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 "  گونش" 

 

 ؟یی کجا رهام ننه رهام، ننه -

 

  باال و هام  چشم ریز به دنیکش دست با کردم یسع

 یا دهیفا اما بدم قورت رو بغضم م،ینیب دنیکش

 .نداشت

 

 چشم و بودم ستادهیا خونمون اطیح وسط درست من

 .بود اشک از پر هام

 

 مادر؟ یبرگشت گونش -

 

 بغلش رو خودم هیگر با مطبخ در یجلو  مادر دنید با

 . ستمیگر یها ی ها  و انداخت

 



 یحت بود، شده تنگ تنش یبو یبرا دلم چقدر که آخ

 .بود شده تنگ هم هاش زدن غر یبرا دلم

 

 . بود شده  تنگ برات دلم یلیخ مادر -

 

 :گفت و دیکش سرم به یدست یمهربون با

 .دردونه بود تنگت دلم منم -

 

  اشک چشمم اشک تا کردم هیگر مادر بغل ریس دل کی

 . دادم  لم بغلش یتو حال یب و شد

 

 :دیپرس و دیکش م گونه به یدست نگران مادر

 هو؟ی شد چت گونش؟ یخوب -

 

 و نشست نی زم  یرو مطبخ یجلو  همونجا  یآرو مادر

 .کرد نوازش رو صورتم

 



 رو خودم یحساب  و شدم ش  خسته یها  چشم ی رهیخ

 اعتمادش از تونستم یچطور  که کردم نینفر

 .کنم سواستفاده
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 .نایکرد خلوت خوب دختر و مادر -

 

 مادر ی  نهیس یرو از  سر رهام یصدا دنیشن با

 :گفتم یشوخ به و برداشتم

 . شد داشیپ حسود نیا باز -

 

 ی نشونه به و نشست زانو یرو اومد، جلو رهام

 :گفت و  دیبوس رو مادر دست احترام

 .ننه سالمت سرت -

 

 :گفت و دیبوس رو شمشادش شاخ یشون یپ هم مادر

 .پسر سالمت تنت -



 

 رو مادر دست دیبا بودم کرده فراموش کل به که منم

 :گفتم و  کردم تکرار رو رهام حرکت  عیسر ببوسم،

 . گونش ننه سالمت سرت -

 

 . دیخند رهام

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ لبخند با هم مامان

 !دخترکم دیسف اقبالت و بلند تیشونیپ -

 

 :گفتم رهام به رو  و زدم یلبخند

 بود؟ بهتر من یبرا  رشیخ  یدعا یدید -

 

 : گفت و کرد وارد مینیب به یفشار  هم رهام

 . ماینداشت یحسود -

 

 :دادم جواب و کردم یزیر اخم

 .خب ببوسم رو مادر دست رفت ادمی اومدم من -



 

 :گفت و کرد  اشاره میاشک یها چشم به  اخم با رهام

 . یریبگ آبغوره که مونده ادتی خوب اما -

 

 :کردم زمزمه یلجباز  با و کردم نازک یچشم پشت

 .گرفتم آبغوره که کردم خوب -
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  شده یعاص مادر اما بزنه یحرف تا کرد  باز دهن رهام

 .شد بلند جا از و زد پس رو دوتامون هر

 

 .دوتا شما دیکرد  م وانهید -

  بلده خط میکی اون و بهی طب سرش ریخ  که شونیکی

 .هم جون به فتنی م فقط گربه و  سگ مثل اما

 

 .برگشت مطبخ به مادر و  میانداخت ریز به سر شرمنده



 :گفتم و دمیکوب رهام یپهلو به رو آرنجم اخم با

 . ها توعه ریتقص همش -

 

 :گفت و داد لمیتحو ی اخم هم رهام

  امشب مگه ؟یکن یم کار  یچ جا نیا تو نمیبب اصال -

 ست؟ین حنابندون

 

 :گفتم و انداختم باال یا  شونه الیخیب

 اومدم بود شده تنگ ننه یبرا دلم منم اما هست -

 .باشم کنارش رو ناهار

 

 :گفت  و داد تکون یسر رهام

 نداشت؟ درد روزهیف -

 

 :دمیپرس و انداختم باال ابرو متعجب

 بار نیآخر ستین ادمی رو روزهیف من ؟یچ یبرا درد -

 . دمید یک

 



 : گفت و داد  تکون یسر شده، هول رهام

 .ی چیه... ـیه -

 

  و رسوند ها  پله به رو خودش بلند یها  قدم با هم بعد

 .رفت خونه داخل

 

 رو خودم ادیز اما بودم شده جیگ رفتارش از که نیا با

 . شدم مطبخ وارد و نکردم رشیدرگ
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 "  روزهیف" 

 

 روم یحت و بودم کرده  پتو ریز رو سرم خجالت از

 .کنم نگاه نهیی آ یتو خودم به که شد ینم

 

 :دمیپرس یم خودم از مدام

 ؟یکرد که  بود یغلط چه نیا روزهیف -



 

  ها وونهید مثل و ادیب در اشکم تا بود نمونده یزیچ

 .بندازم راه یزار هیگر

 

 ؟ییجا اون روزهیف... روزهیف -

 

 .زدیم صدام مدام و بود پشت خاتون

 و بودم برهنه کامال که انداختم سرووضعم به ینگاه

  یا ذره خاتون با شدن رو به رو یبرا  اصال اوضاعم

 .نبود مناسب هم

 

 :گفت و دیکوب در به یمحکم مشت خاتون

 .روزهیف توام با -

 

 رو پتو که  یحال در عیسر دادم، قورت رو دهنم آب

  سنگر پشتش  و رفتم در سمت به بودم گرفته دورم

 .گرفتم

 



 خاتون؟ بله... ب   -

 

 داشت، در دنیکوب به یخاص یا عالقه که خاتون

 : دیغر و زد ی ا گهید مشت

 .رو در نیا نمیبب کن باز -

 

  نهیس یرو یکبود قفل نگاهم دادم، قورت رو دهنم آب

 :زدم غیج خاتون جواب در بایتقر و شد م

 !نه -

 

 از و کردم پرت تخت یرو رو خودم سرعت به هم بعد

 .شدم گوله پتو ریز خجالت
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 باشه کرده در نثار یلگد  که انگار بار  نیا خاتون

 :دیغر و داشت فرق  ش ضربه یصدا چون



  نگهبان  ای یکن باز رو  در نیا االن نی هم روزهیف -

 .شکونمشیم ارمیم

 

 .شدم گوله پتو ریز شتریب و ندادم یجواب

  دمیکش یم خجالت  بودم کرده که یکار از یحد به من

 چه قایدق که کنم مرور خودم با شد ینم روم یحت که

 کردم؟ یغلط

 

  یچ درموردم رهام نظر که کردم یم فکر نیا به مدام

  هرزه دختر هی به لیتبد درنظرش حتما و  باشه تونهیم

 .شدم

 

 خودم با و زدم پتو به یچنگ دادم، قورت رو دهنم آب

 :کردم زمزمه

 !عاشقم فقط من...  من... ستمی ن خراب من -

 

  هام چشم که  کردم تکرار رو جمله نیا خودم با انقدر

 . برد خوابم  زود یلیخ و شد  خواب گرم



 

 .دخترم  شو بلند... مادر روزهیف... روزهیف -

 

 : گفتم و کردم باز چشم مامان یصدا با

 . اد یم خوابم -

 

 :گفت و کرد مرتب تنم یور  رو پتو مامان

 تو؟  یلخت چرا م،یبخور نهار پاشو -

 

  پتو ریز رو سرم زده  خجالت مامان، حرف نیا با

 :گفتم و فرستادم

 .بود گرمم... گر -

 

 :گفت و دیکش سرم به یدست پتو ی رو از مامان

 .گرفته بارون -

 . ناهار می بر تا کن تنت ی زی چ هی پاشو

 



 . رفت رونیب  اتاق از مامان و گفتم یچشم

 :دمیپرس خودم از و زدم موهام به یچنگ کالفه

 !بدم؟  یچ مامانو جواب حاال -
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  یال رو خودم کرد، یم درد  و دیکش یم  ریت دلم ریز

 .دمیخواب  دوباره و دمیچیپ پتو

 

 *** 

 

 .شو داریب خانزاده... خانزاده -

 

  سرم یباال که یشگر یآرا به و کردم باز  چشم کالفه

 :گفتم و انداختم ینگاه بود، ستادهیا

 .کنم شی آرا تونمیم خودم من بابا -

 .کن ولم



 .باشم سرحال مراسم یبرا تا بخوابم یکمی بذار

 

  زیر زیر هم گونش و بودم رفته وا یصندل یرو بایتقر

  و کرده دارمیب خواب از  زور به چون د،یخند یم بهم

 .بودنم نشونده شگریآرا یصندل یپا

 

 :گفت و اومد جلو کنان غرغر و یعصب خاتون

 .ژهیمن نشه تموم کارت که هنوز -

 

 :گفت و کرد من به یا اشاره خانم ژهیمن

 ...و ادیم خوابش خانزاده -

 

 :زد تشر بهم رو اخم با خاتون

 .دختر نیبش درست د   -

 .برات باال ارنیب  بگم دیبا ینخورد که ناهارم

 

 ینم دلش فقط و نبود من  حال نگران خاتون قطعا

 .کنم ضعف یگرسنگ از مراسم  یتو خواست



 

 باالخره و بود برده خوابم چون نخوردم رو ناهار

 و دنیرس باهم  شگریآرا و گونش عصر، پنج ساعت

 .شدم داریب

 

 تموم گونش یموها کردن درست و صورت  شیآرا

 تموم رو شمیآرا تونست باالخره ژهیمن  که بود شده

 . بکشه یدست هی هم رو موهام و کنه

 

 :گفت و گرفت رو بازوم خاتون

 . شده  رید که بخور  ناهارتو بدو -

 

 گونش  که شدم غذام مشغول و دادم تکون یسر

 :دیپرس

 ! شده؟ کبود ت نهیس  چرا روزهیف -
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 قهی یباز به یدست شده ُهل و دادم قورت رو دهنم آب

 : گفتم و دمیکش لباسم ی

 .حتما زده شین مگس -

 

 .داد تکون رو سرش و گفت یآهان گونش

 باز تا دادم ادامه خوردنم غذا به یا مسخره لبخند با

 .دیرس  راه از خاتون

 

 :گفت و برداشت دستم یجلو از رو غذام ینیس

 .گهید  بسه... بسه -

 

 که ییغذا ینیس گذاشتم و دادم تکون یسر کالفه

 دستم یجلو  از خدمه رو بود نشده هم نصفه هنوز

 .برداره

 

 .دخترا به بده  رو ها بقچه -

 

 . دمیدیم بار نیاول ی برا رو یدیجد یخدمتکارا



 : گفت خاتون و میگرفت دستش از رو بقچه

 .یخورد جا هی ناهارتو و شام که تو روزهیف -

  از فعال ن،یکرد رید چون و خورده ناهار که هم گونش

 .مراسم تاآخر ستی ن  یخبر شام

 

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 ده؟ یم شام حنابندون خان گیب به، به -

 

 .کرد نازک یچشم  پشت خاتون

 :گفت و باشه برادرش  خان گ ی ب که انگار

 !یبرازندگ و یدارندگ -

 . خونه مهمون دیایب و دیبپوش لباساتون

 

 زن یادا انداختم  گونش  به ینگاه رفت، که خاتون

 . درآوردم رو زمیعز یعمو

 

 :گفت و دیخند گونش



 . زنهیم حرف چقدر -

 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 .برامون گذاشته یچ  مینی بب حاال -
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 م،یدیپوش یوقت اما دیرس ینم نظر به  یقشنگ لباس

 .داشت یبهتر ی  جلوه تن یتو

 و داشت یدلبر قهی که بلند  و ریحر یماکس دست دو

 !کلوش یها نیآست

 

 :گفت و  دیچرخ خودش دور گونش

 ست؟ی ن تنگ من یبرا نیا کمر -

 

  باال قسمت  به که یحال در بعد و انداختم بهش ینگاه

 : گفتم کردم، یم اشاره خودم لباس ی تنه



 نمونده یز یچ منم لباس  ی نهیس تنگه، تو کمر اگه -

 .بشه پاره

 

 بزنه، یحرف که نیا از قبل و داد تکون یسر گونش

 :گفت  ییآشنا یصدا

 . خانم روزهیف... خانزاده -

 

 :دم یپرس و انداختم گونش به ی نگاه متعجب

 منه؟ با گه؟ید هیک نیا -

 

 :گفت و داد تکون یسر گونش

 .باشه محسن کنم فکر -

 گه؟ ید داره کار یچ تو با نیا اما

 

 :گفتم و دمیکش موهام به یدست

 .داره کارم یچ نمیبب برم دونم، ینم -

 



 و برداشت بود،  ها لباس ی رو که یریحر شال گونش

 :گفت

 .امیم منم میبر -

 

  در من و م یرفت در سمت به باهم و دادم تکون یسر

 .کردم باز رو اتاق

 

 کامال گونش دنید با عمارت نگهبان همون ای محسن

 .موند رهیخ بهش و  زده خشکش

 

 یا سرفه  تک اخم با اما بود گرفته م خنده که نیا با

 !نکرد ی توجه اون اما بشه جلب توجهش تا کردم
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 "  گونش" 

 . داد یم  آزارم محسن  ی رهیخ نگاه



  نگاهم و بزنه زل بهم  ینطوریا خواست  ینم دلم اصال

 .کنه

 

 . ستادمیا روزهیف سر پشت و کردم یاخم یبرا

  سرفه تک با دید رو بودنم معذب نیا که هم روزهیف

 :گفت یا

 ؟یداشت یکار من با شده؟ یزیچ -

 

 .اومد خودش به باالخره  محسن

 : گفت و داد تکون یسر

 ...شد پرت حواسم  لحظه هی دیببخش -

 

 و گرفتم پهلوش از ی شگونین منم و دیخند زیر روزه یف

 .چوندم یپ زیر رو تنش گوشت

 

 یا ضربه پاش با و دیکش عقب رو خودش روزهیف

 : گفت محسن به رو و زد  بهم یآروم

 شد؟  پرت حواستون  بارم انگار -



 !ن؟یدار یکار من با  د،یگفتیم خب 

 

 :گفت و دیکش موهاش به یدست کالفه محسن

 .منتظرتونن کارگذار جناب پسر -

 

 :دیپرس و کرد بهم ینگاه متعجب روزهیف

 !داره؟ کار یچ من با گهید اون -

 

 :گفتم و انداختم باال یا شونه

 .واال دونم ینم -

 

  بود، شده من ی رهیخ  بار که محسن  به رو روزهیف

 :گفت

 .د یبر دیتونیم -

 

 .نکرد ی توجه محسن اما



  رییتغ محسن صورت یجلو رو دستش خنده با روزهیف

 : گفت و داد

 .دیبر دیتونیم آقا... آقا -
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"  لب ریز اومد، رونی ب هپروت از باالخره  محسن

 .رفت و گفت ی"  دیببخش

 

 :گفت و بست رو در یطونیش لبخند با روزهیف

 رو خدا بنده نیا مونیا و دل خوب  که نمیب یم -

 .ایبرد

 

 : دمیغر و  گرفتم دستش از یشگونین  دوباره اخم با

 .کشمتا یم کنم، یم ت خفه روزهیف -

 

 هم باز اما بود شده جمع درد از ش افهیق که نیا با

 :گفت و دیخند



 !یکشت  روگهید یکی که فعال -

 

  بازوش و کمر جون به  مشت با اخمالو، و یعصب

 .دیخند یم فقط هم روزهیف و افتادم

 

 .د یینجایا هنوز که دوتا شما -

 

 . میبرگشت سمتش به خاتون یعصب یصدا با

 . بود کرده خوش جا در چهارچوب ونیم کمر به دست

 

 :گفت و دیکش  موهاش به یدست روزهیف

 .میرفتیم میداشت -

 

 :گفت و کرد اشاره اتاق از رونیب به اخم با خاتون

 . نمیبب االی -

 



 من به ینگاه متقابالا  اونم و کردم روزهی ف به ینگاه

 :گفت  و انداخت

 ؟یکرد سر  رتویحر چرا گونش عه -

 

  یزیچ که نیا از قبل و کردم م قهی یباز به یا اشاره

 :گفت و کرد اشاره خودش لباس به روزهیف بگم،

 !یدی پوش یم رو کوتاهه کت اون دیبا من مثل -

 

  بودم کرده اشتباه و دونستم ینم که نی ا از لحظه هی

 . زد یپوزخند هم خاتون که مخصوصا دم،یکش خجالت

 

 دنشونیپوش لباس ها یشهر که نبود من ریتقص البته

 .داشت فرق ما با آسمون تا نیزم

 

  اون و دمی پوش رو لباسم کوتاه کت روزهیف کمک به

  از و کردن وصل  موهام به قشنگ یلیخ  هم رو ریحر

 .میشد رو در رو خانزاده به و میرفت رونیب اتاق
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 :گفت و  رفت جلوتر لبخند با روزهیف

 ! شمشاد شاخه  کنن دود اسپند برات بگم -

 

 :گفت  ش خاله به رو و زد یلبخند خانزاده

  گن،یم که پیخوشت ی زاده خواهر و خاله -

 .مییماها  منظورش

 

 :گفت و  دیخند روزهیف

 .مییما که مشخصه -

 

  لیتحو یحساب  و درست پوزخند هی خواست یم دلم

 .گرفتم رو خودم  یجلو اما بدم هردوتاشون

 

 ...هست نگهبانه پسره نیا ر،یام یراست -

 



 :دیپرس  بهم رو و کرد فکر یکم

 ه؟ یچ اسمش  یگفت گونش -

 

 ازش رو نگاهم ریمس کرد، یم نگاهم رهی خ خانزاده

 . انداختم ریز به سر و دمیدزد

 

 .محسن -

 

 :گفت و گرفت رو حرفش ی ادامه عیسر  هم روزهیف

 .محسن همون آره -

 برم داره، کار باهات کارگزار پسر که دنبالم بود اومده

 بنظرت؟ 

 

 :گفت و کرد  یاخم خانزاده

 .امیم منم میبر داره؟ کارت یچ -

 

  گرفت رو  بازوش روزهی ف کنه، یحرکت که نیا از قبل

 :گفت و



 .زنه ینم تو به که باشه داشته یحرف اگرم کجا؟ -

 .شد یچ که  گمیم و امیم بعد رمیم من

 

 !خانزاده با موندم من  و رفت روزهی ف حرف نیا با
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 کرد اشاره اتاق درب به  اخم با ستاد،یا  بیج به دست

 :گفت و

 . داخل  برو -

 

 و بشم رد کنارش از خواستم  نکردم، بهش یتوجه

 :گفت و گرفت رو  بازوم که برم

 گفتم؟ بهت یچ یدینشن ؟یکر -

 

 : گفتم و دمیکش رونیب دستش از رو بازوم

 من به دستت گهید بار  کی... نزن  دست من به -

 . رهام  دست کف ذارمیم زویچ همه  رمیم بخوره،



 

 .شد رهیخ بهم مات خانزاده

 کامال و نداشتم من از رو یرفتار  نیهمچ توقع اصال

 .خورده جا یحساب که بود واضح

 

  خونه مهمون به رو خودم شدم، رد کنارش از عیسر

 .روشدم به رو ارغوان با و رسوندم

 

  ییموطال ی خانزاده با بود قرار یزود به که یارغوان

 رو قدشون مین و قد یها  بچه باهم و کنه ازدواج من

 .کنن بزرگ

 

 :گفت و زد  بهم یلبخند

 .جان گونش یشد  خوشگل چه -

 

  یا ذره اما بودم زن نی ا ی ندهیآ همسر عاشق من

  حس هم  ییجورای و نداشتم ارغوان  به نسبت تنفر

 . داد  یم بهم یخوب



 

 :گفتم و زدم یلبخند خودش مثل

 ...ممن یلیخ -

 

 سرم پشت از ییصدا که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفت

 لحظه؟ چند یایم جان، ارغوان -

 

 .بود ریام یصدا

  خودم یجلو کردم یسع کرد، ریگ گلوم یتو یبغض هی

 دست و رفت سمتش به ارغوان یوقت  اما رمیبگ رو

 .ادیب بند دنمیکش نفس راه که انگار شدن هم دست به
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 دنمیکش نفس راه تا دمیکش م نهیس ی قفسه به یدست

 .نداشت یا دهیفا  اما بشه باز

 



 قلبم قبل، از شتریب  هرلحظه ارغوان یها خنده یصدا

 به رو صورتم که کردم یم حس و اوردیدرم به رو

 .رهیم یکبود

 

 ... نجایا ویعروس  ماهم نظرت به ریام -

 

  احساس که بود نشده تموم کامل ارغوان حرف هنوز

 سمت به و  کنم تحمل رو فضا نیا تونمینم گهید کردم

 .دمیدو ها پله

 

 خوبه؟   حالت جون گونش -

 

 .دیپرس  رو حالم نگران، ارغوان

 دونستم یم چون بدم رو  جوابش تا برنگشتم من اما

 . رمیم حال از هم، کنار دنشونید با که

 

  رو حالم یکم هوا یسرما و سوز دم،یرس که اطیح به

 . سوختم یم و گرفته گر درون  از هنوز اما کرد بهتر



 

 با کردم یسع و نشستم  پله یرو حوصله و حال یب

 . رمیبگ رو اشکم زشیر  یجلو ق،ی عم یها نفس

 

  دنیفهم یم همه شد، یم خراب صورتم شیآرا اگه

 . کرد یم  سرزنشم یحساب  هم خاتون و کردم هیگر

 

 خوبه؟ حالتون -

 

 .بود محسن

 . کرد یم نگاهم نگران و  ستادیا کنارم

  یبرا باشم تنها که خواست یم دلم لحظه اون من اما

 .رفتم باغ سمت به حرف یب و شدم بلند جا از نیهم

 

 کرده برداشت اشتباه رو منظورم محسن که انگار اما

 .اومد و افتاد راه دنبالم چون بود،
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  گذره، یم باغ  وسط از که یآب  یجو کنار و رفتم جلو

 .کردم جمع رو دامنم و نشستم

 

 د؟ینشست جا نیا  چراشه،یم فی کث لباستون -

 

 و نشم ی عصب تا زدم دورم یعلفا به یچنگ کالفه

 : داد ادامه باز و نشد الیخیب اون  اما نپرم بهش

 خوبه؟ حالتون -

 

 و باشم مسلط خودم به تا گذاشتم  هم یرو  پلک

 :گفتم محترمانه

 ؟یبردار من سر از دست شهیم -

 

 : گفت و داد ادامه باز و نرفت اما بره که داشتم توقع

 اد؟ یم بدت من از انقدر چرا -

 

 : دادم جواب و شدم بلند حوصله یب



 .یمزاحم  چون -

 

  مهمونخونه به رو خودم  و شدم رد کنارش از هم بعد

 .کردم خوش جا  بزرگ خانم کنار و رسوندم

 

 خوبه؟   حالت ه؟یخاک  لباست چرا گونش -

 

 و زدم هی تک  بزرگ خانم  یبازو به رو سرم حال یب

 :گفتم

 بخوابم؟  بغلتون کمی -

 

 :گفت و زد پاش به یا ضربه بزرگ خانم

 .دخترم آره -

 

 درست یموها  به توجه یب و زدم یا خسته لبخند

 .گذاشتم خانجون  یپا یرو رو سرم شدم

 



 رو مغزم خیم هی مثل ها خنده یسع ت،یاذ یشلوغ

 .کرد یم سوراخ

 یم آزارم نیا و شد ینم اما کنم هیگر خواست یم دلم

 . داد
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 "  روزهیف" 

 

  با کارگزار  الدنگ پسر نمیبب تا رفتم عمارت در دم تا

 !ه؟یچ  حرفش و داره کار یچ من

 

 بانو؟  شما احوال  خانم، روزهیف به به -

 

 : گفتم و کردم شیچاپلوس نیا به یاخم

 !د؟یداشت یکار من با -

 



 و کرد ترش رو ومد،ین  خوشش که انگار جوابم از

 :گفت

 .باشم داشته خدمتتون یادب عرض خواستم -

 

 : گفتم و کردم نگاهش  اخم با

 ن؟یهم فقط -

 

 :گفت و داد رو جوابم  جانب به حق

 ه؟یکم  یزیچ مگه -

 

 یب و دادم تکون براش تأسف ی نشونه به یسر

 . رفتم داخل و شدم رد عمارت در از حرف

 

 :گفت ییصدا که بودم دهینرس ها  پله به هنوز

 !دخترجون یمادرت هیشب چه -

 

 شدم، رو به  رو خان گی ب با و برگشتم صدا سمت به

 :گفت و دیکش لشیبیس به یدست



 ؟ی ندار شوهر که تو نمیبب شوهرته، وقت -

 

 کردم یغلط  اخم نیهم یبرا  ومدین خوشم سوالش از

 :گفتم و

 . ستین مربوط شما به -

 

  خونه  مهمون به رو خودم بهش توجه یب هم بعد

 .بودم یعصب  خان گیب اون از یحساب اما رسوندم
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 :گفت  و انداخت بهم ینگاه مامان

 دختر؟  درهمه اخمات  چرا روزه؟یف یخوب -

 

 : گفتم و نشستم  کنارش

 بهم رو اعصابم دم،ید  رو یکیخ خان گیب نیا -

 . ختیر

 



 :گفت و کرد  یاخم"  خان گیب"  اسم دنیشن با مامان

 نگفت؟  بهت که یزیچ -

 

 :گفتم و انداختم باال یا شونه تفاووت یب

 .نایا و یمادرت هیشب گفت -

 

 جا از  خاتون بزنه، یحرف مامان که نیا از قبل

  عروس یپدر ی خونه سمت به کم کم تا کرد بلندمون

 .میفتیب راه

 

  حنا طبق   مرد و زن از یا حلقه نیب خان ارسالن آلپ

 عروسش نو یپدر ی خونه سمت به سر، به یخلعت و

 .رفت

 

 از واقعا اما ومدینم خوشم رایسم از چندان که نیا با

  بود، شده دار زن مرد هی زن پول خاطر به که نیا

 .شدم متاسف

 



  کنار گونش م،یرفت یم راه هیبق با همقدم که یحال در

 :گفت گوشم

 !کجا؟ نیا و کجا اون ادته؟ی کلثومو یعروس -

 

 .داد تکون تأسف ی نشونه به یسر هم بعد

 دمیکش یدست کرد، یم درد یکم هنوز که رو دلم ریز

 :گفتم و

 ؟ یناراحت چرا تو  داره، یزندگ هی یهرکس -

 

 :زد لب یناراحت با گونش

 ...زارمیب عشق یب یزندگ از -

 

 یها زنو مرد به یا اشاره چشم ی گوشه با

 : داد ادامه و کرد  اطرافمون

 !ینیبی م خودت که رو اوضاع اما -
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 .داشتم قبول رو حرفش

 ازش دیبا ناخواه  خواه، که بود یطور  روستا طیمح

 .یکرد یم تیتبع

 

  بود مونده مجرد کوپنش از شتریب یل یخ هم گونش

 . بودن تر سن کم اون  از کلثومو  رایسم وگرنه

 

 نیب رو دستش بدم، یدلدار بهش مثال که نیا یبرا

 :گفتم و گرفتم دستم

  رهام مثل برادر هی رایسم و کلثوم نباش، نگران -

 . باشه پشتشون که نداشتن

 ته؟یچ یبرا ینگران پس ،یدار رو رهام تو

 

 :گفت و زد یا خسته لبخند گونش

 ! رهامه به دمیامتموم  خدا، از بعد -

 



  با کنم عوض رو ش گرفته یهوا و حال که نیا یبرا

  رقص  ی حلقه طرف به رو م اشاره انگشت خنده

 : گفتم و  گرفتم مردها

 .ها رقصهیم خوب رو، نگهبانه پسره اون -

 

  لحظه همون و نهیبب رو محسن تا دیکش گردن گونش

 .شدن چشم  تو چشم باهم

 

 :گفتم و زدم گونش یبازو  به رو آرنجم خنده با

 ... و دید رو اری -

 

 لبش ی گوشه کوچولو ی خنده هی که یحال  در گونش

 :گفت و کرد اخم بهم بود

 ؟یزنیم هی چ حرفا نیا -

 

  شد مشخص دندونام تموم قایدق که زدم لبخند یطور

 :زدم لب  خباثت با و

 ...تر خوش عشق سخن از دمیند -
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 "  گونش" 

 

 .کرد یم طنتیش روزهیف

 من که دونست ینم و گفت یم محسن با یعاشق از

 .سپردم دل  شییموطال ی زاده خواهر  به وقته یلیخ

 

 خونه به باالخره اما بود ادی ز تیجمع و  یطوالن ریمس

 .میشد وارد دهل و ساز با و دهیرس عروس یپدر ی

 

  اطیح یتو ریام و خان اردالن داماد، پدر  جز مردها

 اتاق وارد خان ارسالن آلپ گرداگرد ها خانم و موندن

 . شدن

 

  یکوبیپا و  رقص یکل از بعد یخلعت و حنا یها طبق

 . شد دهیچ  عروس یجلو ز،یم یرو



 

 کنار بغل، به کشی کوچ دختر هم خان ارسالن آلپ

 یصندل یرو البته نشست یصندل  یرو عروس

 ی خانواده وگرنه بودن  آورده عمارت از که نشست

 .باشن داشته کفن که نداشتن گور رایسم

 

 .وسط دیبر روزه،یف... گونش -

 

  باال یا  شونه اونم و کردم نگاه روزهیف به کالفه

 . انداخت

  گی ب زیه یها  چشم اون ی جلو  خواست  ینم دلم اصال

 .بدم تاب و چیپ کمرم به و برقصم بخوام خان

 

 چاره و میبود اومده ساقدوش بعنوان  ما بهرحال اما

 .نبود هم یا

 و دیکش رو  بازوم یدست م،یبر جلوتر که نیا از قبل

 :دیپرس و ستادیا روزهیف ی جلو هم ریام

 ! خانزاده؟ دیدیم بهم رو رقص دور هی افتخار -



 

 :گفت و گذاشت دستش یتو رو دستم خنده با روزهیف

 .زمیعز ی زاده خواهر دم،یم افتخار که بله -

 

  مهمونا ی حلقه نیب باهم  و دیکش رو دستش ریام

 اضافه بهشون رهام و من هم بعد هیثان چند دن،یرقص

  گی ب زیه یها  چشم خاطر به که بود مشخص و میشد

 .کردن رو کار نیا خان
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 مراسم تا داد دستور خان گیب دن،یرقص یکل از بعد

 .کنه اجرا پسرش اول زن سویگ  رو حنابندون

 

 :دیغر خان به رو  خشم با خان ارسالن آلپ

 .نبود ما قرار نیا خان، -

 



 هرز واضح کامال هاش  چشم که یحال  در خان گیب

 :گفت پسرش جواب در دیپریم

 کنه، یخواستگار شوهرش یبرا کرد قبول یوقت -

  شوهرش نوعروس دست کردن حنا با هم یمشکل پس

 .نداره

 

  نازک سوی گ یبرا ییابرو و چشم حال  خوش رایسم

 . گرفت رو خودش و کرد

 

 :گفت و شد  بلند جا از خان ارسالن آلپ

 . خوامینم رو اموالت  یحت نه و نسب نه -

  طور همون ی بد آزار رو زنم ن،یا از شیب ذارمینم من

 .یکرد مرگ جوون رو مادرم که

 

 اشاره گرفت، رو دخترهاش دست خان ارسالن آلپ

 .رفتن در طرف به و زد سویگ به یا

 



 و یستین من  پسر گهید یبذار  رونیب در نیا از پاتو -

 ! حالله تیرع یبرا خونت

 

  ی حواله نگاه هی فقط نزد، یحرف خان ارسالن آلپ

 :گفت سویگ که رفت در طرف به مصمم و کرد پدرش

 !دیکرد نکاح باهم زنته، راهم یسم پس زنتم من اگه -

 

 بودن نشسته داماد و عروس که یی جا سمت به

 :گفت  و برگشت

 ...ب دیشا رایسم اما ارمی ب پسر برات نتونستم من -

 

 لحن با را یسم مادر که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :گفت یبد

 ه؟یچ دیشا -

 !ستی ن ناقص تو مثل که من دختر تونه،یم حتما

 

 نیا از  بار نیهزارم یبرا من و کرد بغض سویگ

 .شدم زاریب مردمش و روستا
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 اخم با دید  رایسم کنار رو سویگ که خان ارسالن آلپ

 کنارش دخترش هردو بار نیا که یحال در و برگشت

 .دادن انجام عی سر یلیخ  رو بندون حنا مراسم بودن،

 

  تر سخت نیا از زن کی  یبرا یزیچ  چیه نظرم به

  نوعروس دست خودش، یصدا با خودش که نبود

 .ببنده دستمال و بزنه حنا رو شوهرش

 

 آلپ اما برگردوند رو و کرد نازک چشم پشت رایسم

 .دیبوس رو زنش یشون یپ عشق با  خان ارسالن

 

 روزهیف  همراه و گذاشت کمرم پشت دست خاتون

 :گفت و وسط داد ُهلمون

 .گهید دیبرقص -

 



  و بخونن شاد  یشعرها ها  خانم تا کرد اشاره هم بعد

 . میبرقص ماهم

  یتو یسانل حال یب ی چهره به چشمم  دنیرقص نیب

 .اومد درد به قلبم و افتاد ریام بغل

 

 .باستیز چه برادرت  دختر خان، اردالن -

 !کنندست اغوا بدنش تاب و چیپ

 

  اما ده؟یم یجواب  چه خان که بشنوم تا کردم زیت گوش

 رتیغ یب به موقع همون قا یدق من و کرد سکوت اون

 !بردم یپ موندنش

 

  یسانل هم ریام و کردن ترک رو مجلس مردها  باالخره

 . رفت رونیب گرفته،  بغل رو

 

 برد؟ کجا  ویسانل روزه،ی ف یه... یه -

 

 :گفت و انداخت  باال یا  شونه روزهیف



 . شهیم خراب حالش گه،ید  ست حامله -

 

 ساده حرف  همون از لحظه اون اما نزد  یحرف روزهیف

 !شکست دلم هم ش
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 دنبال و دادم رونیب نهیس از مانند آه رو نفسم خسته

 .دمشید مهلقا کنار درست و گشتم تیجمع  یتو مادر

 

 :گفتم و رفتم جلو لبخند با

 .رهام ننه سالم -

 

 . نشستم مهلقا و مادر نیب و  گرفتم بغلش

 :گفت و زد بهم یلبخند مادر

  سرخ چه دهیورپر کنم، دود اسپند برات باشه ادمی -

 .ادیم بهت

 



 : گفتم و دادم نشون بهش رو مییحنا دست حال خوش

 دستم؟  شده خوشگل -

 

 :گفت  و داد تکون یسر مادر

 . هردوتاتون یپا کف چشمم ننه، یشد  خوب یلیخ -

 

 : گفتم ی حسود با و کردم یزیر اخم

 . ننه یدیکش وسط پسرتم اون یپا که باز -

 

 :گفت و دیخند مادر

 .جان دختر نکن یحسود -

 یم چشم هی  به هردوتاتونو من که یدون  یم خوب

 .نداره یفرق پسر و دختر نم،یب

 

 .بودم موافق شدت به مامان حرف نیا با

 یز یهرچ  آخر و اول م یکرد یم یزندگ ما که ییجا

 . بودن پسرها



 

 یم شوهر سال بچه رو  دختراشون بود شده یحت

 رنیبگ زن تشون یخاص یب  و الدنگ پسر یبرا تا دادن

  کی به رو رهام و من واقعا مادرها تمام نیب مادر اما

 .دید یم چشم

 

 :گفت یم و کرد یم مخالفت باهام یگاه  که درسته

 . نکن رو کار نیا به،یع -

 

 .نکرد  یکار من لیم برخالف وقت چیه اما

 مادر گردن دور رو دستم ،ییهو ی حرفا  نیا به فکر با

 به همه نگاه که یطور ؛دمشیبوس م کردم حلقه

 .نکردم یتوجه من اما دیچرخ  سمتمون

 

 :گفت و نشوندم مادر  ی شونه ی رو یا بوسه

 .دارم دوست  یلیخ -

 



  اونم نگفت که  نیا با زد، موهام  رو یا بوسه  هم مادر

 !بود یخوب جواب ش بوسه اما داره دوست رو من
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  شگونین مهلقا که نیا تا بودم مادر بغل یا هیثان چند

 :گفت و گرفت پهلوم از یمحکم

 .دختره نمیبب  جا نیا ایب -

 

 :گفتم مهلقا به رو و شدم جدا مادر از لبخند با

 نشستن؟ کجا دخترا هیبق سالم، -

 

  زن همون ای زنعموش به دهیچسب کامال که مهلقا

 و کرد  اشاره ییجا به دست با بود،  نشسته باباش

 :گفت

 .نشستن جا اون -

 



  و ترگل یدخترها به دمیرس و گرفتم رو دستش ریمس

 . خوندن یم شعر که یا دهیمال سرخاب

 

 :دمیپرس  متعجب

 کردن؟ شیآرا همه که  خبره چه -

 

 :گفت و زد یپوزخند مهلقا

 . رایسم یعروس و خان گی ب الطاف از -

 

 :کردم زمزمه و دادم تکون یسر

 . نطوریا که -

 

 : گفتم و گشتم  کلثوم دنبال یچشم ریز

 نشسته؟  کجا کلثوم پس -

 

 .نکرده دعوت یکس که اونو -

 



 کردم اشاره بود، نشسته مادرش که ییجا به دست با

 :گفتم و

 ...مادرش اما -

 

 :گفت و دیپر حرفم  وسط مهلقا

 .اونو نه گرفتن دعوت مادرشو -

 

 :گفتم و کردم یاخم

 ...گرفت دعوت کلثومو بزرگ، خانم خود اما -

 

 شد بلند جا  از عیسر ها زده جن مثل مهلقا حرفم وسط

 :گفت زنعموش روبه و

 .کلثوم دنبال رمیم گونش با من ننه -

 

  اطیح به و دیکش رو دستم نموند، هم  جواب  منتظر

 .میرفت
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 رو بلندم پاشنه و یتق تق سرخ یها کفش که من

 باز و دیپوش رو کفشش مهلقا اما داشتم پا به هنوز

 .دیکش خودش دنبال

 

 م؟یبری م کجا مهلقا -

 

 :گفت سته،یبا ی ا لحظه که نیا بدون مهلقا

 .کلثوم دنبال -

 

 محسن م،یشد رد که رایسم  یپدر ی خونه نیپرچ از

 .اومد جلو و شد حضورمون  متوجه

 

 د؟ یریم ییجا خانم،  گونش -

 

 مهلقا دومندش نداشتم، دادن جواب قصد که اولندش

  محسن هم سومندش و نداد دادن جواب فرصت اصال

 . افتاد راه دنبالمون خودش



 

 :دمیغر بهش رو اخم با

 ؟ یایم کجا گهید تو کجا؟ -

 

 :گفت و کرد یاخم محسن

 پس کوچه  تو تنها شب  وسط نیا نداره  تیخوب -

 .خوردن عرق مینفر چند که مخصوصا  د،یباش کوچه

 

 مهلقا اما کنم  بارش کلفت چاری ل تا چهار خواستم یم

 :گفت و دیکش رو دستم

 .ادیب بذار ؟یدار کارش یچ -

 

 .امیم خودم کن، ول منو دست تو -

 

 هم محسن چ،یه که کرد ول رو دستم مهلقا نه اما

  ی خونه نیپرچ دم تا قایدق و نداد گوش رو حرفم

 .اومد دنبالمون  کلثوم

 



 :گفت هم ییپررو  کمال با

 .مونمیم منتظر رونیب -

 

  یحساب و  درست جواب هی تا کردم یا قروچه دندون

 .نداد اجازه مهلقا اما بدم بهش
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 :گفت و کلثوم زدن صدا به کرد شروع یبلند یصدا با

 !؟ییکجا کلثوم... کلثوم -

 

 خودش دنبال  هم رو من و شد رد نی پرچ یرو از

 .دیکش

  بود سخت برام واقعا رفتن راه لباس، و کفش اون با

 .می دیدو رو ریمس تمام ما نکهی ا به برسه چه

 

 ... کلثوم... کلثوم -

 



 با کرد باز رو در یوقت  و رفت جلو زنون صدا مهلقا

 و افتاده اتاق ی گوشه برهنه که میشد روبرو  یکلثوم

 .کنهیم ناله

 

 .هاشم یبن قمر ای -

 

 .دیدو  کلثوم سمت به و کرد ول رو  دستم مهلقا

 رو خودم اما کرد یم درد یحساب پاهام که نیا با منم

 .گرفتم رو دستش و رسوندم کلثوم به

 

 به یدست بود، شده سرخ خجالت از که ی حال در کلثوم

 :گفت و دیکش شکمش ریز

 . کنهیم درد یلیخ دلم...  آخ... دلم -

 

 :دمیپرس و دادم فشار یکم رو دستش

 کو؟ لباسات شده؟ یچ -

 

 :داد جواب  و بست چشم  شرم با کلثوم



 .کردم نیتمک... ت... رو شوهرم... شو -

 

 اشاره کلثوم ی برآمده با یتقر شکم به  خشم با مهلقا

 :گفت و کرد

 !وضعت؟ نیا با -

 

 :گفت و دینال درد از خورد،  یتکون کلثوم

 .کمرم خدا آخ -

 .رسه یم بهش زورم مگه کنم؟  کار یچ یگیم

 

 اون از قبل من اما بزنه یحرف تا کرد باز  دهن مهلقا

 :گفتم کلثوم به رو

 .زن خودتو کن جمع پاشو -

 .میبرقص یعروس میبر  میخوایم

 

 :زد لب  ناراحت کلثوم

 .ستمین دعوت -



 

  انگار اما دمیکش هم رو کلثوم دست و شدم  بلند جا از

  حال یب  و دیکش درد از یغیج چون بود اشتباه کارم

 !افتاد خونه کف
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 یصدا با مهلقا  و زد خشکم دهیخم همونطور دهیترس

 :گفت یمانند غیج

 گونش؟ یکرد کار یچ  ،یوا یا -

 

 : گفتم دهیترس و دادم قورت رو دهنم آب

 .کار چیه... یه خدا  به... به -

 

 :گفت و دیکوب شیشون یپ به دست  پشت با مهلقا

 .کنه یم دایپ صاحاب صدتا پسفردا بچه نیا -

 پسره نیا کمک با و می کن تنش یچ هی کن کمک ایب

 .یبهدار مشیببر محسن،



 

  اما بودم کرده گم رو پام و دست و شده هول کامال من

  رو کلثوم  یها لباس آرامش با و آروم یلیخ مهلقا

 .کرد تنش

 

  یزی چ هی بگو پسره نیا به برو نسا،یوا  نجایا کاریب -

 .م یببر باهاش کلثومو که ارهیب

 

 .رسوندم اطیح به رو خودم و دادم تکون یسر

 

 .محسن آقا... آقا -

 

  به صدام دنیشن با و بود زده هیتک نیپرچ  به محسن

 :گفت و برگشت عقب

 ! شده؟ یچ -

 

  پاهام و  بود سخت برام ها کفش اون با رفتن راه

 . کرد یم درد یحساب



 در و نخورم نیزم تا داشتم نگه رو خودم یسخت به

 :گفتم محسن جواب

 ... حامله بده، حالش دوستم -

 

 :گفت محسن که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .ارمیب اسب رمیم -

 

 .رفت و دیدو نبود، جوابم  منتظر

 کلثوم تا کردم کمک مهلقا به و برگشتم اتاق به منم

 .میکن آماده رو

 

 در و دیرس  راه از یگار هی با عیسر  یلیخ محسن

 سمت به بود کرده سوار رو نفر سه ما که یحال

 .رفت  یبهدار
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 خانزاده دادیب و داد یصدا م،یدیرس یبهدار که یوقت

 .کرد  جلب رو توجهمون

 

  رو بچه نیا  من ،آبادت  و  جد هفت با یکرد غلط تو -

  سقط رو  یحروم ی توله نیا دیبا پس و خوام ینم

 !یکن

 

 :گفت  جوابش در هیگر با که اومد یسانل یصدا

 حرف ینطور یا خودت ی بچه به راجع  چطور -

 ؟یزنیم

  خون و پوست از بچه نیا که یدون یم خوب خودتم

 ! خودته

 

  مال بچه نیا بگه کنه، انکار  خانزاده که داشتم توقع

 چشمم ش یپ ایدن تمام زد که یحرف با  اما ستین اون

 .شد  تار و رهیت

 

 .قبول منه مال -



 یم حرومو ی نطفه نیا خودمم کردم، ت حامله من

 .کشم

 

 .اومد باهم شکستن  و یسانل غیج یصدا

  بود، زده خشکش که ی محسن به رو یعصب مهلقا

 :گفت

 ؟یزد زل یچ به -

 ن؟ یسادیوا  فالگوش شما و افتاده  هوشیب کلثوم

 

 اما کرد جور و  جمع رو خودش مهلقا حرف با محسن

 . بودم رهیخ یبهدار در به مات همچنان من

 

  خانزاده مال بچه اون گفتن یم هیبق که هم چقدر هر

  شک چیه ی جا پس کرد قبول  خودش که یوقت ست،ین

 . مونهینم وسط نیا یدیترد و

 



 یوقت اما بردن  داخل رو کلثوم یک دوتا اون دمینفهم

 من و پام ریز  انداخت دست خانزاده که اومدم خودم به

 !شد دور  یبهدار از و انداخت کولش یرو رو

 

#part27 

 

 نمیزم تا کردم یم تقال پاهام دادن تکون با که یحال در

 : دمیغر بذاره،

 .نیزم بذارم... کن ولم -

 

 یعنی پشتم  به یمحکم نسبتا ی ضربه اخم  با خانزاده

 :زد تشر و دیکوب م تنه نییپا  یرو درست

 .نکردم چالت جا نیهم تا شو خفه فقط -

 

 از دست اما دمیترس یکم شیجد و یعصب لحن از

 خوردن،  وول به شروع دوباره و برنداشتم تالش

 .کردم

 



 بخوابم؟ کمک و بزنم  غیج ای نیزم میذاریم -

 

 :گفت و  زد یپوزخند ال یخ یب خانزاده

 شه؟یم یچ نمی بب بزن غیج -

  رو تو طرف و انیم من تیرع که  یکرد فکر تو

 رن؟ یگیم

 .تیرع تو و ام خانزاده  من که یکرد فراموش  انگار

 

  کردم تالش  یهرچ م،یبرس خواست یم که  مقصد به تا

 .نداشت یا دهیفا اما بذاره نمیزم تا

 

  کی هاش ییزورگو رد که بود یا خانزاده همون ریام

 .بود کرده ُمهر رو بدنم یجا یجا  کامل، سال

 

  درخت پشت و حنابندون محل  به کینزد ییجا باالخره

 .گذاشت نم یزم  یرو ها

 



 چنان خانزاده که ستمیبا صاف  تا کردم ی سع یسخت به

  درد از م ناله و خوردم نیزم که کرد نثارم یا دهیکش

 .شد بلند

 

 !آخ -

 

 دستم مچ یرو رو پاش اومد، جلو اخم  با خانزاده

 :گفت و فشرد

 !ذارمیم دلت به داغشو -
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 اما نداشت دستم یرو یچندان فشار پاش ی پنچه

 . شده پاره که بود مشخص و سوخت یم  لبم ی گوشه

 

 اون برو دور تا بدم هشدار بهت دیبا بار چند -

 هان؟ ی نپلک نگهبان



 تی حال ید یپوش رو دفنش و کفن مراسم اه  یس یوقت

 !یبگ چشم فقط و یارین حرف اربابت حرف رو شهیم

 

 .رفت و  زد رو حرفش

 یحال در بشم، بلند نیزم  یرو از تا نکرد کمکم یحت

 .شدم بلند جا از داشتم گلوم  یتو یبزرگ بغض هی که

 

 .زدم رونیب ها  درخت پشت از و کردم مرتب رو لباسم

  در یجلو خاتون اما برم ی بهدار سمت به  داشتم قصد

 :دیغر اخم با و دمید

 . نمیبب جا نیا ایب کجا؟ -

 

  جز یا  چاره اما کنم ییاعتنا یب خواست یم دلم

  چهیباز هی مثل و نداشتم خاتون حرف از اطاعت

 !برقصم زد که یهرساز  به تا شدم  همراهش

 

  یها کفش اون با برسه شام که شب ده ساعت تا

 همراه خاتون اجبار به دردم از پر یپاها و دار پاشنه



  راه و کردن  پهن سفره باالخره تا میدیرقص روزهیف با

 .میشد

 

  پستو به  و میبرداشت بشقاب هی ینفر  روزهیف همراه

 .میرفت

 دراز هم  رو پاهامون  و میدرآورد رو هامون کفش

 .میکرد

 

 .یخستگ از شدم هالک خدا یوا -

 ؟ی رفت کجا مهلقا با تو یراست

 

 :گفتم روزهی ف جواب در و گذاشتم پام یرو  رو بشقابم

 مشیبرد و شد بد حالش اما کلثوم دنبال میرفت -

 . یبهدار

 

 :دیپرس و  کرد نگاهم متعجب روزهیف

 ؟یاومد یچجور  تو ه؟یبهدار االن -

 



 ینم انداختم، ریز به سر و دادم قورت رو دهنم آب

 !بگم؟ یچ و بدم جواب یچ دونستم
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  و شد خم سمتم به انداخت، بهم یقیدق نگاه روزهیف

 :گفت

 شده؟  پاره لبت ی  گوشه چرا تو  نم،یبب سایوا -

 

 دروغ به و دمیکش لبم ی  گوشه به رو انگشتم آروم

 :زدم لب

 .دونم  ینم... ن -

 

 کامال بهم و گذاشت نیزم یرو رو بشقابش روزهیف

 :گفت و دیچسب

 تا نیا ،یبذار و کنم دای پ خی کهیت هی شد  یم کاش -

 .شهیم کبود فردا

 



 قاشق هی بشه، عوض بحث نکیل یبرا  و زدم یلبخند

 :گفتم پر یدهن با و خوردم رو برنج پر

 .ها گشنمه  یلیخ -

 

 رو غذاش و  نزد یحرف اما انداخت بهم ی نگاه روزهیف

 . خورد

  جا از و اومد خاتون باز  تا میدیکش دراز  هم یکمی

 .کرد بلندمون

 

 .نمیبب دیپاش... دیپاش -

 

 به هم مراسم ی هیبق و کرد بلندمون  جا از زور به

 تموم هم حنابندون  باالخره تا گذشت یکوبی پا و رقص

 .شد

 

 خودمون و میکرد فرار  خاتون دست از  روزهیف منو

  استراحت میبتون کمی تا میرسوند ما ی   خونه به رو

 .دمیبخواب و میکن



 

 . بخوابه دردش تا دیبمال ولرم آب با پاتونو مادر، ایب -

 

 بزرگ هم ی حساب که رو آب  از پر یمس  تشت تشکر با

  پامونو روزهیف با همزمان و گرفتم مامان دست از بود

 .میگذاشت داخل

 

 : گفت د،یکش یم دراز که یحال  در روزهیف

 ! شیآخ -

 

 گوشه که ما دنید با و دیرس  راه از رهام لحظه همون

 :گفت م،یبود نشسته وونیا ی

 !ساقدوش یخانوما  به به -

 

  یها گونه یسرخ وضوح به و زدم یلبخند  بهش

 !دمید رو روزهیف
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 "  روزهیف" 

 

  و انداخت گل هام گونه دم،یشن که رو رهام یصدا

 .شدم سرخ

 کش دراز همونطور و بدم حالت رییتغ  نتونستم اما

 .موندم یباق

 

  مشخص پاهام  ساق از ی کم و رفته باال لباسم دامن

 :گفت و کرد مرتب پام یرو رو دامن گونش بود،

  ییروستا یلباسا دیبا امشب  ،یشهر دختر یآها -

 . ایبپوش

 

 :گفتم  و زدم یلبخند

 ... ینم که من تن لباسات -

 

 :گفت رهام که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .ارمیم خودتو یلباسا  عمارت از رمیم من -



 

 : گفتم و  نشستم سرجام عیسر بره، که نیا از قبل

 گونشو لباس من نگو، که شلوغه انقدر اونجا االن -

 . پوشمیم

 

 :گفت  و اومد رونیب مطبخ از هم رهام ننه

 دمیم  دوختم، گونش یبرا نو لباس دست چند -

 .کنه تن خانزاده

 

 . نگفت یزی چ  هم رهام و کردم یتشکر 

  خواب   رخت تا رفت هم رهام ننه و نشست ها پله سر

 .کنه پهن رو مغانلو یآقا

 

 باشه، آورده خاطر به رو  یمطلب تازه انگار که گونش

 :گفت و  شد بلند عیسر

 شد؟ یچ کلثوم یراست -

 

 :گفت و دیکش پرپشتش یموها به  یدست رهام



 .هیبهدار -

 

 :دیپرس  بار نیا و  نشست برادرش کنار گونش

 تنهاست؟  -

 

 :گفت  و داد تکون یسر رهام

 یبهدار صبح تا هم ی سانل و ریام هست،  مهلقا -

 .موننیم

 

 یحرف اما شد درهم گونش یها اخم که  کردم احساس

 .نزد

 

 .ایب گونش... گونش -

 

 با من بیترت نیا به و زد صدا رو گونش رهام ننه

 . موندم تنها رهام
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 :دیپرس و انداخت بهم  یجد نگاه

 تو؟  یخوب -

 

 :زدم لب آروم و دادم تکون یسر

 .خوبم -

 

 بهم رو  خودش بلند، قدم سه با و شد بلند جا از

 .نشست کنارم و رسوند

 

 نداره؟ درد که پهلوت و دلت ریز -

 

 یتو شد ینم روم یحت بودم کرده که یکار  خجالت از

 .بزنم حرف و کنم نگاه هاش چشم

 

 که یدیکش یم خجالت دیبا که یوقت باتوام، روزهیف -

 . یدینکش



  هی من نداره،  یمعن شدن سرخ و خجالت که االنم

  کنم؛ یم  نگاه بهت ضی مر هی چشم به االن و دکترم

 !انه؟ی یدار  درد نمیبب بگو

 

 :کردم زمزمه خجالت با و دمیکش شکمم ریز به یدست

 .کنهیم درد کمی -

 

 :گفت و برداشت پام ریز  از رو تشت اخم، با و کالفه

 ...تتیوضع نیا با سرما، نیا تو -

 

 :گفت و شد بلند جا از نداد، ادامه رو حرفش

 .بپوش یحساب و  درست زیچ هی  برو زودتر -

 

 روم اما دادم تکون حرفش دییتأ ی نشونه به رو سرم

 . بشه داده  لباس بهم بخوام و برم خودم که شد ینم

 

  دنمید با و کرد یخال اطیح ی گوشه رو تشت  آب رهام

 : گفت بودم، ستادهیا همونجا هنوز که



 ! ؟یکش یم  خجالت نکنه ؟ یرینم چرا -

 

 خودش رهام و دادم تکون حرفش دییتأ به رو سرم

  داخل و گذاشت کمرم پشت رو دستش رسوند؛ بهم رو

 .داد ُهلم اتاق
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 :گفت یبلند یصدا با و اومد دنبالم  هم رهام خود

 یکرد ول  تنها تویشهر دوست   نیا خانم،  گونش -

 سرما؟  از بزنه خی رونی ب اون هیتعارف  بس از یگینم

 . کیکوچ  خانوم یبرا اری ب یزیچ یچارقد ،یلباس هی

 

 :گفتم و کردم"  کی کوچ خانوم"   لفظ به یاخم

 .ستمین  کیکوچ من -

 

 : گفت و زد ی پوزخند رهام



  هم بچه هی ی اندازه که یکرد  ثابت امروزت، کار با -

 .یانداخت دردسر یتو  هردومونو و یندار عقل

 

 انداختم ریز به سر و کردم بغض بود، قت یحق حرفش

 .نباشم چشم تو چشم باهاش حداقل تا

 

 دختر؟ ییکجا گونش... گونش -

 

  و اومد رونی ب خونشون  اتاق تک از اخم با رهام ننه

 :زد تشر

 .پسر ساکت -

  ینیبینم مگه سرت؟ پس   یانداخت صداتو که خبرته چه

 ده؟یخواب آقات

 

 : گفت و انداخت ریز به سر  شرمنده رهام

 .شد پرت حواسم  لحظه هی -

  کیکوچ خانوم به حواستون ،یبهدار برگردم دیبا من

 .باشه



 

 به لباس گونش بزنه، یحرف  رهام ننه که نیا از قبل

 :گفت و اومد رونیب  اتاق از دست

  میبپوش لباس هم روزهیف منو تا منتظربمون اطیح تو -

 .میایب و

 

 !کجا؟تا دو شما -

 

 مادرش جواب در و دیکش گردنش به یدست گونش

 :گفت

 . میبزن یسر کلثوم به -

 

 :گفت و داد بهم رو دستش یلباسا از یکی هم بعد

 . کرده درست تازه رهام ننه هردوتاشون نایا -

 

 .کرد همه  تن   و دوخت د،یبرد خانوم گونش عمالا 

 

#part33 



 

 "  گونش" 

 

 یچ یبهدار به رفتن یبرا اصرارم لیدل که دونم ینم

 بود؟

 . ستین کلثوم  دنید فقط که دونستم یم اما

 

 و دیخواب یم دیبا االن د،یدار کار یکل فردا دوتا شما -

 .نیکرد یم استراحت

 

 بزنه، ی حرف روزهیف که نیا از قبل رهام  جواب در

 :گفتم

 .میایم  و میزنیم کلثوم به سر هی -

 

 :گفت حرفم بند پشت هم روزهیف

 .زنمیم یسانل به یسر هی منم -

 . ست حامله رو خواهرم ی  نوه نباشه، ی هرچ باالخره

 



 ابروم دو نی ب  بزرگ یلیخ  اخم هی روزهیف حرف نیا از

  چارهیب اون البته کردم، نگاهش نیخشمگ و نشست

 .نداشت یریتقص که هم

 

  که بود کرده قانعش جوابامون انگار نزد، یحرف رهام

 .ستین یالک و دهیفا یب ما رفتن

 

  بود کرده احساس رو نگاهم  ینیسنگ که روزهیف اما

 :گفت هام اخم دنید با و برگشت سمتم به

 شده؟ یزیچ -

 

 : دادم جواب و گرفتم رو اما نشد کم اخمم از یا ذره

 .نه -

 

 .میدیرس  یبهدار به تا  نزد یحرف گهید هم روزهیف

 دهیکش دراز زن دو اتاق،  ی گوشه  تخت دو یرو

 .بود یسانل  هم یگرید و کلثوم شونیکی که بودن

 



 درست منم و رفت خودش یالیفام سمت به روزهیف

 :گفتم و  ستادمیا محسن یرو به رو

 !؟یستین نگهبان مگه ؟ ینرفت هنوز -

 

 :گفت و کرد اشاره خانزاده به مودبانه محسن

 . گرفتم موندن ی اجازه -

 

  که هاش چشم دنید با و انداخت خانزاده  به ینگاه مین

 .گرفتم رو و کردم یاخم بهش دیکش یم نشون و خط
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  رو هست هم حامله و نامحرمه  بهش که یزن دست

 کنه؟ یم اخم من به وقت اون و گرفته

 

  اون دهیم انجام خوادیم دلش که یغلط هر خودش

 کاریچ و کنم کاریچ که دهیم دستور من  یبرا وقت

 . نکنم



 

 : گفت و اومد جلو مهلقا

 یم بابامو که خودت  خونه، برم دیبا من گونش -

 .یشناس

 

 :گفتم و انداختم  خواب غرق کلثوم به ینگاه

 و ادیب شوهرش اگه م؟یکن  چه کلثومو اما  برو توکه -

 . کنهیم پا به  قشرق قطعا  نتشی نب خونه

 

 :گفت و  انداخت باال یا  شونه مهلقا

 .واال دونم ینم -

 

  روزهیف کنار و چرخوندم  چشم اتاق یتو  رهام دنبال

 .کردن یم پچ پچ باهم که دمشید

 

 هم مدام و بودن مشکوک یلی خ هم دوتا نیا نظرم به

 .زدنیم حرف  یدرگوش باهم

 



 به رو و رسوندم بهشون رو خودم بلند، گام چند با

 : دمیپرس رهام

 ش؟ خونه میببر کلثومو شهینم -

 

 :گفت عی سر رهام

 .شهینم اصال -

 .نکرده یز یخونر که  دیآورد شانس

 

 : گفتم و زدم  لب نگران

 ...شوهرش آخه -

 

 :گفت و دیپر  حرف وسط اخم با رهام

  تا حداقل زن نیا شه؟یم شیحال که زادیآدم حرف -

 . بخوره تکون دینبا صبح

 

 هم محسن نگاه یحت که بود بلند یقدر به  رهام یصدا

 . دیچرخ ما سمت به

 



#part35 

 

 و اومد  جلو مهلقا اما  بزنه یحرف خواست روزهیف

 :گفت

 ؟یببر خونه تا منو  شهیم رهام -

 

 : گفت و دی کش موهاش به یدست یرهام

 .شهیم که معلومه -

 

  جلو عیسر محسن برداره، یقدم که نیا از قبل اما

 :گفت و اومد

 من بخوان  خانم مهلقا اگه عمارت، برگردم دیبا منم -

 .برم همراهشون تونمیم

 

 :گفت و انداخت مهلقا به ینگاه رهام

 ؟یریم محسن با -

 



 اون از قبل اما بزنه یحرف تا کرد باز  دهن مهلقا

 :گفت خانزاده

 مهلقا با خودم من عمارت، برگرده دیبا محسن -

 .رمیم

 

 :گفت گوشم کنار و شد کینزد بهم آروم مهلقا

 اد؟یب من با خواد یم واقعا -

 

 :گفتم جوابش در بودم کرده تعجب یحساب که خودمم

 . واال دونمینم -

 

 یا بوسه و شد خم ی سانل صورت  یرو خانزاده

 .اومد ما سمت به و نشوند شیشونیپ  یرو یطوالن

 

 .مهلقا میبر -

 

 : گفت و دیکش تنش  ی قهیجل به یدست مهلقا

 .شهی م زحمتتون -



 

 :گفت محسن به رو مهلقا، حرف به توجه یب خانزاده

 .ییجا نیا  هنوز که تو -

 

 یخداحافظ  همه از عیسر محسن بود، بد یلیخ  لحنش

 .میبد رو جوابش که نموند منتظر یحت رفت؛ و کرد

 

 :گفت اخم  با خانزاده

 . نباشه تنها مهلقا که ایب توام گونش -

 

 یبرا بمونم تنها باهاش که خواست  ینم دلم اصال

 :گفتم اخمش به توجه یب نیهم

 . خونه  برگردم خوامیم ام،ینم من -
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 : گفت و داد لمیتحو یظیغل اخم خانزاده



 .بود دستور هی انه؟ی یایم دمیپرس ازت مگه -

 

 که نبودم خور  یسر تو ی ساده گونش اون گهید من

 .نزدم دم آورد، سرم  به بال یچ هر

 

 :گفتم و دادم لشیتحو  خودش، هیشب  درست یاخم

 .امینم من -

 

 روزهیف که  برداشت سمت به قدم یعصب خانزاده

 :گفت و ستادیا نمونیب عیسر

 تا و شما ی   خونه میریم بعد م،یبریم رو مهلقا باهم -

 .م یخوابیم صبح

 نه؟ مگه هست، کلثوم و یسانل مراقب که رهامم

 

 : گفت و داد تکون روزهی ف حرف دییتأ در  یسر رهام

 دعوا، و جنگ یجا به گه؛یم درست کی کوچ خانوم -

 .دیبر باهم همتون

 



 همراه  خواست، ینم دلم اصال همچنان که نیا با

  باهاش هم که یحرف با شد ینم اما بشم خانزاده

 .کنم مخالفت یکی من هستند،  موافق

 

  منتظر مهلقا خدا بنده که دیبر د؟یساکت  همتون چرا -

 .شماهاست

 

  از یکی یکی و میاومد خودمون به رهام، حرف نیا با

 .میزد رون یب یبهدار

 

  اخم با  خانزاده و میرفت یم جلو هم دست به دست

 .ومدیم سرمون  پشت درهمش،  یها

 

  غیج یصدا م،یدیرس که مهلقا ی خونه نیپرچ به

 .می دیشن رو خواستنش کمک و نبیز دنیکش

 

  خدا... نزنش... کنه کمک یکی خدا رو تو... کمک -

 !نزنش کنه لعنتت
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 :گفت ی نگران با و داد فشار محکم رو  دستم مهلقا

 شده؟   یز یچ نکنه نبه،یز یصدا -

 

 از خانزاده که بشه شون خونه اطیح وارد خواست

 :گفت و دیکش ش  قهیجل پشت

 خبره؟ چه نمیبب کن صبر کجا؟ -

 

 :کرد زمزمه ینگران  با مهلقا

 . زدیم شور سرشب از دلم -

 

 و دیپر نی پرچ یرو از در، کردن باز بدون خانزاده

 . رفت داخل

 فشرد رو مهلقا یبازو ،یآرامش  از پر لبخند با روزهیف

 :گفت و

 .جاست نیا ریام نباش، نگران -



 

  یریمس به میزد زل تامون سه هر و نزد یحرف مهلقا

 .رفت خانزاده که

 

 ...پاشو خدا رو تو ننه... ننه... کمک...  کن ولش -

 

  مهلقا ؛« پاشو خدا رو تو ننه:» گفت نب یز که یوقت

 .کرد رد  رو نیپرچ و  جست جا از

 

 :دمینال و کردم نگاه روزهیف به نگران

 نشه مهلقا  مادر مثل نبی ز ننه آخروعاقبت کنه خدا -

 .مونهینم یچیه مهلقا از وگرنه

 

 :زد  لب روزهیف

 ...دواریام -

 

 : زد غیج مهلقا که بود نشده تموم حرفش  هنوز اما

 ... ننه. ..ننه -



 

 منو نبود، زیجا  نیپرچ پشت موندن و صبر گهید

 هیبق به رو  خودمون و  میدیپر نیپرچ  از هم روزهیف

 .میرسوند

 

  با و خورد مشامم به خون یبو م،یشد وارد که در از

  دم،ید که یزیچ ترس   از  روم به رو ی صحنه دنید

 .دمیکش یبلند غیج
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 سر اومد، روزهیف  منو سمت به عی سر خانزاده

 :گفت و گرفت بغل به  رو هردومون

 . ستین یزیچ... دینترس -

 

 : دیپرس و داد قورت  رو دهنش آب روزهیف

 ُمرده؟  -

 



 :گفت و داد تکون رو سرش  خانزاده

 .زد ضربه قلبش به داس با زنه،ینم نبضش -

 

  نگاه اتاق وسط یخون ی  جنازه اون به دمیترس یم

 زدم پس رو خانزاده داشت؛ ازین من به مهلقا اما کنم

 :گفتم و

 . شده میتی مهلقا کن، ولم -

 

 سمت به تا کرد ولم  راحت و نزد ی حرف خانزاده

 پدرش نعش سر یباال دست، به داس که برم ییمهلقا

 .دیلرزیم  و بود نشسته

 

  اشک آروم و گرفتم بغل به  رو سرش نشستم، کنارش

 . ختمیر

 

 .قاتلم هی من... بابامو من ... من -

 

 :کردم  زمزمه هیگر با و دمیکش سرش به یدست



 .مهلقا باش آروم -

 

 :گفت و برداشت م نهیس  یرو از زور  به رو سرش

 .نشو کینزد بهم...  عقب برو -

 ... کشتمش من... کشتم بابامو من... من

 

 : گفت و داد تکون رو شیخون یها دست

 ...دستام نیهم با -

 

 برداشت دوباره بود، گذاشته نیزم یرو که رو داسش

 : داد ادامه و

 !قلبش تو زدم داس نیهم با -

 

 مهلقا اما  رمیبگ ازش رو داس تا بردم  جلو رو دستم

 . دیکش عقب

 :گفت و  دیخند انداخت، پدرش ی جنازه  به ینگاه

 ؟یعنی کشتمش من -



 با نبویز منو بزنه؟ رو  ننه که ستین یکس گهید

 !کنه؟  کبود و اهیس کمربندش

 

 :گفت و زد  باباش ی شونه به یدست شد، بلند آروم

 .خونه  اومدم رید  من پاشو بابا  ؟یخواب بابا -

 

 .دینکش  هم ینفس یحت نداد، یجواب پدرش اما

  یجواب که یوقت و زد صداش گهید  بار کی مهلقا

 : زد زجه  و شکست بغضش نگرفت،

 .بابا بزن  منو پاشو... پاشو بابا -
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 کنم بلندش و رمیبگ رو بازوهاش تا کردم دراز دست

 :زد لب و اومد سمتم به عیسر  روزهیف اما

 .بردار دستش یجلو از داسو فقط باشه، راحت بذار -

 

 . دادم  انجام رو گفت که یکار و دادم تکون یسر



 : دینال هیگر  و عجز نبیز

 زنده هنوز اون برسه، م ننه داد به یکی خدا رو تو -

 .ست

 

 یکم دستش مچ با د،یدو نبیز ننه سمت به روزهیف

 :گفت و رفت ور

 . یبهدار مشیببر  ایب ریام زنه،یم نبضش -

 

 ننه که ی حال در و رفت سمتشون به عی سر خانزاده

 :گفت گرفت، یم  بغل رو نبیز

  از رو مهلقا هم دوتا شما  ،یبهدار میری م نبیز منو -

 .امیب من تا دی کن دور جنازه

 

 و رفتن  نبیز همراه م،یبزن یحرف ما که نیا از قبل

  شده پدرش قاتل که ییمهلقا و میموند روزهیف منو

 .بود

 



  پامو ساق گارتیس با یتونینم گهید ؟یُمرد تو االن -

 ؟ یبسوزن

 !پدر؟ نه و دارم مادر نه شدم؟  میتی کال گهید من یعنی

 

 :کردم زمزمه و انداختم روزهی ف به ینگاه

 . هیلیخ نشه ونهید -

 

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب  هم روزهیف

 رون؟یب میبر شهی نم ترسم،یم جنازه از من -

 

 :گفتم و کردم مهلقا به یا اشاره چشم ی گوشه با

 !م؟یکن  کاریچ نویا -

 

  به سگ واق واق یصدا که  بود نداده رو جوابم هنوز

 :زد لب دهیترس مهلقا و دیرس گوش

 !دنیشن خون  یبو ن،یوحش  یسگا -

 



 هم هرلحظه و ومدی م اطیح یتو از درست صدا

 .شد  یم تر کینزد
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 :زد لب دهیترس روزهیف

 .یسمت نیا انیم دارن گونش، ببند رو در -

 

  به یوحش  یها سگ ببندم، رو در و امیب خودم به تا

  به رو گوشت زدنشون واق یصدا و دنیرس در پشت

 .کرد یم آب تنت

 

 :کرد زمزمه  هیگر با مهلقا

 .کشتن رو م ننه که نیی سگا همون -

 

 زد بازوم به یچنگ داد، قورت  رو دهنش آب روزهیف

 :گفت و

 .ترسم یم من -



 

 تا دمیکش یم خودم سمت به رو روزهیف که یحال در

 :کردم زمزمه م،ی بد هیتک در به

 .بشکنن رو در نیا م یبذار دینبا اما ترسمیم منم -

 

 سگ سه  به زورمون و میبود بچه دختر دوتا ما

  قصد و دنیکش یم پنجه در به قدرت  پر که یوحش

  جز هم یا  چاره اما دیرس ینم داشتن رو شکستنش

 . نبود مقاومت

 

 در برداشت، باباش ی جنازه  کنار از رو داس مهلقا

 : گفت زدیم خون به یسرخ  از هاش  چشم که یحال

  یم صاحبشون مثل رو قاتال نیا من کنار، دیبر -

 .کشم

 

 :گفت و زد یچنگ بازوم به نگران و ده یترس رپزهیف

 .شد وونهید خدا ای -

 



 : دمی نال نبود، روزهیف از بهتر اوضاعم که منم

 نکنه؟  حمله ما به -

 

 یم بهم که ییها دندون و سرخ یها  چشم با مهلقا

 :دیغر و اومد جلو دشونیساب

 !کنار دیبر -
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 :دمیپرس و انداختم روزهی ف به ینگاه

 م؟یکن کار یچ -

 

  در به ها سگ فشار بده، ی جواب روزهیف که نیا از قبل

 .دیدو در سمت به هم مهلقا و شد شتریب

 

 م،یرفت کنار  در یجلو از و دیکش رو  بازوم روزهیف

 اتاق وارد ها سگ و شکست در هم لحظه همون

 . شدن



 

 به داس با  ها وانهید مثل مهلقا اما بود  سخت باورش

 ضربه هی  با رو تاشون سه  هر و افتاد ها سگ جون

 . انداخت پا از

 

 :گفت باز یدهن  با روزهیف

 کشتشون؟ یعنی -

 

 و زد چنگ پهلوش به شونیک ی آخر ی لحظه اما

 .افتاد نیزم یرو بلند غی ج هی با مهلقا

 

 روزهیف منو و افتادن نی زم یرو باهم مهلقا و سگ

 .میدیلرز یم خودمون به ترس از  اتاق ی گوشه

 

 .ترسمیم من اما... اما کمک میبر دیبا -

 

 :گفتم و دادم تکون روزهیف جواب در یسر

 .ترسم یم  منم... منم -



 

 یحت ترس از اما دیچی پیم خودش به درد از مهلقا

 .میبر جلوتر که تونستم ینم

 

 تکون تونمینم ترس از من م؟یکن کار یچ گونش -

 .بخورم 

 

 کم یحت و داشتم روزهیف از بدتر یتیوضع هم خودم

 . کنم خراب رو  خودم ترس از بود مونده
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  یخال پام ری ز انگار اما برداشتم جلو سمت به قدم هی

 .دمینفهم یچیه  گهید و رفت جیگ سرم شد،

 

 *** 

 



ُرم کردم، باز چشم که یوقت   یبهدار یتو و دست به س 

 .بودم  روزهیف همراه

 مهلقا و نب یز ننه اما نبود کلثوم و یسانل  از یخبر

 .ن یزم یرو روزهیف منو و بودن تخت یرو

 

 .کرد یم تمیاذ و بود گرفته  درد کمرم موکت، یسفت از

 یرو اد،ین فشار دستم به که یطور  و زدم یچرخ

 غرق ی روزه یف به ینگاه و دمیخواب راستم یپهلو

 .انداختم خواب

 

 تا موندم رهی خ روزهیف ی  بسته یها چشم به نطوریهم

 . برد خوابم

 

 هنوز؟  خوابن دخترا  رهام، -

 

 باز چشم اما شدم داریب خانزاده یصدا با بار نیا

 !گن؟یم  هم به یچ نمیبب  که تا نکردم

 



 :گفت خانزاده جواب  در رهام

ُرمشون -  . خوابن هنوز اما شد تموم س 

 ؟یکرد کار یچ رو مهلقا یبابا ی هیقض نمیبب

 

 تا کردم ز یت رو هام گوش"  مهلقا"  اسم دنیشن با

 ! شده؟ یچ  و قراره چه از هیقض نمیبب

 

  مهلقا خود اگه ه،یراض اونم زدم حرف نب یز مادر با -

 . کردن حمله سگا که می گی م نکنه؛ خراب زویچ همه

 !هی خوب یگواه هم گونش و روزهیف بده حال

 

 :گفت و کرد دییتا رو حرفش رهام

  میببر رو مهلقا دیبا حتما  نظرم به اما هی خوب میتصم -

 ! روانپزشک شیپ شهر

 

 و کنم سکوت  نتونستم د،یجد ی کلمه هی دنیشن با

 :دمیپرس

 ه؟ یچ  روانپرشک -



 

 . دیچرخ سمتم به نفر دو هر نگاه ب،ی ترت نیا به و
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 :گفت و زد  یلبخند رهام

 . خانوم گونش خواب  صحت -

 

 :گفتم و دمیمال  رو هام چشم دست،  پشت با

 ه؟یچ  روانپزشک ینگفت سالم، -

 

  و نشست  زشیم پشت د،یکش موهاش به  یدست رهام

 :گفت

 !آدمه روان   و روح یبرا که پزشکه جوری -

 

 :دمیغر رهام به رو اخم با

 ه؟یروان مهلقا مگه -



 

 و داد جواب خانزاده بزنه، یحرف رهام که نیا از قبل

 :گفت

 . باالست بشه، نکهیا احتمال اما ستین -

 

 :گفت عیسر  رهام که بزنم یحرف خواستم و کرد اخم

 نشو یعصب یالک پس ه،ی روان مهلقا که نگفت یکس -

 .دردونه

 هی نهیا من صی تشخ داره، مهلقا که یاوضاع با فقط

 . کنه تشیزیو هم  روانپزشک

 ؟ یدار شک داداشت سواد به تو مگه نمیبب

 

 :گفتم جوابش در مطمئن  و عی سر یلیخ

 خان دارم قبول من هم اههیس ماست یبگ اگه تو -

 ! داداش

 

 :گفت خانزاده به رو  و دیخند رهام

 داره؟ یزبون چه ینیبیم -



 

 :کرد زمزمه و زد  یزورک لبخند هم خانزاده

 .براتون کنه  حفظش خدا -

 

 :گفت ی تر حیمل لبخند با اما رهام

 ...ک حفظ شما یبرا  هم رو کی کوچ خانوم خدا -

 

 :دیغر اخم با روزهیف که بود نشده تموم حرفش هنوز

 . ستمین کیکوچ من که  گفتم صدبار -

 

 دنیخند باعث ش ختهیر بهم  یموها و ش یحرص لحن

 .رفت غره چشم اخم با هم روزهیف و شد هممون
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 :گفت رهام به رو و دیکش  موهاش به یدست خانزاده



 یم دخترا دنبال  خاتون م،یبر ما که یندار یکار اگه -

 .گشت

 

 :دمینال و انداختم روزهی ف به ینگاه

 .نه یوا -

 

 : گفت و زد یپوزخند خانزاده

 .آره یوا -

 دستتون از خاتون و دیکرد رید میحساب  که دیپاش

 . شکاره

 

 کمک دستامون گرفتن با و اومد سمتمون به خودش

 .میستی با و میبش بلند جا از تا کرد

 

  ش زاده خواهر ی نهیس یرو رو سرش  روزهیف

 :زد غر و گذاشت

 .خاتون نیا شر از  بشم راحت که  بشه، یک -

 



 :گفت و کرد نوازش رو  ش خاله یموها  خانزاده

 . آخرشه گهید امشب -

 

  شستن بعد و روزهیف یها  زدن غر یکل از بعد باالخره

  یبهدار کنار از که یآب یجو  داخل صورتمون و دست

 .میافتاد راه  عمارت سمت  به شد یم رد

 

  هم رو نفرمون دو هر دست و ستادهیا نمونیب خانزاده

 .بود گرفته

 اما بودم ناراحت و گرفته ازش دلم یحساب که نیا با

  محکم رو دستش تا رمی بگ رو خودم ی جلو نتونستم

 .ندم فشار

 

 :دیپرس و انداخت بهم ینگاه مین خانزاده

 شده؟ یزیچ -

 

 :کردم زمزمه و انداختم باال یا شونه

 .نه -



 

 گهیهمد به هامون دست یک ینزد نیا از ت یواقع در اما

 .بودم زده ذوق یلیخ
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 محسن  نگاه و میرفت  عمارت تا هم دست به دست

 . شد قفل هامون دست یرو

 محسن به رو اخم با و داد  دستم به یفشار  خانزاده

 :گفت

 .کن باز رو در ؟یشد ره یخ یچ به -

 

 .خانزاده چشم -

 

 م،یرفت داخل یوقت و کرد باز رو در  عیسر محسن

 :گفت طنتی ش با روزهیف

 .ها کرده ریگ شتی پ گلوش پسره نیا گونش -

 



  به کردم یم سرفه که یحال در و زد گلوم به دهنم آب

  حرفش  به الیخیب اون اما رفتم غره  چشم روزهیف

 :گفت و داد ادامه

 . ایافتاد سرفه  به که کرده فکر بهت اری -

 

 و دیکوب  کمرم به شده گره مشت و خشم با خانزاده

 :گفت

 ...نفس... نیآفر... قیعم نفس -

 

 بود مشخص زد، یم کمرمم به که ییها مشت از اما

 .ست کالفه و یعصب چقدر که

 

  به همونطور بود کرده گل طنتشیش که هم روزهیف

 . داد یم ادامه زدنش حرف

 با و زدم پس رو ریام دست برگشت، نفسم باالخره

 :گفتم اخم

 .شکست کمرم -

 



 :زد لب  گوشم کنار  آروم خانزاده

 .بشکنه  که  زدم قصد از -

 

 .رفت ساختمون سمت به ما  از جلوتر و زودتر هم بعد

 : گفتم و  گرفتم روزهیف  یبازو از یشگونین یعصب

 خانزاده؟ یدار دوست  کتک -

 

 :گفت و دیخند

 گفتم؟ دروغ مگه -

 .بارهیم عشق چشماش  از پسره کن، نگاش

 

 و برگشتم بود، ستادهیا محسن که یی جا سمت به

 .کردم  نگاهش
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 وارد و برداشت چشم عیسر  شد، نگاهم متوجه یوقت

 . شد ینگهبان  اتاقک

 : گفت خنده با روزهیف

 .هست  میخجالت چه  پسرمون -

 

 :زدم تشر و کردم یاخم

 .روزهیف -

 

 با بود فیک  سر من کردن تیاذ از یحساب که اون اما

 :گفت یخوش

 . اینزن صدا رو خدا بنده محسن ینجوریا بار هی -

 

 :دمیپرس  متعجب

 چرا؟ وقت اون -

 

 :گفت گرفت، یم فاصله ازم که یحال  در روزهیف

 . ردتیگینم گه ید و  گرخهی م ازت چون -



 

 اونم دم؛یدو دنبالش و زدم صداش ادیفر با و یعصب

 . رفت باال رو ها پله من، از جلوتر  و دیخند

 

 یحساب هم و بود گرفته م خنده رفتارش  از هم

 .کنم ش خفه خواست یم دلم و بودم یعصبان

 

  خاتون یصدا و ستادیا که بود نشده سالن وارد هنوز

 :گفت یم که دمیشن رو

 د؟ ی بود یگور کدوم دوتا شما -

 دوتا شما و شهیم شروع یعروس گهید ساعت هی

 .دینکرد حموم یحت

 

 :گفت و دیکش  موهاش به یدست روزهیف

 .میشیم حاضر االن نیهم -

 

 گرفت رو بودم دهیرس بهش تازه که رو دستم هم بعد

 :گفت و دیکش ها پله سمت به خودش دنبال و



 .حموم میبر دیبا -

 

 :دیپرس مشکوک و شد داشیپ خانزاده لحظه همون

 حموم؟ بره خوادیم یک -
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 :گفت جوابش در  اخم با روزهیف

 خاله مگه حموم؟ بره خوادیم که یدار کار یچ تو -

 !جان  پسر یزنک

 

 :گفت و دیکش  موهاش به یدست خانزاده

 جون؟ خاله یکنیم اخم  چرا حاال -

 

 :گفت و کرد نازک یچشم  پشت روزهیف

 خواهر پسر ادیم بدم  زنک خاله یپسرا از چون -

 .زمیعز



 

  و ختی ر بهم رو ش خاله  یموها خنده با خانزاده

 :گفت

 . یخودم یکوچولو مامان -

 

 اخم با بود بسته رو از  رو ریشمش انگار که روزهیف

 :گفت یتر ظیغل

 . اصال شناسم ینم رو تو من رم،ینخ -

 

 : گفت و کرد نگاهش متعجب خانزاده

 روزه؟ی ف یگیم یچ -

 

 و گرفت دوباره بود، کرده ول که رو دستم روزهیف

 :گفت

 .شناسم ینم رو ریام نیا گهید من -

 

 اتاقمون وارد و میرفت باال رو  ها پله سرعت به هم بعد

 .میشد



  نیهمچ چرا  که بپرسم  ازش خواست یم دلم یلیخ

  خواست ینم دلم چون کردم سکوت اما زد  رو ییحرفا

 . کنه من باره هم یحرف هی

 

 یرو برامون رو میدیپوش یم دیبا که یلباس خاتون

 .بود گذاشته تخت

 و بود ساده هم یلیخ که بلند و قرمز لباس هی هم باز

 .داشت نازک بند دو قه،ی یجا به

 

 :دیغر  اخم با روزهیف

 . خورهیم بهم  قرمزه رنگ یهرچ از داره حالم گهید -

 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 .منم -

 

  برداشت زیتم  لباس و حوله هردوتامون  یبرا روزهیف

 :گفت و



  دایپ شون کله و سر ز، یه  یمهمونا نیا تا میبر -

 .نشده

 

 .رفتم  روزهیف همراه و نزدم یحرف

 دنبالمون مرد هی میرفت اطی ح به که یوقت از درست اما

 .اومد حموم سمت به سرمون پشت و افتاد راه
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 :زدم لب آروم و گرفتم رو روزه یف یبازو

 ما؟ دنبال افتاده چرا آقاهه نیا -

 

  اون دنید با و انداخت سرش پشت به ی نگاه روزهیف

 :گفت و کرد یاخم مرد

 ؟یای م یدار نوییپا  یانداخت سرتو  کجا آقا، یه -

 

 تن یرو  زشیه نگاه زد، یا مسخره خند شین مرد

 :گفت و شد نییپا  و باال روزهیف



 هی دی شا و میبزن یچرخ  هی باهم ومدمیم داشتم -

 . میکن میحموم

 

  با ها یوحش مثل روزهیف که ادیب سمتمون به خواست

 .کرد حمله مرد به دستش  یلباسا

 

 . ناموس  یب ی کهیمردت... یعوض -

 

 زده زل بهش باز یدهن با من و داد یم  فحش روزهیف

 بتونه ساکت  دختر اون که شد ینم باورم و بودم

 .کنه حمله مرد نی ا به ینطور یا

 

 د؟ یکن یم کار  یچ خانزاده... خانزاده -

 

 بهمون رو خودش بود، دهیشن رو سروصدا که محسن

 روزهی ف چنگ از رو مرد اون یموها  و رسوند

 .درآورد

 



 ! آشغال مادر   و  خواهر یب ،یعوض  مردک -

 

  انداخت دست ست،ین یا  گهید ی چاره دید که محسن

 .دیکش عقبش و روزهیف کمر دور

 

 .دیکن ولش خانزاده -

 

 :دیغر یعصب روزهیف

 .دستش کف بذارم حقشو بذار کن ولم... کن ولم -

 

 :زد  تشر بهم رو کالفه محسن

 .دار نگه رو خانزاده زده؟ خشکت چرا تو -

 

 دو اون زور یوقت و بودم  متعجب و جیگ واقعا من

 که تونستمینم منم قطعا د،یرس ینم روزه یف به مرد

 . دارم نگهش
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 "  روزهیف" 

 

  دم،ید رو بود افتاده دنبالمون که یمرد اون یوقت

  خواست  یم که افتادم ی عوض اون ادی  به ناخودآگاه

 یم تا و افتادم جونش به نیهم یبرا کنه  تجاوز بهم

 .زدمش لگد و مشت با تونستم

 

  بعد و کرد جدامون اومد نگهبان ی پسره اون محسن

 .میکن حموم ما تا سادی وا کیکش هم

 

 در دم تا قایدق محسن شد، تموم که کارمون

 نقش و  اومد باهمون باال ی طبقه ی  مهمونخونه

 .داشت رو محافظ

 

 یدگیرس سرووضعمون   به شگریآرا و زد غر خاتون

 .کرد

  سرهم پشت که یاتفاقات و نداشتم حوصله و حال اصال

 .بود خته یر بهم رو روانم و روح کل به افتاده



 

  گیب پسر یعروس مراسم اما ُمرده مهلقا پدر نیا با

 از بعد روز سه دو تا قطعا و بوده تر مهم خان

 .شد ینم خبردار یکس یعروس

 

  یچیه و گذشت زود من  یبرا یعروس  کال دونم ینم

 رایسم یها کردن نازک چشم پشت جز  مراسم از

 بود؟ نطوریهم همه یبرا ای دمینفهم

 

 و زد باال میا خانزاده رگ اوردم،ین طاقت هم  سر آخر

 :گفتم

 من یبرا که یهست یک یکرد فکر زاده تیرعیتو -

 ؟یر یگی م خودتو

 یرسیم یمقام و جا به شدن دوم زن با ی کرد فکر اگه

 . یخوند کور

 ابد تا تو و بودن خانزاده و خان جدم اندر جد من

 !یمونیم یباق من  یاباواجدا یروستا  تیرع

 



 ظرف برداشتن با و کردم حرفم یچاشن پوزخندم هی

 .رفتم  و شدم رد کنارش از غذام

 

 نهیس به نهیس که بودم نرفته رونیب سالن از هنوز  اما

 .ستادمی ا کوتوله و خپل خان گیب ی

 

 !یا خانزاده هی که الحق اومد، خوشم -

 

 : گفتم و زدم یخند شین

 .شده پسرت دوم زن یالی خ چه به عروست چارهیب -

 

 اطیح به  رو خودم متعجبش ی افهیق به  توجه یب و

 .رسوندم

  شدن  خان گیب عروس با کرد یم  فکر رایسم

 یدست که دونست ینم اما کنهیم رییتغ اوضاعش

 .کرده خراب رو شیزندگ یدست
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 یالله بسم با  و کردم مرتب رو دامنم نشستم، پله یرو

 .شدم خوردن غذا مشغول گفتم که

 

 .ک یکوچ خانوم  ینشست تنها -

 

 :دیپرس و نشست کنارم غذاش بشقاب با هم رهام

 ؟یدیند مارو ی دردونه -

 

 : دادم جواب و کردم برنج از پر قاشقم

 .بود رهام ننه شیپ -

 

 گهیهمد کنار نزد، یحرف و داد تکون یسر رهام

 رهام باالخره تا میخورد رو برنج ی دونه نیتاآخر

 :گفت

 ؟یکن کار ی چ یخوایم -

 

 :دمیپرس  متعجب



 رو؟ یچ -

 

 : گفت بود، زده زل رو به رو به که یحال  در اخم با

 .یکرد که یغلط نیهم -

 

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 . کار چیه خب... خب -

 

 : گفت و داد لم یتحو  یوحشتناک اخم رهام

 .تهران میریم -

 

 :دمیپرس  متعجب

 چرا؟  تهران -

 

  جا از گذاشت، بشقابم ی رو  رو شیخال  بشقاب رهام

 :گفت تکوندیم شلوارش  خاک که یحال در و شد بلند

 .ت* ت*ر*ا*ک*ب  میترم یبرا -
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 :دمیپرس و کردم نگاهش متعجب

 ؟یچ یعنی ی گفت که نیا -

 

 : گفت و زد زل  هام چشم به صاف اخم با

  باهاش دن،یم انجام کارا نیا از ادیز  فرنگ یتو -

 .کرد جمع ویزد که یگند شهیم

 

 نیا به راجع برام قیدق  تا نموند یحت و رفت هم بعد

 . بده حیتوض گفت، که یزیچ

 

 و بره نییپا گلوم از کامال غذام تا نشستم ی قهیدق چند

 .شدم دنیرقص مشغول و برگشتم سالن به بعد

 

  جز  یزیچ یعروس و حنابندون مجلس از من کل در

 .دمینفهم خودم مداوم یها دنیرقص



 

 دست و بود نشسته یصندل یرو که مامان دنید با

 :گفتم و رفتم سمتش به زدیم

 .بایز یبانو دیدیم من به رقصو دور هی افتخار -

 

 :گفت و  دیخند مامان

 المانی منو که فیح اما دادم یم افتخار بهت حتما -

 .می نرقص یا گهید کس با هرگز میداد قول بهم

 

 : گفتم و کردم یزیر اخم

 .گهید المانمی دختر منم -

  که گرفتمیم  اجازه ازش وگرنه دمیند رو بابا من تازه

 . بده قر باهام دور هی  باشی ز خانوم

 

 :گفت و  دیخند مامان

 .تو دست از -

 



 به شروع هیبق کنار باهم و گرفت رو دستم هم بعد

 .میکرد دنیرقص

 

  داشت حق بابا و دیرقص یم دلبرانه مامان که الحق

 !نرقصه یا گهید کس با رهی بگ قول ازش

 

  هوش داشت که یسال م سن نیا با بدنش تاب و چیپ

 .بود کننده رهیخ و  بردیم سر از

 

#part52 

 

  تر جوون  من که نیا با  و میدیرقص مامان با یحساب

 مامان از زودتر درد پا از و آوردم کم نفس اما بودم

 .نشستم و رسوندم یصندل  به رو خودم

 

 :گفت و  دیخند مامان

 ؟یشد  خسته یزود نیهم به -

 



 :گفتم و دمیکش پام ران به یدست

 .مامان یدیرقص  یم خوب  چه ماشاهللا -

 کرد؟ یم نگاهت اخم با یچجور یدید خاتونو

 

 :گفت و  دیخند نشست، کنارم مامان

 .کرد یم یحسود بهم اولم همون از خاتون -

 

 :دمیپرس  متعجب

 رقصتون؟ یبرا -

 

 :گفت جوابم در مامان

 .نه -

 ادی بهم المانی بلدم که  ویهرکارمن که نیا خاطر به

 . داده

 

 و یکار مشغول  یهرکس انداختم، اطراف به ینگاه

 .نبود ما به حواسش  یکس



 

 مامان به رو آروم و  کردم استفاده مونییتنها از

 :دمیپرس

 ؟یچ  یعنی ت*ر*ا*ک*ب میترم -

 

 :دیپرس و کرد بهم یاخم مامان

 !؟یپرسیم نویا چرا -

 

  بهش جواب در  فقط و دادم قورت صدا پر رو دهنم آب

 .زدم زل

  یجواب دونستم، ینم رو کلمه نیا یمعن که  ییاونجا از

 .بدم مامان به که نداشتم هم
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  از یمحکم شگونین اخم با دید رو سکوتم که مامان

 و شد جمع درد از صورتم که یطور  گرفت؛ بازوم

 :دمینال



 . کن ولم آخ -

 

 :گفت  خشم با مامان

  من یچشما تو صاف یاومد که کردم ولت خود سر -

 !؟یچ یعنی ت*ر*ا*ک*ب  میترم یپرسیم و یزد زل

 زده؟  ی حرف نیهمچ بهت  یک نمیبب بگو  باش، االی

 !دختر؟ یکرد ییآبرو یب نکنه

 

 :دادم جواب دهیترس  و عیسر

 .نه که معلومه... نه -

 

 :گفت و کرد ول رو  بازوم گوشت  باالخره مامان

 ؟یزد حرفو نیا چرا ؟یچ پس -

 

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 زدن،یم و یحرف نیهمچ که دمیشن زنو  تا دو یصدا -

 دیشا گفتم  اما بپرسم رهام از خواستم و شدم کنجکاو

 .دیبدون شما



 

 :گفت و گرفت دندون به رو  لبش مامان

 .دختر بکش خجالت -

 . یبپرس رهام از یبر دینبا که وی حرف هر

 

 :کردم زمزمه زد،یم غر  سرم مدام که نیا از ناراحت

 .که دمینپرس اما  بپرسم خواستم یم گفتم -

 !؟یچ  یعنی بگو بهم خودت  حاال

 

 :گفت و کرد اخم بهم بار نیچندم یبرا مامان

 . خورهینم تو درد به -

 

  دردم به چون که دونست ینم اما نداد رو جوابم

  یتو رو رهام خودمو و دمیپرس رو سوال نیا خورهیم

 .انداختم یا مخمصه بد
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 "  گونش" 

 

  هوشیب تا بود نمونده یزیچ  خواب  از که یدرحال

 :زدم لب و گذاشتم مادر ی  شونه یرو رو سرم بشم،

 م؟یبمون داریب دیبا یک تا -

 

 :گفت جوابم در حوصله با مادر

 . بده ل یتحو ویخون دستمال  خان ارسالن آلپ تا -

 

 : گفتم و دمیکش یا ازهیخم بستم، چشم

 .بخوابم رمیم و بمونم داریب تونمینم گهید من -

 

  و شدم بلند  جا از کنه ی مخالفت مامان که نیا از قبل

 یرو و رسوندم روزهیف  با مشترکم اتاق به رو خودم

 . دمی کش دراز تخت

 



  داخل یکی و شد باز در  که بود خواب  گرم هام چشم

 خانزاده تن عطر به هیشب درست ییآشنا یبو اومد،

 .داشت

 

 :گفتم اخم با بشه کینزد بهم که نیا از قبل

 . بخوابم خوامیم رون،یب  برو اتاق از -

 

 و اومد تخت  یرو نکرد، حرفم به یتوجه  اون اما

 .گرفت بغلم

 و داشت نگهم سفت اما بزنم پسش خواستم  اخم با

 :زد لب  گوشم کنار

 . کوچولو یشی پ نزن چنگ -

 

 :دمیغر جوابش در حرص با

 . کوچولو یش یپ نگو بهم -

 

 : گفت و کرد تر سفت کمرم دور رو دستش ی حلقه

 ؟یچ یعنی گونش -



 

 :کردم زمزمه خوابالود

 .آفتاب -

 

 :گفت  و چسبوند گوشم به رو لبش

 .گمی م کوچولو آفتاب بهت بعد به نیا از پس -

 

 نتونم شد باعث تنش یگرما که ومدی م خوابم انقدر

 .ببره خوابم و بدم رو جوابش
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 وقتم چند نی ا یها  یسختو  یبدبخت تمام لیدل مرد نیا

 ونیم رو عمرم  خواب نی آرومتر اما ومدی م حساب به

 .کردم یسپر بازوانش ی حلقه

 



 چشم ومدیم رونیب از که ییسروصدا با یوقت صبح

 ی بسته یها چشم دمید که یزیچ نی اول کردم، باز

 .بود خانزاده

 

  چقدر کردم، لمس آروم رو  شینیب نوکو  زدم یلبخند

 .بود تر یداشتن دوست و مهربون خواب یتو

 

 از تر سفت کمرم دور دستش ی حلقه خورد، یتکون

 :زد لب و شد قبل

 ...نذار تنهام... نرو. ..ن. ..مامان... ما -

 

  خواب اون بودم دهیخواب آروم که یمن برعکس  انگار

 . دید یم کابوس و  نداشت راحت

 

  آروم و گرفتن قاب رو صورتش طرف دو دستام

 : زدم صداش

 .شو داریب خانزاده... خانزاده -

 



 که یفشار و  شیشونیپ یرو  عرق از و نشد داریب اما

 اوضاع چقدر که بود مشخص اورد،یم هاش پلک به

 .ست آشفته  خوابش

 

 بغل رو سرش کردم یسع دم،یکش سمتش به رو خودم

 : گفتم و رمیبگ

 .رجانیام... ریام -

 

 کردم نوازش رو شیشونیپ دم،یکش دست رو صورتش

 .شد رهیخ بهم و کرد باز چشم کم کم تا

 

 !؟یبود تو... تو -

 

  مثبت ی نشونه به سرم فقط و دادم قورت رو دهنم آب

 . جنبوندم
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 :زد لب و دمیکش هام گونه به یدست

 ... سرخه چه -

 

  ینیسنگ و  خوابوندم دستش یرو کوتاه فشار نیا با

 . انداخت تنم یرو  رو وزنش

 

 و کرد لمس رو هام لب وار نوازش ش اشاره انگشت

 :زد لب

 هست؟  اجازه -

 

 به یچ که  بشم متوجه و  امیب خودم به که نیا از قبل

 ه؟ یچ

 !دمیبوس داغ و  سیخ نشست،  لبم یرو لبش

 

  هام رگ یتو عسل و ریش مثل درست نی ریش حس هی

 دور رو دستم خوب، حس نیا از زیلبر و شد یجار

 .کردم حلقه گردنش

 



 :زد پچ گوشم کنار و فشرد تنم به رو  تنش خانزاده

 !مادرم یبو  مثل درست... یدیم یخوش یبو تو -

 

  شییطال  یموها به یدست دادم، قورت رو دهنم آب

 : دمی پرس و دمیکش

 ؟یدید مادرتو خواب -

 

 :داد جواب و زد پلک آروم

 .هوم -

 

 : دمی پرس  اطیاحت با  و زدم یلبخند

 م؟یبزن  حرف بهش راجع یخوایم -

 

 :داد جواب و  نشست ابروهاش نیب یاخم

 .نه االن -

 

 :کرد  زمزمه و گذاشت م نهیس یرو  رو سرش



 !فقط کن آرومم -
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 :دمیپرس مردد و دادم قورت رو دهنم آب

 آخه؟ یچجور  -

 

 کردم نگاهش که یوقت بعد هیثان چند نداد، یجواب اما

 .بود بسته هاش چشم

 

 برد؟  خوابت -

 . یآرومتر  یلیخ   خواب یتو که  بخواب خب

 

 .کردم نوازش و دمیکش دست آروم موهاش

 که بودم خسته یقدر به اما ومدیم صدا اتاق  رونیب از

 .بشم  بلند جام از خواست ینم دلم

 



 *** 

 

 ؟ یبود کرده قفل اتاقو در چرا گونش -

 

  هول روزه،یف حرف نیا با که بودم خوردن آب مشغول

 .افتادم سرفه به و شدم

 

 :گفت و زد پشتم به یمشت چند روزهیف

 کرده؟ دنبالت سگ. ..آروم -

 

  یقیعم نفس اومد، باال یحساب و درست که نفسم

 : گفتم و دمیکش

 .شکست کمرم -

 

 :گفت و کرد نازک یچشم  پشت روزهیف

 تشکرته؟ یجا -

 



 از رو حواسش یراحت به  که تونستم بی ترت نیا به و

 .کنه  رییتغ بحث موضوع و کنم پرت در قفل

 

 عروس به اصال  خان ارسالن آلپ که گنیم یدیشن -

 نزده؟ دست

 

 ستادهیا سالن  ی گوشه که یزن دو سمت به متعجب

 . دادم گوشم  حرفاشون به دقت با و برگشتم بودن

 

 . خواهر که خوبه نیا -

 ! داره؟  شکمش تو حروم ی نطفه ی سانل یدینشن
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  داد یم آزارم و بود یعروس مجلس نقل ها حرف نیا

 .نداشتم کردن تحمل و صبر جز هم یا چاره اما

 



 بلند کنارم از غفلت لحظه هی با اما بود کنارم روزهیف

 .موندم تنهام من و رفت شد،

 

 شما؟ یا خانواده کدوم دختر  دخترم، -

 

 زدم یلبخند بود، نشسته کنارم که یمسن خانم دنید با

 :دادم جواب و

  بانو چکی چ کنار مادرم  مغانلوم، عباس دختر من -

 ...نش

 

 و مادر به رو خودش که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .رسوند بزرگ خانم

  خانزاده  به فکر با و انداخت  باال یا  شونه متعجب

 .بگردم  دنبالش برم و گرفتم میتصم

 

 سر به یاتاق یتو هنوز را یسم اما بود ی پاتخت مجلس

 .بودن دهیچ رو عروس ی حجله که بردیم

 



 رو خودم و بزنم اتاق اون به یسر گرفتم میتصم

 .رسوندم جا اون به نیپاورچ 

 

  که شدم مطمئن و کردم نگاه  رو اطرافم چندبار یوقت

  ییصدا  تا چسبوندم در به رو گوشم ست،ین یکس

 .بشنوم

 

  کالفه نخورد، گوشم به هیگر و نیف نیف  جز  یچیه اما

 :دمیغر

 ! اد؟ینم صدا  چرا بابا یا -

 

 رو گوشم و افتاد در یرو یکس ی هیسا موقع همون

 . چوندیپ

 

 !؟یشیپ یسادیوا گوش -

 

 :دمینال و دادم قورت رو دهنم آب

 .کن ولم... ییآ -



 

#part59 

 

 همراه و گرفت سفت رو بازوم اما کرد  ول رو گوشم

 .کشوندم ییروشو سمت به خودش

 

 . نهیبیم یکی االن کن ولم -

 

 :گفت و چسبوندم وارید به نکرد، یتوجه اما

 د؟یدید یکس یقبل یها دفعه -

 

 بهم رو صورتش دادم، تکون ینف یمعن به رو سرم

 :زد پچ و کرد کینزد

 .نهیبی نم االنم پس -

 

 دوباره کرد، کینزد بهم قبل از شتریب  رو صورتش

 مقابلش در  و بودم کرده برف  یتو رو سرم  کبک مثل

 . دادم دست از اریاخت



 

  نکهیا از قبل اما د،یکش لبم یرو رو شصتش انگشت

 : گفتم و زدم پسش اخم با ببوستم بتونه

 ! دید بزرگ  خانوم -

 

 .رفت عقب و شد سست نداشت، رو  توقعش چون

  رفتار باهام چهیباز هی مثل  هم باز که  نیا از یعصب

 تکون چشمش  یجلو رو ش اشاره انگشت کرد، یم

 : دمیغر و دادم

 .تو و دونمیم من یبزن دست بهم گهید بار کی -

 

  مهمونخونه به رو خودم  و شدم رد کنارش از هم بعد

 !خواد؟یم باهم رو نفر چند یعوض مردک رسوندم،

 

 ؟یزنیم غر یچ -

 

  لبخند کرد، نگاهم یسوال  و نشست کنارم روزهیف

 :گفتم و زدم یزورک



 ! خبرا؟  چه ،یچیه -

 

 : گفت طنتی ش با و دیخند

 .شده دایپ خاستگار برات -
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 :دمیپرس و کردم نگاهش متعجب

 من؟ یبرا -

 

 :گفت گوشم کنار و دیخند

 . گمیم بهت یاریدرم یباز یکول اگه -

 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 . باشه خب -

 



  ازم که یزن همون به چشم ی گوشه با و دیچسب بهم

 : گفت و داد نشون گرفت، رو  مادر سراغ

 .پولداره خانم اون -

 

  با بشه عوض هوامون و حال نکهیا ی برا و دمیخند

 : گفتم طنتیش

 داره؟ پسر چندتا -

 

 : گفت و کرد فکر یا هیثان  چند روزهیف

 ! چطور؟ داره، ییچهارتا هی کنم فکر -

 

  یکس شدم  مطمئن یوقت و دمییپا رو برم و دور یکم

 :زدم پچ گوشش کنار ست،ین ما  به حواسش

 شونو ُمرده برادر ی وه یب نکهیا رسم هم نایا اگه -

 .خوبه یلی خ رنیبگ

 

 :دیپرس و کرد نگاهم جیگ روزهیف

 ه؟ی چ  منظورت -



 

 :گفتم و دمیخند

 .یفهمیم شدن ستین به سر پسراش یکی یکی یوقت -

 

 :زد تشر و دیکوب بازوم به یمشت  اخم با روزهیف

 ؟یزنیم هی چ حرفا نیا -

 

 :گفتم یترسناک لحن با و زدم یخند شین

 .گهید گمیم تویواقع -
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 : گفت و داد ُهلم عقب یکم کرد، یاخم

 . نگوها پرت  و چرت -

 

 :گفتم یآروم یصدا با و دمیخند



 و بشم برادرا زن ینوبت ها، شهیم خوب یلیخ اما -

 .بکشم باال شونویدارا تمام

 

 : گفت و زد صدا اسممو تشر  با روزهیف

 !گونش -

 

 :کردم زمزمه و دمیخند

 ...خش رتیش نخور  حرص -

 

  خدمتکارها از یکی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفت و رسوند خاتون  به رو خودش

 ...خاتون. ..خاتون -

 

 اخم با بود شیدست بغل  با صحبت سرگرم که خاتون

 :دیپرس

 ! شده؟ یچ ه؟یچ -

 



  و شده هول  بود مشخص وضوح به که خدمتکار

 :زد لب دیترس

 ...بزرگ خانم... خا -

 

 :دیغر اخم با خاتون

 ! شده؟ یچ جاست،  نیا که چکیچ -

 

 :گفت و داد تکون تند تند رو دستش خدمتکار

 ...نه بانو چک یچ... نه -

 ... مادرشوهرتون ...  بزرگ خانم

 

 مسن خانم هی که بود نشده تموم حرفش  هنوز اما

 .دیکوب نیزم به محکم رو عصاش و شد وارد

 

 :زد لب و شد رهیخ خاتون به صاف

 !عروس دمتیند در دم -

 



 ه؟یک زن نیا بپرسم تا شدم رهیخ روهیف به متعجب

  شده دهیسف گچ مثل و نداشت رو به رنگ روزهیف اما

 .بود
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  خانم اما داشت روزهیف مشابه اوضاع هم خاتون

 به و شد بلند جا از اومد، خودش به زودتر بزرگ

 .رفت رزنیپ سمت

 

 .بزرگ خانوم یاومد خوش -

 

 : کردم زمزمه یلب ری ز و متعجب

 قمر چه گفت؟ بزرگ خانوم  زنه به بزرگ خانوم چرا -

 . شد یعقرب در

 

 :گفت بزرگ خانم  به رو رزنیپ



  کردم یم  فکر ک؟یکوچ خانوم یا زنده هنوز تو -

 .ایدن اون یرفت المانتی دنبال تااالن

 

  یحساب برخورد نیاول نیهم از بود بد یلیخ  لحنش

 .اومد بدم ازش و  زدیم بدجنس

 

 :گفت و زد یلبخند  خودمون  بزرگ خانم

  تنهاتون  تونمیم چطور دیا زنده هنوز شما یوقت -

 .بزرگ خانوم بذارم

 

 صدتا از گفتناشون کی کوچ خانوم و بزرگ خانوم

 . انگار بود  بدتر فحش

 :گفت و زد یزورک لبخند خاتون

 خبر؟ یب و  ییهوی چه بزرگ، خانوم دی اومد خوش -

 

 :گفت و نشست یصندل یرو  بزرگ خانم

 . بزنم مرحوم  خان   خاک به یسر اومدم -

 



 زبون به  رو مرحوم خان   خاک   اسم یوقت  ناخودآگاه

 :دمیپرس روزهیف از آورد

 تهرانه؟ خان، المانی قبر -

 

  پهلوش به باآرنجم  بود، زده خشکش همچنان روزهیف

 :زدم تشر و دمیکوب

 .باتواما یهوو -

 

 :کرد زمزمه جوابم در روزهیف

 .پدربزرگم یعنی  گه،یم خودشو شوهر قبر -

 ! مغانه و ستین تهران هم خان المانی قبر

 

 :زدم لب مشکوک  و دادم تکون یسر

 !ست؟ نقشه هی اومدنش ییهوی کنم ی م فکر چرا -
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 "  روزهیف" 

 

  خواست  یم دلم دم،یترس یلیخ بزرگ خانم دنید با

 هنوز که یی جا اون از اما بشم میقا مامان بغل و برم

 با بودم، عروس ساقدوش منم و نشده تموم یپاتخت

 به شروع گونش همراه  باز خانم عروس ورود

 .میکرد دنیرقص

 

  خانوم یناگهان ورود شوک یتو  هنوز همه که نیا با

  جور و جمع  خودشونو  کردن یسع اما بودن بزرگ

 .برسن یپاتخت  به و کنن

 

 اما بود نشسته گوشه هی ناراحت یلیخ رایسم

 .بود شاد و دیخند یم یحساب سویگ عوضش

 

  که یطور گرفت،  یوحشتناک درد دلم ری ز ناهار موقع

 .شد  ینم که فی ح اما کنم هیگر خواستم یم

 

 .یخورینم ناهارتو  چرا روزهیف -



 

 :گفتم گونش جواب در و زدم  یزورک لبخند

 .دارم ییدستشو -

 

  کردن دایپ دیام به و شدم بلند عیسر  اما بود سختم

 . زدم رونیب مهمونخونه از رهام

 

 ؟یخوب  روزهیف -

 

  رو ریام با رفتم یم نییپا ها پله از دهیخم که یحال در

 :دیپرس  و اومد جلو شدم، رو به

 !شده؟ چت -

 

 : گفتم و زدم  یزورک لبخند

 .دارم  هیدلپچ کمی -

 

 یدست شیپ من اما بزنه یحرف تا کرد باز دهن ریام

 : گفتم و کردم



 !برگشته؟ بزرگ خانوم یدیفهم -

 

 : دیغر باخشم و شد گرد تعجب از هاش چشم ریام

 ! کنه؟یم یغلط چه  نجایا خونخوار اون -
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 :گفتم و دمیکش گردنم به یدست

 ...اما واال، دونمیم چه من -

 

 کنار برسه، بهش قدم و بشه خم تا زدم اشاره بهش

 : کردم زمزمه  گوشش

 !خاتونه خود کار گمیم که من -

 

 و دیرس راه از عمو بزنه، یحرف ریام که نیا از قبل

 :گفت

 .ایب من با -



 

 :دیپرس برداره، قدم  از قدم که نیا بدون ریام

 ام؟یب کجا -

 

 :گفت و کرد  یاخم خان

 .پسر یبود تر کن گوش حرف قبال -

 

 : گفت و زد ی پوزخند ریام

 .کنهیم دایپ مادرمو که بود  داده قول بهم یکی قبال -

 

 یبرا بودن؛ زده زل هم به نیخشمگ نوه و بزرگ پدر

 :گفتم و رفتم جلو  باشم، کرده یکار که نیا

  یپاتخت که ییجا ست، مهمونخونه االن بزرگ  خانوم -

 .دنینمراه رو یمرد و گرفتن

 

 :گفت اخم با بود، شده جمع بهم حواسش تازه که خان

 .کن خبرم شد تموم  هروقت -



 

 . رفتو  زد رو حرفش

  نتونستم افتاد، ریام ی خورده گره مشت به که چشمم

 . نکنم بغلش و رمیبگ رو خودم  یجلو

 

  گهید بانو چکیچ  خاله، کردن پشت بهم همه االن -

 .دونهینم المانشی منو

 

 :دادم جواب و دمیکش کمرش به یدست

 . جان خاله ی کرد خودت -

 قلبش ست، حامله یسانل که دیفهم مامان یوقت

 . شکست

 

 .نزد یحرف  و گرفت بغلم  سفت ریام
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 م،یشد جدا هم از گونش بااومدن و میموند هم بغل کمی

 .بود کالفه و زد ی م غر یعصب

 

 :دمیبپرس ازش خنده با

 دختر؟ یزنیم غر انقدر چرا -

 

 و نشست پله یرو کالفه بود، نشده ریام متوجه هنوز

 :گفت

 .ازم دن یپرس بیغر  بیعج  یسواال که بس از -

 اندازه روم  تنه باال و  بزنه دست خواست یم زنه

 ...مناسب  پسرش یبرا نهی بب تا رهیبگ

 

 و گرفت  باال سرش که بود نشده تموم حرفش هنوز

  دهنش یجلو رو دستش دو زده خجالت ر،یام دنیباد

 .گرفت

 

 کرده خوش جا  ابروهاش نیب بزرگ اخم هی هم ریام

 : گفتم و دمیخند بود،



 .خاتون  یمهمونا دست از امان -

 

 اخم با و داد تکون حرفم دییتا در یسر  هم گونش

 :گفت

 . دنیپرس  سالمو و سن  بس از کردن م وونهید -

 

 اما بذارم سرش به سر و  کنم طنتیش یکم  خواستمیم

 :دمینال و شدم خم شکمم ریز درد از

 . دلم آخ -

 

 :گفت و شد خم سمتم به نگرانو  دهیترس ریام

 ؟ یبهدار ببرمت ؟یخوب -

 

  محض به اما کنم مخالفت و بشم بلند  جا  از خواستم

 .شد رهی ت جا همه و رفت جیگ سرم شدنم، بلند
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 .دیکش یم ریت مدام و  کرد یم درد  یلیخ دلم ریز

 :دمینال و کردم باز چشم دردش از

 .شکمم خدا آخ -

 

 بهم رو خودش صدام، دنی شن با رهام و بودم یبهدار

 :گفت و رسوند

 باز؟ دلته ریز -

 

 . دمیکش دندون به رو لبم و دادم تکون  یسر تاب یب

 گرفت بغل به رو سرم نشست، تخت یرو  کنارم رهام

 .فرستاد لباسم دامن ریز  رو دستش و

 

 .یشیم بهتر دم،یم ماساژش االن -

 

 دهید برهنه رو بدنم و میداشت  رابطه باهم ما که نیا با

 . دمی کش یم خجالت بازم اما بود

 



  برعکس   اما دمیلرز یم درد از و بود سرد یحساب تنم

 یوقت و بود گرم یحساب رهام دست من، سرد   تن  

 . شد آروم دردم واقعا کرد دادنم ماساژ به شروع

 

 ک؟یکوچ خانوم  یشد خوب -

 

  ینم دلم اما نداشتم درد گهید واقعا قهیدق پنج از بعد

 :دمینال  نیهم یبرا بشه دور ازم رهام که خواست

 . دارم درد -

 

  و داد ادامه دلم ریز دادن ماساژ به حرف  یب رهام

 :گفت

 یدارینم نگه  گرم خودتو  چرا سرماست، خاطر به -

 دختر؟ 

 

 :دادم جواب و کردم جا به  جا  پاش یرو رو سرم یکم

 . آخه کنهینم ولم خاتون -

 



 شکمم دادن ماساژ به نطور یهم و گفت یهوم رهام

 . داد ادامه

 دلم به یخوب حس و کرد یم معجزه هاش دستش

 تا کنم ناله  یالک همچنان که یطور کرد، یم ریسراز

 . بده ادامه کارش  به رهام

 

 چه خانزاده لباس ریز دستت خبره؟ چه جا نیا -

 !؟ یفرنگ جوجه  کنهیم یغلط

 

#part67 

 

  مرتب رو لباسم عیسر کارگزار، یصدا دن یشن با رهام

 :دیغر و کرد

 یاومد ی ک ی اجازه با ؟یکن یم یغلط چه جا نیا -

 ؟ یبهدار

 

 :گفت و گرفت یا مسخره  گوریف

 . خان   موریت خودم،  ی اجازه با -



 

 :گفتم تمسخر به و زدم  یپوزخند

 ته یچسبوند هیچ خان اون  ،ینازیم خودتم به چه -

 !اسمت؟

 

 :گفت یچاپلوس یبرا و کرد سرخم یکم

 .خانزاده مییشما نوکر که ما -

 

 یبرا بودنم خانزاده از که خواست ینم دلم وقت چیه

 یگاه نبود بد اما کنم استفاده گرانید به گفتن زور

 .گرفت باهاش رو ها آدم یسر  هی حال

 

  جناب ییما خاندان خور رهیج و نوکر که معلومه -

 .خان موریت

 

 :گفت بهش رو اخم با مور یت و دیخند ینخود رهام

 .جون دکتر دارم  کارت در دم -

 



 دنبالش که  کرد قصد هم رهام و رفت  رونیب زودتر

 .بره

 :دمیپرس و گرفتم رو  بازوش عیسر

 کجا؟ -

 

 :گفت و کرد نوازش روم گونه یمهربون با

 .داره کارم یچ که نمیبب برم -

 

 نیب رو صورتش که بود نشده  بلند تخت  یرو  از هنوز

 تالشم، و یسع تمام خالف بر و گرفتم دستم دو

 و کنم سرکوب درونم رو دنشیبوس به لیم نتونستم

 .دمیبوس رو لبش کنج
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 تا خوابونهی م گوشم ریز محکم  یکی که کردم یم فکر

  و داد رو م بوسه جواب اما نکنم غلطا نیا از گهید

 .دیبوس رو لبم کنج درست



 

 همون من یبرا هنوز تو ک،ی کوچ خانوم نیبب -

  یچیه هم  ت بچگونه کار اون با یحت  و یا روزهیف

 !نشده عوض

 

 ی همه زد که یحرف اما بود نیریش یل یخ ش بوسه

 .کرد زهر کامم به رو شینیریش

 

 :گفت رفت، یم در سمت به  که یحال در

 یبهدار مراقب و بمون خودت ومدم،ین من اگه -

 .باش

 

 باهاش که نموند یحت رفت، و  زد رو حرفش

 .کنم یخداحافظ

 :کردم زمزمه خودم با و دمیکش دراز مغموم و نیغمگ

 !بتپه؟ من ی برا دلش اونم ،یروز هی که شهیم یعنی -

 



 اما شد گرم کم کم هام چشم که بودم خودم  افکار غرق

  رو خان  گی ب نحس یصدا  که بود نبرده خوابمهنوز 

 :دمیشن

 ؟یی تنها خانم، روزهیف به به -

 

 ترس احساس من اما بود یعاد کامال سوال هی

  هام چشم  که خواست ینم  دلم اصال و داشتم یدیشد

 . کنم باز رو

 

 اره،یب سرم به ییبال ییهوی نکنه که نی ا ترس از اما

 :گفتم و  نشستم تخت ی رو اخم با و کردم  باز چشم

 .ستین دکتر -

 

  تنم یرو  زشیه نگاه که یحال در و زد یهیکر لبخند

 :گفت د،یچرخ یم

  خوشگل  نمیبب خودتو اومدم ندارم، دکتر به یکار -

 ! خانوم

 



 ! شد چندان دو ترسم و کردم یاخم
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 "  گونش" 

 

 بهش که یزن دنیباد منم  و بود شده بد حالش روزهیف

  و حال گفتن، یم"  خونخوار"  و"  بزرگ خانوم" 

 .نداشتم یخوش روز

 

  خواست یم دلم و بود غلغله و شلوغیحساب  عمارت

 شدت به چون بزنم، مهلقا و کلثوم به یسر که

 .داشتم وجدان عذاب و کردم یم  گناه احساس

 

 مهلقا ره،یبگ  دردش کلثوم که شدم ینم باعث من اگه

 که بسا چه  و موندینم ی بهدار رو شب روقتید تا

 . بود زنده االن پدرش

 



  که یدرخت  ی تنه یرو رفتم باغ سمت به کالفه

 جا م،ینشستیم خودمون بزرگ خانوم با شهیهم

 .کردم خوش

 

 :کردم غر غر یلب ریز و زدم موهام به یچنگ

 .خدا به شدم وانهید -

 بس از نداره یعموم حموم از یکم دست مهمونخونه

 .شلوغه که

 

 انقدر؟ یزنیم غر یچ به -

 

  درخت ی  تنه یرو هم خودش و بود محسن یصدا

 :گفت و کرد خوش  جا میکنار

 ؟ ینکرد عادت ینینش عمارت به هنوز -

 

 :کردم زمزمه و دادم تکون یسر کالفه

 . نه  یبخوا راستشو -

 



 :دیپرس و داد تکون یسر

 ست؟ خانزاده خاطر  به ؟یرینم عمارت از چرا -

 

 : دمی غر پر توپ با و کردم یاخم

 جا نیا من دومندشم نداره، یربط تو به که اولندش -

 . شدم موندگار و اومدم بانو چکیچ  خاطر به فقط

 

 :زد لب و  کرد نگاهمرهیخ محسن زدم، که رو حرفم

 ! یتر یداشتن دوست ،یشیم  که یعصب -
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 و رفتم مطلب اصل سراغ صاف و شد  تر ظیغل اخمم

 :گفتم

 اد؟یم خوشت من از تو -

 



  که یطور دم،یپرس ییهوی و عیسر یل ی خ رو سوالم

 و داد جواب باالخره تا شد  رهیخ بهم رو  یا هیثان چند

 :گفت

 . شدم عاشقت که کنم  یم فکر ،یبخوا راستشو -

 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 خوشم خانزاده از من که باشه مشخص کنم فکر و -

 .ادیم

 

 :گفت و کرد یاخم

 .نداره دوست رو تو اون اما -

 

 :کردم زمزمه باخودم و زدم  یپوزخند

 نیا یحت که شدنت عاشق نیباا توسرت خاک -

 .نداره دوست خانزاده د، یفهم محسنم

 

  بشم راحت  زدناش زل و  خودش شر از که نیا یبرا

 :گفتم یجد کامال یلحن و اخم با



 یا عالقهچیه و دارم دوست اونو من که نهیا مهم -

 .ندارم تو به هم

 

 محسن اما برم تا شدم بلند درخت ی  تنه یرو از

 :گفت و دیکش رو دامنم ی گوشه

 پولداره؟ و خانزاده چون اون؟ به یداد ریگ چرا -

 داشته دوست رو یا گهید کس تا یکن ی نم یسع چرا

 ؟یباش

 

 یکی من یدون یم یوقت چرا ؟یدوستدار  منو چرا تو -

 ؟یکن ینم فراموشم دوستدارم رو گهید

 

 :گفت  جمله کی  فقط جوابم در

 . شهینم شیحال حرف قلبم -

 

 و دمیکش دستش از رو دامنم زدم،  یتلخ پوزخند

 :کردم زمزمه

 .شهی نم شیحال حرف منم قلب -



 

 عمارت ساختمون   سمت به و بزنه یحرف  تا نموندم

 .دمیدو
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 ختهیر دستش یرو رو یپاک  آب که حاال بودم دواریام

 زدنش زل با انقدر و برداره سرم از دست گهید بودم

 . نکنه رسوا  رو هردومون

 

 رو به رو خانزاده با که بودم دهیرس  ها پله به تازه

 :گفت دنمید با و شدم

 ؟یا یب یخوایم روزه،یف شیپ رمیم دارم من -

 

 :دمیپرس و کردم مرتبش دم،یکش دامنم به یدست

 ه؟یبهدار -

 



 پله همون داد، تکون مثبت ی نشونه به که رو سرش

 :گفتم و اومدم نیی پا رو بودم رفته باال که یا

 .میبر -

 

  پشت هم محسن و رفتم در طرف به خانزاده همراه

 .رفت ینگهبان سمت به سرمون

 

 :دیغر لب ریز و شد کینزد بهم اخم  با خانزاده

 کاسه از چشاشو چفت  ریبگ:» گهی م طونهیش -

 «.  کنهیم نگاه کنه بس ار،یدرب

 

 .دادم قورت  ترس با رو دهنم آب و دمیلرز دشیتهد از

  که بودم شده متوجه واقعا ماه، چند و  سال کی نیا

  و بانو چکی چ جز ها خانزاده و خان نی ا از یزی هرچ

 .اد یبرم روزهیف

 

 :دیپرس و  گرفت رو دستم م،یرفت رونیب در از یوقت

 کرده؟   ت خسته عمارت یشلوغ -



 

 : گفتم و دادم تکون یسر

 .آره -

 

 به تا  و داد دستم به فشار فقط نزد، یحرف گهید

 . نکرد ول هم  یا  لحظه رو دستم اصال م یبرس یبهدار
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 و بودن جمع  عمارت روستا، مردم تمام خوشبختانه

 .دیند رو ما یکس

 و دمیکش عقب رو دستم م،یدیرس که ی بهدار یجلو

 :گفتم

 .گهید کن ولم -

 

 :زد لب و داد لمیتحو  یاخم

 . خوامینم -

 



 یم اشاره یبهدار به چشم  ی گوشه با که یحال در

 : گفتم کردم،

 .نتمونیب یم  رهام االن -

 

 اومد جلو ی قدم اما کنهیم ولم حرفم نی ا با کردم فکر

 .ستادیا بهم دهی چسب درست و

 

 :دمیپرس و کردم نگاهش متعجب

 ... شد یچ -

 

 دم،یبوس و شد خم که بود نشده تموم حرفم   هنوز اما

 گرم شی آت ی کوره مثل رو تنم که گرم ی بوسه هی

 .کرد

 

  پوزخند با و شد جدا ازم کوتاه ی هی ثان چند از بعد

 :کرد زمزمه

 !نترسون رهام  از منو -

 



 وارد جلوتر و کرد ول رو دستم زد،  که رو حرفش

 .شد یبهدار

 لبم به یدست  بود، زده خشکم  در پشت که همونطور

 :دمیپرس خودم از و دمیکش

 !ترسه؟ینم هم رهام از واقعا -

 

  یا جهینت به و کردن فکر  از خسته بعد،  هیثان چند

 رهام دمید که یوقت و شدم یبهدار وارد دن؛ینرس

 دمیبوس رانهیدل چقدر که شدم متوجه تازه ست،ین

 !ستی ن رهام که دونست یم چون

 

#part73 

 

 یصندل هم خانزاده بود، خواب تخت یرو روزهیف

 . نشست کنارش و گذاشت

 رهام، یخال  زیم دنیباد و انداختم اطراف به ینگاه

 .نشستم پشتش حال خوش

 



 شد، داریب روزهیف تا م یزدینم یحرف  و بود سکوت

 :دیپرس و دیکش  یا ازهیخم

 برنگشته؟  هنوز رهام -

 

 : گفت و زد ش  خاله به یلبخند خانزاده

 .جان خاله سالم -

 

 :زد لب و دیکش  هاش چشم به یدست روزهیف

 . سالم -

 

 :دی پرس بااخم و انداخت  دوروبرش به  ینگاه

 برنگشته؟  اصال رهام -

 

 :کردم  زمزمه نگرانو  مشکوک خانزاده، از قبل

 رفته؟  کجا داداشم مگه -

 



  و دیچرخ خانزاده و من نیب نگاهش متعجب روزهیف

 :گفت

 .رفت کارگزار پسر با ؟یدونست ی نم تو مگه -

 

 کل به بودم، یعروس مراسمات ریدرگ که انقدر

 .شد فراموشم نیگل  یماجرا

 

 چون میکن فکر زیچ هی به  هردو روزهی ف با که انگار

 :دمیپرس همزمان

 شدن؟  یچ دخترا -

 

 :گفت و دیکش شیطال  یموها به یدست خانزاده

 .ازشون میدی دزد رو دخترا  خوشبختانه -

 ...هست ی مشکل هی اما

 

  و زد ش زاده خواهر یبازو به یچنگ نگران، روزهیف

 :دیپرس

 ؟ یمشکل چه -
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 : گفت و داد تکون یسر کالفه خانزاده

 .مییما که  دزدان دنبال -

 دیجد خبر  یکل چون  شد، باز بحث نیا شد خوب

 ...دارم براتون

 

 *** 

 

 بعد_روز_دو#

 

  از پر عمارت هنوز اما شده تموم یعروس مراسمات

 .نداشتن رفتن  قصد که بود  رنگاوارنگ یها مهمون

 

 یمقرارت ی چ  همه خونخوار اومدن از بعد یقدر به

 . خوردمینم  تکون بزرگ خانم  کنار از من که بود شده

 



 ...گونش... گونش -

 

  صدام خانزاده که بودم نشسته  بزرگ خانم   اتاق یتو

 .بود ستادهیا در  چهارچوب نیب خودش و زد

 

 شده؟  یچ بله؟ -

 

 :گفت و برم سمتش به کرد اشاره  دست با

 .ایب من با -

 

 :دمیپرس  متعجب

 ام؟یب کجا -

 

 :دیغر و کرد یاخم

 .نمیبب ایب کن، جواب سوالو کم -

 



 و رفتم سمتش به حال خوش و شدم  بلند جا از

 هم یا بوسه و ماچ وسط، نیا دیشا که بودم دواریام

 .شد بمینص
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 با و دیکش رو دستم خانزاده دم،یرس که در یجلو

 .برد اتاقش سمت به خودش

 

  در م،یشد اتاق وارد که  نیا از بعد و کرد باز رو در

 :گفت و بست رو

 ؟یکرد جدل و بحث  یسانل با تو -

 

 : دادم جواب و انداختم باال یا شونه تفاووت یب

 .نه -

 

 : گفت و زد موهاش به ی چنگ خانزاده



 لگد با و شده بحثتون باهم که گفته خان به اون اما -

 .شکمش به یزد

 

 :زدم لب و شد گرد تعجب از هام چشم

 ! من؟ -

 

 :گفت و داد تکون  یسر خانزاده

 نیا دهن به دهن اما ستین تو کار که دونم یم خودم -

 .نذار هرزه

 

 :گفتم حرفش،  بند پشت عیسر و کردم اخم

  دینبا ینجوریا ست، حامله رو تو ی بچه زن اون -

 .یبگ

 

 :گفت و دیکش م گونه به یدست محبت با خانزاده

 .یخوب  یلیخ تو -

  یذارینم تو اما گهیم دروغ به سرت پشت داره یسانل

 .بزنه یحرف سرش پشت یکس قت یحق به یحت



 

 حس کرد، یم لمس رو م گونه  وار نوازش که دستش

 . داد  یم بهم یخوب

 

 و کردم خم دستش شکم به رو صورتم ناخودآگاه

 !دیبوس داغ و سی خ رو گوشم ی   الله خانزاده
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 رو نمید و دل که داشت رو نیا تیقابل هاش بوسه

 . ببره باهم

 چشمه  لب بار نیاول که یوقت از درست  خانزاده

 .ربود ازم رو م نداشته هوش و  عقل دمش،ید

 

 دخالت نی ا از شیب روزهیف و تو که خوادینم رهام -

 .دیکن

 

 .بود یناگهان یل یخ حرف نیا اش، بوسه بعد



 :دمیپرسو کردم نگاهش متعجب 

 چرا؟ -

 

 :کرد زمزمه و زد موهاش به یچنگ

 . خطرناکه -

 

 ما یراحت نی ا به تونستنینم نفر دو اون کردم، یاخم

 .بذارن  کنار رو

 

 شد؟  خطرناک ییهوی االن نبود؟ خطرناک اول از -

 

 و اومد داخل رهام شد، باز اتاق درب لحظه همون

 :گفت

 بود؟ یک بانو نی گل نظرت به -

 .بودن شاهسون لیا و مغان بزرگان از جدش  اندر جد

 بود؟ یکس کم  خان المانی

 فالکت به بود ارسالن زن و المانی دختر نیگل

 . انداختنش



 !کنن؟ یم رحم روزهیف و تو به نظرت به

 هم یبعد خان زن قضا از که روستا خان دختر یوقت

 هاست سال  که یطور ننیچیم سهیدس براش هست

 ؟یمونیم زنده تو یکرد  فکر ست،ی ن یخبر  ازش

 ...من خواهر نه

 توننینم یحت  گله سگ یب  ها بره ست،ی ن خبرا نیا از

 !کنن مقاومت  چوپون  یجلو

 

 برام ی لیخ هاش حرف اما گفت یم  راست رهام

  بودنم دختر خاطر به کردم یم فکر چون بود، نیسنگ

 .زنه یم رو ها حرف نیا
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 قد ماشاهللا برادرم ستادم،یا رهام یرو به رو اخم با

 سمت به رو سرم دیبا دنش ید یبرا و داشت یدیرش

 . نمشیبب که تونستمیم تا  گرفتم یم باال

 



 هی روزهیف منو چون ؟یزنیمرو  ها حرف نیا چرا -

 م؟ یدختر

  خاطر به یکس بدم اجازه دینبا که ینگفت خودت مگه

 بگه؟  زور بهم بودنم دختر

 و بدم انجام رو کارها از ی لیخ تونمیم منم ینگفت مگه

 نداره؟  زنونه  مردونه

 

  لحن با و گرفت رو هام شونه دو اومد، جلو رهام

 بودم،  طلبکار یحساب که یمن جواب در یمهربون

 :گفت

 .دردونه گفتم یچ بهت که  ادمهی خوب -

 ...نترس بودنت زن از گفتم بهت ادمهی

 اون نویا حرف  خاطر به رو  ت  دخترونه یها  طنتیش

 . نکن پنهون

 !ینزن دم تو  و بخورن حقتو بودن دختر اسم به نذار

 ...ستین بودن مرد و زن بحث جا نیا اما

رد م که یمن   از یتونینم هم دارم سن توام برابر دو و م 

  کیکوچ خانوم و تو به برسه  چه کنم محافظت  خودم

 .د یا شده سبز تازه نهال هی که



 

 یم  من اما بود یمنطق شهیهم مثل هاش حرف

 نامه که  یوقت از چون برم، شیپ تاآخرش خواستم

 پا که عمارت یهرجا  انگار  خوندم رو ارسالن یها

 به رو نیگل خواستن کمک و ناله یصدا ذاشتم،یم

 . دمی شن یم یراحت

 

  رو سرخش گل دست   که نذاشتن نتونست، ارسالن

  شد دیناپد نی گل یوقت نیهم یبرا کنه، کمکش و رهیبگ

  گلش حق در  ییها ظلم چه دیفهم چون  ستادیا قلبش

 ... شده

 

 شده یحت رمیم شیپ آخرش تا پس تونم،یم که من اما

 ! یپنهون
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 و دیکش سرم به یدست  د،ید رو سکوتم که رهام

 :دیپرس



 که؟ ی کوچ خواهر شد یچ -

 

 :دادم جواب و زدم یالک لبخند

 ...بگه بزرگه داداش ی هرچ -

 

 : دادم  ادامه خودم ذهن یتوو

 .کنم یم خودمو کار من هرحال به -

 

 . داره کارت  محسن ایب گونش د؟ییجا نیا شماها -

 

  نگاهم اخم با خانزاده زد، رو حرف نیا که روزهیف

 :دیپرس و کرد

 عمارت عروس  پرستار با یارباب عمارت نگهبان -

 داره؟ کار یچ

 

 و افتاد  خنده به ش زاده خواهر حرف از روزهیف

 :گفت



  با عمارتو عروس االن ،یزد حرف یرسم چقدر -

 ؟یمامان

 

 :داد جواب اخم  با خانزاده

 یکس که  هم خاتون بزرگه، خانوم که خوانخوار -

 ! بانو چکیچ مونه یم ست؛ین

 

 :گفت و دیخند دوباره  روزهیف

 ...عمارت عروس یگفت بهش بفهمه مامان فقط یوا -

 

 .یشوخ  تا بود ناراحت شتریب لحنش  خانزاده

 :گفت و کرد روزهیف به  یاخم رهام

 .گفتن یم بانو نی گل به رو عمارت عروس -

 انگار بانو، چکیچ به لقب نیا دادن با بزرگ خانوم

 !باشه داشته قبر  نبش قصد که

 

  باد که انگار یناگهان یلیخ من و زد خشکش روزهیف

 !گرفتم لرز  باشه، خورده بهم یسرد
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 :دیپرس و کرد نگاهم نگران رهام

 گونش؟  خوبه حالت -

 

 :دادم جواب و زدم  یزورک لبخند

 . خوبم آره -

 

 :کرد زمزمه کالفه و زد موهاش به ی چنگ خانزاده

 همه و رنی گینم رو هیقض نیا یپ گهید دخترا پس -

 . سپرنیم رهام منو به زویچ

 

 : دیپرس یکنجکاو با نبود، انیجر در انگار که روزهیف

 ه؟یچ هیقض -

 

 :گفت و  رفت روزهیف  سمت به رهام



 . گمیم  بهت ،یبهدار میبر پاشو -

 

 و رفتن هم عی سر یلیخ اومدن، ییهوی  که همونطور

 .گرفت بغلم خانزاده در، شدن بسته محض به

 

 .یبد گوش رهام حرف به که بده قول گونش -

 

 :زدم لب و کردم جا به جا ش نهیس  یرو رو سرم

 . گهید  دمیم گوش -

 

 : گفت و کرد لمس  رو موهام وار نوازش

 .دختر شناسم یم رو تو من -

 

 :گفتم بحث کردن عوض یبرا و زدم یا مسخره لبخند

 .یدیم یخوب  یبو چه -

 



  عوض رو  بحث خودش روش به و دیفهم رو قصدم

 !دمیبوس  بار نیچندم یبرا و کرد
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 به تونستم ینم و نبودم یعاقل دختر وقت چیه من

 .رمیبگ  یا عاقالنه میتصم موقع

 

 مثل گذاشتم و نزدم هم پسش اما دمشینبوس که نیا با

 !بشم تنش  عطر مست و  ببوستم هربار

 

  و شد جدا ازم باالخره تا گذشت قهیدق چند دونم ینم

 :زد لب کرد، یم نوازش رو هام گونه که یحال در

 !عسل مثل درست نیریش -

 

 در سمت به ازش گرفتنش فاصله با  و زدم یلبخند

 .دمیدو



 رو خانزاده یها لب طعم تا دیمک رو لبم سرخوش

 . کنم احساس

 

 .مامان رمیمیم دارم... بده حالم -

 

 کنار درست ومد،ی م راهرو ته از یسانل یصدا

 .دیمالیم  رو کمرش هم یلیآ و بود ستادهیا ییروشو

 

 یلحظات یبرا دمید رو بدش  حال و یسانل  که یوقت

 .دمیکش خجالت و شد  بد حالم واقعا

 

 اون و بود  حامله هم خانزاده از بود، حامله یسانل

  دادم یم وا مقابلش در هنوزم  ها احمق مثل من وقت

 . دمی بوس یم یراحت به هم اون و

 

 دمیدو ها پله  سمت به و زدم صورتم به یچنگ کالفه

 .بشه باز دنمیکش نفس راه بلکه برم، اطیح به تا

 



  یبغض دم،ید رو ارغوان و دمیرس اطیح  به یوقت اما

 !شد تر بزرگ بود، کرده ریگ گلوم یتو که
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 "  روزهیف" 

 

  غروب تا درست دیرس یبهدار به پامون که یوقت از

 . میداشت ضیمر سرهم پشت بگه، اذان که

 

  مردم نی ب یعروس یتو  دیجد روسی و هی که انگار

 . بودن شده اسهال دم از همه و بود کرده دایپ وعیش

 

 :دمینال و دمیکش دراز زیم یرو کالفه

 . خونه برم بذار روخدا تو -

 

  تا باال سمت به رو لباسش نیآست کهی حال در رهام

 :گفت زد،یم



 . بزن غر کم -

 

  ینا و بشه نصف  دو که بود نمونده یزیچ درد از کمر

 : دمی نال و زدم موهام به یچنگ نداشتم، نشستن

 .خب شدم خسته

 .ومدهین یکس تا میبر و می ببند رو در ایب

 

 :گفت و داد لمیتحو یاخم رهام

 . رمیبگ وضو رمیم -

 

 .زد رونیب  یبهدار از و

  مگه اما بودم گرسنه هم یحسابیخستگ بر عالوه

 کرد؟  یم  یتوجه رهام

 

 ضی مر انگار خوند، رو نمازش  و گرفت رو وضوش

 عرض در چون بشه؛ تموم نمازش تا بودن منتظر ها

 .شد ضی مر از پر یبهدار قهیدق دو

 



 .نمیبب نجا یا ایب روزهیف... روزهیف -

 

  با که بودم خسته و یعصب انقدر زد صدام که رهام

 درست درس هی رفتن که  ها ضیمر کردم، عهد خودم

 !بدم بهش یحساب و
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 :دمیغر و شدم کینزد بهش اخم با

 ؟یدار کارم یچ -

 

 و دیخند  درهمم یها اخم و گرفته ی  افهیق به رهام

 :گفت

 .یا  خسته یحساب که معلومه -

 

 :دادم جواب و ستادمیا نهیس به دست اخم با

  اون کارم، مشغول پا لنگه  هی میاومد که یوقت از -

 نباشم؟ خسته وقت



 

 رو دستم  و ستادیا کنارم شد، بلند زشیم پشت از

 :گفت و گرفت

 .کی کوچ  خانوم ی نباش خسته -

 

 کرد باهام ی کار  جمله هی همون اما نگفت یخاص زیچ

 . داد یفرار  تنم از رو میخستگ  تمام واقعا  انگار که

 

 : دادم جواب یا شده نرم لحن با  و زدم یلبخند

 .ینباش خسته توام -

 

 دهیخواب تخت  یرو که ییها  ضیمر به یا  اشاره رهام

 :گفت و کرد بودن،

ُرمشون  تا -  .میایب و میبخور  شام میبر شه،یم تموم س 

 

 و گرفتم رو  رهام دست  حال خوش اومد که شام اسم

 .دمیکش رونیب اتاق از  خودم دنبال

 



 :گفت و اومد دنبالم خنده با رهام

 .گرسنته  یلیخ که مشخصه -

 

 :کردم زمزمه و دادم تکون یسر

 ...یلیخ -

 

 : دادم ادامه یجد کامال و

 !خورمیم خودتو ینرسون غذا بهم زودتر اگه -

 

 :زد لب و داد باال ییابرو رهام

 !یعصب چه اوه -

 

 اونم دمیکش یم خودم دنبال رو رهام چون و ستادمیا

 ! ستهیبا  که شد مجبور
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  کینزد یبرا  ییجورای داشتم رابطه باهم که یوقت از

 . بودم شده نترس بهش شدن

 حلقه گردنش دور رو دستام ستادم،یا پا  ی پنجه یرو

 که یطور گرفتم، ش گونه از محکم گاز هی و کردم

 .شد بلند ش ناله یصدا

 

 .روزهیف... آخ -

 

  یرو هام دندون یجا به و گرفتم فاصله ازش یکم

 شد باعث و بود کننده وسوسه شدم، ره یخ ش گونه

 .رمی بگ تر محکم رو دوم گاز که

 

 جدام خودش از کرد یسع و زد پهلوم به  یچنگ رهام

  قصد واقعا انگار و بودم دهیچسب بهش من اما کنه

 .داشتم رو گوشتش ک ندن

 

 .یکند لپمو  روزهیف -

 



 ینم دلم اصال که یطور بود، خوشمزه  لپش یلیخ

 شروع و زدم پس زور به رهام اما کنم ولش خواست

 .کرد لپش  دنیمال به

 

 .ا یدار زیت یها دندون عجب -

 

 :گفتم و زدم یینما دندون لبخند

 .بود خوشمزه -

 

 :گفت و رفت ی غره چشم  بهم رهام

 .ینداد قورتم  سالم بار نیا تا میبر -

 

 .شدم  همراهش و دمیخند فقط

 اما میبخور شام و میبمون قراره که کردم یم فکر

 یبهدار به و گرفت مادرش از رو قابلمه رهام

 . میبرگشت

 

 . ایخوابی م نجایا امشب ک،یکوچ خانوم یراست -



 

  لبم یرو قی عم لبخند هی جمله نیا دنیشن با ناخودآگاه

 .کرد خوش جا
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 یبرا  بخوابم رهام بغل قراره که کردم یم  فکر احتماال

 . بود شده  باز گوش بنا  تا شمین نیهم

 

  که بودم نگران و موندم داریب خودصبح  تا درواقع اما

 .باشم گرفته رو روسیو منم نکنه

 

  خواستم یم بودم دهیترس مردم بد حال از که یانقدر

 به که بخوام  مامان از اصرار با و برم  عمارت به

 .م یبرگرد تهران

 



  یبهدار  کنار یجو لب  کالفه که بود شب  یها مهین

  و درد یکم بلکه تا گذاشتم آب داخل رو پام و نشستم

 .بشه در تنم  از میخستگ 

 

 ؟یشد خسته -

 

 :زدم لب و دادم تکون یسر

 .رمیمیم دارم -

 

 و دیکوب پاش  ران یرو دست با نشست، کنارم رهام

 :گفت

 . بخواب کمی -

 

  آروم اونم و گذاشتم پاش  یرو رو سرم  خواسته خدا

 .کرد نوازش رو موهام آروم

  نوازش رو موهام که رهام و بود خنک  آب داخل پام

 . شد یم رد موهام یال به ال از مینس یخنک  کرد، یم

 



 . روزهیف یدار ییخوشبو   یموها چه -

 

 :گفتم جوابش در  و زدم یلبخند

 .آورده برام ری ام زنم،یم یفرنگ ییشامپو -

 

  یا بوسه و شد خم کرد، زمزمه یا"   خوبه"  رهام

 :زد لب و نشوند موهام یرو

 . بخواب -
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 مادرانه ییالال مثل موهام نیب هاش انگشت حرکات

 که تونستم  ینم وجودش خاطر به اما بود  آور خواب

 . بخوابم

 

  لحظات و بخوابم  که خواست ینم دلم یی جورای یعنی

 .بدم دست از رو بودن کنارش

 



 :کردم زمزمه کنم، باز  رو حرف سر که نیا یبرا

 ...رهام -

 

 :داد جواب و دیکش دست رو میشونیپ

 ک؟ یکوچ خانوم جانم -

 

 :زدم لب و گرفتم دندون به رو لبم ی گوشه

 ؟ یندار باور داشتنمو دوست هنوزم -

 

 کامال که شدم متوجه زد، موهام به که یچنگ از

 . شده یعصب

  شهیهم مثل  و بتوپه بهم پر توپ با که  بودم منتظر

  شد بلند حرف یب فقط اما کنه حتمینص و بده ریگ بهم

 . رفتو

 

  رفتنش با و بشم بلند پاش  یرو از که نگفت بهم یحت

 نیزم یرو سرم داشتم، ینم نگه رو خودم اگه

 . خوردیم



 

 : کردم زمزمه خودم با و زدم یپوزخند ناراحت

 دختر؟  یداریبرنم خودت کردن  کیکوچ از  دست چرا -

 

  رو پاهام که نیا از بعد و  دادم رونیب خسته رو نفسم

  یبهدار به و کردم پا رو  هام ییدمپا  کردم، خشک

 .برگشتم

 

 گهید که گرفتم میتصم نشستم، زیم پشت که هم یوقت

  رو رهام شده  که هرطور  و نکنم کیکوچ  رو خودم

 !نشم بدبخت و ری حق  شتریب تااز کنم فراموش
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 "  گونش" 

 



 که رفت ش یپ شتاب پر یچ همه انقدر وقت چند نیا

  نیآخر اومدم خودم به تا  و نشدم یزیچ  چیه  متوجه

 . بود زیپائ ماه  نیاول از روز

 

 رفته که شد یم وقت ی لیخ  مهموناش و خان گیب

 خوش جا هم بزرگ خانوم  همون ای خونخوار و بودن

 . بود کرده

 

  یحساب که بود خاتون ی ها  رفتار تر ب یعج همه از

 در کارش راز و رمز از سر تا بود کرده کنجکاوم

 . ارمیب

 

 یزر که بودم نشسته درخت ی تنه یرو و باغ وسط

 به که یا بچه و شدش ک ی کوچ شکم اومد، سمتم به

 . داد یم شدنش فارغ از خبر  داشت بغل

 

 :گفت و  ستادیا روم به  رو لبخند با

 . خانوم گونش سالم -

 



  یرو هم یا بوسه و دادم ییرو خوش با رو جوابش

 .زدم دخترکش ی گونه

 :گفت و نشست کنارم یزر

 . فرستاده محسن منو  راستش -

 

 :زدم لب و کردم نگاهش متعجب

 محسن؟ -

 

 :گفت و کرد جا به  جا بغلش یتو  رو ش بچه

  شیخوایم که بفهمم دهنتو ی مزه تا فرستاده منو -

 !انه؟ی

 

  ابروهام رفت، مطلب اصل سر عیسر انقدر که نیا از

 : داد ادامه یزر  و دیپر باال

 اصل سر رمیم و ستمین بلد ینیچ مقدمه من راستش -

 . مطلب

  ادیب که خوادیم و اومده خوشش ازت  شوهرم برادر

 .تی خواستگار
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 : دادم جواب یجد کامال و کردم یاخم

  و ننه با دیبا موضوع نیا به  راجع که یکن ینم فکر -

 د؟ ی بزن حرف آقام

 

 :گفت عیسر  یزر اما برم و بشم بلند که  داشتم قصد

 ی مزه خواستم فقط زم،یعز نداشتم جسارت قصد -

 به رو ما شوهر برادر نیا نمیبب بفهمم خودتو دهن

 نه؟ ای یکن یم قبول یغالم

 

 :گفتم نیهم یبرا بودم مطمئن کامال  جوابم از

 .ندارم کردن ازدواج قصد من -

 

 به و شدم بلند جا از بزنه،  یحرف تا نموندم منتظر

 . دمیدو عمارت ساختمون سمت

 



 به چشمم که بودم نرفته رونیب باغ  از کامال هنوز

 . افتاد خاتون

 داره عجله چقدر که بود  مشخص رفتنش راه طرز از

 !رفتنه رونیب عمارت از یواشکی قصدش انگار و

 

  زد، یم مشکوک وقته چند نیا واقعا که ییجا اون از

 . میرفت رونیب  عمارت از و افتادم راه دنبالش فاصله با

 

  شهیهم برعکس داشت، ی برم یبلند یها  قدم خاتون

 .بود کرده سر چارقد و تن به ییروستا لباس

 

 !ه؟یک بشه متوجه یکس  که خواست ینم  دلش انگار

  نکنم گمش نکهیا یبرا و داشت یبرم قدم عی سر یلیخ

 . دمیدو یم  دنبالش بایتقر

 

 !؟یریم کجا گونش -

 

 .داشت نگهم و دیکش رو دستم خانزاده
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 رو نیگل هیقض دنبال بودم داده قول که ییجا اون از

 : گفتم ن یهم یبرا بزنم یحرف تونستم ینم رم،ینگ

 .بزنم یسر م ننه به رفتم یم -

 

 :گفت و برد اسبش سمت به د،یکش رو دستم

 .برمتیم من ایب -

 

 و مینبود اسب کی سوار باهم که شد ی م وقت یلیخ

 گل خجالت از هام گونه داد، رو شنهادشیپ یوقت

 . انداخت

 

 :زد لب و دیکش رو  لپم خانزاده

 . شده سرخم چه نگا -

 



 نشوندم، اسبم یرو حرکت هی با و گرفت رو کمرم بعد

 .دمیچسب رو  اسب افسار سفت و دمیکش غیج دهیترس

 

 :گفت و شد سوار سرم پشت خنده با خانزاده

 .ی شیپ نترس -

 

 افسار، گرفتن با و شد رد پهلوم طرف دو از دستش

 . کرد حرکت تاخت به اسبش

 

 اسب اما برم  خاتون دنبال خواست یم  دلم که نیا با

 .بود معرکه واقعا خانزاده با سوار

 

 رو سرکشم یموها م دیپچ  یم چارقدم  یال به ال باد

 .کرد یم نوازش  اسب، الی مثل

 

 گوشم کنار و گذاشت م شونه یرو رو سرش  خانزاده

 :زد لب

 م؟ یبزن دور هی یخوایم -



 

 گذارمون و  گشت و رمیبگ رو خواستنم ی جلو نتونستم

 !شد شروع
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  ییهمونجا درست رفت، سرچشمه سمت به خانزاده

 .داشت تاب هی و میبود رفته روزهیف با قبال که

 

 : گفت و بشم ادهیپ کرد کمکم

  برات  یخوب ی خاطره جا نیا از یقبل ی دفعه -

 .نموند

 

 : کردم زمزمه و زدم ی نیغمگ لبخند

 .نشه قبل یسر مثل دوارمیام -

 

 :گفت و داد هلم تاب سمت به خانزاده

 .شهینم -



 

 بشه تلخ اوقاتمون خواستم ینم که چون نزدم یحرف

 .میباش شاد هم با ها مدت بعد که خواست یم دلم و

 

  و کرد دادنم هل  به شروع خانزاده  و نشستم تاب یرو

 :گفت

 .تهران برم دیبا من -

 

 : داد ادامه خودش بپرسم،  یسوال که نیا از قبل

 .بده یلیخ حالش  یسانل -

 حتما زنان دکتر هی دیبا  و ستین متخصص رهام

 . ببرمش

 

 :دادم جواب و زدم یتلخ لبخند

 .ست حامله وارثتو بهرحال باشه، مبارک -

 

  ضیغ با و محکم برخورد، بهش حرفم  نیا از انگار

 :گفت و داد هلم



 ؟ی زنیم هیکنا -

 

  زمزمه و  رمیبگ اوج پاهام دادن تکون با کردم یسع

 :کردم

 !گفتم قتویحق نزدم، هیکنا -

 

 !نداشت جواب که حساب حرف یعن ی نزد، یحرف
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 تا کردم یباز تاب ساعت،  کی هم دیشا ای ساعت مین

 :گفت  و شد کالفه خانزاده باالخره

 . میبر پاشو -

 

  اسبش سوار خانزاده شدم،  بلند تاب یرو از حرف یب

 . رفت ما ی خونه سمت به میمستق و کردم

 



 دوباره که یحال در و گذاشتم نیزم  یرو خانزاده

 : گفت شد،یم  اسبش سوار

 . دنبالت  امیب خودم تا بمون جا نیا -

 

 سوار بپرسم، یسوال ای  و بزنم یحرف که نیا از قبل

 .رفت و شد

 

  از بعد و موندم رهیخ رفتنش ریمس به یا قهیدق چند

 .شدم رد نیپرچ

 

 ؟ ییکجا رهام ننه... ننه -

 

 :گفت و داد رو جوابم  مطبخ از شهی هم مثل مادر

 .مطبخم... دردونه نجامیا -

 

  دم،یکش یم  بو که یحال در و شدم مطبخ  وارد لبخند با

 :گفتم

 ؟یگذاشت بار قرمه که امیم من یدونست یم -



 

 بغلش  سفت و شدم زون یآو گردنش از سرخوش

 :گفت و نشوند موهام  یرو یا بوسه گرفتم،

 بذارم، بار قرمه که گفت یم بهمی کی انگار صبح از -

 .ومدهیم دخترکم نگو

 

 آدم نیزتریعز دم،یچسب بهش سفت  و زدم یلبخند

  جونم خاطر به بودم حاضر که یکس بود مادرم میزندگ

 !بدم هم رو
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 "  روزهیف" 

 

 حال چون رفتن، شهر به عجله با  یسانل و ریام

 .کرد یم استفراغ مدام و بود بد  یلیخ یسانل

 



  خان گیب که بودم رهیخ رفتنشون  ریمس به در یجلو

 .دیرس راه از

 رو صداش یوقت اما اومده سمت کدوم از دمینفهم

 .شد چندشم دم،یشن  گوشم کنار

 

 .بایز خانوم روزهیف به، به -

 

  داخل خوادیم کرد فکر رفتم، کنار در یجلو  از اخم با

 .اومد سمتم به  شتریب اما بره

 

 : گفت و ستادیا جلوم د،ید رو بودنم معذب که محسن

 .خان دی اومد خوش -

 . برمیم اصطبل تا اسبتونو من دییبفرما

 

  مردک اون تا شدم میقا  محسن سر پشت حال خوش

 .بشم عمارت وارد فاصله با منم و بره یکیخ

 

 . داخل دییبفرما خانزاده، -



 

  تشکر نکه یا از بعد و دمیکش لباسم دامن  به یدست

 مامان اتاق سمت به صافو شدم عمارت وارد کردم

 .رفتم

 

  یم موالنا شهیهم مثل و  بود نشسته تختش یرو

 :دیپرس  و زد یلبخند دنمید با خوند،

 قندم؟ یخوب -

 

 :کردم زمزمه ی چاپلوس با و نشستم  کنارش

 . خوبم دمتید که حاال -

 

 :گفت و  دیخند مامان

 . دختر زینر زبون -

 ! شده دایپ خواستگار برات که گفت یم اردالن  ،یراست
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 :دمیپرس  متعجب

 حاال؟ هست یک خواستگار؟ -

 

 :گفت و  انداخت باال یا  شونه مامان

 .واال دونم ینم -

  گفت، یم و کرد یم فیتعر ازش یلیخ که اردالن اما

 .ارزهیم تنش  به سرش

 

 :گفتم یتمسخر از  پر لحن با و زدم  یپوزخند

 ! خاتونه ی الیفامو فک از  یکی حتما -

 

 :کرد زمزمه و  دیخند مامان

 .دیشا -

 

  یکی و خورد در به یا تقه بزنم، یحرف که نیا از قبل

 :گفت خدمه از

 به االن نیهم خواستن بزرگ خانوم خانوم، عروس -

 .دیبر  مهمونخونه



 

 :دیغر و کرد یظی غل اخم مامان

 تازه انگار  گه؟ید هیا غهیص چه خانوم عروس -

 .م ساله چهارده عروس

 

 :گفتم خنده با

 . بانو چکیچ یندار کم میز یچ واال -

 

 :گفت و شد بلند جا از د،یخند مامان

 ه؟ یچ حرفش نمیبب میبر -

 

  و خونخوار  م،یدیرس باال طبقه   ی مهمونخونه به یوقت

 ادیفر یعصب خاتون و بودن نشسته هم کنار  عمو خان

 :دیکش یم

 .دم ینم رو اجازه نیا من سال؟ نهمهیا بعد -

 

 :زد تشر فقط ،یعاد یل یخ عمو خان

 .خاتون -



 

 :گفت خونخوار  به رو و نکرد یتوجه خاتون اما

  که هست سرت یتو  یفکر هی تو دونستم یم که من -

 . یاومد ییهوی

  خراب مویزندگ بذارم که  نباشم بابام از دختر من اما

 ! یاریب هوو سرم و یکن
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 :دمینال آروم و دمیچسب مامان به متعجب

 جا؟ ن یا شده یچ -

 

 : داد جواب و دیکش موهام به یدست

 ... وا دونم ینم -

 

 چشمش خاتون که بود نشده تموم مامان حرف هنوز

  حمله مامان سمت به ها وونهید مثل و افتاد بهمون

 .کرد



 

 نبود؟ پس ی خورد  المانوی  سر... سرخور ی کهیزن -

 هان؟

 

 یم فحش سرهم پشت و زد مامان یموها  به یچنگ

 . گفت یم راهیوب بد و داد

 

  من ؟یبش عمارت نی ا خانوم یتونیم یکرد فکر -

 !یبش من  شوهر   زن   تو که باشم مرده

 

 یسع که کردم یم نگاه خاتون به فقط واج و هاج

 .کنه له لگدش و  مشت ریز رو مامان داشت

 

 . کن ولش... بسه خاتون -

 

 کنه جداش مامان از کرد  یسع و اومد جلو  عمو خان

 .شد هم موفق و

 : دیغر و کرد حمله  عمو به خاتون  بار نیا



 اولشم از تو... رتیغ یب یتو... یعوض یتو -

 ... بود ت وهیب برادر زن  دنبال چشمت

 

 و بود نیسنگ برام یحساب دمیشن یم که  ییها حرف

 .کنم هضمشون که تونستم ینم اصال

 

  از خونخوار نکهیا دمی فهم درست رو زیچ هی فقط

 ! کرده پا به خون اول نیهم

 

#part94 

 

 ...روزهیف... روزهیف -

 

 تا زد م شونه به یچنگ و  بود قلبش رو دستش مامان

 . کنه حفظ رو  تعادلش بتونه

 

 و گرفتم رو مامان کمر  اومدم، خودم به باالخره

 . کنه استراحت و نهیبش تا کردم کمکش



 

 از تا کرد ی م یسع و داد یم فحش زد،یم داد خاتون

 به رو خودش و کنه فرار عمو خان ی ها دست نیب

 .برسونه  مامان

 

 ؟ی خوب مامان -

 

 :داد جواب و زد یلبخند که گرفتم رو  دستش نگران

 .کشم یم نفس هنوز -

 

 به محکم  رو عصاش کرد، یحرکت باالخره خونخوار

 :گفت و دیکوب نیزم

 .خودتو کن  جمع خاتون -

 

 :گفت و زد یپوزخند  خاتون

 هان؟ یداشت یحال چه بود، زنه دو شوهرت خودت -



 یحت خودت، از تر یعوض پسر نیا دونم یم که من

  ی کهیزن نیا یپ چشمش بود زنده المانی که یزمان

 . بود  هرزه

  سر و یای م سال پونزده چهارده، بعد ی کرد فکر اگه

 نیا وصال و دلش مراد به  پسرت تا یار یم هوو من

 !یخوند کور برسه وهیب  ی کهیزن

 

 فقط و مینبود یز یچ یچیه  متوجه کال که مامان و من

 .میکرد یم  نگاه رهیخ و زده زل بهشون منگ و جیگ

 

 : گفت خاتون به رو اخم با خونخوار

 حرف من حرف رو که یهست یک یکرد فکر تو -

 ؟ یاریب

  و کنن یم عقد باهم چکیچ و اردالن گفتم، که نیهم

 راه زودتر هرچه شونویعروس مراسم یموظف تو

 ! یبنداز
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  و کنم تحمل نتونستم گهید دیرس جا نی ا به که بحث

 .شدم بلند جا از نیخشمگ 

 

 د؟یگیم خودتون یبرا یچ -

  شوهر خاطرات و ادی با هنوزه که هنوزم من مامان

 .کنهیم یزندگ داره محرومش

 ! المانهی تا پنج حداقل ش،  جمله کی ی کلمه ده هر از

 

 :گفت مامان به رو کرد نگاهم اخم با خونخوار

 و ادب یب دهیورپر نیگل اون مثل نمیا  که نمیب یم -

 !عروس یآورد بار گستاخ

 

 بهش بازش یوحش خاتون  نبود، خوب  حالش مامان

  رو خودش زور به که بودم مطمئن و بود کرده حمله

 .داشته نگه پا سر

 

  و بود شده درهم درد از ش چهره که ی حال در مامان

 : داد جواب بود، قلبش یرو دستش



 یم المانی که آوردم بار یجور دخترامو من -

 . خواست

 به هم  رو روزهیفو بود خودش نیگلو  لیاشی سر

 ریت به تا بودم مراقب یلیخ و کردم عمل  هاش هیتوص

 مثل هام بچه خداروشکر که نکشن شما  ی فهیطاو

 .ستنینظالم  و  خونخوار شما

 

 : گفت تمسخر به و زد یپوزخند  خاتون

 ؟یکنیم افتخار یچ به -

 ازت  یخبر بار کی صدسال که  لیاشی اون به

 ره؟ یگینم

 !هرزه؟ و بود دزد هم که نیگل اون به ای

 سر ومدهین که خور سر یروزهیف نیا به دمیشا ای

 ...امرزویب خدا المانی

 

 یعصب فشار بار ریزکه بود نشده تموم حرفش هنوز

 سمتش به و کنم تحمل نتونستم بود، روم کهی نیسنگ

 .کردم حمله

 



 !حرومزاده  ی کهیزن  جدوآبادته هفت سرخور -
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 تمام یکرد یم ولشون بود، گفته رو کلمه نیا بس از

 . زدنیم صدام کلمه نیا با اسمم  یجا به خدمه

 

  یموها دنیکش با که بود شده تلنبار دلم رو خشم یکل

 . کردم هیتخل رو خودم خاتون

 

 و داشت فیتشر  ینیزم بی س ماشاهللا که هم عمو خان

 .کرد ینم یکار  چیه دعوا نیطرف از یک ی گرفتن جز

 

 و دمیکش  رو خاتون ی موها یحساب  که نیا از بعد

 :گفتم خونخوار به رو بااخم  خوردم، کتک  توسطش

  که بود خواهد و هست بود، نفر هی زن فقط مامانم -

 ! امرزهیخداب خان   المانی اونم



  دهن اون دیبا اسمش گفتن یبرا شماها که یکس

 .دیبکش آب نجستونو

  دونم یم من  دیکن تیاذ منو  مامان گهی د بار کی فقط

 رو از نگفت یچیه و کردم سکوت یهرچ شماها، با

 .دینرفت

 ! تهران میریم مامانم منو برگرده که ریام

 

  من که شد ینم باورم دمیلرز یم تیعصبان و خشم از

 !یگالب ببو ی روزهیف بودم، زده رو حرفا نیا

 

 کردن حرکت ینا هم خاتون بود،  حال یب مامان

 .نداشت

 :گفت و گرفت بغل رو مامان رفت، جلو عمو

 چک؟ی چ یخوب -

 

  با نخورد،  تکوم عمو اما بزنه پسش کرد یسع مامان

 .دمیکوب دستش  یرو  محکم و رفتم جلو اخم

 



 .کنار بکش نزن، دست مامانم به -
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 :گفت بااخم عمو خان

 ...ببر خوامیم تو؟ چته -

 

  بغل ریز که یحال در و کردم اخم خودش از بدتر

 : گفتم کنم، بلندش تا گرفت  یم رو مامانم

 ،یکن کمک بهش یبخوا تو که ستین چالق دخترش -

  نپلک من مامان بر و دور و کن جمع هارتو  زن برو

  مثل تونمیم وقتش به و م یگیب لیا ی فهیطا از منم که

 ! بشم خودتون

 

  یحساب هم  عمو و بود کرده سکوت کال که خونخوار

 . بود کرده تعجب دمیجد یرو دنید از

 

 ...خانزاده  هی شأن در روزه؟یف صبحته طرز  چه نیا -



 

 : دادم  جواب و دمیپر حرفش وسط

  خشتک تونمیم و شدم دهی در پاچه خودتو مثل قایدق -

 . روسرتون  بکشم همتونو

  کینزد  مامانم به میینجایا ما یوقت تا نفعته به پس

 .ینش

 

 اتاقش به و کردم کمک مامان به زدم که رو حرفم

 .میرفت

  تخت ی گوشه برد خوابش یوقت و دادم قرص بهش

 .برد خوابم بهش رهیخ و دمیکش دراز

 

 ...مامان روزهیف... روزهیف -

 

 :گفتم بالبخند و کردم باز چشم مامان یصدا با

 . قشنگم  مامان سالم -

 



 خنده با شدم، زونیآو گردنش از ها دهیند مثل و

 :گفت و کرد نوازش روموهام 

 فرق اوالدش نیب که مادر دارم، دوست یلیخ روتو -

 !ی من یدلتنگ و  یریپ یعصا تو اما ذارهینم

 یب نیگل و لیاشی مثل ،یالمانی یادگاری نیآخر  تو

 سرم کنار کنم یم باز  چشم  هربار و  ستین معرفت

 !ینشست
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 : گفتم و چسبوندم ش نهیس  به رو صورتم

 .خودتما شیر خی ب آخر تا من -

 

 :گفت و  نشوند موهام ی رو یا بوسه

 . دمینم شوهرت اصال من -

 

 :دمیپرس و زدم زل هاش چشم به نگران

 ؟یکن یعروس عمو خان با یخواینم که تو -



 

 :داد جواب  اخم با مامان

  طبق که بشم اردالن اون زن خواستم  یم اگه من -

  آورد المانوی مرگ خبر که یشب همشون رسمشون

 .شدم یم زنش

 

 : داد ادامه و شد مشت تیعصبان از دستش

 المانی مرگ شب که رو یاتفاقات رهینم ادمی هرگز -

 .اومد شیپ

 زد ینم نیزم سوارشو اسب اگه بود، سالم المانی

 .بود جا نیا االن

 

 . بود کرده سد رو گلوم راه بزرگ ی لی خ بغض هی

 فیتعر ازش همه که یباش  داشته بابا هی بود بد چه

 ! یبسوز دنشید حسرت ی تو تو و کنن

 

 داخل؟ امیب بزرگ خانوم... بزرگ  خانوم -

 



 رو ورودش اجازه مامان یوقت بود، رهام یصدا

 :گفت دنمونید با و اومد داخل کرد صادر

 ه؟ یدختر و  مادر خلوت -

 

 :داد جواب و زد  یلبخند مامان

 .منه ییدارا تمام روزهیف -

 

 : گفتم و کردم بغلش تر سفت جواب در

 ...یمن کس همه و تنها توام -

 !یبرادرم و خواهر ،یبابام  ،یمادرم

 

 :کرد زمزمه و زد  یلبخند رهام

 . کنه حفظتون  هم یبرا خدا گه،ید بسه -
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 :گفتم و کردم یاخم



 .خوادیم دلمون -

 

 :گفت و زد پسم خنده با مامان

 .میشد  لوس یلیخ گه،ید بسه -

 

 براش دارو هم  یسر هی و کرد نهیمعا رو مامان رهام

 .بود آورده

 

 شد؟ یچ  فاطمه جان، رهام  یراست -

 

 :گفت و د یکش موهاش به  یدست رهام

 . شده  بدتر حالش -

 

 :کرد زمزمه و دیکش دراز مامان

 ش نهیهز نگران بده، انجام یدونیم صالح یهرکار -

 .نباش

 



 و رفت رونی ب اتاق از یخداحافظ با گفت، یچشم رهام

 .دمیخواب مامان کنار منم

 

 *** 

 

 بعد_هفته _دو#

 

 !تهوع حالت و چهیپ دل بود، بد یلی خ حالم

  زیچ خونخوار که دیترس یم  و بود نگرانم یلیخ مامان

 .باشه کرده خورم

 

 .خوادیم مهیق یلیخ دلم اووف -

 

 .شدم ولو تختم  یرو  حال  یب و دمیکش شکمم به یدست
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  ینم که بودم حال یب انقدر و بود مامان کنار گونش

 . بدم مهیق درخواست و برم آشپزخونه به تونستم

 

 ... گشنمه  ایخدا -

 

 رو پدرم هم  تهوع حالت کرد، یم درد یحساب  دلم ریز

 . وردمینم هم باال و بود درآورده

 

  سمت به فشنگ مثل گونش و شد باز در لحظه همون

 .رفت در کمد

 

 :دمیپرس و شدم زیخ مین

 چته؟ -

 

 :گفت کرد، یم پا اون و پا نیا که نیا حال در

 .خوام  یم کهنه  شدم، عادت -

 

 ... رفت  و برداشت رو ش کهنه



  نیآخر که ادیب ادمی تا کردم فکر یکم رفت، که یوقت

 ! شدم؟ ودیپر یک بار

 

  از شتریب چ،یه که دمینرس یجواب به کردم فکر یهرچ

 .شد م گرسنه قبل

 

 از و بودم دهیکش دراز شکمم یرو من رفت  که گونش

  هنوز من برگشت که هم یوقت کردم، یم  ناله یگرسنگ

 .بودم یشکل همون

 

 توام؟ یشد عادت نکنه تو؟ یخوب  روزهیف -

 

 : دادم جواب و دمیکش  یا ازهیخم

 .گشنمه و ادیم خوابم م، خسته -

 

 :گفت و دیخند نشست، تخت یرو کنارم گونش

 !اخه یکلثوم  اول ماه ه یشب یلیخ ؟یا حامله نکنه -

: 
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 :دادم جواب متعجب و دمیکش شکمم به یدست

 ؟یعنی م حاملهیک از -

 

 :گفت و کرد غش خنده  از گونش

  حامله یک از یعنی مگه نی همچ  روزه،یف  نکشتت خدا -

 .دهیخواب روستا ی مردا ی همه  با انگار که م

 

 :دمینال درد با و کردم یاخم

 پسر اون  و خان گی ب با بخوام کنم غلط من نه، -

 ... بخوابم کارگزار

 

 :زد لب و گذاشت شکمش یرو  رو دستش

 .نخندون منو انقدر خدا رو تو -

 

 :گفتم و کردم نازک یچشم پشت



 .کنم یم شادت دارم حالم نیباا من بخواد دلتم -

 

 :دیپرس و دیکش دراز کنارم

 کنم؟  خبر  رهامو یخوایم بده، یلی خ حالت اگه -

 

 : دادم جواب یجد کامال و اخم با

 .شمی م خوب خودم نکرده، الزم -

 

 دنبال رفتم یم خودم اصال خواسته خدا از بود قبال اگه

  شیریس  انقدر بودم گرفته میتصم گهید اما رهام،

 .نباشم

 

 زده سرم  به یگرسنگ از گهید گذشت، یا قهیدق چند

 :دمینال و بود

 . بخورم من کن دایپ یزی چ هی برو توروخدا گونش -

 

 زدم، صداش ییهوی که نیا بخاطر هم  چارهیب اون

 .شد پرت ن ییپا تخت یرو از و دیترس



 

#part102 

 

 "  گونش" 

 

 :دمینال و شدم بلند نیزم ی رو از درد با

 م؟یانداخت چته -

 

 : گفت جانب به  حق روزهیف

 ... خانزادم من دومندش ،یافتاد خودت اولندش -

 

 :گفتم و دمیپر حرفش  وسط اخم با

 .باش که یا خانزاده -

 ؟یبکش رخ به بودنتو خانزاده یخواست یم االن

 

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت



 خان المانی  دختر م،یگیب لیا روزهیف من باش ادتی -

 .بانو چکیچ و

 

 :گفتم خودش هیشب یبالحن  و ستادمیا کمر به دست

 و عباس  دختر مغانلو گونش من باشه ادتی توام -

 .خانومم  فرزانه

 

 کشف یمهم زیچ  انگار و زد یبرق روزهی ف یها چشم

 :گفت باشه، کرده

 و"  ف"  اول من اسم مثل رهام ننه اسم جالب، چه -

 .داره"   ه"  آخرش

 

 :کردم زمزمه یرلبیز و کردم نگاهش چپ چپ

 .سرش به زده یگشنگ -

 

  ایرو یتو  که انگار و دیکش  شکمش به یدست روزهیف

 :گفت کنه، ریس



 اون از و یفرنگ  رستوران ببرمتم بگم ریام به دیبا -

 .بخورم گهی د بار هی پاستا

 

 :دمیپرس و گرفتم بازوش از یشگونین مشکوک

 !ه؟ی خبر نکنه ا،یزن یم مشوک -
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 :دیغر و زد پس رو  دستم بااخم

 شگونین خانزاده از یجرأت چه با کنن؟ ت فلکه بدم -

 ؟ یریم

 

 آبادشو و جد هفت گوه کرد، غلط بزرگ  خانوم -

 رتیغ یب اون یبرا من بزرگ مادر از که خورد

 ... کرد یخواستگار 

 

 :دینال و شد زیخ مین دهیترس روزهیف

 .دیفهم ریام غمبر،یپ ای -



 

 :دمیپرس  متعجب

 داد؟ یم فحش ویک االن نیا د؟یفهم یچ -

 

 و شد بلند جا از دیکش  موهاش به یدست روزهیف

 : داد حیتوض

 برگشته کاره هی خونخوار نیا شیپ روز چند واال -

 یوهیب دیبا  عمو خان رسومات و رسم طبق که گهیم

 . رهیبگ شهیم من مامان که رو برادرش

 ...انداختم راه یخاک و گرد چه  ینیبب نبود

 

 بودم نتونسته رو حرفاش هنوز  که یحال در طنتیش با

 :دمیپرس کنم، هضم

 ؟ یخورد ا ی یزد کتک -

 

 :گفت  و زد یچشمک

ا  -   که دمیکش موهاشو  انقدر  اما خوردم کتک که مسلما

 .شد خنک دلم



 

  و داد یصدا دوباره که بزنم یحرف خواستم و دمیخند

 .شد بلند  خانزاده ادیفر

 

 !بزرگ خانوم یبش رد من نعش رو از مگه -

 

  زمزمه و شدم کینزد روزهیف به ادشیفر از دهیترس

 :کردم

 .دمیترس یلیخ دمید مادربزرگتو نیا که یاول بار -

 

 :زد لب آروم روزهیف

 ...دیترس ازش دمیبا -

 خون یدون یم گن،یم  خونخوار بهش نیهم یبرا

 ! گردنشه؟ گناهیب آدم چقدر
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 دیجد بزرگ خانوم نی ا به خواستم ی م من یهرچ

  شتریب ترسم که ومدیم شیپ یاتفاق باشم، نیب خوش

 . شد یم

 

 ...گونش یوا -

 

 :دم یپرس و برگشتم روزهیف سمت به دهیترس

 ؟یزد صدام ییهوی چرا شده؟ یچ -

 

 :داد جواب و دیکش گردنش به یدست روزهیف

 .میکرد فراموش کلثومو و مهلقا کل به ما -

 

 : گفتم و دیکوب  میشونیپ به محکم م،یپرت  حواس نیا از

 . ایگیم  راست یوا -

 

 :کرد زمزمه و داد تکون تأسف ی نشونه به یسر

 ادمونی زیچ همه کمه، امونیبدبخت که بس از -

 . مونهیم



 

 یریدرگ عمارت نیا انقدر گفت، یم  راست روزهیف

 .بودم کرده فراموش کل به رو دوستام که داشت

 

 ...روزهیف... روزهیف -

 

  زد، یم صدا  رو ش خاله  یعصب که یحال  در خانزاده

 :دیغر و شد اتاق وارد

 .یبندیم  بزرگو خانوم خودتو چمدون االن نیهم -

 

 شده؟ یچ چرا -

 

 :دیغر یعصب و زد موهاش به ی چنگ خانزاده

 اسم باشم ُمرده من مگه بشه؟ یچ یخوا یم گهید -

 !رتیغ یب  اردالن شناسنامه تو بره خان المانی زن  

 

 :گفت و شد درهم هاش اخم روزهیف

 .کنم یم جمع لمونو یوسا همه االن نیهم -



 

 : دمیپرس ناراحت و کردم نگاهش متعجب

 ؟یبر  یخوایم -
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 : گفت بود، شده من متوجه تازه انگار که خانزاده

 .کنه جمع  لشویوسا تا کن  بزرگ خانوم کمک برو -

 

 رونیب اتاق از و گفتم چشم فقط بود یعصب چون

 .رفتم

 المانی یمیقد عکس قاب که یحال در بزرگ خانوم

 . ختی ر یم اشک آروم  بود گرفته بغل رو خان

 

 . ییتنها همه  نیا از شدم خسته گهید ؟ییکجا المانمی -

 چه اما بود افتاده کار از تااالن قلبم نبود روزهیف اگه

 . تنهاست دخترم که کنم



  یخبر  چیه ساله کی کینزد االن خودم دختر لیاشی

  من و نداره برام یچیه دردسر جز ریام نگرفته، ازم

 .دارم کی کوچ پرستار هی فقط روزهیف جز

  یزیچ  به راجع که هربار نمش،یب  یم که هربار

 ... فتمیم نمیگل ادی به کنهی م یکنجکاو

 

  لیتبد هق  هق به و گرفت شدت بزرگ خانوم ی هیگر

 بود چسبونده ش نهیس به سفت رو عکس قاب شد،

 .باشه گرفته بغل رو  خان المانی خود که انگار

 

 . سوخت یم یلیخ دلم

  شتریب یحت بود خان المانی عاشق یلیخ   بانو چکیچ

 و زن نیا نیب یتونستیم رو یعل و الر یآ عشق از

 .ینیبب محرومش شوهر

 

  تخت یرو  کنارش رفتم، جلو سروصدا یب و آروم

 .گذاشتم  ش شونه یروسرمو  نشستم

 

 :گفت و کرد نگاهم سشی خ  یها چشم بااون  مهربون



 ؟ یاومد یک -

 

 :زدم لب داشتم، که یبغض با

 ...ال نیهم -

 

 . بدم ادامه نتونستم  گهید و دیترک بغضم
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 بدبختم و  عاشقم یلیخ خودم که کردم یم فکر من

 .نداره دوست رو من دارم، دوسش که یکس چون

 

  که یاون  ستین نیا از  تر سخت نمیب یم حاال اما

  و ستین ایدن نیا یتو داره دوستت و یدار دوسش

 !ُمرده

 

 ؟یکن یم هیگر  چرا جان؟ گونش شده یچ -

 



 گذاشتم ش نهیس یرو رو سرم کردم، بغلش رو خودم

 :دمینال و

 . شهیم تنگ براتون دلم -

 

 :گفت و نشوند موهام یرو یا بوسه  لبخند با

 ؟ی چ تنگ دل شتم،یپ که من -

 

 : دادم  جواب و دمیکش باال رو مینیب

 .نیبر نیخوایم که گفت خانزاده -

 

 : گفت و شد رهی خ هام چشم به بزرگ خانوم

 چون گردم یبرم زود برم اگرم رم،ینم ییجا من -

 . رمیبگ عروس خوامیم

 

 : کردم زمزمه  متعجب

 عروس؟ -

 



 : داد جواب مطمئن یلحن  و لبخند با

 !جان گونش کنم عروست خوام یم -

 

 .شدم ینم منظورش متوجه و بودم  شده جیگ

 حیتوض لبخند با دید رو میسردرگم که بزرگ خانوم

 : داد

 قبولش عروسم بعنوان من که یهست یدختر  تنها تو -

 !یشیم ریام پسرم زن منو عروس تو پس دارم،
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 . شدم جیگ  قبل از شتریب  حرفش نیا با

 و یسانل پس شدم؟ یم ریام زن   من که یچ یعنی

 ! شدن؟ یم یچ وسط نیا ارمغان

 

 ؟یچ ارمغان و یسانل -

 



  جواب و  نشوند موهام  یرو یا بوسه بزرگ خانوم

 : داد

 .رهیام از بچه خوشبختانه ای متأسفانه -

 هم ریام خود و نبوده ریام جز یا گهید  کس با یسانل

 .گرفت گردن رو بچه باالخره

 کنه، ازدواج ریام با ستین الزم واقعا که ارمغانم و

 . کنم یم درستش خودم که  کردن لج خاتون و اردالن

 

 .بودم  جیگ هم هنوز

 : داد ادامه  رو حرفش و گرفت  رو دستام بزرگ خانوم

 مینیبب تا  اول، یخواستگار  میایب دیبا هم ما البته -

 !انه؟ی دنیم شوهر دخترشونو بابات  و مامان

 

 ومدم،یم حساب به دهی ترش ییجورای سنم نیباا من

 .بدن شوهرم که بود خداشون  از بابا و مادر

 

 نداشت،  یخوب ی سابقه خانزاده که یی اونجا  از اما

 .بشم زنش تا دادن ینم اجازه قطعا



 

 و خاله و شد باز در که بودم خودم افکار ریدرگ هنوز

 .اومدن داخل زاده خواهر

 

 :دیپرس  متعجب بزرگ خانوم

 !شده؟ یزیچ -

 

 :گفت جوابش در یجد کامال خانزاده

 میر یم ظهر تا و دیکن یم جمع  لتونویوسا االن نیهم -

 !هم با  همه تهران،
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 :گفت خشم با و کرد یاخم بزرگ خانوم

 ؟یکن یم  نییتع فیتکل من  یبرا تو حاال تا یک از -

 

 :داد جواب  تر یعصب یلحن  با خانزاده



  داره مادرم شدن گم لیدل و پدرم قاتل که یوقت از -

 . رهیگیم ازم مویزندگ یزایعز سرهم پشت

 !؟یبش المانی قاتل   زن   یخوا یم که نگو

 مادر اون با اردالن گم،یم بازم گفتم اولم از من

 .کشتن المانوی ش تهیعفر

  هرگز  گرفته خو صاحبش با شیبچگ از که یاسب

 ! زنهینم ن یزم سوارشو

 

  زمزمه و گرفت رو ش  زاده خواهر ی بازو  روزهیف

 :کرد

 .رهیبگ درد دینبا  مامان قلب... باش آروم -

 

 :دیغر و زد موهاش به یچنگ کالفه خانزاده

 و پدر با دیبا که ییها روز باشم؟ آروم یچجور  -

 .کردم شب یمیتی درد با و گذروندمیم مادرم

  اما م، ُمرده پدر هم و شد  گمشدم مادر   هم  خان المانی

 شد؟ یچ



 هی رو قاتلش شدم، میتی بازم من و گرفتن ازم اونم

 .دادن جلوه اسب

 چشم انتظار شد، ونهید  صاحبش مرگ بعد که یاسب

 الشی و برگرده خان المانی منتظر هنوزم د؟یدید هاشو

 !بزنه  شونه رو

 

 بزرگ خانوم سمت به رو ش اشاره انگشت خانزاده

 : داد ادامه و گرفت

 چیه و رفت سرش پشت ارسالنم رفت، که نیگل -

 !شه؟یم  یچ ریام پس نگفتن کدوم

 یدوماد  رخت خودش بود  داده قول بهم خان المانی

 .خاک خروارها ریز کو؟ المانی شد؟ یچ  اما کنه تنم

  من رن،یبگ ازم رو روزهیف و تو ذارمینم گهید من

 ..کنن ترم تنها نیا از ذارمینم

  بخوره بهت اردالن دست خورمیم قسم بابام خاک به

 ! زنمیم شیآت خودمو بعد کشم یم اونو اول
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 بلند تخت یرو  از یناگهان  حرکت هی یط بزرگ خانوم

 و دیکوب خانزاده گوش ری ز محکم ی دهیکش هی و شد

 :گفت

 مادر که یمن یرو صداتو یریبگ ادی تا زدم نویا -

 ...ینبر  باال صداتو بزرگتم

 

 و کرد  صورتش اونور نثار هم گهید ی دهیکش هی

 : داد ادامه

 یخونه  اومدم دیسف لباس با من یبفهم تا زدم نمیا -

  شناسنامه  و دیسف کفن با و دادم بهش  قلبمو المان،ی

 ! قبرستون  ی نهیس رمیم داره المانوی اسم فقط که یا

 

 که بزنه هم رو دهیکش نیسوم تا برد باال  رو دستش

 :گفت تشر  با و گرفت رو مادرش دست  عیسر روزهیف

 !مامان -

 

  دهیکش هی و زد پس رو دستش بازم بزرگ خانوم اما

 . کرد خانزاده ی شده  سرخ صورت  نثار هم گهید

 



  ای ؟یکش گردن و یقلدر نهمهیا داده ادی  بهت المانی -

 !کردم؟ بزرگت ینجوریا من

  کردن که یهرکار  هستن،  که یهرچ مادرش و اردالن

 ... ترن بزرگ تو از

 

 دنیبوس با خانزاده که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :گفت بزرگش مادر دست

 رقم هی نی ا جز سرچشمم همشون حرفات یبزرگترم

 .یآخر 

 نیا ما یبدبخت تمام لیدل و  خان المانی قاتل  که وهلل به

 .پسرشه و خونخواره

 !کنم ثابتش تونمینم فقط مطمئنم من

 

  آروم زدیم  چنگ موهاش به و بود کالفه یوقت انگار

 .شد یم تر

 : داد ادامه و دیکش رو  موهاش چون

 باعث و آوردن مادرم سر ییبال هی نایهم که خدا به -

 .سهیوا بابام قلب شدن



  نکشت، المانتوی اسب حرفمو؟ یکن ینم باور چرا

 هممون شیر به و رهیم راه راست  راست قاتلش

 !خندهیم
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 به رو و فشرد رو ش یشونیپ کالفه بزرگ خانوم

 :گفت خانزاده

 . رونیب برو -

 

 و کنه ثابت  رو حرفش تا کرد تالش بازم خانزاده

 :گفت

 ... اما -

 

 :دیغر خشم با بزرگش مادر

 .رونیب برو گفتم -

 

 .دیکش دراز تختش یرو  و نشست قلبش رو دستش



 برد باال رو دستش اما بره سمتش به خواست روزهیف

 :گفت و

 .کنم یم جمع لمویوسا خودم من د،یبر هم دوتا شما -

 

 دست نشست، خانزاده لب یرو یلبخند  حرفش نیا از

 :گفت و گرفت رو روزهیف منو

 . میبر دخترا -

 

 :دیپرس روزهیف م،یرفت رونیب که اتاق از

 ؟یا یم توام ریام -

 

 ینم گهید رفت یم اگه شد، تازه دلم داغ حرف نیباا

 .نمشیبب تونستم

 

 :داد جواب یجد کامال و مطمئن خانزاده

 .امیم که معلومه -

 



  زونیآو یواضح  طور به  ام لوچه و لب  حرفش نیا از

 .شد

 :گفت ییهوی خورد، بهم نگاهش که خانزاده

 .می بریم گونشم -

 

 :دیپرس روزهیف و کرد نگاهش متعجب

 ؟ یگیم یچ ی هست متوجه خوبه؟  حالت -

 

 :گفت و داد تکون  یسر خانزاده

 !ادیم گونشم گفتم، که نیهم -
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 :دمیپرس خودم بار نیا

 .ذازنینم بابام و ننه ام؟یب کجا من -

 



 داد جواب تفاووت یب و راحت  یلیخ خانزاده

 .کنم یم شونیراض

 

 بتونه که شد ینم باورمم و نشدم متوجه لحظه اون

  خانوم لیاتومب  بر سوار یوقت اما کنه یراض رو ننه

 کار که دمیفهم م،یافتاد راه تهران سمت به بزرگ

 .نداره نشد یگیب  لیا ریام یبرا

 

  و کرد نگاه رو رونیب  پنجره از حال  خوش روزهیف

 :گفت

 .شده تنگ خونمون یبرا دلم چقدر که آخ -

 

 خانزاده از و زد لبخند دخترکش به بزرگ خانوم

 :دیپرس

 ؟یکرد خبر لویاشی -

 

 چرخوند رو فرمون کرد، یم یرانندگ خودش خانزاده

 :داد جواب و



 .نبود تهران اما آره -

 

 :دیپرس و کرد یاخم بزرگ خانوم

 رفته؟ کجا باز -

 

  و برد جلو یصندل دو ی فاصله از رو سرش  روزهیف

 :گفت

 .رفته شوهرش یالیفام با باز حتما -

 

  تمسخر  با ش خاله حرف ی ادامه در  هم خانزاده

 :گفت

 ...ست دهیند شوهر که بس از -

 

 :گفت و کرد نگاه روزهیف به نهییآ از

  تکون شوهرت لیفام بغل از که ینش خواهر مثل تو -

 .ینخور 

 

 :گفت بزرگ  خانوم روزه،یف از قبل



 !دمینم شوهر مویتغار ته که من -

 

 اما شد گرفته حالش خانزاده حرف بعد انگار روزهیف

 .نزد یحرف
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 تهران سمت به توقف یب  داشت عجله خانزاده چون

 زود یل یخ بزرگ، خانوم ی گفته به و کرد حرکت

 .میدیرس

 

 .بود تر دلباز اما عمارت،  یبزرگ به خونشون

 داشت قرمز یماه یکلو حوض تاب، باغچه، اطشیح

 .شدم اطشیح عاشق اول همون از من و

 

 :گفت لبخند با بزرگ خانوم

 .میدار هم  کتابخونه -

 



 :کردم زمزمه شوق با  و زدم یلبخند

 . شدم خونتون عاشق -

 

 به هم رو ییرو به رو اتاق و رفت اتاقش به روزهیف

 .بمونم وقت چند نی ا تا دادن من

 

  وارد خانزاده که بودم نکرده باز رو  م بقچه هنوز

 .شد اتاق

 :دیپرس و داد هیتک در به

 اومده؟  خوشت -

 

  بودم شده محبت از پر و سبز  ی خونه نیا عاشق من

 .گرفتم رو برگشتنم زمان  یعزا اول همون از و

 

 .عاشقشم خوبه، ی لیخ جا نیا -

 

 : گفت بالبخند خانزاده



 دکور و دهیکش خان المانی  هم رو خونه نیا ی نقشه -

 . کرده

 

 :گفتم و انداختم  اطرافم به ینگاه نیتحس با

  خانوم به شدم، خان المانی ی فتهی ش دهیند من -

 .باشه عاشقش انقدر دمیم حق بزرگ

 

 .اومد سمتم به و کرد  یاخم خانزاده
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 و برداشتم عقب به یقدم دادم، قورت رو دهنم آب

 :گفت

 ه؟یچ -

 

 :دیغر اخم با

 .کن  استراحت -

 



 رفت، رونیب اتاق از یا گهید حرف چیه یب و

 :دمیپرس خودم از متعجب

 ؟یکرد نیهمچ چرا نیا -

 

 .دمیخواب تخت  یرو و کردم قفل رو در

 

 *** 

 

 م؟ یبخر نویا گونش -

 

 : گفتم و کردم ینگاه روزهی ف دست ی پارچه به ینگاه

 م؟یبخر یک یبرا -

 

 :داد جواب  جانبم به حق

 .خودمون یبرا -

 

 : گفتم و کردم نییپا و باال رو  پارچه یکم



 ست؟ین یزن ریپ -

 

 :دیغر لب ریز و کرد یاخم

 .قهیسل یب -

 

 .میرفت رونیب مغازه از و گذاشت رو پارچه

  یلیخ و میبود اومده بازار به گذروندن وقت یبرا باهم

 رو خانزاده یفروش فرش ی حجره خواست یم دلم

 .نمیبب
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 :گفت و دیکش رو  بازوم روزهیف

 نما؟یس می بر یخوایم -

 

 :دمیپرس  متعجب

 کجاست؟ نمایس -



 

 :گفت و دیکش موهاش به یدست

 بگم؟ ی چجور خب -

 و ینیشیم یصندل  یرو که،یتار  یجا  هی نمایس

 .ینیب یم رو افتاده دیسف ی پرده یرو  که یریتصاو

 

  و دادم تکون یسر  شده، یچ دمینفهم که نیا با

 :کردم زمزمه

 .آها -

 

 :دیپرس  دوباره و گرفت  رودستم

 نه؟ ای میبر ینگفت -

 

 برم، خانزاده  ی حجره به  داشتم قصد که ییجا اون از

 :گفتم عیسر

 . گهید یجا هی میبر نه، -

 



 چون م،یبر نمایس به که بود لیما یلیخ خودش  انگار

 :گفت و شد زونیآو یکم ش  لوچه و لب

 م؟ی بر کجا خب -

 

 :کردم زمزمه حال خوش

 .بازار -

 

 :گفت و انداخت بهم یچپ چپ  و بد نگاه

 کجاست؟  جا نیا نظرت به بازار؟ میبر -

 

 .میبود ستادهی ا بازار وسط درست ما گفت، یم راست

 :دمیپرس آروم و خاروندم رو سرم یکم

 خانزاده؟   ی حجره میبر شهینم -

 

 : دیپرس مشکوک و داد باال  ابرو یتا کی

 !؟یدار کار یچ جا اون -
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 یمهم ز ی چ انگار که بزنم  حرف یطور کردم یسع

 . بزنم یسر و برم خوامی م فقط ینطوریهم و ستین

 

 .بندازم ینگاه هی  ،ینجوریهم -

 

 : گفت بود، شده قانع انگار که روزهیف

 .میبر  بعدش میبخور پشمک کمی اول ایب پس -

 

 هیشب یمشکوک لحن با و  گرفتم پهلوش از یشگونین

 :گفتم خودش به

 .ای خوریم یلی خ روزا نیا -

 

 :گفت و زد پس رو دستم اخم با

 .دستت بشکنه -

 بکشم؟  یگشنگ کنم؟ کار  یچ  نخورم  گشنمه، خوب



 

  رو لبو و پشمک  روزهیف  که نیا از بعد و نزدم یحرف

 راه ها فروش فرش ی  راسته سمت به خورد باهم

 .میافتاد

 

 یچ د،یدار  کار یچ جا  نیا بگه ریام اگه گونش -

 م؟ یبگ

 

 :دادم جواب و انداختم باال یا شانه حواس یب

 . شده  تنگ برات دلمون میگیم -

 

 :زد لب تعجب با روزهیف

 ها؟ -

 

 ادامه در و زدم یلبخند گفتم، یچ که شدم متوجه تازه

 :گفتم حرفم ی

 .میگ یم یزیچ   هی باالخره -

 



  رسوا رو خودم نیا از شیب تا نزدم  یحرف گهید و

 . نکنم

  با بحث و جر  مشغول خانزاده میدیرس حجره به یوقت

 !بود بک گندهو  چاق مرد هی
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 :دیپرس و زد بازوم به یچنگ  آروم روزهیف

 گه؟ید هیک نیا -

 

 :گفتم و انداختم باال یا شونه

 .دونمیم چه من -

 

 .دیاومد خوش خانوم، روزهیف به به -

 

  یجلو کوتاه، و یمردن الغر یلوی بیس مردک هی

 هم ششین و شد یم  راست و خم تند تند روزهیف

 .بود باز یحساب



 

 خانوم یبود کجا بود؛ شده تنگ براتون دلم -

 ! خانوما؟

 

 :دیغر  اخم با روزهیف

 .نمیبب کنار برو -

 

 که نرفت کنار روزهیف یجلو  از تنها نه مرد اون اما

 .شد کی نزد بهش هم  قبل از شتریب

 

 : زد داد کالفه هم روزیف

 .کن جمع من سرراه از قبادو نیا ادیب ریام... ریام -

 

  اخم با بود شده ما جمع حواسش تازه که خانزاده

 :دیغر

 .کنار بکش قباد -

 



  رخسار محو یبدجور و نبود شیحال کال قباد اما

 .بود شده روزهیف

 :دینال و دیکوب نیزم به پا کالفه روزهیف

 !ریام -

 

 ستادیا قباد سر پشت و شد بلند زیم پشت از خانزاده

  یجلو از بود گرفته ش  کله پشت از که یحال در و

 .زد کنارش  روزهیف

 

 د؟یکن یم کار یچ جا نیا -

 

  جواب و انداخت باال یا شونه  تفاووت ی ب هم روزهیف

 : داد

 ! بود تنگت دل گونش -
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 :دیپرس و شد گرد تعجب از خانزاده  یها چشم



 بود؟ شده تنگ برام دلت واقعا -

 

 : گفتم و دادم جواب عیسر

 . اصال نه، -

 ... بود شده تنگ دل خودش روزهیف

 

 ادامه رو حرفم و زدم پهلوش  به یا ضربه  آرنج با

 : دادم

 نه؟ مگه -

 

 .نبود باغ یتو اصال که شد  یم یوقت چند کال روزهیف

 :د یپرس خانزاده از و دیکش شکمش به یدست

 د؟یدار یچ  غذا گشنمه -

 

 روزهیف ییشکمو  همه  نیا از انگار که  هم خانزاده

 :گفت و زد تشر بهش رو بود، شده کالفه

 .ها ی شیم بشکه ؟ی خوریم نهمهی ا خبرته چه -



 

 برگشت، کباب و برنج سید هی با قباد لحظه همون

 :گفت و شد خم  روزهی ف یجلو

 .خانوم روزهیف بفرما -

 

 :دیغر و گرفت دستش از رو سید روزهیف

 ! تمیطباخ  یغذاها عاشق اما ادیم بد ازت  هرچقدر -

 

  و نشست  بود حجره ی گوشه  که یتخت یرو و رفت

 .کرد خوردن غذا به شروع یدولپ

 

 ؟ یخوب تو -

 

 :دادم جواب و انداختم خانزاده  به ینگاه

 ؟ یخوب  شما خوبم، -

 

  مثال و کردم حرفم یچاشن هم مسخره یل ی خ لبخند هی و

 .زدم  پلک عشوه با
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 گرفت رو دستم بودن، جا اون که یافراد به توجه یب

 .کشوندم بود اونجا  که ییپستو سمت به و

 

 : دمی پرس یلب ریز و  رفتم دنبالش

 م؟ یریم کجا -

 

 و چسبوندم وارید به د،یکش رو پرده تا نداد یجواب

 :زد لب  گوشم کنار

 . بود شده تنگ لبات طعم یبرا دلم -

 

 لی تحل رو حرفش و ه؟یچ به یچ بفهمم که نیا از قبل

 . دم یبوس و نشست لبم یرو  هاش لب کنم،

 

 و بندازه رمیگ گوشه هی که داشت عادت خانزاده

 . رهیبگ کام ازم یواشکی



 به یچنگ و شد حلقه گردنش دور ناخودآگاه دستام

 . زدم موهاش

 

 ینم اما کنم ش ی همراه بوسه یتو که خواست یم دلم

 .تونستم ینم و شد

 

 رو کمرم اما بکشم نفس یکم تا بزنم پسش کردم یسع

 گوشم کنار بااخم و دیکوب سرم پشت وارید به محکم

 :زد پچ

 .کن میهمراه -

 

 .شد دنمیبوس مشغول و دیچسب بهم دوباره و

  تونستم ینم  اما داد یم بهم یخوب حس که  ییها بوسه

 .کنم ش یهمراه و بدم رو جوابش

 

 :دیغر  و گرفت مینییپا لب از یمحکم گاز یعصب

 ستم؟ی ن تو با مگه -

 .نباش شل و رفته  وا ماست مثل
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  که بود نیا  بکنم تونستم که  یکار تنها حرفش،  نیا با

 .برم رون یب پستو از و بزنم پسش

 

 پر دهن با دنمید با بود خوردن غذا مشغول روزهیف

 :گفت

 ؟یبود کجا -

 

 :دادم جواب و نشستم  کنارش

 .کردم یم نگاه رو  نجاهایا -

 

 ،د ۱.داد ادامه خوردنش  غذا به و نزد  یحرف روزهیف

 شیمشتر به و اومد بااخم هم خانزاده بعد یکم

 .کرد یدگیرس

 

 خونه؟  میبر شهیم گونش، -



 

 و انداختم روزهیف شده جمع درد از صورت به ینگاه

 :دمیپرس

 شد؟ یچ -

 

 :دینال و دیکش شکمش به یدست

 ... بده حالم -

 

 .بود دهیپر کامل  روش و رنگ

 و گرفتم رو ش قهی کردم، حمله قباد سمت به یعصب

 : زدم داد

 غذا؟ یتو یبود  ختهیر یچ  تو، یآها -

 

 کرد یسع دهیترس بود، تر  کوتاه منم از یحت که قباد

 . بکشه پس رو خودش

 

 .نکردم یکار چیه من خدا به -

 



 : دمی غر و دادم تکونش خشم با

  دیسف گچ مثل کن، نگاه رنگشو ؟ینکرد یکار چیه -

 . شده

 

 ؟ یدیچسب قبادو ی قهی چرا شده؟ یچ -

 

 .کنه دورم قباد از کرد یسع و اومد جلو خانزاده

  تاب و چیپ درد از تخت یرو که یحال  در روزهیف

 :دینال  خورد،یم

 .دیکن من حال به  یفکر هی... کن ولش اونو

 

#part120 

 

 :گفت و گرفت بغل رو ش خاله عی سر خانزاده

 .دنبالم ایب گونش -

 



 فرش ی راسته و خانزاده ی حجره از هم همراه

 به رو خودمون ادهیپ و میزد رونیب ها فروش

 .میرسوند بود، ها یک ینزد همون که یمارستانیب

 

 .ستین یخاص زیچ و هییغذا تیمسموم که گفتن

 و زدن سوزن بهش اما کرد مقاومت روزهیف که نیا با

 .برسه ش  حجره به تا رفت خانزاده

 

 . گاین منو ی هووو... گونش... یه -

 

 :زدم لب و گرفتم فاصله پنجره از متعجب

 چته؟ -

 

  یکم بود، گرفته خودش به یا مظلومانه ی افهیق

 :کرد زمزمه و دیمال رو شکمش

 . گشنمه من -

 

 :دمیغر و  گرفتم بازوش  از یمحکم شگونین اخم با



 ؟یکش ینم خجالت تو  شکمت، به بخوره کارد -

 

 و دیکش پس رو دستش شد، درهم درد از صورتش

 :گفت

 .خوادیم دلم گشنمه کنم؟  کار یچ خب -

 

ُرمش اد،یب دستش کار حساب  تا کردم  اخم بهش فقط  س 

 روزهیف البته میبرگشت خونه به یدونفر شد تموم که

 .درآورد عزا از یدل سرراه

 

 اومده؟  یک اده،یز  کفش چقدر -

 

 : دادم جواب  و انداختم ها کفش به ی نگاه متعجب

 .منم دونم ینم -
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  و داد یصدا  و میرفت داخل م،یدرآورد رو هامون کفش

 :می دیشن رو بزرگ خانوم دادیب

  رو روزهیف ی بابا سن مرد  نیا ؟یکش ینم خجالت تو -

 ؟ یخواستگار شیآورد داره،

 

 :گفت خان، گیب دنید با و  رفت جلو متعجب روزهیف

 خبره؟ چه جا نیا -

 

 که ییها  آدم به ینگاه و ستادمیا سرش پشت منم

 .انداختم بودن، نشسته سالن دورتادور

 

 :گفت و انداخت پا یرو پا  خان، اردالن

 .دم یم ازدواجو نیا ی اجازه روزهیف پدر بعنوان من -

 

 :زد تشر یعصب بزرگ خانوم

 ... اردالن -

 

 :گفت یجد بالحن و نکرد یتوجه  خان اما



 نه منه دختر روزهیف بدونن همه که وقتشه  گهید -

 !المانی

 

  جلو به یقدم روزهیف شد، گرد تعجب از هام چشم

 :گفت و برداشت

 ...حرف ن یا... حرف نیا ؟یچ یعنی -

 

 :گفت و دیپر  حرفش وسط خان اردالن

 .المانی نه یمن  دختر تو یعنی حرف نیا -

 !شد حامله من از ُمرد المانی که یشب  مادرت رو تو

 

 :گفت و دیخند یعصب روزهیف

 . عمو خان بود یا مسخره یشوخ -

 

  خورد،ینم بهش اصال که بود  یجد یقدر به خان لحن

 !باشه دورغ و یشوخ

 



 ،یندار المانی با ینسبت تو  جان؟ دختر  یچ یشوخ -

 . یبرادرش دختر که نیا جز

 !ی بپرس هم مادرت از یتونیم
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 "  روزهیف" 

 

 ! ؟یچ یعنی ها حرف نیا شدم، ینم متوجه

 دروغ عمو که گفت ینم و زد ینم یحرف مامان چرا

 !گه؟یم

 

 به رو خودم نگران دادم،  قورت زور به رو دهنم آب

 نشستم، یم کنارش که یحال در و رسوندم  مامان

 :دمیپرس

 ...گیم یچ عمو -

 

 :گفت عمو که بود نشده تموم حرفم



 .بابا و نه عمو -

  ستین الزم م زنده خودم تا بابا، یگیم ُمرده اون خوب

 .یبگ بابا ُمرده هی به

 

 :گفت خند شین با و دیکش شکمش به یدست  خان گیب

 و هم رو  یختیر داداشت وهیب با ناکس، اردالن یا -

 ! ؟ینکرد رو

 

  یتوجه چیه عمو و خان گیب  یحرفا  به کردم یسع

 .کنم مامان معطوف رو توجهم فقط و نکنم

 

 گه؟ یم دروغ یگینم چرا ؟یساکت چرا مامان -

 

 و ستادیا سرم پشت شد، بلند شیصندل  یرو از عمو

 :گفت

 . زویچ همه کنم روشن براتمن بذار -

  کجا مادرت یدون یم زد  نیزم المانوی اسب، که یوقت

 بود؟



 

 یبرا یجواب  بلکه تا زدم زل بهش منتظر و نگران

 .کنم دایپ میسردرگم

 

 : گفت و زد ی پوزخند عمو

 وجود به  تو ی نطفه که  بود لحظات همون قایدق -

 !اومد

 کاررو نیا عشقش انتیخ نزد، نیزم المانوی اسب

 .کرد
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  دروغ اون کنم  باور رو عمو یها حرف  خواستم ینم

 حرف که شد یم باعث هم مامان سکوت اما گفت، یم

 . برسه نظر به تر ریپذ باور  عمو یها

 

 :دمینال و گرفتم دستام نیب رو مامانم دست

 گه؟ یم راست خان اردالن  بگو، یزیچ هی خدا رو تو -



 

  سکوت کنم، استفاده"  عمو "  لفظ از  نتونستم گهید

 . ختیر یم بهم رو زی چ همه مامان

 

  یموز  بود، اومده تماشاخونه انگار که خان گیب

 :گفت و برداشت

 یم المانمی المانمی خوب  بانو؟ چکیچ یساکت چرا -

 . یختیر هم رو داداششم  با نگو ا،یکرد

 

 نهیس به یچنگ  رفت، قلبش سمت مامان لرزون دست

 :دینال و زد ش

 !رونیب دیگمش من  ی خونه از -

 

 !نیهم

 رو عمو  یها حرف یحت  گفت، رو جمله نیهم فقط

 .نکرد حاشا

 :دمیغر و زدم موهام به  یچنگ یعصب

 . بزن یحرف  بگو، یزیچ هی خدا رو تو -



 

 دستش نزد،  یحرف اما  دیلرز بلندم یصدا از مامان

 تر کبود هرلحظه  رنگش و بود قلبش  یرو همچنان

 . شد یم

 

 :دیپرس نگران و اومد جلو خان اردالن

 ؟یخوب -

 

 : دمیغر و زدم پسش یعصب

 !نزن دست بهش.. .نزن دست -
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 :گفت و کرد  نگاهم متعجب

 .بده مادرت حال ینیب  ینم مگه ؟یشد  هار چته -

 

 :دادم جواب و زدم  یپوزخند



 مامانم دونم یم خودتونه، نقشه نمیا دونم  یم من -

 .نکرده انتیخ  بابام به هرگز

 

 :گفت کلمی ه به بااشاره و زد  یپوزخند

 .ستادهیا جلوم حاضر و  یح مادرت،  انتیخ سند -

 

 :دینال یلب ریز بود، شده خم درد از که ی حال در مامان

 !یداد  قول تو اردالن... شو خفه -

 

 . باورهام تمام به خالص ریت شد مامان ی  جمله نیا و

 ها، آدم اونا ی همه از و برم خواست یم دلم

 .کنم فرار مامان  از مخصوصا

 

 ... بزرگ خانوم... بزرگ  خانوم -

 

 چیه من  اما اومد مامان سمت به  نگران گونش

  حالش نم یبب تا نچرخوندم سر یحت نکردم، یحرکت

 !چطوره؟



 

 برام اسمش فقط که داشتم رو یپدر حسرت ها سال

 !نداشتم گهید هم رو  اسم همون حاال و بود مونده

 

 .رفتن همه تا دیکش طول قهیدق ده

 هم بود پدر که ییعمو رفت، گونش رفت، مامان

 !رفت

 

 ...روزهیف... کی کوچ خانوم -

 

 !زدم توهم  رو رهام  یصدا که بود بد حالم انقدر
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 :دمیغر و زد موهام به یچنگ کالفه

 .شد اضافه خدا شکر که بود کم زدنت توهم نیهم -

 



 : دیپرس و نشست کنارم رهام

 ؟یچ توهم -

 

 :کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟یخودت -

 

 :داد جواب و زد یقشنگ لبخند

 .خودمم -

 .کجان هیبق کوره؟ و سوت انقدر چرا جا نیا

 

 : دمینال اشک با و کرد باز سر بغضم سوالش  نیا با

 .ستمین بابام دختر من -

 

 :دیپرس و کرد نگاهم متعجب رهام

 ؟یچ یعنی -

 



 واضح انتیخ  نیا یچجور و بگم چطور دونستم ینم

 . بدم حی توض رهام یبرا  رو مامان

 

  یمهربون با و گرفت بغلم شد، تر کی نزد بهم رهام

 :زد لب  گوشم کنار

 ؟ یکن یم ه یگر چرا زم؟یعز  شده یچ -

 

 :زدم زار دل ته از و چسبوندم ش نهیس  به رو صورتم

 ! خودمو المانی بابا... خوامیم بابامو من -

 

 :دیپرس بود، شده کالفه م هیگر  از که رهام

 شده؟ تنگ بابات یبرا دلت -

 

 دمیفهم ینم اما بود شده  تنگ براش دلم فقط کاش یا

 ! ست گهید یکی بابام که

 

 !خان  المانی نه اردالنم دختر من -
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 :دیپرس متعجب رهام

 گفته؟ ویمضخرف نیهمچ یک -

 

 : زدم لب ناراحت و دمیکش باال رو مینیب آب

 .خان اردالن -

 

 :دیغر و زد  پهلوم به یچنگ یعصب رهام

 ! وثید کهیمرت کرده غلط -

 

  فرنگ دکتر اون رهام از یادب یب و تی عصبان نهمهیا

 .بود دیبع  واقعا فکر، روشن  و رفته

 

 کجاست؟  بزرگ خانوم االن -

 

 :زدم لب و انداختم باال یا شونه شدم، جدا رهام از



 . دونم ینم -

 

 :دیغر تیعصبان  با رهام

  یماریب زن  اون که یدون  ینم نمیا حتما  ؟یدون ینم -

 .داره یقلب

 

 :کردم زمزمه آروم

 . دونم یم -

 

  اما بزنه کتکم داره قصد انگار که بود یطور   نگاهش

 . رهیبگ رو خودش یجلو کنهیم یسع

 

 .روزهیف یا بچه که واقعا -

 

 :زدم غیج یعصب  و کالفه

 چه؟ تو به م بچه من آره -

 



 : گفت و زد ی پوزخند رهام

 چارهیب زن اون قلب رفتارت نیباا دوارمیام فقط -

 .باشه  نسادهیوا

 

  حال از به  یواکنش فقط من کردم؟ کار یچ من مگه

 . ندادم نشون مادرم رفتن

  حاال و شد ی م محسوب می زندگ تمام یالگو که یمادر

 !بود خائن زن هی فقط
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 . موندم تنها من و  رفت هم رهام

 رو رهام دادی ب و داد یصدا که گذشت چقدر دونم ینم

 .دمیشن

 

 ؟یزد  که هییحرفا  چه نیا... یخورد گوه تو -

 هرزته؟ زن اون  و تو مثل بزرگ خانوم مگه



 رسوا که کنم باز دهن من نذار خان، اردالن نیبب

 .یشیم

 

 ستون به رو خودم و شدم  بلند جا از  جیگ و متعجب

 رو صداشون بهتر و بشم میقا پشتش تا رسوندم

 .بشنوم

 

 ! خائنه؟ هی  بزرگتون خانوم که شهینم باورتون ه؟یچ -

 

 :گفت و زد چنگ رو خان ی قهی یعصب رهام

 و شد یچ شب اون ندونه یهرک خان، اردالن نیبب -

  خوب نویا توام و دونمیم خوب من افتاد یاتفاق چه

 .یدونیم

 خان المانی یمیقد شاگرد من که یدونیم خوب نمیا

 انقدر بزرگ خانوم نی هم یبرا و بودم میبچگ یتو

 .داره دوستم

 سروصدا یب ویزد که یگند نیا دمیم شنهادیپ بهت

 !زنمیم جار  دونمویم یهرچ منم وگرنه یکن یم جمع

 



  یکل و نی سنگ سرم شدم ینم هاشون حرف  متوجه

 . دیچرخ یم مغزم یتو صدا

 

 .یبود بچه یلیخ شب اون تو -

 

 :داد جواب پوزخند با رهام

 ادمه،ی خوب یچ همه و نبودم هم  بچه نیهمچ -

 اردالن شیندار تو که دارم برنده برگ ه ی من درضمن

 !خان

 

 خوند، خان  ی چهره رو از ترس شد یم وضوح به

 ! باشه فرار یبرا یراه دنبال  که انگار
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 بود؟ یچ  ماجرا قتیحق و ؟یچ از اما

  کامال یلحن  با رهام که بودم رهیخ بهشون کنجکاو

 :گفت یجد



 دروغ که یگیم روزهی ف به و یریم االن، نیهم -

 .یگفت

 

 :داد جواب و زد ی پوزخند خان

 .نگفتم یدروغ من -

 

  و شد رد رهام کنار از  محکم ی تنه هی با هم بعد و

 . کرد یم درد یحساب  سرم و ینیسنگ قلبم رفت،

 

 ؟یی جا نیا تو -

 

  زمزمه و برداشتم ستون از هیتک رهام  یصدا با

 :کردم

 ...بابام رهام، -

 

 :گفت یجد کامال که بود نشده تموم حرفم

 .یخان المانی دختر   تو -



  تر قبل یلیخ  تو ی نطفه که  مشخصه تولدتت خیتار از

 .شده بسته شب اون از

 

 با داره دوست  رو مامان رهام، چون کردم یم حس

 . کنه دفاع ازش  داره قصد ها حرف نیا

 

 و نزد یحرف مامانم  چرا گه،یم دروغ خان اگه -

 بود؟ ساکت

 

 : داد جواب و گرفت رو  دستم رهام

  مادرت کنار اونشو تمام من  کنم، راحت  التویخ بذار -

 .بودم

 رو خان المانی مرگ خبر و اومد خان که یوقت یحت

 ! داد

 

 :زدم لب متعجب

 ! داد؟  خبر خودش -

 



 : گفت پوزخند با رهام

 وهیب رسم، طبق کرد یم  فکر بود، حال  خوش میلیخ -

 . رهیگیم یزن به  رو برادرش

 

 .بوده یراز مرگش به برادرش که خان المانی چارهیب
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 :گفت یمهربون با و زد  یلبخند رهام

 سر به  زدم گلدون با من شب اون روزه،یف نیبب -

 . خان 

 

 :دمیپرس  متعجب

 چرا؟ تو؟ -

 

 :داد جواب و دیکش یقیعم نفس



  حامله زن مراقب بود سپرده بهم خان المانی چون -

 بزرگ  خانوم به داشت قصد برادرش و باشم ش

 . کنه تجاوز

  خانوم دونمینم شد،  هوشیب و سرش تو زدم من

  دختر  تو باش مطمئن اما ترسوندن یچ با بزرگو

 ! یخان المانی

 

  پشت رو آور شوک مسائل نهمهیا تونستم ینم واقعا

 .شد یم منفجر درد از داشت سرم و کنم هضم سرهم

 

 :دمیپرس نامطمئن و دادم قورت رو دهنم آب

 ست؟ حامله مامان که دونست یم بابا یعنی -

 

 :گفت و زد پلک حرفم دییتا  به آروم رهام

  کردن؟ دیتهد بزرگو خانوم یچ با بفهمم دیبا -

 .زهیریم بهم ی چ همهوگرنه 

 

 :زدم لب و شدم کی نزد رهام به



 .کنم یم کمکت منم -

 

 :دیغر اخم با رهام

 .نکرده الزم -

 

 :دمیپرس  متعجب

 وقت؟ اون چرا -

 

 :داد جواب یجد  کامال رهام

 !تره  درخطر جونت  یبفهم شتریب  یهرچ چون -

 

 ! درخطره؟ هم رهام جون االن یعنی
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 :دمیپرس و شدم  تر کینزد بهش نگران

 خطره؟ در جونت االن یعنی -



 

 :داد جواب لبخند با رهام

  ینم ها  حاال  حاال دارن الزمم چون نباش، من نگران -

 .کشنم

 

  حالت حس با و شد آشوب  دلم هاش حرف نیا با

 . دمی دو ییروشو سمت  به تهوع

 

 :گفت زدنم صدا با و افتاد راه سرم  پشت هم رهام

 خوبه؟   حالت کجا؟ -

 

 و بستم رو در دم،یرس ییدستشو به یوقت بالفاصله

 .آوردم باال رو بودم خورده  یهرچ

 

 :گفت و دیکوب در به رهام

 چته؟  نمیبب کن باز ؟یخوب -

 



 به گلوم که آوردم باال انقدر رفت، یم جیگ سرم

 .شد شل پاهام و افتاد سوزش

 

 :دمینال لب ریز خسته و حال یب

 م؟یشد گرفتارش هی بدبخت چه گهید نیا ایخدا -

 ،یبزن پا  و دست شتریب یهرچ مونه،ی م باتالق مثل

 !یر ی م فرو شتریب

 

 درو؟ یکن ینم باز... کی کوچ خانوم... روزهیف -

 

  صاف کردم بازش که یوقت رفتم، در سمت به حال یب

 .شد حلقه کمرم دور دستش و رهام بغل افتادم

 

 :زد لب و نشوند م قهیشق ی رو یا بوسه

 ؟یخوب -

 

 : سوالش جواب در و دمیمال ش نهیس  به رو صورتم

 کابوس؟ نیا شهیم تموم یک -



 

 :کرد زمزمه یا خسته لبخند با رهام

 !برسه  دار حق به  حق یوقت -
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  دار حق  به حق بود قرار یک که دونست یم خدا و

 و ترس یب  و شهیم تموم اتفاقات نیا تمام یک برسه،

 . داد ادامه یزندگ به شهیم دلهره

 

 :گفت و دیکش موهام به  یدست رهام

 . یبدهکار   مادر به یخواه معذرت هی -

 

 :کردم زمزمه و  دادم رونیب خسته رو نفسم

 . شدم شوکه بودم، جیگ من -

 

 :گفت رهام و  میرفت ها پله  سمت به باهم



 کنه، مسموم ذهنتو هاش  حرف با خان یبذار دینبا -

 .نهیهم قایدق قصدش چون

 

 : کردم زمزمه آروم و دادم قورت رو دهنم آب

 .باشه -

 

 نشسته کنارش گونش و  خواب م،یرفت  مامان اتاق به

 .بود

  اومدن قبل  تا کنه یراه رو خان گیب  تا رفت رهام

 . ادینم شیپ یر یدرگ وقت هی که بره رهیام

 

  حرف از  تا کنه شیحال  یحساب قبلش شد قرار البته

 .شهیم تموم براش بد  که نگه ییجا عمو خان یها

 

 مونیپش اما بپرسه یزیچ داشت قصد انگار گونش

 .زدینم یحرف و شد یم

 اوضاع کردم یم احساس مدام و بود آشوب  دلم حال

 . شهیم هست که ینیا از بدتر



 

 ؟یخوب  روزهیف -

 

 گونش جواب در و دمی کش دراز تخت یرو  حال یب

 :گفتم

 ... بده حالم -

 

 .شد بسته کم کم  هام چشم و
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 "  گونش" 

 

 شیپ سال دو حدود  به خواست یم دلم شدت به

 اما بود نشده کامل دوسال هنوز  گرچه برگردم

 .بود سال ستیدو ی اندازه به درست ماجراهاش

 



  یچ همه چرا ه؟یچ به یچ  که بشم متوجه تونستم ینم

 !اد؟یب شیپ یچ قرار و شده دهیچیپ انقدر

 

  و جنگ به پدربزرگ با  کارش برگشت که خانزاده

  یا دهیکش کرد، خنک رو دلم که یزیچ اما دیکش دعوا

 . خوابوند  خان گیب گوش ریز که بود

 

  یخوب یجا  یلیخ بود، وصل   اطیح ی گوشه که یتاب

 .دیرس یم نظر به کردن استراحت و  نشستن یبرا

 

  یزیچ به  کردم یسع و نشستم  تاب یرو  نیهم یبرا

 .کنم درک رو اتفاقات کمی بلکه تا نکنم فکر

 

 ؟ ییکجا گونش... گونش -

 

  باز چشم بود، نگران و دهیترس یحساب رهام یصدا

 : دادم  جواب و کردم

 .تاب  یرو نجامیا -



 

  سرش پشت هم خانزاده رسوند،  بهم رو خودش رهام

 :گفت و اومد

 .روستا تا تره امن که جا نیا -

 

 : گفت خانزاده جواب در و کرد بلندم تابم یرو  از رهام

 .تره راحت المی خ باشه مادرم و پدر شیپ -

 

  د،یکش یم خودش دنبال که  یحال در و گرفت رو دستم

 :گفت

 .مغان میگردیبرم کن، عجله -

 

 !چرا؟ اما مغان؟ میگرد یبرم
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 اما دمیپرس ییرسا و بلند یصدا با رو سوال نیهم

 : گفت جمله  کی فقط رهام



 .شو  آماده بجنب -

 

 متعلق که یساک  از یحساب و درست رو لمیوسا که من

  بودم اوردهین رونیب آوردم، همراهم و  بود رهام به

 بزرگ خانوم  با یخداحافظ یب و زود یلی خ  نیهم یبرا

 .میزد رونی ب خونشون از

 

  به بااسب رو ش هیبق و  نیماش با رو  یریمس هی تا

 .میکرد یط  روستا سمت

  فقط نداد، یجواب دمیپرس یم سوال که  هم هرچقدر

 : گفت بار کی

 و زهیریم  سرت یرو وارید و در از یبدبخت  یگاه -

 اوضاع فقط یکن دایپ ینجات راه یکن یم  تالش یهرچ

 .شهیم بدتر

 

 رهام که  بود خطر در جونم و افتاده ی اتفاق هی قطعا

 .کرد یم رفتار مضطرب و  نگران انقدر

 

 . آوردم رو دردونه که ایب رهام ننه... ننه -



 

  یکل دنشید با اومد، رونیب  مطبخ از شهی هم مثل مادر

 کرد سفارش مامان به یحساب  هم رهام و کردم بغلش

 .رفت خودش و باشه  مراقبم تا

 

  شده؟ یچ که دیپرس سوال رهام از یهرچ  هم مادر

 :گفت فقط و نداد یجواب

 ! نذار تنهاش  هم لحظه هی -

 

 و بود کلمه هی زد یم هم که یوقت زد، ینم یحرف

 .کرد یم آب رو آدم تن گوشت

  لبخند با بود شده نگران یحساب من مثل که هم مادر

 :گفت

 .مادر باشه خدا به توکلت -

 

 آورده دوام جا نیتاا که بود خدا به توکلم واقعا و

 !بودم
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 بعد_ماه_ک ی#

 

  کنار د،یباریم  ینیسنگ برف و بود زمستون روز نیاول

 گوش به ییآشنا یصدا که میبود یاشپز مشغول مادر

 .دیرس

 

 ...کمک... دیکن کمک... گونش... رهام ننه -

 

 :دیپرس و کرد نگاهم نگران مادر

 ست؟ین روزهیف یصدا -

 

 : گفتم و دادم گوش صدا به دقت با یکم

 شده؟  یچ اما انگار، خودشه -

 

  نفس نفس روزه یف م،یرفت  رونیب مطبخ از  مادر همراه

 :گفت و رسوند بهمون رو خودش زنان



 ... ریام... ریام... رهام -

 

 :دیپرس و رفت سمتش به  نگران مادر

 شده؟   یچ رهامو -

 

  که یحال در و شد خم گرفت زانوش به دست روزهیف

 :گفت بکشه، نفس یحساب  و درست تونست ینم هنوز

 .نشده یز ی چ رهامو -

 

 !نگران و بود مادر

 :دیپرس و زد روزهیف یبازو  به یچنگ

 شده؟ یچ پس -

 

  بتونه تا د یکش یپ در یپ و قیعم نفس چند روزهیف

 :گفت  و بزنه حرف

 به افتاده کشت قصد به کشه،یم رویام داره رهام -

 ! جونش

 



 رهام که شد یم مگه شد، گرد تعجب از هام چشم

 کشت قصد به و باشه کرده بلند دست خانزاده یرو

 ! بزنه؟ کتکش

 

 :دیپرس و  کرد باز کمرش دور از رو  چادرش مادر

 .میبر کجان؟ االن -

 

 .رفتن رونی ب خونه از سرعت به روزهیف همراه و
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 برف خاطر  به افتادم، راه سرشون پشت هم من

 و شده سخت رفتن راه بود دهیبار شبی د که ینیسنگ

 . بود ناممکن

 

 داشت یسع هم روزهیف و رفت یم زنان سر تو مادر

 . کنه جمع رو حواسش و نخوره نیزم که

 



 . میدیرس یبهدار به باالخره

  و مشت با  و انداخته ها برف  یرو رو خانزاده رهام،

 :زد یم داد مدام  و بود افتاده جونش  به لگد

 ! من؟ اعتماد و رفاقت جواب بود نیا -

 

  رو زیچ همه  نکنه زد،  چنگ قلبم به ترس  لحظه هی

 ده؟یفهم

 سواستفاده اعتمادش از ماهردومون شده  متوجه نکنه

 م؟یکرد

 

  یمخف درخت پشت و دادم قورت رو دهنم آب دهیترس

 . نتمینب وقت هی که شدم

 

 .ننه کن ولش... رهام -

 

  خانزاده یرو  از رو رهام کرد یسع و رفت  جلو مادر

 د؟یرس ی م زورش مگه اما کنه بلند

 



  چنگ از رو ش زاده خواهر داشت یسع  هم روزهیف

 :گفت و بده نجات رهام

 . کن ولش... ستین ریام ریتقص خدا به -

 

 :دمیغر رلبیز و یعصب 

 ست؟ین ریام ریتقص که یچ یعنی -

  بلند یفرنگ ی خانزاده نیهم گور  از ها  شیآت ی همه

 .شهیم

 

 : دیغر و زد پس  رو روزهیف یعصب رهام

 !روزهیف نکن دخالت تو -

 

 . داد ادامه  هم باز و

  نجات یبرا یتالش چی ه خانزاده که  بود نیا جالب

 یم رو کار نیا ییرو چه با البته کرد، ینم خودش

 !بود؟ خودش  یاصل مقصز که یوقت کرد
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  مادر وساطت با باالخره تا گذشت قهیدق چند دونم ینم

 .برداشت خانزاده زدن کتک از دست رهام روزه،یف و

 

 برف و خون گردنش دور شال با که یحال  در روزهیف

 ضیغ با کرد یم پاک رو شزاده خواهر  صورت یها

 :دیغر

 !دستش بکشنه -

 

 همونجا از  م خواهرانه  یزهیغر برحسب و یعصب

 :گفتم

 ! بکشنه خودتت دست -

 

ا  و رفتن یم یبهدار  سمت به مادر و رهام   از مشخصا

  بدم گوش رو  هاشون حرف تونستم ینم فاصله نیا

 . افتادم راه سرشون پشت نیپاورچ  و آروم نیهم یبرا

 



 پشت از من  شدن یبهدار وارد که خانزاده و روزهیف

 .بدم گوش رو هاشون حرف تا دمیچسب در به

 

 :دیپرس مادر

 ه؟ یسرچ دعوا شده؟ یچ -

 

 :داد جواب  عیسر روزهیف

 .سرگونش -

 

 :دیپرس متعجب مادر و رفت یا غره چشم رهام

 گونش؟ سر چرا -

 

 :گفت و کرد باز لب  عیسر روزهیف

 !میکرد یخواستگار  گونش از ریام یبرا  ما چون -

 

  لب ریز  و دیپر باال ممکن حد نیشتریب  تا ابروهام

 :کردم زمزمه



 !خانزاده؟ یبرا من؟ از ی خواستگار -

 

 :گفت و دیپرس  مادر روهم سوال نیهم

 شه؟یم مگه خان؟ ریام یبرا ما گونش از -

 

 :دیغر یعصب رهام

 !آقاست وقاحت از و شده که حاال -
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 ناراحت؟ ای باشم حال خوش دونستم ینم

  خواب و کرده یخواستگار  من از خانزاده واقعا ایآ

 نم؟یبینم

 سراغ  ازش تاحاال که یجد کامال لحن  با روزهیف

 :گفت مامان به رو نداشتم

  دخترتون از خواهرزادم یبرا  ما مغانلو  خانوم دینیبب -

ا  دارن قصد مامان م،یکرد یخواستگار   و انیب شخصا



 یداماد به رو ش نوه بلکه تا بدن انجام مراسمو نیا

 .دیکن قبول

 فکر که کنه صحبت دیبا رهام با اول که گفت ریام اما

 داشته، خواهرش به یبد چشم و بوده قینارف  نکنه

 .میدید هم  رو دکتر یآقا نادرست رفتار هممون یول

 ی خانواده طرف از کوچکتر کی بعنوان من حاال

 می ایب که خوامیم  اجازه و وقت شما از داماد

 . دخترتون یخواستگار 

 و میهست مامانم و من ر،ی ام ی خانواده که بگم الزمه

 . ان ینم هم هیبق

  احتمال به  و بارداره ریام از یسانل هم  حاضر درحال

 . کنه عقدش دیبا  ییباال یلیخ

 مراسمو نی ا ی اجازه ماازتون ها حرف  نیا ی باهمه

 ... میخوایم

 

 :گفت  و داد رونیب خسته رو نفسش  روزهیف

 . شد تموم  حرفام باالخره شیآخ -

 



  متوجه درست  و جهیگ هنوز بود مشخص که مادر

  جواب و دیکش شیشونیپ به یدست نشده، زیچ همه

 : داد

  بعد زنم،یم حرف آقا عباس با د یبا اول واال -

 . دمیخبرم

 

 :گفت و تشکر مادر از مودبانه  یلیخ روزهیف

 .شما  از خبر پس -

 

 آش ی  زاده خواهر با  همراه یخداحافظ از بعد و

 .رفتن یبهدار از شدش الشو

  هی که کردم میقا وارید پشت رو خودم ع یسر من البته

 . ننمینب یوقت

 

 :دیپرس رهام  از مامان

 ؟ی زد کتک رو خانزاده چرا -

 

 :دیغر باخشم رهام



 !کنم ینم  معامله گونش سر من -
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  بازهم نکنه کنه؟ ینم معامله من سر کهیچ یعنی

 خبرم؟ یب ازش من که افتاده یاتفاق

 

 :گفت و رفت در سمت به مادر

  نظر دیبا اولم  ،یخواستگار  انیب مینذار که شهینم -

 .بپرسم آقاتو

 

 :دیغر  بااخم و یجد  کامال رهام

 . دهینم دختر ها خانزاده به آقام -

 

 . داره دردسر خان به دادن دختر نه،یهم  منم نظر ننه -

 

 گن؟یمیچ  نمیبب تا نکردم صبر گهید



  یم ینطوریا و داشت اومدن رونیب قصد مادر چون

 .ستادمیا فالگوش مدت تمام من که دیفهم

 

 . بپرسم مادر از قبل تا دمیدو خونه  سمت به

  بود شده ی خواستگار خانزاده یبرا من از که نیا با

 .نداشتم یخاص  شوق و ذوق اصال اما

 

 اندازه به درست شد، یم  یسپر  عیسر  یلیخی چ همه

 !کوتاه زدن   پلک هی ی

 منم و نگفت  بهم یزی چ برگشت خونه به که مادر

 .کنم یکنجکاو  ادیز کردم یسع

 

 پچ یصدا  خواب، یموقع درست برگشت بابا که شب

 .دمیشن  رو پچشون

 

 .چندان می ستین موافق که رهام منو ه؟ی چ شما نظر -

 



  دادن جواب قصد انگار اما بودم بابا جواب  منتظر

 .دمینشن من و بود نییپا صداش هم دی شا ای نداشت،

 

  یصدا و رسوندم در پشت رو خودم نی پاورچ و آروم

 : گفت یم که  دمیشن رو بابا

 . بخواب  برو االنم بزنم، حرف بزرگ خانوم  با دیبا -

 

  پتوم ریز برگشتم، عیسر  نتمینب مادر که نیا ترس از

 .برد خوابم زود یلیخ و دمیکش دراز
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 "  روزهیف" 

 نداشتم، یزونیم اوضاع و حال که شد یم یکماهی

 . کردم یم استفراغ و بود م گرسنه مدام

 

 به مدام مامان و کردم کم وزن هم ییلویک دو حدود

 وضعشه؟ چه نیا که زد یم غر جونم



 یم سوزن از چون من اما دکتر میبر داشت اصرار

 .نرفتم  دم،یترس

 

  باهام  روزم اون رفتار خاطر به یروز  دو مامان

 به دلش د،ید رو بدم حال  یوقت اما بود نیسرسنگ 

 .شد  حل هیقض بغل و ماچ چند با و  سوخت حالم

 

 دن؟یم دختر ما  به نایا یمطمئن تو مامان -

 شکم تو داره هرروز که ت نوه گل دسته با مخصوصا

 .شهیم تر بزرگ یسانل

 

 :گفت و کرد  دراز ش سجاده کنار رو  پاهاش مامان

 نهیهم دخترشون موندن زنده راه تنها بفهمن اگه -

 . دنیم  دختر بهمون

 

 :دمیپرس و دمیچسب مامان به نگران

 بکشن؟ گونشو خوانیم واقعا -

 



 : داد جواب و گرفت دست به رو حشیتسب مامان

 دیتهد هی  فعال که دومندش نکنه، خدا که اولندش -

  یریشگیپ دیبا ما هم  سومندش فقط، رهامه یبرا

 .میکن

 

 گونش موندن زنده راه تنها چطور دمیفهم ینم

 ره؟ یام با ازدواج

  جوابم در و دمیپرس مامان  از هم رو سوال نیهم

 :گفت

 به خان عروس ینطور یا گونش و هیبعد خان ریام -

 .ادی م حساب

 

 تا نشستم آروم و ساکت مامان کنار و گفتم یآهان

 .بشه تموم نمازش

 کنار از هم لحظه کی یحت  میبرگشت روستا به یوقت از

 .بودم نخورده تکون مامان
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 از بعد و گردوند رو حیتسب  خوند، رو  نمازش مامان

 .میرفت ناهار  یبرا اومد دنبالمون خدمتکار که نیا

 

 رو نیگل ی هیقض دنبال ما که دونست ینم مامان

 ه؟ یچ رهام شدن دیتهد یاصل لیدل و میگرفت

  بابا، مرگ شب یایقضا خاطر به کرد یم فکر اون

 اون ی هیقض هنوزم البته که کردن د یتهد رو رهام

 .بود نشده فاش ی درست به شب

 

 گرم چندان عمارت یغذاخور ز یم هم اول از

 من برگشته خونخوار که یوقت از اما نبود، مانهیوصم

 . نم یبش زی م سر دمیترس  یم یحت یکی

 

 :زد لب گوشم کنار آروم مامان

 . گونش یبابا شیپ میبر دی با که بخور -

 



 لقمه نیاول هنوز  اما شدم، غذام مشغول و گفتم یچشم

 :گفت زمیعز بزرگ مادر که بود نرفته نییپا م

  عقد با همزمان   نظرت به ای شد؟ یچ  عاقد اردالن -

 د؟ یکن عقد  هاهم شما ر،یام و ارغوان

 

 :گفت و دیکوب  زیم یرو خشم   با خاتون

 بزرگ؟ خانوم یکن ینم  بس چرا -

 

 :گفت جوابش در یدرار  حرص لحن با هم خونخوار

 نیا یدون ینم مگه عروس؟ یکن ینم  بس چرا تو -

 زنه؟یم  خواهرو اولو حرف یک جا

 

 بلند زیم سر  از بااخم کرد، یا قروچه دندون خاتون

 .رفت و شد

 :گفت و داد قرار خطاب رو عمو تیباجد  خونخوار

 ه؟ یچ نظرت ینگفت -

 

 :گفت جوابش در مامان



  عقد باارمغان ریام نه و شمیم اردالن زن   من نه -

 . کنهیم

 

 :گفت و زد یپوزخند خونخوار

 !؟یک ی بااجازه وقت اون -

 

 :گفت ییناآشنا اما پرصالبت یصدا

 !من ی بااجازه -
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 رهیخ مامان سر پشت به شده گرد یها چشم با عمو

 :زد لب و شد

 !المانی... ای -

 

 :گفت و کرد نگاه  سرش پشت به عیسر مامان

 ... المانهی یصدا -



 

  تر جاافتاده اما ریام به هی شب درست یمرد  دن  ید با و

 .زد خشکش ،یجوگندم یموها  با و

 

 :گفت مامان به رو  و زد ینیدلنش لبخند مرد

 بانو؟  چکی چ یخوب -

 

  که بره مرد سمت به خواست و شد بلند جا از مامان

 . بخوره نیزم  بود کینزد

 

 خودم یدستا  با خودم که یهمون ؟یخودت  المانی -

 !خاک؟ تو گذاشتمت

 

 :کرد زمزمه و زد یا خسته لبخند مرد

 !خودمم -

 

 !تلخ یل یخ ی خنده هی دیخند مامان



  و رفت حال از اما بره جلو تا گرفت فاصله یصندل از

 .افتاد نیزم یرو

 

 .چکیچ -

 

 به کرد یم  تکرار مدام رو مامان اسم که یحال در مرد

 .گرفت بغلش و دیدو سمتش

 

 ینم اما فتادیم یادی ز  بیعج اتفاقات ها روز نیا

 .باشه شده زنده ُمرده  هی که کنم باور تونستم

 

  بالبخند بود پاش یرو مامان سر که یدرحال مرد

 :دیپرس  ازم یا خسته

 بابا؟  یخوب -

 

 !بود؟ من یبابا مرد اون بابا؟



 که یمرد داشتم، رو دنشید یآرزو که یخان المانی

 باغ یتو و بنشوندم هاش شونه  یرو خواست یم دلم

 ! میبچرخ
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 : گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

 .دخترم نمتیبب ایب جا، نیا ایب -

 

 شدم بلند زی م پشت از آروم دادم، قورت رو دهنم آب

 .زد خشکم همونجا و برم جلو  نتونستم اما

 

 ؟ یاومد یچجور المان،ی -

 

 .بود خاتون یصدا

 به یچنگ ست؟ زنده بابا  که دونست یم اون یعنی

 :دمینال  لب ریز و زدم موهام

 خبره؟ چه جا نی ا شم،یم وونهید دارم ایخدا -



 

 ؟یداشت  خبر المانی بودن زنده از  تو خاتون -

 

 :گفت عمو جواب در من و  من با خاتون

 ... من راستش... من -

 

 کرد بلند نیزم یرو از رو مامان هیبق به توجهی ب بابا

 :گفت بهم و

 دخترم؟ یایم من با -

 

 اما کنه صدام دخترم و ادیب بابام که بود  آرزوم من

  یتو بزرگ یلی خ بغض هی داشتم، یبی عج حس  حاال

 .خوردی نم هم تکون و بود کرده خوش  جا گلوم

 

 بابا؟  یاینم جان، روزهیف -

 

 سمت به پاهام ناخودآگاه کرد، نگاه بهم منتظر یوقت

 . میرفت ها پله  سمت به باهم  و کشوندم بابا



 

 یم فاصله ازش آروم من شد یم کینزد بهم یهرچ

 ! شدم یم دور و گرفتم
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 نزد، یحرف اما رمیگیم فاصله قصد از که شد متوجه

 :دیپرس ازم شد تموم که ها پله

 کجاست؟   چکی چ اتاق   -

 

  برام هنوز  اما گفتم یم بابا مرد نیا به ذهنم یتو من

 عادتم طبق نیهم یبرا ارم یب زبون به  که بود سخت

 :گفتم

 . خان المانی  اتاق همون -

 

 :گفت و شد راهرو وارد بابا

 .دخترم بگو، بابا بهم -

 



 . بود سخت یلیخ شد، ینم

 دهیچیپ و خورده گره بهم یچ همه انقدر روزها نیا

 .خوابه  هی زیچ همه کردم یم فکر مدام که بود

 

 و برگشته داشتم رو حسرتش ها سال که یمرد حاال

 . کنم صداش  بابا خوادیم دهینرس راه از

 

 که یپدر پدرمه، کنم درک  تونمینم هنوز من که یمرد

  المانوی  تی نحس و یسرخور  تو گفتن بهم ها سال

 !کشته

 

 یانصاف یب شد، یم بزرگتر هرلحظه و  داشتم بغض

 دختر که داشتم شک هنوز من اما بود  مامان حق در

 ! المان؟ی ای اردالنم

 

 کنارش هم خودش و خوابوند  تخت یرو  رو مامان

 :گفت و کرد نوازش رو موهاش  آروم نشست،

 بانو؟ چکیچ یخوب  م،یآل نیقاداس نیگوزلر -



 جونم”  به چشمات   “درد

 

 هم دور ی فاصله همون از بود کرده باز چشم مامان

 . دیچک یم  هاش چشم از که دید رو اشک نم شد یم

 

 :دیپرس نامطمئن و دیکش بابا ی گونه به رو دستش

 ؟یاومد باالخره ؟یخودت  المانی -

 

 کنم، یم کار یچ دمینفهم شد؟ یچ  لحظه هی دونم ینم

 مامان ی شونه  از رو خان المانی یها  دست یعصب

 :گفتم و زدم پس

 مال... منه مال فقط منه، مامان اون بهش نزن دست -

 . ست روزهیف
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 :دیپرس و کرد نگاهم مامان

 روزه؟ یف هیرفتار چه نیا -



 

 :گفتم گوشش کنار و کردم بغلش سفت

 لب ریز نداره حق بزنه، دست بهت نداره حق اون -

 .گذاشت تنهات  چون تونهینم کنه، بلغور یترک برات

 رفته؛ و کرده ولت ساله  پونزده کینزد ست،ین که کم

 اره؟یب هم   زویچ همه ته  و سر جمله هی و ادیب  حاال

 

 :گفت و کرد لمس رو  موهام وار  نوازش مامان

 یمنطق یکم م،یبد زدن حرف فرصت بهش دیبا -

 . باش 

 

 یم هیگر یپدر یب از ییشبا چه ومدیم ادمی یوقت

  به بزرگ یلی خ زیچ هی اما بودم خانزاده نیا با کردم

 .باشم یمنطق تونستم ینم داشتم؛ کم پدر، اسم

 

  عوض  ویزیچ داره؟ یا دهیفا چه بودن یمنطق -

 . کنهینم

 



 :دیپرس و دیکش یقیعم نفس مامان

 ؟یخواست  ینم باباتو مگه ؟یناراحت یچ از -

 ،یکن اخم که نه ،یاریب  ییچا براش یکن بغلش دیبا

 .یبکش نشون و خط

 

 : دادم جواب یلجباز با

 .گذرهیم هم ش هیبق گذشت پدر یب نهمهیا خوام،ینم -

  بسط ل یاشی ی خونه و رمیم من وگرنه بره بگو

 .نمیشیم

 

 هی من اما زد صدا رو اسمم تشر با و کرد اخم مامان

 یم کار یچ دمیفهم ینم و داشتم بچگانه یلیخ قهر

 .خوامیم یچ و کنم

 

 و ندادم اجازه اما رهیبگ رو دستم خواست خان المانی

 .دمیچسب مامان به شتریب

 

 .بابا بدم حیتوض برات بذار -



 

 :دمیپرس و زدم  یپوزخند

 ؟یدار یحیتوض  ت بچه و زن کردن ول یبرا واقعا -

 .میشنویم بگو
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  خطاب من یبابا رو خودش یوقت مینگذر حق از اما

 که نیریش انقدر بود، ینیریش حس یلیخ کرد یم

 .کنم بارونش بوسه و  رمیبگ بغلش

 

 .نییپا ایب مادرت یپا  رو از اول -

 

 نداشت دوست انگار بود، یمحو  اخم هی  با حرفش نیا

 .باشه کینزد زنش به انقدر یکس

 

 به شتریب ادیدرب حرصش که نیا یبرا و قصد از

 : گفتم و دم یچسب مامان



 .نمیبش  پاش یرو خوادیم دلم خودمه، مامان -

 

 : گفت بااعتراض خان المانی

 ... منه زن -

 

 :گفتم تمسخر به و زدم  یپوزخند

 .یکرد ولش که یا حامله زن همون -

  شکمش یتو من یرفت شما یوقت بگه، برات جونم

 . نکردم ولش  تااالنم و بودم

 

 :گفت خودش  از دفاع در و زد یتلخ لبخند

 .نرفتم خودم لیم به من اما جان، بابا یدار حق -

 

 : گفتم و زدم یپوزخند دوباره

 نه؟ یگرفت  یفراموش دمیشا بودنت، دهیدزد حتما -

 

 :گفت و کرد اخم بهم بود لیذل شوهر که مامان



 .بزن حرف درست پدرت با -

 

 یم منو  پشت شهیهم بود، من طرف  شهیهم مامان

 ادگاری چون بودم اولش تیاولو من شه یهم گرفت،

 برگشته، المانی خود که حاال ومدیم حساب  به المانشی

 ! لوچنده؟یک روزهیف

 

 و بزنن یحرف که نیا از قبل و شدم جدا ازش کرده بغ

 . زدم رونیب اتاق از  کنن یحرکت
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  قایدق اومدم، خودم به یوقت اما نداشتم یخاص مقصد

 یسمت کدوم دونستم ینم و بودم گمشده  چمنزار وسط

 ! کنم؟ کار  یچ و برم

 

 بغل رو خودم و دادم قورت رو دهنم آب دهیترس

 ترسم باد  یهوهو و سگ کردن پارس یصدا گرفتم،

 . کرد یم چندان دو رو



 

 ست؟ین یکس -

 

 : گفتم یبلند یصدا با و انداختم اطراف به ینگاه

 ست؟ین یکس... یآها -

 

  نیا و بده جواب که نبود یکس د،یچیپ  یم صدام فقط

 . کرد یم چندان دو رو ترسم

 

 یم نگاه رو پام یجلو که یدرحال  بادقت و آروم

 گرفتم شیپ در  بود تر آشنا نظرم به که ی ریمس کردم،

 . رفتم جلو و

 

 شد، یم ناآشناتر یچ همه رفتم یم جلوتر هرچقدر اما

 .بود یابر هم هوا و گرفته علفزار رو دورم دورتا

 

 .اومدم ینوریا کردم یغلط چه ایخدا -

 



 تونستم ینم اصال و بود بهم هیشب حد از  شیب اطرافم

 . بود کرده م کالفه نیا و کنم دایپ رو برگشتم راه

 

  یم جلو فقط و دمیترسیم هم موندن ساکن  جا هی از

 .کنم  دایپ یسرپناه ای نجات راه بلکه تا رفتم

 

 و نم یبو  و کرد یم دنی بار به شروع کم کم آسمون

 .بود پرکرده رو  جا  همه خاک
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 "  گونش" 

 

 که میبود پختن نون مشغول مادر با شهی هم مثل بازم

 .دیرس گوشم به ییآشنا  اسب ی ههیش یصدا

 

  نشناسه، رو اسب نیا ی ههیش یصدا که نبود یکس

 . بود خانزاده اسب و  خان المانی اسب کره یصدا



 

 :دیپرس بااخم مادر

 . خونه یتو برو ست؟ خانزاده اسب -

 

  سوار سه با اسب دو برم، و بشم بلند که نیا از قبل

 .شد  خونمون وارد

 بهم هیشب حد از شیب که اسب دو بر سوار مرد دو

 !ترجوون  ی کی و تر مسن یکی بودن،

 

  خانوم داشت، یگندم جو  یموها و بود مسن که یاون

 . بود اسب سوار سرش پشت قایدق بزرگ

 

 ادهیپ اسب از تا کرد کمک بزرگ خانوم به مرد همون

 :زد لب شوکه مادر بشه،

 !خان المانی... ای -

 

 :زدم لب  و دیچرخ مرد و مادر نیب  نگاهم متعجب

 ...خان  المانی مگه -



 

 . بدم ادامه رو حرفم  نتونستم اما

 و اومد جلو  بزرگ خانوم همراه مسن، مرد همون

 :گفت

 .یپختن نون مشغول که بازم رهام، ننه سالم -

 

 :دیپرس و دیچرخ سمتم به نگاهش

 !؟یباش آفتاب دیبا تو و -

 

 :کردم زمزمه بودم، شوکه  هنوز که یمن

 !گونشم من ... من -
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 : گفت و زد یمهربون  لبخند

 .ادیم بهت اسمت چه -

 



 کرد لمس  رو خان المانی  یبازو  نگران بزرگ خانوم

 :گفت و

  روزهیف تو گونش م،یومدی ن  یپرس احوال یبرا که ما -

 ؟یدیند رو

 

 :دادم جواب و دمیکش م چونه  به یدست

  و رهام یدعوا روز بار  نیآخر کنم فکر من نه -

 .دمشید خانزاده

 

 زمزمه د،ی باریم ش چهره از ینگران که بزرگ خانوم

 :کرد

 . شده گم ست،ین م بچه -

 

 : گفت و اومد حرف به باالخره خانزاده

 .لوسه که بس از -

 

 :زد تشر خانزاده به رو اخم با بزرگ خانوم

 .ریام -



 

 :گفت و کرد دخالت خان المانی

 .میکن دایپ رو روزهیف دی با ست،ین بحث و جر وقت -

 

 :دیپرس  و برگشت مادر سمت به

 م؟یببر گونشو ما که  هست اجازه -

 

 :زد لب بود جیگ  هنوز که مادر

 .آره -

 

 سوار  و ها یگیب لیا همراه شد صادر که اجازه

 .میزد رونیب خونه از خان المانی براسب

 

 تا کرد  اشاره ابرو و چشم با یکل خانزاده  نکهیباا

 سوار بزرگ خانوم پشت من اما بشم اسبش سوار

 .شدم
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 اومدن؟ من دنبال چرا دونستم ینم

 همه نیا از فقط و نبودم  بلد رو یخاص  یجا منم آخه

 فتاد،یم سرهم پشت که یبیغر و ب یعج اتفاقات

 . بودم دهیترس  یحساب

 

 و شده کی تار یحساب هوا م،یگشت رو روستا  ی همه

 .بود نگران  یحساب بزرگ خانوم

 به رو و میبش ادهیپ اسب از کرد کمک خان المانی

 :گفت خانزاده

  چیه باشه؟  رفته ممکنه کجا روزهیف دیدون ینم یعنی -

 رسه؟ینم ذهنتون به ییجا

 

 :گفت همسرش جواب در بزرگ خانوم

 .رفت ینم  یبهدار جز  ییجا م بچه -

 

 روزهیف از  یخبر  چیه م، یگشت هم رو  یبهدار ما اما

 .نبود



 : گفت و دی کش رو اسبش  افسار خانزاده

 .امیم و رمیم سرچشمه تا من -

 

 . رفت بزنه، یحرف یکس که نیا از قبل و

 :گفت و نشست بزرگ  خانوم کنار خان المانی

 .میکن یم داشیپ نباش، نگران -

 

 با ادیدرب اشکش تا بود نمونده یزیچ که بزرگ خانوم

 : گفت یناراحت

 . گمشده م  گوشه جگر تونم؟ یم مگه -

 

 المانی که نمیبش بزرگ خانوم کنار خواستم ناراحت

 :گفت بهم رو خان

 ؟یا یم من با لحظه هی دخترم، -

 

 :دیپرس  متعجب بزرگ خانوم

 ؟یدار کار یچ گونشو -



 

 :داد جواب و دیکش  یقیعم نفس خان المانی

 ! باهاش دارم حرف -

 

 یحساب که یحال  در سرش پشت منم و افتاد راه  جلوتر

 . افتادم راه بودم متعجب
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 :گفت لبخند  با میشد دور  بزرگ خانوم از که یکم

 ؟ یبشناس منو که کنم فکر -

 

 :کردم زمزمه و دادم تکون یسر

 نشناسه؟ خانو المانی روستا نیا یتو که هیک -

 بزرگ خانوم  جا؟ نیا شما شدم، جیگ کمی من فقط

 . ستین که هم روزهیف و یعاد انقدر

 



 بود سرش پشت که یدرخت  ی تنه یرو  خان المانی

 :گفت  و نشست

 هی که دم یفهم و شناختم راستمو و چپ که یوقت -

 دل مغان از کل به باشم، یبعد خان قراره و خانزادم

 .رفتم و ک ندم

 بودم؟  فرنگ یوقت چند من که یدون یم

 

 :دادم جواب عیسر

 . دمید بزرگو خانوم یکتابا دونم،یم -

 

 : داد ادامه و کرد زمزمه یا"  خوبه " 

 .نشم خان وقت چیه تا  برگردم خواست ینم دلم -

 و قدرت یدونیم اما بود  یخوب مرد امرزمی خداب یآقا

 !کنهیم عوض و صی حر  رو آدما پول،

 

 :داد  ادامه و فرستاد رونیب خسته رو نفسش

 خون   با چقدر ما یآباواجداد یها نیزم نیا یدونیم -

 طمع خاطر به فقط اونم شدن؟  یاریآب گناه یب یآدما



  همچنان و بود دستتشون پول که ی آدم یسر هی

 ! صی حر

 تونمیم نفر هی من کردم یم فکر چون برگشتم من

 همه و شمیم خان من کنم، عوض رو روستا  اوضاع

 .شهیم امان و امن جا

 تیرعجرم  به  یتیرع چیه  خون گهید و شهیم خان من

  شکشیپ ی برا ویعروس تازه چیه و زهیرینم بودنش

 !دنینم یپرست شکم  خان چیه به

 

 بزرگ خانوم که بود یهمونطور  درست هاش حرف

 .گفت یم شهیهم

 بهش خواست یم دلت  فقط زدیم حرف یوقت اصال

 !برات بزنه  حرف فقط تا یبش رهیخ

 

#part150 

 

  ی شده دیسف یموها که ش یجوگندم یموها  به یدست

 :دیپرس و دیکش داشت، هم یادیز

 ؟یشیم که منظورم متوجه -



 

  هم باز اگه البته شدم یم متوجه که خودم نظر به

 . شد ینم  قالب میخنگ

 :کردم زمزمه و دادم تکون یسر

 . متوجهم بله -

 

 یکار که نفر هی دست از اما کردم رو تالشم تمام من -

 . ومدیبرنم

 و کردن کمکم یلیخ شدن بزرگ ارسالن و نیگل یوقت

 .بودن دستم یعصا

 به سپردم، اردالن به رو روستا امور ظاهر به من

 ! چکیچ   پدر  یتینارضا یساختگو یواه  ی بهونه

 

 و بوده کجا مدت همه نیا  بدونم خواست یم دلم یلیخ

 شده؟  زنده چطور

 :دمیپرس نیهم یبرا

 د؟ یشد زنده  چرا دیببخش -

 



 گفتم؟ یچ دمیفهم تازه کرد نگاهم که متعجب

  ریز به سر شرمنده و داشتم نگه دهنم یجلو  رو دستم

 .انداختم

 

 : گفت و دیخند خان المانی

 یم فیتعر ازت رهام که  یهست  یهمونطور درست -

 .کرد

 

 :بپرسم و کنم تعجب که بود  من نوبت حاال

 ! د؟یشد زنده شما دونهیم  رهامم مگه -

 

 :کرد زمزمه و زد یتلخ لبخند

 ! نبودم زنده االن منم نبود، رهاماگه دیشا -

 

  زنده شد،یم قبل از تر دهیچ یپ هرلحظه انگار ماجرا

 ش زنده رهام شدم متوجه  که بود کم خان المانی شدن

 ! کرده



  هی فقط رهام و خداست دست که یزندگ  و مرگ البته

 ! بهیطب
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 :دمیپرس و نشستم المانی کنار رفتم، جلو  تعارف یب

 .نشدم  متوجه نویا من شه؟یم ی چ االن خب -

 

 : داد جواب یجد کامال خان المانی

 .منه شیپ نیدنبالش که یاون -

 

  متوجه هنوز یحساب و درست که ییجا اون از

 :دمیپرس بودم نشده منتظرش

 شماست؟ شیپ یچ -

 

 : گفت و دیخند خان المانی

 !یچک ی چ یها ینوجوون هیشب -



 

 : دمیپرس فکر یب و عیسر

 بود؟ خنگ انقدر بزرگم  خانوم -

 

 رو خان المانی دنیخند یجلو شد ی م گهید مگه

 گرفت؟

  و الحق و بود دهیرس دلقک هی به ها سال  بعد انگار

 !بودم یخوب دلقک که االنصاف

 

 راه خنده  کرکر نجایا شما وقت اون گمشده م بچه -

 د؟یانداخت

 

  بزرگ خانوم  ناراحت و یعصب  یصدا دنیشن با المانی

 :گفت و خورد رو خندش عیسر

 .میبگرد رو جاها هیبق میبر -

 

  و شد رد کنارمون از کرده بغ و ناراحت بزرگ خانوم

 :گفت



  سال نهمهیا بگردم، دخترم دنبال رمیم ادهیپ خودم -

 !یگرفت ازم روزمویف یاومد که هم یوقت ینبود

 

  المانی به هارو حرف نیا  بزرگ خانوم شد ینم باورم

 !کنه رفتار باهاش رانهیدلگ طور نی ا و بزنه خان

 

  یم یراحت به نداشت، یبهتر  اوضاع هم  خان المانی

 ! یبخون چشماش از رو یشرمندگ که شد
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 "   روزهیف" 

 

 هی کردم، باز چشم  هوا یسرد و سرما احساس با

 .بود لهی طو هیشب  درست نمور و  یکیتار یجا

 

  کرخت ی حساب بدنم و بودن  بسته رو  پاهام و دست

 . بود شده



 نداشت یا دهیفا بخورم تکون تا کردم تالش  هرچقدر

 .شدم  خسته فقط و

 

 ست؟ ین  یکس... نیبست جا نیا منو چرا ... یآها -

 

  رو پام و دست کردم یسع کالفه  نداد، بهم یجواب یکس

 .نداشت یا دهیفا اما بدم تکون

 

 ...کنه کمک ی کی... یآها -

 

 شد باز لهی طو در باالخره تا دیکش طول یا قهیدق چند

 :دیغر و اومد داخل فربه و  چاق زن هی و

 ؟ یزنیم داد انقدر چرا چته؟ -

 

 :دمیپرس و دادم قورت پرصدا دهنم آب

 ؟یبست  منو چرا ؟یهست یک تو -

 



 درهم رو هاش  اخم داشت هم یترسناک افهیق که زن

 :گفت خشم با و دیکش

 .ایکن یم ور  ور یلیخ -

 !نبستمش برات خودم  تا خوشگلتو دهن اون ببند

 

 ! راحت نیهم به رفت، و کرد رو دشیتهد

 یپا و دست چرا   و کجاست جا اون که نگفت بهم یحت

 خوان؟یم ی چ جونم از و بستن رو من

 

 بود نمونده یزیچ یکالفگ از و داشتم ی خفگ احساس

 .بکشم یبلند غیج تا
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  بارون شرشر یصدا اما شب؟ ای بود روز  دونم ینم

 .بود سردم یحساب و شد یم دهی شن وضوح به

 



  جمع خودم یتو بود، بسته پام و دست که همونطور

 .کنم سرما احساس کمتر تا شدم

 

  تمام انگار  و  بودن سیخ یحساب رمیز یها علف اما

 . بود زده خ ی سرما از رو هام استخون

 

 جان؟  دختر  یخوب بانو، روزهیف به به -

 

 ش گنده شکم بکشم، در سمت  به خان گ یب یصدا با

 سر هم بعد و اومد چشم به که بود یز یچ نیاول

 . بود طاسش

 

 :دم یغر خشم با

 پامو و دست چرا کنم؟ یم کار یچ جا نیا من -

 ؟یبست

 

 :گفت و دیکش  بزرگش شکم ریز به یدست

 !یبد سی سرو من به تا ییجا نیا -



 

 و زد یپوزخند کردم نگاهش شده گرد یها  چشم با

 : داد ادامه رو حرفش

 . یباش میسوگول و یبش زنم ی تونیم البته -

 

 زمزمه پوزخند با و دمیخند  مضحکش جمالت نیا به

 :کردم

 .خان گیب یزنیم یدار خنده  یحرفا چه -

 

 دواریتهد و نشست کمربندش سگک  یرو دستش

 :گفت

 ! دخترجون شهیم تیحال  یداد جون رمیز یوقت -

 

 سمتم به رو قدم نیاول کرد باز که  رو کمربندش

 .برداشت

 یسرد عرق هی و دادم قورت دهیترس رو دهنم آب

 !کرد  سیخ ترس، از  رو تنم تمام
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 "  گونش" 

 

 رفت، یم  راه مدام و نداشت قرار آروم بزرگ خانوم

  دنبال تا رفتن و برداشتآدم عده ه ی خان المانی

 .بگردن  روزهیف

 

 سر تو شده زنده خان المانی دنیفهم که روستا مردم

  یارباب عمارت به رو خودشون هیگر و اشک  با زنان،

 دخترش، ی برا ینگرانبا  بزرگ خانوم اگه و رسوندن

 رو خان المانی  ها یراحت  نیا به زد ینم داد سرشون

 .کردن ینم ول

 

 دست و باهم  همه گمشده روزهیف دنیفهم که هم بعد

 . کنن دایپ رو  جون خان المان ی دختر که رفتن یجمع

 

 نشد؟ یخبر  گونش -



 

 بزرگ خانوم جواب در و دمیپر نییپا حوض ی لبه از

 :گفتم

  یخبر که گفتم شیپ ی قهیدق هی نیهم بزرگ  خانوم -

 . ستین

 

 :دینال و کرد بلند آسمون سمت به دست نگران

 .کن حفظ دخترمو خودت تو ایخدا -

 

  یا مسخره لبخند با باشم گفته یزیچ که نیا یبرا

 :کردم زمزمه

 . کرده قهر و شده  میقا ییجا هی خودش  حتما -

 

 :دیغر و برداشت  زیخ سمتم به خشم با بزرگ خانوم

 ما نطوریا  قهر هی خاطر به  که ست بچه انقدر یعنی -

 کنه؟  خون گری ج رو

 

 :کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب



 ...دیببخش  خب -

 

  حرفم ی  ادامه در برگردوند رو بزرگ خانوم یوقت

 :گفتم

  دخترشو و شدم زنده سال  چهارده بعد من انگار -

 !بزن صدا خان  المانی سر برو دادم، یفرار

 

 حوض  ی لبه دوباره  زونیآو یا لوچه و لب با و

 .نشستم
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 از دیبا یک ی باالخره چون نرفت، هیبق  همراه محسن

 نه؟ ای کرد یم محافظت عمارت

 

  تنها من و رفت باغ سمت به بزرگ خانوم یوقت

 با و رسوند بهم رو خودش بلند یها  قدم با موندم،

 :دیپرس یجد کامال لحن



 درسته؟ ،یبش عمارت عروس قراره دمیشن -

 

 رو موضوع نیا یچجور محسن که ن یا از متعجب

 :زدم لب دونه،یم

 ؟یدونی م کجا از تو -

 

 :داد جواب و زد  یپوزخند

 ندونه؟ که مونده هم یکس  نظرت به -

 

 :گفتم و انداختم باال یا شونه

 .ستین مهم برام -

 

 :دیپرس و کرد نگاهم رهیخ و یجد

 ؟یبش زنش که یخوا یم واقعا -

 

 : گفتم جوابش  در یشوخ به

 بشم؟ تو زن نشم، اون زن -



 

 :داد جواب یجد کامال اما نداشتم رو جواب نیا توقع

 .نه که چرا آره، -

 

 .دمیخند

 .بود یدار خنده  حرف یلیخ -

 

  روبازوم که برم خواستم دم،یپر نییپا حوض ی لبه از

 :گفت و دیچسب

 .گفتم یجد من کجا؟ -

 

 :زدم لب و دمیکش پس رو دستم اخم با

 .دستمو کن ول -

 

 :زد پچ گوشم کنار  پوزخند با

 لم خانزاده  بغل تو خوب ؟ یندار دوست شدنو لمس -

 .یدیم



 

#part156 

 

 باال دستم که  یطور برخورد بهم یلیخ  حرفش نیا از

 .خوابوندم گوشش ری ز محکم ی دهی کش هی و رفت

 

 فکر ؟یزنیم حرف ینطوریا من با یحق  چه به تو -

 شم؟یم زنت  من حرفات نیا با یکرد

 

 پس رو دستم بود دهیچسب سفت رو بازوم هم هنوز

 :دمیغر و دمیکش

 . کن ولم -

 

 :دیغر  و دیچسب تر سفت رو دستم

 نکنم؟ ول اگه -

 

 بلبل و درآورده دم من یبرا  هم زبون یب محسن نیا

 : دمی غر خشم با کرد، یم یزبون



 . بشن جمع خدمه زنمیم داد -

 

 :گفت  ییپررو با و زد  یخند شین

 تو یبرا شه؟یم بد یک یبرا  نیبب هم با رو  ما یفکر -

 !عمارت عروس

 

 گفت یا مسخره کامال لحن با رو"  عمارت عروس" 

 .کرد حرفش یچاشن یهم  پوزخند و

 

 .کردم یا قروچه  دندون یعصب

 سروصدا  اگه گفت یم و کرد یم تمیاذ مدام هم ریام

 .شهیم بد خودم یبرا کنم

 

 پچ پچ گوشم کناذ و شد کینزد بهم  شتریب محسن

 :کرد

 !گونش ا یب راه باهام -

 

 .دمیکش خودش سمت به و گرفت  بازوم از
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 :دمیغر  و عقب دادم هلش اخم با

 کن؟  ولم ؟یکن یم کار یچ -

 

  یا گهید عالم که انگار بود شده خمار  هاش چشم

 :زد  لب کنه، ریس

 !ببوسمت خوام یم -

 

 چه به نیا شد، تکرار ذهنم یتو چندبار  حرفش

 زد؟ رو یحرف ن یهمچ یجرأت

 

  انگشت نی خشمگ  و خورد یلیس ازم بار نیدوم یبرا

 .دادم تکون  صورتش یجلو رو م اشاره

 

 .باش یزنیم که ییحرفا مراقب -

 



 باغ سمت به و درآوردم چنگش از هم رو بازوم

 .کردم حرکت

 نیباا تا برسم بزرگ خانوم  به زودتر خواستم یم

 .نمونم تنها محسن

 

 از دستم بزنم دور رو  حوض یحت نکهیا از قبل اما

 .شد دهیکش محسن توسط پشت

 

 ؟یبر که ذارمیم مگه رمینگکام ازت  تا کجا؟ -

 

  برخورد ش  نهیس به پشت از محکمو دیکش رو دستم

 لب گوشم کنار و شد حلقه کمرم دور دستش کردم،

 :زد

 !تو یهست یبغل چقدر -

 

 :دمیغر و  زدم دستش ساعد به یچنگ

 تو؟ شده چت... کن ولم -

 



  کنار یترسناک لحن با و شد تر سفت دستش ی حلقه

 :گفت گوشم

 تفم یحت صورتت توخانزاده که کنم یکار  خوامیم -

 .نندازه

 

 !دمیکش ینگهبان اتاقک سمت به و
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 و شک نی اول نهیبب باهم رو ما یکس اگه دونستم یم

 رو مردم پسر من که رهیم  نشونه خودم سمت به گمان

 .کردم بدر راه از

 

 بود؟ مهم مردم یها حرف  مگه اما

 در و بست شهیم دوازه در"  یالمثل ضرب قول به

 ".  بست شهینم مردمو دهن

 



 ینم اما کنه، ولم تا گرفتم یم گاز رو  دستش دیبا

  ینگهبان اتاقک به تا بود نمونده هم یز ی چ و تونستم

 .میبرس

 

  شعف ای ومدیم رونیب باغ از که دمید رو بزرگ خانوم

 :زدم ادیفر بود، کرده رخنه دلم یتو که  یدیام نور از

 ...کمک... کن کمکم بزرگ خانوم... کمک -

 

  یجلو رو دستش شد دادمیب و داد متوجه که محسن

 با و بندازتم کولش یرو کرد یسع گذاشت، دهنم

  راحت تونستم یم من نطوریا که بره یشتر یب سرعت

 . بخوام کمک و بزنم داد تر

 

 دونست ینم اما بود دهیشن رو صدام بزرگ خانوم

 اد؟ یب یسمت کدوم

 داد یبلندتر یباصدا و  بار نیآخر  یبرا نیهم یبرا

 :زدم

 ...ینگهبان اتاقک... کمک... نجامیا من -

 



  هم لحظه همون و افتاد سمتم به بزرگ خانوم نگاه

 .شد  ینگهبان اتاقک وارد محسن

 

 کار نیاول و انداختم نی زم یرو اتاقک از یا گوشه

 . بست رو دهنم چارقدم بار

 :دم یغر خشم با ببنده رو دهنم که نیا از قبل

  تر بدبخت تو و ادیم د،یشن صدامو بزرگ  خانوم -

 .یشیم ی هست که ینیا

 

 در سمت به  و بست هم رو  پام و دست زد،  یپوزخند

 .رفت
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 به بزرگ خانوم یصدا که بود نکرده باز رو در هنوز

 .دیرس گوش

 . زدیم صدا رو  اسمم چون  گشت، یم من دنبال انگار

 



 ؟ی رفت کجا گونش... گونش -

 

 :گفت و زد یپوزخند  محسن

  ی حافظه که مجنون رزن یپ هی یکرد فکر واقعا -

 کنه؟ کمک بهت تونهیم نداره، هم یحساب  و درست

 

 :گفت و دیکش ش چونه  به یدست

 .کنم یم سرش  به دست چطور  نیبب حاال -

 

 . رفترونی ب اتاقک از و  زد رو حرفش

  که کردم یم خدا خدا و بود بزرگ خانوم به دمیام تمام

 .بده نجاتم

 

  یم که دمیشن رو محسن یصدا تا گذشت قهیدق چند

 :گفت

 د؟ینگران چرا افتاده؟  یاتفاق بزرگ  خانوم -

 



  خانوم یصدا از اما نمی بب رو ها چهره تونستم ینم

 .دیبار یم دلهره و ی نگران بزرگ

 

  و زد یم صدام دمیشن لحظه هی بود، جا نیهم گونش -

 .خواست یم کمک

 

 ارمیب در صدا خودم از بخورم، تکون یکم  کردم یسع

 به ینگاه و بشه مشکوک بزرگ  خانوم  بلکه تا

 . بندازه اتاقک

 

 دم،ید حوض ی لبه بار نیآخر خانومو گونش من -

 . خانزاده دنبال رفته حتما  دینباش نگران

 

 هم یآدم چه حرف به دل ساده و چارهیب  بزرگ خانوم

 :گفت و کرد اعتماد

  شد دیناپد هوی گونش  که هم حاال گمشده، دخترم -

 نباشم؟  نگران  تونمیم چطور

 ؟ یبگرد گونش دنبال عمارتو یتونیم تو



 

  خانوم  رفتن از بعد ه یثان چند و کرد قبول محسن

 . برگشت اتاقک به بزرگ
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 :گفت و زد یپوزخند  دنمیباد

 .رفت و خورد گول یراحت به بود، من با حق یدید -

 

  نیزم یرو کنارم و اومد  جلوتر کردم، نگاهش خشم  با

 . نشست

 رو سرم  عیسر که کنه لمس رو م گونه داشت قصد

 . دمیکش عقب

 

 :دیغر خشم با

 ؟یکن یم یدور من از انقدر چرا -

 



 هام چشم یتو گرفت، دستش با محکم رو م چونه

 :دیغر و شد رهیخ

 ! ؟یکن یم فرار من از مدام  که دارم جزام من مگه -

 

 به نه و داشتم گفتن یبرا یحرف نه چون نزدم، یحرف

 .بزنم یحرف تونستم یم  چارقدم خاطر

 

 و شد نییپا و باال شونه مثل  موهام یرو محسن نگاه

 :گفت

 ...یدار یقشنگ یموها چه -

 

 با دمیکش عقب رو سرم یوقت داشت، زدن دست قصد

 : دیغر و زد موهام  به یمحکم چنگ خشم

 .کرد رفت ها یوحش مثل دیبا تو با -

 

  مدام من اما بنشوندم پاش یرو زور به داشت قصد

 . کردم یم مقاومت و خوردم یم تکون

 



 :دیغر تیعصبان با

  خوب  که بود خانزاده اگه ؟یخوری م وول چرا -

 ! کنه تیدستمال یذاشتیم

 

 دست پشت با که داشتم اجیاحت نیا به واقعا لحظه اون

 که فیح  اما بزنم محسن به یدهن تو هی یمحکم و

 .بود بسته دستم
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 :گفت  و دیکش موهام به یدست

 شب آخر  ست، بسته پام و دست جا  نیا فیح -

 .جا ن یا از برمتیم

 

 با و کرد مرتب بود بسته رو  دهنم باهاش که یچارقد

 : گفت خباثت

 داشیپ تا ها، شده گم یا  موقعه خوب هم خانزاده -

 .منم عمارت اعتماد مورد نگهبان تنها نکنن



 

 داشت رو اقتشیل یهرچ وگرنه بود بسته دهنم فیح

 مورد هم  نیهمچ که دیفهم یم تا کردم یم بارش

 .ستین اعتماد

 

 به بست دوباره و محکم رو پام و دست خوب یوقت

 :گفت و رفت در سمت

 .امیب و کنم سر به  دست بزرگو خانوم برم -

 

  تمام عجز با من و رفت رونیب ینگهبان اتاقک از

  نجات رو خودم بتونم بلکه تا گرفتم کار به رو تالشم

 .بدم

 

  حال یب و نداشت خودم کردن  خسته جز یا دهیفا اما

 .افتادم اتاقک ی گوشه

 

 *** 

 



 .کردم باز چشم درب، شدن بسته و  باز یصدا با

 محسن  ومد،یم اذان ی صدا و شده ک یتار جا همه

 :دیپرس و اومد جلوتر

 ؟یشد داریب -

 

 رو م چونه محسن اما برگردوندم رو ازش اخم با

 :دیغر و  گرفت محکم

 .نکن م وونهید روبرنگردون، -

 

 به یمحکم یلیس که  بچرخونم سر  خواستم بااخم

 .زد صورتم
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 . زدم زل هاش چشم به نفرت با

  بازوش زور دیرس یم من به یهرک چرا دمیفهم ینم

 .کرد یم بلند دست روم و دیکش ی م رخم به رو

 



  شدن دسته  دو مردم نکردن، دایپ رو خانزاده هنوز -

 .گردنی م روزهیف و تو دنبال دارن و

 ...برمتیم جا نیا از امشب

 

 .رفت و  زد رو حرفش

  اشک خودم حال به آروم و شدم جمع خودم  یتو تنها

 . ختمیر

 

  گشتن یم دنبالم بودم، عمارت نیهم داخل جا نیا من

 . کردن ینم دامیپ اما و

 هی هم ن یگل که کردم ی م احساس داشتم، یحس هی

  داشیپ ارسالن تا بوده منتظر عمارت ن یا داخل ییجا

 .کنه

 

 دخترا؟  دییکجا... روزهیف... گونش -

 



 یم صدامون هیگر با که ومدیم بزرگ خانوم یصدا

 رو من اما رفت و شد رد  اتاقک کنار از یچندبار زد،

 .نکرد دایپ

 

 د؟ یی کجا... مامان روزهیف... گونش... دخترا -

 

  بزرگ خانوم داشت یسع که دمیشن رو محسن یصدا

 .نکنه یتاب یب که خواست یم ازش و  کنه آروم رو

 

 : بگم و بزنم ادیفر تونستم یم کاش یا

 !یبزرگ خانوم بد حال لیدل خودت تو  یعوض د   -

 

 . شد خفه چارقدم و لب پشت ادمیفر و داد تمام اما

  خودم وجود از رو هیبق تونستم  ینم که بود بد یلیخ

 .بردارم قدم از قدم و کنم خبر
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 یحساب ومدیم رونیب از که ییسروصدا و همهمه

  خانوم به هم مادر که مخصوصا بود، کردهم کالفه

 یم کی کش در یجلو ییدوتا و شده اضافه بزرگ

 .دنیکش

 

  رو چارقد  بتونم بلکه سرم دادن تکون با کردم یسع

 تالش و نداشت دهیفا  اما بزنم کنار دهنم  یجلو از

 .شد یم میخفگ  باعث شترمیب

 

  اتاقک در باالخره که بود گذشته چقدر دونم ینم

 .اومد داخل محسن و شد باز ینگهبان

 

 :گفت  و داد تکونش بود، یگون هی دستش

 نه؟ مگه ،یشیم جا -

 

 نیزم یرو کردم یسع و دادم قورت رو دهنم آب

 .بکشم عقب سمت به رو خودم

 :گفت و اومد  جلو خند ش ین با محسن



 . کوچولو خانوم نکن یالک تالش -

 

 دستش ه؟ی چ به یچ بفهمم که نیا از قبل و اومد جلو

 .گرفت  رو جا همه یاهیس و خورد گردنم به

 

 *** 

 

 ... کن باز چشماتو... دختر یه -

 

  پلک و کردن  باز چشم ینا اما بود، محسن یصدا

 .نداشتم زدن

 و دست هنوز که شدم متوجه و خوردم یتکون کالفه

 ینرم به درست بودم که ییجا یول ست،  بسته پام

 . بود تشک

 

 و بود  نشسته کنارم محسن کردم، باز  چشم یوقت

 !بود عروس تازه  هی ی خونه به هیشب اطرافم

 



 :دمیغر بااخم و بود کرده باز رو دهنم خوشبختانه

 !؟یآورد نجایا منو یحق  چه به کجاست؟ جا نیا -
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 "  روزهیف" 

 

  یهرچ خواست یم دلم که  بد انقدر بود بد یلی خ حالم

 .ارمیب باال رو نخوردم و خورده

 

 ...دختر... دختر یه -

 

 بهش ینگاه  و کردم بلند سر زن همون یصدا با

  اخم صورتش یرو دمشید که یچندبار نیا انداختم،

 . بود کرده خوش جا یبزرگ

 

 . نمیبب پاشو -

 



 اما بشم بلند تا شد  بازوم به یچنگ و جلو اومد

 و ست بسته پام و دست که نبود ش یحال یانقدر

 .برم راه تونمینم

 

 .نون فیح االی -

 

 رد و بود سخت واقعا بسته  یپاها بااون رفتن راه

 .درآورد  رو اشکم پام،  مچ دور طناب

 

 ؟ ییکجا مهیسل... مهیسل -

 

 :داد جواب یبلند یصدا با زن

 .ارباب م لهیطو -

 

 !خان ارسالن الپ یصدا  هیشب درست بود آشنا صدا

 دیفهم یم قطعااگه بود پدرش به نسبت یبهتر مرد

 .برم تا کرد یم کمکم میزندان  نجایا من

 



  کردن سروصدا با کردم یسع و دایپ ید یام یکورسو

 دهنم چون نداشت یا دهی فا اما کنم جلب رو توجهش

 .بودن  بسته رو

 

 کنار و چسبوندم وارید ی  گوشه خند ش ین با مهیسل

 :زد لب گوشم

 .برگردم من تا خان، المانی دختر   باش جا نیهم -

 

 .رفت و  زد رو حرفش

 :دمینال و شدم جمع خودم  یتو وارید ی گوشه همون

 ... بده نجاتم ایب مامان -
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 وضوح به خانزاده با همراه مهیسل زدن حرف یصدا

 . شد یم دهیشن

 رو خودم تونستمیم اگه و بود  باز مهین لهی طو یآهن در

 . دمیدیم دیشا بکشم، زیخ نهیس در یجلو  تا



 

 نهیس شد ینم بودن بسته جلو رو پام و دست چون

 به رو خودم  نشسته،  نیهم یبرا کنم حرکت زیخ

 .دمیکش در سمت

 

  خان المانی دختر ؟یدیند  یشهر دختر ه ی تو مهیسل -

 . گمشده

 

 شتریب دمیام گرفت رو سراغم خان ارسالن الب یوقت

 .کنه دامیپ بتونه دیشا که شد قبل از

 

 ساله ده  من دیدون یم  بهتر خودتون خانزاده واال -

 .نذاشتم رونیب عمارت نیا از پامو

 بانو لیاشی دم،یند چشم به اصال هم خانو  المانی دختر

 گه؟ید دیگیم رو

 

 .زن نیا بود یمارموز آدم عجب



 و منم اومده شهر از که یدختر دونستن یم همه

 . نداره اومدن مغان به یا عالقه لیاشی

 

ا ی نها ست، بچه دختر هی نه -  ! سالهپونزده تا

 

  بود محکم اما دهیچسب علف و کاه لباسم و تن تمام به

 اون دنبال ومدنینم اگه شیپ ساعت چند که یوقت

 .بود آورده رو دخلم ر،یپ کفتار

 

 . دمیند ویکس من خانزاده نه -

 

 رو تالش تمام خودم شدیم  باعث داد یم  که ییجوابا

 صفت کفتار نیا دست از خودم جون نجات یبرا بذارم

 .ها

 

 به رو خودم بود مونده تنم یتو که  یجون تمام با

  پاهام در، یال از تونستم باالخره و دمیکش در سمت

 .بفرستم رونیب رو



 

 مه؟ی سل هیچ اون -
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  قبل از شتری ب ده،ید منو باالخره  که نیا  از حال خوش

 .فرستادم رونی ب رو پاهام

 

 . خانزاده ست پارچه یسر هی ست،ین یزیچ -

 

 ارسالن الب و اومد اسب ی ههیش یصدا  که یوقت

 کنن باز براش رو در داد  دستور یبلند یصدا با خان

 .زد  خشکم و شد د یناام باره کی به دمیام تمام

 

 ؟یکن یم کار  یچ جا نیا کوچولو موش -

 



 قایدق باز، مهین در یال  از که دیکش پام چنان مهیسل

 دور که یدستمال  پشت درد  از و شدم پهن  اطیح کف

 .کردم ناله بودن بسته دهنم

 

 :گفت خباثت با و دیکش موهام به یدست

 هم شدنش کچل با پس کوتاهه انقدر موهات  یوقت -

 .خان  المانی دختر ی ندار یمشکل

 

 نفرت و نهیک  یبو هاش حرف کردم، نگاهش دهیترس

 . داد یم

 نیا با خاتون یحت ،یکس چیه دمیند ساالها نیا تمام

 .بزنه  یحرف خان المانی به راجع نفرت همه

 

  باهم قراره یبش تیاذ ستین قرار کوچولو، نترس -

 ... میبگذرون  خوش

 

 : داد ادامه خشم با و شد خم  صورتم یرو

 !یبد  پس باباتو گناه تاوان قرار -



 

 گه؟یم یچ دمیفهم ینم

  یحرفا نی ا پس بود؟ دهی ندزد خان گی ب رو من مگه

 ! بود؟ یچ   یبرا مهیسل

 

 :گفت و کرد  خلوت عمارت به یا اشاره

 اما کنن دا یپ ویشهر ی خانزاده مثال تا رفتن همه -

 ! یمن چنگ تو که دوننینم
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 ؟ یفرستاد که بود یآسمون یبال چه گهید نیا ایخدا

 نشسته نیزم  یرو که یهمونطور  و گرفت موهام از

 . دمیکش خودش دنبال بودم

 

  جمع صورتم درد از و خوردیم یسنگ ن یزم هی باسنم

 ینم یکس گوش به م ناله یصدا یحت اما شد یم

 . بخوام کمک  ازش تا دیرس



 

 نهیبب ُمرده دخترشو برگشتت گور از جون بابا یوقت -

 .گورش تو گردیبرم دوباره

 

  من و کرد یم نینفر و  ناله خان المانی پشت مدام

 تا بودمزده زل  عمارت اطی ح  یها وارید و در به دیناام

 .کنه کمکم و بشه دایپ یکی  بلکه

 

 :گفت و دیخند شد نگاهم متوجه که مهیسل

 !تو و منم فقط ست،ین جا نیا یکس -

 

 یم یحساب منو نیا و بود  نفرت و خشم  از پر نگاهش

 ش نهیک شی آت تو قراره زد یم داد که ینگاه  ترسوند،

 .بشم خاکستر و بسوزندم

 

 با تونست ینم گهید د،یرس سردابه هی به باالخره

 .ببرتم نییپا ها پله از موهام دنیکش

 



 که مجبورم زور به و  گرفت بازوم از  نیهم یبرا

 گذشته روز  شبانه کی از شیب که ستمیبا  ییپاها یرو

 .بودن چیپ طناب و بسته کامال

 

 .لش تش نمیبب شو بلند -

 

 ها پله راه از خودش دنبال و کرد یم نیتوه مدام

 پرتم نیزم  یرو سرداب  وسط درست و دمیکش نییپا

 .کرد

 

  متوجهت هم خان گی ب یحت و یپوسیم جا نیا -

 !شهینم
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 .رفت و کرد  حرفش یچاشن هم یا قهقه



 حداقل بود، نمناک و سرد  هم هرچقدر له یطو اون باز

 جا نیا اما داشت رونیب به  نسبت نور و  ییروشنا هی

 . بود ظلمت و ی کیتار فقط نی زم ریز نیا و

 

 و بود یخال  انگار گرچه نمیبب تونستم  ینم رو ییجا

  و کرد یم درد پام و دست نداشت، هم  فرش هی یحت

 .بودم گرسنه هم یحساب

 

  بخوام خودم  که نیا بدون و شده تنگ مامانم یبرا دلم

 .شدن ری سراز  هام اشک کردم یم فکر بهش یوقت

 

 ؟ییکجا مادر روزهیف... روزهیف -

 

 دنبالم و زنهیم صدام مامان کردم یم احساس مدام

  گم ی غصه بودم نگران و بود ماریب قلبش  گرده،یم

 .کنه بدتر رو حالش شدنم

 

 مادر؟ ییکجا... دخترم روزهیف... روزهیف -



 

 .زد ی م صدام که بود مامان خود نبود،  توهم نه

 اما کنم دایپ ییروشنا و  پنجره بلکه تا  چرخوندم سر

 .نبود یخبر

 

  شما دختر ببر؛ من عمارت از بردار زنتو  المان،ی -

 آخه؟  کنهیم کار یچ من شیپ

 

 و دنبالم اومده مامان یعنی بود، خان گیب یصدا

 !کنم؟  یم دایپ نجات

 

 گشتن، رو روستا  وجب به وجب ؟یعوض کو دخترم -

 اما روز دو نیا یتو کردن الک وی نیزم  هر خاک

 ...نکردن دایپ رو روزهیف

 

 :گفت و دیپر مامان  حرف وسط خان گیب

 چه اصال تو دختر منه؟ شیپ نکردن داشیپ چون -

 !خوره؟یم من بدرد



 .دیکن داشیپ نیبگرد  من، عمارت نیا اصال
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 "  گونش" 

 

 :گفت و گذاشت روم به رو رو برنج بشقاب  محسن

 .بخور غذاتو حداقل ؟یگرفت سکوت ی روزه -

 

 : گفتم یتمسخر از پر لحن با و زدم بهش یپوزخند

 ؟یمن نگران االن یعنی -

 

 : گفت و داد هل سمت به شتریب رو بشقاب

 . نگرانتم که معلومه -

 

 : گفت و دادم  لشیتحو یحرص پر ی خنده

 ؟یکرد م یزندان جا نیا که ینگرانم -



  یحال چه  االن ستین  معلوم رهام ننه که ینگرانم

 کجاست؟  جا نی ا اصال داره؟

 برم؟ یذارینم و  نجایا یآورد  منو یچ یبرا

 

 :داد جواب و شد  رهیخ برنج بشقاب به اخم با

 !یعروس همون توام و  نوعروسه ی خونه  جا نیا -

 

 اما نو  لیوسا ی همه انداختم، اطراف به ینگاه

 .دیرسیم  نظر به یمیقد

 موضوع نی ا اتاق یجا یجا  یرو شده  نشسته خاک

  رو شده دهیچ شیپ سال  کی حداقل خونه نیا که رو

 .کرد یم قیتصد

 

 :دمیپرس و کردم اطراف به یا اشاره

 اون یشناسیم منو شهی نم شتریب چندماه  سرجمع -

 ؟یدیچ خونه  من یبرا شیپ سال دو یکی از وقت

 

 :دیغر خشم  با محسن



 . بخور غذاتو  ،یزنیم حرف یدار یلیخ -

 

 :کردم زمزمه و برگردوندم رو یعصب

 .بخورم کوفت توام، هیزندون جا نیا تا -

 

 خودش  یجلو  رو بشقاب و گفت یدرک  به  محسن

 .دیکش
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 :گفت کرد، یم برنج  از پر رو قاشق که یحال در

 . یخوری م سنگم بشه که ت گشنه -

 

 تا دمیکش تر عقب رو خودم و زدم حرفشبه  یپوزخند

 .نباشم کشینزد

  داد ینم اجازه که داشت یواضح  بغض و  خشم محسن

 شدم مطمئن یوقت رو نیا بخوره، غذا لقمه هی یحت



  نتونست اما برد دهنش یک ینزد تا رو قاشق بارها که

 .زد بشقاب ریز یلگد یعصب  و بخوره

 

 :دمیپرس یدرار حرص پوزخند با

 ؟ ینخور چرا شد؟ یچ -

 

 :دیغر کنه، ینگاه بهم که نیا بدون خشم با

 . شو خفه فقط... شو خفه -

 

  جا میشونیپ یرو یبزرگ اخم و اومد بدم حرفش از

 هم یادیز حرف و دتمیدزد  احمق ی پسره کرد، خوش

 !زنه؟یم

 

 . دزد ی  کهیمرد شو خفه خودت -

 

 : زد داد و برگشت سمتم به یعصب

 عشقمو،  که خانزادست  اون  دزد... ستمین دزد من -

 !دیدزد رو م خونه  خانوم



 

 قورت ادشیفر نیا از پرصدا و دهیترس رو دهنم آب

 :دمیپرس مردد و دادم

 ؟یدار زن تو -

 

 :کرد  زمزمه ناراحت و زد موهاش به یچنگ

 ...ندارم گهی د اما داشتم -
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  سوخت، یم محسن حال  به داشت دلم کم  کم ییجورای

 اما خورده یسخت یعشق شکست که بود مشخص

  رو ریام شدم، ینم متوجه خانزاده از رو منظورش

 ! گفت؟ یم

 

 :دمیپرس و شدم خم سمتش به سوال پر  و مشکوک

 خان؟  ریام ؟یگیم رو خانزاده کدوم -

 



 :کرد زمزمه و داد تکون ینف عالمت  به رو سرش

 .خان گیب پسر -

 

 : زدم لب شده گرد یها چشم  با و متعجب

 ؟یگی م خانو ارسالن الب -

 

 :دیغر و  زد موهاش به یچنگ کالفه

 !کشی کوچ پسر -

 

 دهینشن خان گیب ی کهی کوچ پسر به راجع یزیچ

 خان ارسالن الب جز که دونستم ینم اصال و بودم

 .داره  هم یپسر

 

 پسر داره  زن تا دو که ی همون جز مگه که، گمیم -

 هست؟ هم یا گهید

 

  براش حد از شیب زدن حرف که بود مشخص محسن

 :گفت  حال نیا با اما  بزنه حرف تونهینم و سخته



 بود، حرومزاده پسر اون و   خدمتکار مادرش چون -

 ارسالنو الب همه و کنهی نم حسابش آدم ادیز یکس

 .دوننیم خان   گیب پسر

 

 محسن که بپرسم رو میبعد سوال تا  کردم باز لب

 :دیپرس

 ؟ی بلد خط تو -

 

 : دادم  جواب  باافتخار و حال خوش

 .سمیبنو  هم و بخونم که بلدم هم -

 

 صندوقچه سمت به و شد بلند جا از داد، تکون یسر

 .رفت اتاق ی گوشه ی
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 :گفت و آورد رونیب کاغذ ورق هی صندوقچه داخل از

 .یفهم یم  زویچ همه خودت  بخون ،ی بلد خط اگه -



 

 از شیب یفضول که هم من و گرفت سمتم به رو ورق

 دستش  از عیسر رو ورق  بود آورده فشار بهم حد

 .گرفتم

 

 از نیگل ی ها  نامه یحت بود، یناواضح یها  نوشته

 .بود بهتر و تر خوانا  نوشته ها نیا

 

* 

 

 .جان محسن سالم

 کردن نگاه  یرو گرید یخوان یم رو نامه نیا که حاال

 را نمانیب مانیپ و عهد من ندارم، را تی ها چشم به

 .شدم تو از ریغ عروس و  شکستم

 

 تو به که هربار همچنان قلبم یبدان که  خواستم اما

 یحت من و تپدیم قلب از تر پرتپش کنم یم فکر

 .کنم فراموش را  تو م نتوانسته



 

  شدم ینم بدنام تا رفتم ینم  انار باغ به هرگز  کاش یا

 . بودم ت خانه عروس  حاال و

 

  ارمیب طاقت نتوانستم سم،ینو یم یپنهان را نامه نیا

 تو به قصد  از یکن فکر و یبدان شکن عهد مرا تو که

 .کردم پشت

 

 و خفت تا بدهم ازدواج نیا به تن شدم مجبور من

  تو رتیغ کمر بود شده رمیگ بانیگر که ی بدنام یخوار

 .نشکند را پدرم و

 

 دارم دوستت شهیهم بدان و ببخش مرا جان محسن

 .ندارد یسود که نیباا

 

* 

 

 ! بود شده نوشته  نیریش اسم  نامه نییپا
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 و برگشتم  محسن سمت به  خوندم کامل  رو نامه یوقت

 :دمیپرس

 بود؟  نی ریش اسمش -

 

  تکون مثبت  ی نشونه به رو  سرش فقط و نداد یجواب

 . داد

 :دم یپرس محسن  از و خاروندم رو م کله یکم

 کجاست؟ یدون یم -

 

 :داد جواب یعصب و اخم با

 .شوهرش شیپ گه،ید معلومه -

 

 بهم کرد رفتار یعصب و زد داد سرمن یالک که نیا از

 :گفتم و برخورد

 ؟یکرد  اخم ینجور یا که دادم شوهرش من مگه -



 

 :دی غر و شد زیخ مین سمتم به خشم  با محسن

 ؟یبش خفه شهیم -

 

 :دادم جواب و کردم نازک یچشم پشت

 .کنم کمک بهت خوام یم تازه شه،ینم که معلومه -

 

 .نزد ی حرف و برگردوند رو محسم

  الشیخ نیع و نداره حرفم  به یتوجه چیه دمید یوقت

 .نشستم  کنارش خودم و  شدم بلند جا  از ست،ین هم

 

 : دیپرس اخم با

 ؟ی خوایم یچ -

 

 :گفتم جوابش در

 .برم یکن ولم که نیا مثل خوام، یم زایچ یلیخ که من -

 



 :داد جواب  کلمه کی فقط

 .نچ -

 

 :گفتم یجد کامال و شدم کینزد بهش شتریب

  حرفم به دیبا فقط کنم کمکت خوام ی م من نیبب -

 ! شمیم زنت فردا نیهم من ینشد قانع اگه یبد گوش
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  تونستمیم  جرات به و بود یز یانگ وسوسه شنهادیپ

 قبول داد  یم یشنهادیپ نیهمچ من به یکس اگه بگم

 . کرد یم

 

 کنه ولم شد  یراض داد گوش هام حرف به که محسن

 .میبرگشت عمارت به  هم همراه و

 

 بودن نشسته ها پله راه یرو  بزرگ خانوم و رهام ننه

 .ختنیر اشک و گرفتن بغلم دنمید با و



 

 محسن و گمشدم و رفتم روزهیف دنبال که گفتم بهشون

 .آورده تاعمارت و کرده دایپ رو من

 

  غره چشم بهم ریام و  کرد نگاهم یباقدردان محسن

 .نشستم بزرگ خانوم و مادر نیب رفت،

 

 د؟ینکرد دایپ  رو روزهیف -

 

 : داد جواب غمزده بزرگ خانوم

 .نیزم تو رفته شده آب انگار مادر، نه -

 

 : گفتم و کردم فکر یکم

 درست ممکنه چقدر دونمینم زنمیم یحدس هی من -

 ؟یباش

 

 :زد لب و کرد نگاهم منتظر بزرگ خانوم

 ؟یچ -



 

 اما نبودم  مطمئن چندان بزنم خواستمیم که یحرف از

 :گفتم باالخره

 !دهیدزد رو روزهیف خان گیب... خان گیب -

 

 رو صدام  همه یراحت به  بود سکوت جا همه چون

 .خان المانی و اردالن یحت دن،یشن

 

  یحرف عجب بدزده؟ رو روزه یف دیبا چرا خان گیب -

 . ی زنیم

 

 بهش یجواب که نیا از قبل و زد رو حرف  نیا خان

  اسب سوار  و بلند جا از ع یسر چنان بزرگ خانوم بدم

 .موندن رهیخ زده رتیح همه که شد خان المانی
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 : زد داد و دیدو اسبش دنبال خان المانی



 .کن صبر چک؟یچ  یریم کجا -

 

 به رو  خان المانی به توجه یب بزرگ خانوم اما

 :زد داد ینگهبان

 .دیکن باز رو در -

 

  رونیب عمارت از تاخت به بزرگ خانوم و شد باز در

 .زد

 بلند جا از منم و دنیدو اسباشون سمت به ونیآقا

 .ببره منم و بشه  دایپ ینفر کی دیشا تا شدم

 

 : دیغر دنمید با خانزاده

 کجا؟ تو -

 

 :گفتم  خان المانی به رو توجه یب

 د؟یببر منم شهیم -

 



 گرفت رو دستم بود خانزاده اسب سوار که  خان المانی

 . شدم سوار پشتش و دمیکش باال  عی سر یلیخ و

 

 :گفت چون نداشت رفتن قصد انگار خان اردالن

 .ستین جا اون روزهیف المان،ی  یریم یالک -

 

 : دیغر خشم با خانزاده

 نباشه؟ کاسه هی تو دستتون معلوم کجا از -

 

 و بشه تموم بحثشون و جر   تا نکرد صبر خان المانی

 .می زد رونیب عمارت از و تاخت در سمت به

 

 حلقه کمرش دور رو دستم سفت فتمین که نیا یبرا

  خانوم به  زودتر تا گرفت سرعت خان المانی و کردم

 . میبرس بزرگ
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 اسب که مادرش به نسبت خانزاده اسب که هرچقدر

  هم ییباال سرعت با و بود  تر جوون باشه خان المانی

 .دیرس ما از زودتر بزرگ خانوم رفت، یم

 

  با بزرگ خانوم ستاد،ی ا مادرش کنار اسب که یوقت

 :زد یم  داد و دیکوب یم یآهن در به یدست دو خشم

 .خان گیب... دیکن باز رو در -

 

 سمت به هم با و بشم ادهیپ تا کرد کمکم خان المانی

 در از تا گرفت رو زنش کمر م،یرفت بزرگ خانوم

 .کنه جداش

 

 .کنار ایب... باش آروم  چکیچ -

 

  و داد ادامه کارش به نکرد، یتوجه بزرگ خانوم اما

 :گفت

 .ویلعنت در نیا دیکن باز -

 



 جدا در از رو زنش تا کرد یسع دوباره خان المانی

 به باشه  شده وانهید که انگار بزرگ  خانوم اما کنه

 از فرز ی لیخ و کرد حرکت وارید کنار درخت سمت

 .رفت باال درخت

 

 .زن یفتیم چکیچ -

 

 : گفت و زد داد بزرگ خانوم

  دخترمو نایهم  حتما کنن؟ ینم باز رو در چرا -

 . دنیدزد

 ست،ین تو گفتم اومد  سرم باال نهمهیا سال نهمهیا

 ! نهیهم یبرا ستین مردم

 از روزه دو بدبختم انقدر من چرا یبرگشت  که حاال

 !ندارم؟ خبر دخترم

 

  تلخ، هرچند حق  حرف بهرحال نداد یجواب خان المانی

 ! نداشت یجواب



 المانی که بره وارید یرو کرد یسع بزرگ خانوم

 و کمرش دور  انداخت دست درازش، قد از بااستفاده

 .گرفت بغلش سفت

 

 هردو و  داد دست از رو  تعادلش هم بزرگ خانوم

 !افتادن نیزم یرو
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  م خنده کنم کمکشون که نیا یجا به من وسط، اون

 . بودم زده زل بهشون باز شین با  و بود گرفته

 

 خانوم شدن، بلند جا از هردو و کرد کمک خان المانی

 با و کرد حلقه   شوهرش گردن دور رو دستش بزرگ

 .کرد هیگر یبلند یصدا

 

 ! د؟یکرد دایپ  رو روزهیف -

 



  من و دنیرس  راه از رهام همراه خانزاده لحظه همون

 : دادم جواب  بودم رهی خ رو به رو به  که یحال در

 . نکرد باز رو در یکس -

 

 :دیپرس ازم و اومد  جلو رهام

 جاست؟  نیا ک یکوچ خانوم  یمطمئن تو -

 

 حرف به  توجه با اما نبودم مطمئن چندان  راستش

  که گفت یم  بهم یحس هی  کرد فیتعر محسن که ییها

 .میکن دایپ عمارت نیهم یتو  ییجا هی دی با رو روزهیف

 

 :گفت و  داد م شونه به یتکون رهام

 .گونش  باتوام -

 

 :گفتم رو قتیحق و انداختم باال یا شونه

 ... که کنم یم حس اما دونم ینم -

 

 : دیغر و اومد سمتم به یعصب خانزاده



  چه ممکنه حرف نیا با یفهمیم چیه ؟یکن یم حس -

 اد؟ یب شیپ روستا دو نیب یبزرگ  یریدرگ

 نداره، یقدرت خان المانی  و اردالنه روستا خان البته

 !ما ی همه یبدبخت  یعنی نیا

 

 :زدم لب و شد میقا رهام  پشت دادش از دهیترس

 ! یعصب -
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 :دیغر و زد  موهاش به  چنگ خشم با

 ...دختر تو  ییپررو چه -

 

 بزرگ خانوم یصدا که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .می برگرد سمتش به شد باعث

 

 ! خان؟ گیب یکرد میقا  کجا دخترمو -

 



 مرد چند یجلو ش گنده شکم اون با که خان گیب

 :دی پرس متعجب کرد، یم حرکت

 دخترتو؟  -

 

 : گفت یعصب بزرگ خانوم

 ؟یکرد کار یچ  رو روزهیف دخترمو،  آره -

 

 :گفت و دیکش شکمش به یدست  خان گیب

 .االن تا میبود یجنابعال  دختر دنبال هم ما واال -

 

 باال بحث و جر و رفت  جلو حرف نیباا  هم خانزاده

 :گفت  و کرد ممی قا سرش پشت رهام گرفت،

 .یومدینم تو کاش -

 

 :گفتم جوابش در اخم با

 .هستا منم دوست  که نیا مثل -

 



 :دیپرس و کرد یاخم رهام

 نکنن دایپ  خونه نیا یتو رو روزهیف اگه یدون یم -

 ؟ یگفت دروغ چون  ارنیم سرت ییبال چه

 

 :کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب

 .نه -

 

 : گفت و داد تکون تأسف ی  نشونه به رو سرش رهام

 !یزد حرف  فکر، یب  هم باز دونستم یم خودمم -
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  باز رو عمارت درب و اومد کوتاه خان  گیب باالخره

 ها اتاق تک به تک ها مجنون مثل بزرگ خانوم کرد،

 .گشت روزهیف دنبال به رو بود که  یهرسوراخ و

 

 زده؟ بهم  یتهمت چه زنت هست  تیحال چیه المانی -



 خوره،یم من درد به چه  شماها ننر و لوس دختر

 هان؟

 

 و گرفت رو دستم خان  گیب حرف نیا با رهام

 .افتاد راه در سمت به یواشکی

 

 م؟ یریم کجا رهام، کن ولم -

 

 :دیغر خشم با رهام

 ...نزن حرف.. .نزن حرف -

 

 !زنه؟یم داد چرا و ه؟یعصب انقدر چرا دمیفهم ینم

 :گفت  و دمیکش عقب رو دستم

 م؟یبری م کجا رهام -

 

  به که میبود شده دور هیبق از یقدر به ستاد،یا رهام

 : بگه و بزنه ادیفر سرم بتونه یراحت



 و حدس خاطر به ؟یکرد یغلط چه یفهم یم چیه -

 روزه؟یف کو و جا نیا اومد بزرگ خانوم تو، گمان

 

 :دمینال و شدم  جمع خودم یتو صداش از

 ؟یزنیم داد چرا -

 

 : گفت و فشرد سفت رو دستم مچ رهام

 به یفهمیم  زنم؟یم داد چرا یگیم تازه یزد تو گند -

 ارن؟یم سرت ییبال چه حرفت خاطر

 خانزاده هی یدزد تهمت روستا هی بزرگ خان به تو

 !احمق  یزد رو

 

 و بودم نکرده فکر موضوع به اصال قتشیحق

 . شدم رهی خ یعصب رهام به مستأصل
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 :کردم زمزمه بودم،  زده که یگند از زده خجالت



 کنم؟ کار  یچ حاال -

 

 :گفت و زد  یپوزخند

 !من خواهر نکن یغلط چیه فقط تو -

 

 میرفت یم که همونطور دم،یکش در سمت به دوباره و

 !بودن  نگشته که ییجا  تنها افتاد لهیطو  به چشمم

 

 .سایوا رهام... رهام -

 

 :دیغر اخم با

 ؟یخوا یم یچ گهید چته؟ -

 

 :گفتم  و کردم لهیطو به یا اشاره

 .نگشتن رو لهیطو ... لهیطو -

 



 لحن با کرد یسع و زد موهاش به یچنگ کالفه رهام

 : بگه یآروم

 .شو خفه فقط اعصابم، یرو نرو گونش -

 

 رو دستم کردم  یسع نکردم حرفش به ی توجه من اما

  خم ییهوی  کامال کنه،ینم افاقه دمید که  یوقت و بکشم

 .گرفتم دستش از محکم گاز هی و شد

 

 فرصت از منم کرد، ول رو دستم و زد یادیفر رهام

 بزرگ خانوم که ییجا سمت به و  کردم استفاده

 .دمیدو بود ستادهیا

 

 ... بزرگ خانوم... خان المانی... بزرگ  خانوم -

 

 :داد و دیدو سرم  پشت هم رهام

 ...خر کله  ی دختره سایوا د... سایوا -

 



 از تونمیم که گفت یم احساسم نکردم، ی توجه من اما

 !برسم روزهیف به لهیطو  قیطر
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  با و سرچرخوند بود دهیشن رو صدام که بزرگ خانوم

 :دیپرس دم،یدو یم سمتش به که دنمید

 ؟یکرد دایپ رو روزهی ف شده؟ یچ -

 

  یپ در یپ و قیعم نفس چندتا دمیرس بهشون یوقت

 :گفتم  و بزنم حرف بتونم  تا دمیکش

 . مینگشت که مونده جا هی -

 

 :گفت و زد یپوزخند خان گیب

 .دیکرد مچل  خودتونو بچه هی حرف به -

 

 :گفتم بزرگ خانوم به رو مصمم



  یم دای پ خونه نیهم  تو رو روزهیف مطمئنم، من -

 .میکن

 

  یطرفدار یبرا بود اومده یتازگ به که هم  خان اردالن

 :گفت قشیرف از

 ؟یچ نشد دایپ اگه و -

 

 گرفت رو بازوم رهام دادم، قورت رو دهنم آب دهیترس

 :گفت و

 . میبر ایب بسه گونش -

 

 :زدم لب و کردم نگاه  بزرگ خانوم به عجز با

 . ست خونه ن یا یتو روزهیف که خدا به -

 

 : گفت پوزخند با خان گیب

 . من مال دخترا از یکی ؟یچ نشد  دایپ اگه -

 



  که بردن ورش ی سمتش به همزمان خانزاده و رهام

 :گفت و شد مانع خان المانی

 . نمییب سرجاتون دیسیوا -

 

 : دیغر یعصب خانزاده

 ! فطرت پست خوادیم رو دخترا گفت؟ یچ یدیفهم -

 

 بار نیا  و گرفت باال حرف نیا با نشونیب یدعوا

 . شد دهیکش بزرگ خانوم توسط دستم
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 :دیپرس  بزرگ خانوم میشد دور ازشون یوقت

 م؟ینگشت که مونده کجا کجا؟ -

 

 اشاره لهی طو به دور ی فاصله همون از  که یحال در

 : دادم جواب کردم یم



 گوشه اون لهیطو هی  تو، یایم در از که یوقت -

 ...ست

 

 به بزرگ خانوم  که بود نشده تموم کامل حرفم هنوز

 گرفتم رو دستش  عیسر اما رفن کردم اشاره که یسمت

 :گفتم و

 کنن،ینم باور میکن دایپ  میزیچ اگه ینجور یا کجا؟ -

 .میبگرد خودشون  یچشما  یجلو دیبا

 

  مونیقبل یجا  سمت به و  گرفت رو دستم بزرگ خانوم

 یسع و کرده حمله خان گیب به خانزداه م،یبرگشت

 .بزنه کتکش داشت

 

 تو وجود تو یمردونگ جو هی خان، گی ب یآها -

 ست؟ ین

  سرت یرو  عمارتتو تا  یکرد میقا کجا دخترمو بگو

 .نکردم خراب

 

 :گفت بزرگ خانوم جواب در مطمئن خان گیب



 یکرد داشیپ اگه بگرد بازم ،یگشت جارو همه خوبه -

  که ینکرد داشیپ اگرم دمیم بهت یخواست که یهرچ

 !من مال ت دردونه زیعز

 

 :دیغر و کرد  حمله سمتش به  باز خانزاده

  مشیقا گهی د یجا هی تیعوض خود معلوم کجا از -

 ؟یباش نکرده

 

 روخانزاده یجلو کردن یسع رهام  و خان اردالن

 و اومد بزرگ خانوم سمت به هم خان المانی و رنیبگ

 :دیپرس

 چک؟ی چ یمطمئن -

 

 : گفتم من بزرگ، خانوم قبل

 ! نهیهم خود کار که گهینم  دروغ حسم مطمئنم، من -

 

 و کرد زمزمه ی"   ینطوریا که"  لب ری ز خان المانی

 .بزنه حرف خان گی ب تا رفت جلو
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  نزنم یحرف  و کنم سکوت  دیبا من که بود متعقد رهام

 ینم من اما کنم یم خراب  فقط رو ز یچ  همه چون

 از باشه روزهیف نجات ی برا هم یفرصت اگه خواستم

 .بره دست

 

  گیب م،یبر لهی طو سمت  به که دادن تی رضا باالخره

 دونهیم که احتمال نیا و دیپر  روش و رنگ یکم خان

 .دونهی م رو کجاست؟ روزهیف یجا

 

  یکی بلند یصدا با خان  گیب میدیرس له یطو به یوقت

 :گفت  و زد صدا رو

 ؟ ییکجا مهیسل... مهیسل -

 

 که داشتم توقع زد یم صدا خان گی ب که یطور

 ! لهیطو خود از  اال اد،یب ییهرجا از مهیسل



 

 یم هم یفرسخ ده از هاش اخم که چاق یلیخ زن هی

 .شد  میقا بزرگ خانوم پشت دهیترس ترسوندت،

 

 !خان المانی سالم -

 

 نگاه خان المانی به یوقت  اما داد سالم همه  به مهیسل

 .دیباری م نفرت هاش چشم از کرد،

 

  نظر از  متعجب رو مه یسل  یپا سرتا خان المانی

 :دیپرس و گذروند

 ؟یشد  عوض چه ؟یی تو مهیسل -

 

 :کرد زمزمه لب ریز و زد یناواضح پوزخند  مهیسل

 .خان شماست لطف از نایا ی همه -

 

  ها خانزاده و خان نیا یزندگ خاروندم، رو سرم کالفه

 .بود دردسر و معما پر که هم



 

 المانی ی ه یقض پشت هم یداستان هی که بودم مطمئن

 نفرت با هیبق برعکس زن، نیا که هست  مهیوسل خان

 !شده رهیخ خان  المانی به
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  مهیسل از و دیکش ش گنده شکم به یدست  خان گیب

 :دیپرس

 ؟یدید یشهر دختر هی دوروبر نیا تو -

 

 :گفت جوابش در مهیسل

  خانوم دختر هی دنبال شی پ ساعت چند هم خانزاده -

 .گشت  یم شهر

 نیا از رو پام هاست سال که گفتم هم موقع اون من

 ... ند هم رو یکس و نذاشتم رون یب عمارت

 



  با و رفت جلو بود شده کالفه یحساب که بزرگ خانوم

  لهیطو یجلو  از رو چاق و فربه زن اون تیعصبان

 .زد کنار

 

 .نمییب کنار برو -

 

 فقط که انداخت بزرگ خانوم به یوحشتناک نگاه زن

 داشتم نظر  در رو رفتارش یچهارچشم که یمن

 .شدم  متوجهش

 

  لهیطو  یجا  وجب هی وارد  همه بزرگ خانوم سر پشت

  الیخ با  خان گیب و نبود هم جا اون روزهیف شدن،

 : گفت راحت

  نیا دیزد بهم که یتهمت  خاطر به ستین حقش االن -

 رم؟ یبگ غرامت درازو زبون دختر

 

 ادیفر و برد  ورشی سمتش به یعصب  رهام بار نیا

 :زد

 .که یمرت بفهم  دهنتو حرف -



 

  رو خان گیب فصل هی بتونه بود خداش  از هم خانزاده

 .افتادن جونش به رهام همراه بزنه کتک

 

  عیسر منم و افتاد ها علف یرو حال یب  بزرگ خانوم

 و گذاشت م نهیس یرو رو سرش نشستم، کنارش

 :کرد زمزمه

 ! ومده؟ین یخوش به چرا ؟یعنی کجاست دخترم -

 

  ناراحتش لحن از و بود یطفلک یلیخ بزرگ خانوم

 .گرفت یم  شیآت جگرم
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 که نیا از قبل تا کردن یسع خان اردالن  و خان المانی

 خانزاده و رهام  دنینرس راه  از خان گی ب یها نوچه

 . کنن آروم رو

 



 بدنم گاه هیتک تا بذارم ها علف یرو خواستم رو دستم

 برداشتمش یوقت و اومد دستم به یز یچ که باشه

 .بود روزهیف رنگ   زرد یگردن دستمال

 

  و دادم تکون بزرگ خانوم صورت یجلو رو دستمال

 :زدم ادیفر

 ... ست  روزهیف مال نیا... نیا -

 

 از بعد و دیکش دستم از رو دستمال بزرگ خانوم

 :گفت کردنش یبررس

 خالته؟  مال نی ا... نیا... نیبب  نویا رویام -

 

  برداشت خان  گیب زدن کتک از دست باالخره خانزاده

 . اومد جلو و

 :گفت دستمال کردن یوارس با

 فرانسه از  براش خودم  ست، روزهیف مال نیا آره -

 کنه؟ ی م کار یچ جا نیا اما دمیخر

 



  خان اردالن هم باز د،یپر  خان گیب رخسار از رنگ

 : دیپرس یمرموز لحن با و اومد کمکش به

 نیا دیننداخت نویا االن خودتون معلوم کجا از اصال -

 جا؟ 

 

 :گفت بزرگش پدر به رو خشم با خانزاده

  شکم خان نیا به زادتو برادر  که رسهی م یچ بهت -

 هان؟ ؟یفروشیم  یکیخ ی گنده

 

 : گفت و داد نشون خان به  رو دستمال

 .جاست  نیا وقته یلیخ مشخصه قشنگ -

 

 :گفت و زد موهاش به یچنگ کالفه خان المانی

 زبون هی با  که نکن یکار خان؟ گیب کجاست دخترم -

 !بشم طرف باهات گهید

 

 :گفت عیسر خواست، یم  دعوا دلش کال که خانزاده



  فصل هی من بذار شهیم ش یحال زور زبون فقط نیا -

 !شهیم باز زبونش بزنم کتکش
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 یتو هم صبرکردن اصال و خواست ی م دعوا دلش

 . کرد یم  حمله فقط یزخم  ببر هی مثل نبود کارش

 

  به هم خان  گیب  یها نوچه که خورد و  زد یکل از بعد

  از بعد و اومد خان ارسالن آلب شدن، اضافه معرکه

 حرف تا رفتن گرفت بغل رو خان المانی یکل که نیا

 .بزنن یخصوص

 

 مهیسل بود افتاده خانزاده بغل حال یب هم بزرگ خانوم

 اجازه و دمی ترس نگاهش از من اما آورد قند آب براش

 .بزنه لب وانیل اون به بزرگ خانوم که ندادم

 

 ارسالن آلب  یریدرگ و  بحث یکل از بعد که خالصه

  کنهی م جمع حتما رو زده باباش  که یگند داد قول خان



 ندهیآ ساعت چهار و ستیب تا حداکثر  رو روزهیف و

 . گردونه یبرم

 

  برگرده روستا به که خواست ینم بزرگ خانوم

  پا عمارت از نکنه دایپ  رو دخترش تا داشت اصرار

 و آورد فشار بهش یخستگ چون اما ذاره ینم رونیب

  روستا به و گرفت بغلش خان المانی  رفت، حال از

 . میبرگشت

 

  احساس و  بودم روزهیف  نگران برم، که نبود دلم من

 رو دراندشت عمارت اون از ییجا هی هنوز  کردم یم

 ! همونجاست روزهیف قایدق و مینگشت

 

 خانزاده؟ نشد دا یپ شد؟ یچ -

 

 :دادم جواب و برگشتم محسن سمت به

 .نه خودش میکرد دایپ لهی طو  یتو شویگردن دستمال -

 



 :کرد زمزمه و دیکش گردنش به یدست محسن

 یم کار خان گی ب عمارت یمدت هی من یدونست یم -

 کردم؟

 

 :دمیپرس شعف با و متعجب

 بلد عمارتو اون یجا  همه دیبا تو پس واقعا؟ -

 !؟یباش
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 : گفت و داد تکون یسر

 کار؟  یچ یخوایم اما بلدم که بودنو بلد -

 

  یآروم یباصدا و ستادمیا چفتش درست قدم دو با

 :زدم پچ گوشش کنار

 ...بگر روزه یف دنبال -

 



 رو و زد ادیفر خانزاده که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :دی غر محسن به

 ؟یکنیم یغلط  چه جا نیا ؟یستین نگهبان مگه تو -

 نفر هی که معلومه باشه نگهبان یب دروازه و در یوقت

 .دزدنشیم و شهیم گم

 

 در سمت به و گفت ی"  دیببخش"   فقط محسن

 :گفتم بااخم و کمر به دست من  اما برگشت

  و داد یچ  یبرا یالک دنیندزد عمارت از روزهیف -

 ! چاره؟ی ب سر یندازیم راه داریب

 

 :گفت و زد  یپوزخند

 ؟ یکنیم شمیطرفدار که -

 

 :دادم جواب  جانب به حق

 .خانزاده گفتم قتویحق نکردم یطرفدار -

 



  زد، چنگ کمرم به که برم بشم رد خواستم کنارش از

 و کرد خمم  دستش یرو  امیب خودم به که نیا از قبل

 !دمیبوس

 

  یحساب هام  گونه که یطور ر،یگ نفس و داغ بوسه هی

 !زد یم رونیب دود می شونیپ از انگار و شده سرخ

 

  وسط درست که نیا  یادآور یبا اما بودم جیگ اول

  کردم یسع  و گذاشتم ش نه یس یرو رو دستم میعمارت

 . بزنم پسش

 

 :دمیغر بااخم شد،  جدا ازم باالخره خانزاده

 بود؟ یکار چه نیا -

 

 :گفت کرد، یم اشاره سرم پشت به  که یحال در

 ! بکشم  رخ به تمویمالک بود الزم -

 



  ی رهیخ نگاه و برگشتم که دمیفهم یوقت  رو منظورش

 !دمید رو محسن
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 :دمیغر خشم با و دمیکش لبم یرو  محکم  دست پشت با

 .یبش  کینزد من به گهید بار هی هیکاف فقط -

 

  یچ گهید دونستم ینم چون بود همنقدر فقط دمیتهد

 عمارت ساختمون سمت به و بگم ش ادامه در دیبا

 .افتادم راه

 

  پدرش برعکس خان ارسالن آلب که دونستم یم من

 دایپ روزهیف بتونه که دونستم یم دیبع  اما هیخوب آدم

 .کنه

 



 تا کنم یراض رو محسن داشتم قصد نیهم یبرا

  رو روزهیف بلکه  و میبر خان گی ب عمارت به یواشکی

 .میکرد دایپ

 

  قول محسن به که یموضوع به راجع  دیبا اول البته

 . کردم یم  صحبت بزرگ خانوم با دادم

 

 یادیز کمی من و بود برگشته خان المانی چون

 کسب از بعد و زدم در اول کردم یم فکر یخاکبرسر

 .رفتم داخل اجازه

 

 قرآن مشغول و نشسته  ش سرسجاده بزرگ خانوم

 :دیپرس دنمید با بود خوندن

 شده؟ یزیچ -

 

 : گفتم و نشستم  کنارش

 بزنم حرف باهاتون د یبا حتما ه،یمهم ی مسئله -

 .بهش راجع



 

 :دیپرس و کرد نگاهم نگران بزرگ خانوم

 اومده؟ دخترم سر ییبال نکنه فتاده؟ین که یبد اتفاق -

 

 کنه، سکته نکرده ییخدا وقت هی که نیا از قبل تا

 :گفتم عیسر

 ! محسنه و من  به راجع -
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 :زد لب و کرد نگاهم متعجب بزرگ خانوم

 محسن؟ و تو -

 

 محسن و من به مسئله خب اما بود بیعج  یادیز کمی

 . داشت ربط

 رو  زیچ همه و دمیچسب بزرگ خانوم  به کامال

 . دادم شرح براش یواشکی و یدرگوش

 



 :دیپرس و انداخت بهم ینگران نگاه بزرگ خانوم

 ؟ یمطمئن تو -

 

 :دادم جواب و دمیکش میشونیپ به یدست

 . نهیهم راهمون  تنها -

 

 :گفت و  گرفت دستاش نیب رو دستم بزرگ خانوم

 . ارهین سرت ییبال مطمئنه؟ پسره نیا -

 

 :کردم زمزمه  و زدم یلبخند

 . کرد ینم ولم که نبود مطمئن اگه -

 

 : گفت بود، نگران یحساب که بزرگ خانوم

 .مادر دونم ینم -

 کنم قبول تونمینم اما  روزهیف یبرا کشه یم پر دلم

 .ادی ب سرتو ییبال

 



 : گفتم درجوابش  لبخند با و مطمئن

 با و ادینم سرمن ییبال چیه باشه راحت التونیخ -

 .گردمی برم روزهیف

 

 باالخره اما دیکش طول بزرگ خانوم کردن یراض کمی

 . بزنه حرف محسن با خودش شد قرار و داد تیرضا

 

 .کن خبر  محسنو برو -

 

 .رفتم رون یب اتاق از و گفتم یچشم
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  که دمید بعدش اما بزنم صداش پنجره از خواستم اول

 خودم که گرفتم میتصم  نیهم یبرا و  ناجوره یلیخ

 .بزنم حرف و برم نییپا

 

 ؟یی کجا محسن آقا... محسن -



 

  یرو ترسناک زخم هی با یرمردیپ و شد  باز اتاقک در

 . اومد رونیب صورتش

 

 ؟یدار کار یک با -

 

 : کردم زمزمه و برداشتم عقب به یقدم دهیترس

 کو؟  محسن... مح -

 

 :دیپرس و داد لمیتحو  یاخم مرد

 ؟یدار کارش  یچ محسنو -

 

  هم یحساب و دمید یم رو رمردیپ نیا که بود یاول بار

 .بودم دهیترس

 :گفتم و دمیکش چارقدم گره به یدست

 نه؟  ای کجاست یدون یم دارم، کار خودش با -

 



 :کردم زمزمه و زد  یپوزخند

 ! ؟یدار لیتیش داره، خرج -

 

 نیا خاطر به مردک نیا شد، گرد تعجب از هام چشم

 خواد؟ی م پول رفته  کجا محسن بگه کلمه هی که

 

 مردک؟ نیا به بدم پول که چالقم خودم مگه

  نشده دایپ اگه یحت و  گردمیم محسن دنبال خودم

 . زنمیم خان گ یب عمارت به یسر ییتنها

 

  رفت ریمس دمیترس یم مرد  از یلیخ که ییجا اون از

 ! شدم رو  به رو یسانل با و برگشتم  عی سر یلیخ و
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 بود دهیپر رنگ و ندار حال وقت چند نیا تمام مثل

 :گفت و داشت  نگه شکمش ر یز رو دستش

 ؟ یاریم آب وانیل هی برم -



 

 و کنه تازه ینفس نهی بش پله یرو تا کردم کمکش

 :گفتم

 .برات ارمیم االن -

 

  حساب به من  یعشق بیرق  یسانل ییجورای که نیا با

 اگه بود ت ی انسان از دور و حامله زن اون اما ومدیم

 .کردم ینم کمکش

 

 سرد آب وانیل با  و رفتم مطبخ به  عی سر یلیخ

 . میبرگشت

 خوردیم رو  آبش که همونطور و ستادمی ا یسانل کنار

 . دمیمال رو هاش شونه و کمر

 

 به اخالقش و رفتار همه شده حامله ی وقت از یسانل

 .شد مهربون و کرد رییتغ یکل

 



  زد، ینم هم غر و داد ینم  ری گ یزیچ  به یالک گهید

 :گفت و  کرد نگاهم مظلومانه خورد  رو آبش یوقت

 باال؟  برم یکن یم کمکم -

 

 بودم نفر هی که یمن یبرا  یگاه ها پله از رفتن باال

 همراه شهیش بار که یسانل  برسه چه شد یم سخت

 .داشت خودش

 

  ها پله تا کردم کمکش و شدم بلند جا از حرف بدون

 .میبر باال رو

  رفت یم باال یسخت به رو  ها پله که همونطور یسانل

 :زد  غر لب ریز

  باز دینبا سی ن تیحال که ری ام کنه کارتی چ بگم خدا -

 . یبخواب حامله

 !کنهیم درد شبید  از جونم تمام

 

 خانزاده زد، خشکم حرف نیا دنیشن از بعد لحظه هی

  انقدر دنیدزد رو ش خاله یوقت که بود یآدم چطور

 ! بود؟ دهی خواب حامله زن هی با راحت
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 :دیپرس د،ید رو مکثم که یسانل

 ؟یشد خسته -

 .کنم صبر  تونمینم و کنهیم درد یلیخ کمرم من آخه

 

 به تا کردم یسع و دادم قورت پرصدا رو دهنم آب

 .باشم مسلط خودم

 وارد یوقت  و رفتم باال  یسانل همراه رو  ها پله یباق

 :گفت  م،یشد راهرو

 . رمیم خودم رو ش هیبق نکنه درد دستت -

 

 یم تشیهدا اتاقش سمت به که همونطور من اما

 :دادم جواب کردم،

 . باهات امیم نمونده، یراه -

 



 هی نیا خواست ینم دلش انگار افتاد راه معذب یسانل

 که دمیفهم  یوقت رو لشیدل و کنم شیهمراه رو کهیت

 باال با که دمی د رو خانزاده و کردم باز رو اتاقش درب

 .بود دهیخواب تخت یرو  برهنه ی تنه

 

 یپوشش تنش تمام بود مشخص که  طور نیا البته

 .بود گرفته رو ش تنه  نییپا یرو  پتو و نداشت

 

 :گفت و زد یمعذب لبخند یسانل

 ...یلیخ -

 

  مسخره لبخند هی با و نشه ری سراز اشکم تا بستم چشم

 :کردم زمزمه

 .کنم یم  کمکت هم رو  ش هیبق اومدم، جا نیا تا -

 

 یوقت و کرد یهمراه تختش کنار تا رو یسانل قایدق

  یرو رو پتو د،یکش دراز خانزاده دل ور و تخت یرو

 .زدم  رونیب اتاق از صدا یب و کردم مرتب تنش
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 و کرد باز سر بغضم اتاق، از رفتن رونیب  محض به

 .گرفت رو صورتم تمام اشک سرعت به

 

 من ه،یباز هوس آدم چه خانزاده دونستم یم که من

 .ارهیسردرم یسانل تخت از برهنه بعد  و بوسهیم رو

 

 دلم دم،یکوب لهم محکم رو در و شدم اتاق وارد کالفه

 شده تنگ تخت یرو دنمونیخواب باهم و روزهیف یبرا

 .بود

 

 هی شب اذان خود تا که  بودم کالفه م خسته  یحد به

 یبرا و اومد خان المانی  هم سر آخر و  دمیخواب کله

 .کرد دارمیب شام

 

 :گفت و زد در به یا تقه



 دخترم؟  داخل امیب شهیم جان، گونش... گونش -

 

 : دادم جواب و کردم باز چشم یبزرگ یا ازهیخم با

 .بازه در بفرما، -

 

 :گفت و اومد  داخل لبخند با

 . دخترم میبخور شام ایب -

 

 ینم شام به لمیم میداشت که یافتضاح ت یوضع بااون

 . گفتم خان المانی به هم رو  نیهم و رفت

 

 :داد جواب و دیکش موهاش به یدست

  داخل ختشونیر رهام خوره،ینم دارو  چکیچ -

 .خورهینم شامم االن و خورشتش

 یا لقمه چند شده که توام خاطر به  بلکه ایب تو

 . بخوره

 

 : گفتم و  شدم بلند جا از نبودم گرسنه اصال خودم



 . بزرگ خانوم خاطر  به فقط -

 

 وارد میمستق و میرفت رونی ب اتاق از خان  المانی همراه

  المانی یها  یجوون به متعلق که بزرگ خانوم اتاق

 .میشد بود، خان
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 حیتسب با و بود نشسته تخت ی گوشه بزرگ خانوم

 : گفتم و نشستم تخت یرو  کنارش گفت، یم صلوات

 م؟یبخور شام میبر بزرگ  خانوم -

 

 !دیام یب  و رنگ یب بود، حال یب یل یخ  هاش چشم

 :زد لب و کرد نگاهم خسته

 .کشه ینم لمیم -

 

 و گرفتم بغلش انداختم، ش شونه دور رو دستم

 :دمیپرس



 م؟یبخور قاشق دو هی ؟یاینم منم  خاطر به -

 

  جلو بشه، عمل وارد که بود خان المانی نوبت حاال

 :گفت و اومد

  پاشو هست، که گونش اما ستین روزهیف که درسته -

 . بخور غذا لقمه دو هی

 

 ینم و  بود شده گم دخترش  داشت، هم  حق البته

 ه؟ یحال  چه  و کجاست االن دونست

 . بخوره شام و ادیب که میداشت توقع ازش ما وقت اون

 

  که شد یراض بزرگ خانوم اصرار یکل از بعد باالخره

 . نهیبش شام زی م سر و میبر

 یتو خانزاده همراه نبود خوب حالش یسانل چون

 .خوردنی م شام اتاقش

 



  پارچه بودن رفته که هم یلیآ و خاتون خونخوار،

 کال مینشست زیم سر ما یوقت هم خان اردالن و بخرن

 .رفت و شد بلند

 

  گهید قاشق  دو بعد منم نزد، غذا به لب که  خان المانی

 . خوردم  یحساب و رمی بگ رو خودم ی جلو نتونستم

 

  دیکش عقب  بغض با خورد، لقمه چند هم بزرگ خانوم

 :کرد زمزمه و

 .بود ی سبز قرمه عاشق م بچه -

 

 گونه یرو  خونه رود ه ی مثل دوباره  هاش اشک و

 .شد یجار هاش
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  یم مصمم دمیدیم رو بزرگ خانوم یها  اشک یوقت

  به باهم و کنم یراض رو محسن شده که هرطور شدم

 . میبر خان  گیب عمارت

 

  بزرگ خانوم  یها هیگر و  اشک به فقط که شام از بعد

 محسن خوشبختانه و رفتم اطیح به یواشک ی گذشت،

 . داد یم کی کش در یجلو

 

 ...محسن آقا... محسن -

 

 :دیپرس و برگشت سمتم به محسن

 ؟یزنیم داد چرا شده؟ یچ -

 

 سمتم به که زدم اشاره دست با و ستادمی ا حوض کنار

 . اومد چرا و  چون یب خوشبختانه و ادیب

 

 شده؟  یچ ه؟یچ -

 



 :زدم پچ گوشش کنار و بشه خم تا زدم اشاره  دست با

 حرف بزرگ خانوم با قرارمون اون به  راجع من -

 .زدما

 

 :دیپرس و شد بارون ستاره وضوح  به هاش چشم

 گفت؟ یچ شد؟ یچ خب -

 

 و نباشه یکس تا کردم نگاه انور و نوریا به یکم

 :دادم جواب

 .داره شرط اما کرد قبول -

 

 کرد یاخم ومد،ین خوشش حرفم دوم قسمت از انگار

 :زد لب و

 ؟ یشرط چه -

 

  خان گیب عمارت به رفتن یماجرا نفس، هی و عیسر

  جواب ی چ نمیبب تا موندم منتظر و کردم فیتعر رو

 .پروندم جا  از خانزاده ی صدا که دهیم



 

 د؟یکن یم  یغلط چه یکی تار  یتو جا اون دوتا شما -
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 :کرد زمزمه و زد موهاش به یچنگ کالفه محسن

 .لعنت معرکه خرمگس بر یا -

 

 خانزاده کردم نگاه رو سرم پشت و  چرخوندم سر

 .ومدیم ما سمت به یعصب

 :دمیپرس محسن به رو  نیهم یبرا

 .بهمون دهینرس  تا بگو زود ه؟یچ جوابت ینگفت -

 

 : داد جواب و زد پلک آروم محسن

 .قبوله -

 



 چنگ رو بازوم فقط نزد یحرف د،یرس بهمون خانزاده

 .دیکش ها پله سمت به و زد

 :دیغر و گرفت تر محکم اما بزنم پسش کردم یسع

 .نکردم ت پاره و نشدم سگ جا نیهم تا ایب فقط -

 

 دنبالش و دادم قورت پرصدا ترس از  رو دهنم آب

 . شدم دمیکش

  و کرد یم  خواست یم دلش یغلط هر خودش اون

  حرف یکی با  کلمه هی تونستم ینم یحت من وقت اون

 .بزنم

 

 هم رو در و داد هلم داخل میدیرس اتاقش به باالخره

 .کرد قفل سرش پشت

 خودم به کردم یسع و دادم قورت رو دهنم آب

 .دمیترس نفهمه تا کنم حفظ  رو ظاهرم بدم، یدواریام

 

 :دیپرس خشم با و نشست کمربندش یرو دستش

 نشو؟  کینزد پسره نیا به نگفتم مگه -



 

 خشم  با که دادم رو  جوابش سرم دادن تکون با

  یرو کنارم و داد بهش یتاب کرد، باز رو کمربندش

 :دیغر و دش یکوب وارید

 !؟یخار یم ؟یپسر نیا دل ور مدام چرا پس -

 

  چپم سمت بار نیا رو کمربند شد، کینزد بهم یقدم

 : گفت و دی کوب وارید رو

 .یبش هیبق کی نزد ینکن هوس که خارونمتیم خودم -
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 : زدم داد و دمیدو در سمت به دهیترس

 ... کم یکی... کمک -

 

 دهنم یجلو  که بود نشده تموم زدنم حرف  هنوز اما

 :زد پچ گوشم کنار و گرفت دست با رو

 .یشیپ نکن خسته خودتو -



 از رفتن رونیب ی حوصله و حال ی کس چیه االن

  وهم یپا ذارهیم بشنوه ییصدا اگرم و نداره رو اتاقش

 . الیخ و

 

 باشه شده مونیپش که انگار اما دمیکش  تخت سمت به

 و دیکش دراز تخت یرو خودش کردم، پرت اتاق وسط

 :گفت

 .برام کن*  ت* خ* ل -

 

 :زدم لب و دادم قورت پرصدا رو دهنم آب

 .نه -

 

 و کرد قالب سرس ری ز رو دستاش زد،  یپوزخند

 :گفت

 نه؟  که -

 

 تن که خواست ینم دلم اما دمیترس یم ازش که نیا با

 . نه یبب یپوشش چیه یب رو بدنم و



 

 .ی بش* ت* خ* ل که یدار وقت قهیدق پنج -

  که باهات کنم یکار قهیدق شش بشه  قهیدق پنج نیا

 . بره عمارت کل تو آبرو

 

 : داد ادامه و بست چشم

 .زوده االن اما دارم  دوست معکوس شمارش -

 

 کرد ینم  نگاهم و بود بسته چشم خانزاده که نیا با

 .تونستم ینم و دمیکش  یم خجالت  هنوزم من اما

 

  نتونستم یحت اما نشست م  قهیجل یرو دستم یبار چند

 .کنم باز رو  هاش دکمه
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 دست بهم یوقت دیشا من نبود ساخته من از کار نیا

  نبود، ساخته ازم یکار چون کردم ینم مقاومت زدیم

 .بشم برهنه که تونستم ینم خودم لی م با واقعا اما

 

  باهاش که یا حقه کردم یسع گذشت، قهیدق پنج

  هم خانزاده  یرو رو کنه  ولم کردم یراض رو محسن

 .کنم ادهیپ

 

 :گفتم عی سر و نکنه هولم  نگاهش تا بستم چشم

 نیهم ینشد قانع اگه بده گوش حرفم  به اول لطفا -

 ...تو مال تنم تمام االن

 

 : دادم ادامه و کردم مکث هیثان چند

 .بوده هم خان  گیب عمارت نگهبان یزمان هی محسن -

 تمام خدمه  از بهتر ی حت  ها نگهبان که یدون یم

 .شناسن یم  وجب به وجب رو عمارت

 بتونه محسن اگه که گرفتم قول بزرگ خانوم از من

 ... بد بهش رو خوادیم که یزیچ کنه دایپ رو روزهیف



 

 دور رو دستش خانزاده که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :دیغر و کرد حلقه گلوم

 مقابل در بزرگ خانوم  و خوادیم رو تو  حتما اونم -

 نگهبان جوجه اون به یدست دو رو تو ش، دردونه

 !کنه؟یم میتقد

 

  راه و شد گرد هام چشم داد، یم گلوم به  که یفشار از

 .اومد بند نفسم

  یعصب و نی خشمگ همه ن یا خانزاده چرا دمیفهم ینم

 .بود

 

 سر رو تشیعصبان و خشم داشت قصد  انکار شهیهم

 .ره یبگ انتقام ازم ییجورای و کنه یخال من

 

 :دمینال و زدم دستش به یچنگ

 ...کن ولم... و -
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  کنه،یم خفه  رو چارهیب من  داره که دیفهم تازه انگار

  و داد دستم رو دیکل برداشت؛ گلوم دور از رو دستش

 :دیغر

 .رونی ب برو گمشو -

 

 گلوم که نیباا و گرفتم دستش از  رو دیکل عیسر

 سمت به دمیکش یم نفس سخت و کرد یم درد یحساب

 . دمیدو در

 

 :گفت یدستور که بودم دهینرس در به هنوز اما

 .سایوا -

 

 که چرخوندم قفل داخل رو دیکل نکردم ی توجه من اما

 :دیغر و زد بازوم به یچنگ پشت از خانزاده

 .سای وا گمیم یفهم ینم ؟یکر -

 



 :دمینال دهیترس و دادم قورت رو دهنم آب

 .برم که بذار  روخدا تو... روخدا تو -

 

 :زد  تشر اخم با

 .خودتو کن جمع -

 

 : داد ادامه رو حرفش که شدم رهیخ  بهش نگران

 د؟یبر قراره یک -

 

 :زدم لب و گرفتم فاصله ازش یکم

 .فرداشب -

 

 :کرد زمزمه و داد تکون یسر

 داشیپ خودش ارسالن آلب فردا، تا دیشا اصال -

 ... کرد

 

 : داد ادامه و شد یجد  کامال هوی



 . یبر یفلک جوجه  بااون تو نکرده الزم -

 

  جمله کی  قاطعانه که کنم اعتراض تا  کردم باز لب

 :گفت

 .رمیم خودم من -

 

ا  و کرد باز رو در نداد، بهم زدن حرف ی اجازه  رسما

 .رونیب کرد پرتم  اتاقش از

: 
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 "  روزهیف" 

 

 .سرد یل یخ بود، سردم

  و یکیتار جا همه شدم ینم  روز و شب  گردش متوجه

 . بود ظلمت

 



 گشت یم دنبالم که دمیشن  رو مامان یصدا  یچندبار

 .بده نجاتم که نشد یکس از یخبر اما

 

 خوردن تکون ینا و رفت یم جیگ سرم بود، م گرسنه

 .نداشتم

 . بود شده چاک چاک و دهیخشک هام  لب یتشنگ از

 

 مهیسل که ییهمونجا  سرداب وسط درست  حال یب

 هم کی کوچ تکون هی  یحت و بودم افتاده انداختم

 .نخوردم 

 

 و گونش با بتیغ خواست، یم رو مامانم بغل دلم

 !رهام زدن دید یواشکی

 گور به  خودم با دیبا رو ها نیا ی همه  انگار اما

 یسر بود کرده فراموش  زندانبانم یحت چون بردم،یم

 . بزنه بهم

 

 !پدرتم من پسر؟ یکش ینم خجالت تو -



 

 .کرد ارمیهوش ومدیم رونیب از که خان گیب یصدا

  داد یم نشون که ییصداها به دلم فقط وقت چند نیا

 .بودم دلخوش  گردهیم  دنبالم مامانم

 

 معصومو  طفل دختر اون خان، گیب بگو راستشو -

 ؟یکرد  کارشیچ

 

 !بود خان ارسالن آلب یصدا

  یها نوچه علفرار از شب اون دیفهم باالخره یعنی

 !آوردن؟ عمارت  نیا به و دنیدزد  منو باباش

 

 شد بلند پسرش ادیفر اما گفت؟ یچ خان گیب دمینشن

 : زد داد و

  پدر خود تو از تر وثید که نگو دروغ... نگو دروغ -

 !خان  گی ب یسوختت

  یغلط چه تو  عمارت ی له ی طو یتو شی گردن دستمال

 !ست؟ین تو سر ر یز اگه کنهیم
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 قلبم یتو یدیام ی روزنه  هی مدت نیا از بس از

 گهید که بود شده خاموش دهینرس ثمر به و روشن

  نجاتم بتونه هم خان ارسالن آلب خوردی نم آب چشمم

 . بده

 

 گوشم به وقت یلیخ تا شونی لفظ بحث و جر یصدا

 .نبود ییرها و یآزاد   از یخبر اما دیرس یم

 

 و نبود خوب  اصال حالم کنم، تحمل تونستمینم گهید

 . شدم یم قبل از بدتر هم لحظه هر

 

  هم یرو هام چشم اوردم،ین دوام گهی د که ییجا تا

 .شد  تار و اهیس جا همه و رفت

 

 *** 



 

 "  گونش" 

 

  عمارت به تر دراز پا از دست خان ارسالن آلب

  یروستا  ی خانزاده نتونسته که گفت و اومد یارباب

 . کنه  دایپ مارو

 

 به خواستن یم که شد بد یحد به بزرگ خانوم حال

 .نرفت و کرد مقاومت خودش اما  ببرنش لیاردب

 

  خانزاده گرچه بود ما ی نقشه ی اجاره نوبت حاال

 .کردن خبر هم  رو رهام و برم منم نذاشت

 

 و چشم ی اشاره با کنارم، دوتا اون دنید با محسن

 : داد جواب رهام و شده یچ که  دیپرس ابرو

 .میایم ما گونش یجا به -

 



 چاره انگار اما برم خودم خواست یم دلم من گرچه

 !نداشتم که نداشتم کردن، صبر جز یا

 

#part202 

 

 که منم و رفتن نفر سه  اون که بود شب  یها مهین

 به رو بزرگ  خانوم اصرار و زور به بردینم خوابم

 .میکرد  خوش  جا حوض کنار هردو و بردم اطیح

 

 یانقدر من اما داشت هم درد پا بزرگ خانوم گرچه

 .نبود می حال  یچیه که داشتم  استرس

 

 و  عی سر یلیخ زی چ همه که مدت نیا برعکس

 یلی خ یها ه یثان شب اون بود، افتاده اتفاق یقروقاط

 .رفت یم شیپ کند

 

 : دیپرس و انداخت بهم ینگاه بزرگ خانوم

 مادر؟ یخوب -



 

 در و رفتن کجا نفر سه اون دونست ینم بزرگ خانوم

 .نبود یحساب  و درست و کامل قسمتش نیا انیجر

 

 زمزمه و زدم  میشگیهم و  مسخره یها  لبخند اون از

 :کردم

 ؟یخوب شما خوبم -

 

 :گفت و زد یتلخ لبخند

 .مادر خوبم -

 

 زمزمه دوارانهیام و گرفتم دستام نیب رو دستش

 :کردم

 گردهی برم یزود به روزهیف که روشنه دلم من -

 .عشقم نکن ناراحت  خودتو

 

 :گفت بغض با بزرگ خانوم

 نه؟ ای  شهیم یناشکر دونمینم -



 دخترم یول بودینم زنده هرگز المانی حاضرم اما

 .شد ینم دیناپد نطوریا

 

 و نبود عشقش عمر هی ،یطفلک بزرگ  خانوم  چارهیب

 !شده دهیدزد و دی ناپد دخترش برگشته که  حاال
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 :گفت و وستیپ بهمون هم خان المانی گذشت که یکم

 . بزنم حرف باهاتون  دیبا -

 نوبت االن و زدم پسرها به صبح که یحرف

 .شماهاست

 

 : داد جواب حوصله یب  بزرگ خانوم

 .ندارم زدن حرف ی  حوصله و حال اصال االن -

 

 المانی که بره و بشه بلند حوض ی لبه از کرد قصد

 :گفت و د یچسب رو دستش سفت خان،



 .یبد گوش دیبا ،یندار  انتخاب حق -

 

 مقاومت نداشت، هم یمساعد  حال که بزرگ خانوم

 :گفت خان المان ی و نکرد

 خوامیم خودم من روزه،یف شدن  دایپ از بعد -

 . رمیبگ بعهده رو روستا تیمسئول

 هیاصل دزد کارگزار کنم  ثابت تونمیم که دارم یمدارک

 .زده تهمت نیگل به و

  خانوم و خاتون ها سال نیا تمام کنم ثابت تونمیم

 میتون ی نم ینطور یا اما  بودن کرده  میزندان بزرگ

 .آوردن نیگل سر به ییبال چه میبفهم

  به کارگزار  دوم قدم ذارمیم  کنار رو اردالن قدم، نیاول

 دنیفهم از بعد و شهیم مجازات  گناهانش تمام خاطر

 نیب از هم  خاتون ن،یگل ی زنده ای قبر مکان و جا

 .رهیم

 

 :دمیپرس  متعجب

 آخه؟ یچطور ده؟یدزد رو شما خاتون یعنی -

 



 :کرد زمزمه و داد رونیب کالفه رو نفسش خان المانی

 سوارش درد  دل از و بودن کرده مسموم رو اسبم -

 . زد نیزم باشم، من که رو

 سال من نداشتم خاطر به یزیچ کردم باز  چشم یوقت

  چه و هیک دونست ینم که  ییروستا مرد  هی بعنوان ها

 .کردم یزندگ ه؟یآدم

 قلبم به یدرد فقط دارم، یا بچه و زن دونستم ینم

 شین ، یزن ی چهره  خاطرآوردن به با یهرازگاه

 .زدیم
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 زمزمه باز  یدهن و تعجب از شده گرد یها  چشم با

 :کردم

 د؟یهست یک که دیدیفهم یک پس -

 

 :گفت و زد موهاش به یچنگ خان المانی



  مدام نداشت، دوست رو اردالن اولم همون از خاتون -

 . کردم یم  احساس خودم یرو رو نگاهش ینیسنگ

  یمحبت وقت چیه اما دارن ادیز بچه اردالن و خاتون

 .ستین که مطمئنم  االنم و  نبود نشونیب

 یم شم،یپ اومد و اوردین طاقت خاتون بعد سال دو

 که یوقت مثل  بارها و دورمه یآشناها  از یکی گفت

 یدرون یحس اما بشه کینزد بهم کرد یسع بودم مغان

 .بشم مانعش که شد یم باعث

 

 حیترج من و بود درهم یحساب  هاش اخم بزرگ خانوم

 نداشت، هم یتموم که رو  سواالم اونم یجا به دادم

 .بپرسم

 

 د؟یهست یک دیدیفهم کجا از مغان؟ دیاومد یک خب -

 

 :داد جواب خان المانی

  یبرا  رو رهام که مجبور رو خاتون قلبم، درد -

 .ارهیب مداوام



 کمکش با و   شناخت منو سال  کی از بعد باالخره رهام

 .برگشتم مغان به

 

  بودم نشده یچی ه متوجه یحساب و درست که نیا با

  یحرف گهید و دادم تکون حرفش  دییتا در رو سرم اما

 .نزدم

 

 رودخونه؟ لب می بریم المانی -

 

  و انداخت گرفته آسمون به ینگاه بزرگ خانوم

 :دیپرس

 شب؟ وقت نیا -

 

 : دینال عجز با بزرگ خانوم

 ...آشوبه دلم -

 

  کنه تحمل رو زنش بد حال  تونست ینم هم  خان المانی

 . برگشت  اسبش با و رفت اصطبل به



 با داشتم رو مزاحم  مگس خر نقش که منم البته

 . کردن همراه خودشون
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  داده گهیهمد دست به دست  روستا یاهال  تمام صبح

 یساعت کی که حاال و گشتن یم روزهیف دنبال و بودن

 و خاموش روستا کل بود، گذشته شب مهین از هم

 .بود کیتار

 

 و رفت  تاخت به رو رودخونه  خود  تا خان المانی

 .میبش ادهیپ تا کرد کمک بهمون میدیرس یوقت

 

 یسمت به  نگاهم د،یرس نیزم به پام  نیا محض به

 .دمیشن رو روزهیف دنیخند یصدا بار نی اول که دیچرخ 

 

 به هام چشم یجلو  رشی تصو روز همون مثل درست

  دنیرقص به شروع باد یتو  موهاش و  دراومد حرکت

 .کرد



 

 .سرده هوا جا نیا چکیچ -

 

  پاچه خان، المانی حرف به توجه یب  بزرگ خانوم

 و کرد فرو آب داخل رو پاهاش  زد؛ باال رو شلوارش

 .نشست ی سنگ تخته یرو  هم خودش

 

 :زد  تشر حرص  با خان المانی

 .زن یر یگیم درد پا -

 

 :گفت و  زد یتلخ لبخند بزرگ خانوم

 .برام خوبه خنک  آب رم،یگیم شیآت دارم -

 

  و یخنک که شدم وسوسه بزرگ خانوم دنید با منم

 رو هام ییدمپا نیهم  یبرا بچشم  رو آب یسرد

 داخل رو پاهام  و زدم باال رو دامنم و پاچه  درآوردم،

 . بردم فرو آب

 



 :گفتم و کرد خوش جا  لبم یرو یسرخوش  لبخند

 . خنکه چه ... شیآخ -

 

  و داد تکون تأسف ی  نشونه به یسر خان المانی

 :دیپرس

 !رفتن؟ کجا رهام  و ریام -
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 به رو خودم منم دونست ینم که بزرگ خانوم

 .نگفتم  یزیچ و زدم ندونستن

 تا میموند  جا همون صبح یها مهی ن تا شب اون

 عمارت به بزرگ خانوم درد پا خاطر به باالخره

 . میبرگشت

 

  کنار رو شب  نبود، رهام و  خانزاده از یخبر   هم هنوز

 دمینفهم هم  رو خان المانی و دمیخواب بزرگ خانوم

 .دهیخواب کجا



 

  به اونم ناهار موقع گهید بودم  خواب روقتید تا چون

 .شدم  داریب خواب از بزرگ خانوم  زور و ضرب

 

  یم دلم بود، شده شروع یا گهید ی کننده کسل روز

  یم راحت عمارت  شر از  شهیهم یبرا زودتر  خواست

 خورده گره  عمارت همون  به سرنوشت  انگار اما شدم

 .بود

 

 ؟یخور ینم چرا گونش -

 

 .بدم بزرگ خانوم به که  نداشتم یجواب

  از رو اشتهام یکل به نبود نفر سه اون از  یخبر  چون

 .بودم داده دست

 

 . عشقم کشه ینم لمیم -

 



 من یرو وسواسش روزهیف نبود در که بزرگ خانوم

 :زد  تشر اخم با بود شده ادیز

 .نمی بب بخور کشه؟ ینم لمیم که یچ یعنی -

 

  ی ههیش یصدا  که کردم  برنج از پر رو قاشقم ناچار

 .دیرس گوش به اطیح از خانزاده اسب

 

 :کردم زمزمه حال خوش

 ... اومدن -

 

 سمت به روزهیف دنید دیام به و شدم بلند زیم پشت از

 .دمیدو اطیح
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 "  روزهیف" 

 



  با مهیسل کردم، باز چشم سرما و یسی خ  احساس با

  آب یخال پارچ هی و نشسته سرم باال ترسناک شخندین

 .بود دستش هم

 

 .یشد داریب باالخره خانوم، شازده به به -

 

 سفت اما بکشم عقب رو خودم کردم یسع ترس با

 : گفت و دی چسب رو دستم

 .میبگذرون خوش باهم قراره تازه  خانوم؟ کجا -

 

 بود بسته دهنم  یجلو که  یلعنت ی پارچه اون المصب

 کنار و نشده شل یا ذره  من یتقال نهمه یا با یحت

 . بود  نرفته

 

 ست؟ین که ت گشنه نمیبب المان؟ی دختر هیچ -

 



  قصد زن نیا قطعا اما تشنه هم و بودم گرسنه هم

  شد یم  هاش چشم از و برسه من شکم به نداشت

 !انتقامه  دنبال به فقط که خوند

 

  ظهر اما برم دیبا فعال م،ی دار باهم کارا ی لیخ تو منو -

 . گردمیبرم

 

 االن دمیفهم حداقل که بود  نیا ش دهی فا تنها و رفت

 . دمید ینم یزیچ من که نیا با صبحه،

 

  حالت بود، شده سفت و  کرد یم درد حساب  دلم ریز

 نفسم کل به  که بودم منتظر لحظه هر و داشتم تهوع

 .ادیب بند

 

 *** 

 

 پام نیی پا مهیسل کردم، باز چشم سرما احساس با

 .ارهیدرب پام از رو شلوارم داشت یسع  و بود نشسته
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 .دمیکش پس رو  پام دهیترس

 حرکتم نیا توقع و خوابم هنوز من کرد  یم فکر چون

 .کرد ول رو  پام یراحت به  نداشت، رو

 

 و باز ی ها چشم دنید با انداخت، سمتم به ینگاه

 :کرد زمزمه  دمیترس

 .شد رید که دیببخش کوچولو؟ یموند  منتظر -

 

 متوجه من و بود گذشته یادیز زمان  هم باز انگار

 . بودم نشده زمان نیا گذر

 

 و دیکش پام ساق یرو وار نوازش رو دستش مهیسل

 :گفت

 ... کنم ولت  خوامیم -

 



 رو حرفش و زد یخند شین کردم، نگاهش متعجب

 : داد ادامه

 .دارم باهات کوچولو کار یسر هی  قبلش البته -

 

 و دادم قورت رو دهنم آب بود، ترسناک یلیخ  لحنش

 . کردم نگاهش  نگران

 

  بود کرده لونه هام چشم یتو که یترس یوقت انگار

 . شد یم تازه روحش و گرفت یم جون د،ید یم رو

 

 بعدش اما بودم دهیترس منم خانوما؟ خانوم یدیترس -

 .شد یعاد

 

 :گفت و دیچسب سفت رو پام

 .شهیم یعاد توام یبرا -

 



 خودم از پروندن لگد و کردن تقال با کردم یسع

 من جونیب یها تقال و کجا  اون زور اما کنم، دورش

 !کجا؟

 

  ران دنیباد و دیکش نیی پا رو شلوارم راحت یلیخ

 .زد خباثت از یبرق  هاش چشم  دم،یسف یپاها
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 که نیا از اما ارهیب بسرم یی بال چه قراره دونستم ینم

  ینیسنگ پام ران یرو نگاهش و درآورد رو شلوارم

 .نداره سر در یخوب افکار که بود مشخص کرد، یم

 

 ؟یدار درد طاقت چقدر  مینیبب کوچولو، خانوم خب -

 

 چند که یمن تا بود ترسناک یکاف اندازه به حرفش

 خودم  اریاخت  یب دم،یند خودم به ییدستشو رنگ روزه

 . کنم سیخ رو



 

 :دیغر و زد پسم  ادرارم یسیخ کردن حس با

 . کنن شاشوت  سر تو خاک -

 

  لحظه اون واقعا اما انداختم ریزبه سر زده خجالت

 .کنم کنترل رو خودم نیا از شی ب تونستم ینم

 

  سطل هی با زود یلیخ اما رفت، شد پا حرف یب مهیسل

 .برگشت آب از پر

 

  تا که بود سرد یانقدر د،ی پاش پام سرتا از  رو سرد آب

 کهیت هی اون پشت م ناله و دیکش سوت  استخونم مغز

 .شد خفه  پارچه

 

 :گفت و  دیخند مهیسل

 کنم؟ گرمت یخوای م کوچولو؟  شده سردت -

 



  افکار که بود مشخص ثشیخب یها چشم اون از

 .ارهیب سرم به یبد یبال خوادیم و سرنداره در یخوب

 

 !عاشقشه که بابات ؟یدوستدار  یباز شیآت -

 

 و داد نشونم بود، آورده  شمع هی  خودش همراه

 :دیپرس

 رو  بکارتت تونهیم شمع نیا ی شعله  بنظرت -

 ! بسوزونه؟

 

#part210 

 

 نیب از  بتونه شمع ی شعله که نداشتم یبکارت من

 .نتونه ای ببردتش

  اون که بود نیا زد، یم  ترسناک وسط  نیا که یزیچ

 . بسوزونه رو من خواست یم وانهید زن

 



  رو خودم بسته یپا و دست همون با دهی ترس و نگران

 .دمیکش عقب به

 دو از کنه  باز رو پام  که نیا بدون و  دیخند مهیسل

  از پاهام مچ  به اومدن فشار  با و دیکش محکم طرف

 .دمینال درد

 

 : گفت ثانهیخب و  زد یشخندین

  هم رو پردردت یها ناله یصدا یحت که  سخته یلیخ -

 !نه؟ مگه شنوه؟ینم یکس

 

 نتونم من بزنه، حرف  باهام ومدیم خوشش   انگار

 .بشه لذت  غرق میناتوان و عجز نیا از و بدم یجواب

 

 و گذاشت بستم یپاها  مچ پشت درست رو پاش هی

 گهید یحت درد از و نچسبه بهم پاهام تا داد فشار

 . نمیبش نتونم

 

 .خب... خب -



 یکی هرآن ممکنه چون م،یکن شروع کم کم بهتره

 .بمونه ناتموم ما کار و کنه داتیپ

 

 وقت چند دونستم ینم قیدق یحت که یوقت چند نیا

 گذشته؟

 گهید بود شده خاموش دمی ام یکورسوها تمام بس از

 .نداشتم نجات به یدیام

 

  جنازه مرگم از بعد که نداشتم دیام هم حد نیا در یحت

 .برسه مامان دست به و دایپ رو

 

 یتیکبر لبش، کنج ی ثانهیخب  خندشین همون با مهیسل

 .کرد  روشن رو شمع و زد شیآت
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 : گفت و داد تکون چشمم یجلو  رو شمع



 هی نینش حجله یروز یکرد یم رو  فکرش چیه -

 خان؟  المانی دختر یبش شمع

 

 : داد ادامه و زد یا قهقه

 .دوماد شمع نیا و یعروس تو -

 

  حرارت و یداغ به یوقت اما نداشتم خوردن  تکون ینا

 .کنم فرار که خواست یم  دلم کردم یم فکر  شمع اون

 

 .بود بسته پام و دست اما

  یکم که نیا در شد یم خالص مقاومتم و تقالها تمام

 طرف اون و طرف نیا به نیزم ی رو رو خودم

 . بکشم

 

  نگه رو پاهام مهیسل تونستم، ینم همونم بار نیا اما

 .دیخند یم و بود داشته

 



 دل به بابا  از نهیک و نفرت انقدر چرا دونستم ینم

 رو دامنم نهیک نیا شی آت که دونستم یم اما گرفته

 !ست ین هم بردار دست نسوزونتم تا و گرفته

 

  یم نظر به  قصدش کرد، خم  پام مچ سمت به رو شمع

 .بسوزنه  رو پام مچ اول که باشه نیا دیرس

 

 بعد د،یچک پام  قوزک یرو قایدق شمع تا کرد صبر اما

 ادیفر و کرد  خاموش همونجا قایدق رو ش شعله هم

 .شد خفه پارچه پشت بلند

 

 . شده اوف کوچولومون خانوم  یاوخ -

 .یکن ی م عادت کم کم نداره، یبیع

 

  ساق نوبت بار نیا و کرد روشن رو شمعش دوباره

 !بود پام
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  خفه پارچه اون پشت م  ناله هم باز اما دمینال درد از

 .دشینشن یکس و شد

 : گفت و داد تکون چشم یجلو  رو شمع

 . یبسوز قشنگ دیبا ده،ینم مزه ینجوریا -

 

  ییجا درست و کرد کینزد پام ران به رو شمع

 .کرد خاموشش واژنم به کینزد

 

  یهرچ و اومد در اشکم پوستم، سوزش و درد از

 .نداشت یا دهیفا بکشم عقب رو پام کردم تالش

 

 ...روزهیف... روزهیف -

 

 .بود ریام یصدا

 یدیام بخوام که بود نمونده تنم یتو یرمق گهید اما

  و رفت هم  یرو هام چشم باشم، داشته نجات یبرا

 ... شد اهی س جا همه



 

 **** 

 

 .زمیعز کن باز چشماتو جان روزهیف... روزهیف -

 

  باز چشم توان اما دیرس یم گوشم به  ییآشنا یصدا

 . نداشتم کردن

 باز و دیکش یم ریت دلم ری ز کرد، یم درد تنم ی همه

 .شد بسته هام چشم هم

 

 **** 

 

 ...کی کوچ خانوم... روزهیف -

 

  ریتصو و داشتم نگه باز هم از رو هام پلک زور به

 .گرفت  شکل  چشمم  یجلو رهام از یتار
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  ساختمون  هی از که انگار بود کوفته و خسته  تنم تمام

 خوردن تکون ینا اصال و بودم شده پرت  نییپا بلند

 .نداشتم

 

 :گفت و دیکش  میشونیپ یرو  رو یسیخ ی  پارچه رهام

 . کیکوچ خانوم زم،یعز -

 

 تونستم ینم  واقعا اما بدم رو  جوابش خواست یم دلم

 .بود دهیچسب کامم به ییجورا ی و بچرخونم رو زبونم

 

 دهیفا چیه  بزنه حرف باهام کرد یسع رهام هرچقدر

 رو هام چشم کامل نتونستم یحت من چون نداشت یا

 .کنم باز

 

 ومده؟ین بهوش  هنوز -

 

 :گفت جوابش در رهام بود، ریام یصدا



 . هنوز نه -

 

 گنگ رو هاشون هیسا دمیشن یم رو صداهاشون من

 .نداشتم رو خوردن تکون قدرت اما دمید یم تار و

 

 نتش؟یبب ادیب بگم نظرت  به نگرانشه، بزرگ  خانوم -

 

 سمت به قرار یب دلم زد، رو حرف نیا ریام یوقت

 .دیکش پر مامان

 از پر بغل دلم  و بود شده  تنگ براش دلم چقدر که آخ

 . خواست ی م رو مهرش

 

  خانوم دیشا اما ستمی ن لیما چندان خودم که من -

 .شد یفرج و اومد بزرگ

 

 دستمال به رهام و ارهیب رو مامان تا رفت ریام

 . داد ادامه میشونیپ یرو گذاشتن
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 "  گونش" 

 

 بعد_ دوهفته#

 

 یم شگونین خودم از که بود چندم بار شد، ینم باورم

 مراسم امشب واقعا و نباشم خواب وقت هی تا گرفتم

 .باشه میخواستگار

 

  کردن دایپ خان  گیب عمارت سرداب یتو  رو روزهیف

  حرف تونست ینم هفته کی تا دادنش نجات  از بعد و

 . بزنه 

 

  انگار بود؛ کبود کبود   صورتش تمام و سوخته  پاهاش

 .باشه دهیکوب چشمش  یپا  محکم مشت با یکی که

 

 . خانوم عروس به به -



 

 . شد مطبخ  وارد طنتی ش با روزهیف

 چون شده چاق یلیخ که کردم یم احساس روزها نیا

 . بود دنی خواب و خوردن حال در مدام

 

 ؟یکن  یم ریس کجا دختر؟ چته -

 

 :کردم زمزمه و دمیکش چارقدم به یدست

 ؟یخواستگار  دیاومد چرا -

 

 :داد جواب متعجب روزهیف

 !م؟یبر ما که  یناراحت اگه -

 

 بدم؛ که نداشتم یجواب چون شدم،  جیگ لحظه هی

 :گفت رفت، یم رونیب مطبخ از که همونطور روزهیف

 !هیمنف  جوابت چون  میکن زحمت رفع ما پس -

 



  مطبخ از دنبالش اومدم خودم به یوقت و  رفت روزهیف

 .دمیدو رونیب
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 :گفتم  و زدم صداش

 سا؟یوا  یریم کجا روزه،یف یآها -

 

 :دیپرس برگرده که  نیا بدون ستاد،یا روزهیف

 چته؟ -

 

 :زدم لب و دمیکش چارقدم ی گوشه به یدست

 .نرو -

 

 .دیچرخ  سمتم به و دیپر جا از لبخند با هوی

 :دیپرس حال خوش و  داشت شرارت  برق نگاهش

 کرده؟ ریگ ما ریام شیپ گلوت که نگو -



 

 :کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب

 .آره -

 

 گردنم از و دیکش یخوش سر از یبلند غی ج روزهیف

 شه،یم  زونیآو درخت ی شاخه از که مونیم مثل

 . شد زونیآو

 

 : زد داد وونی ا از رهام هوی

 .باش مراقب کی کوچ خانوم -

 

 دور ازم رو روزهیف عیسر یلیخ و دیدو سمتمون به

 .کرد

 یسرتاپا  دقت با که انداختم رهام به ی نگاه متعجب

 .کرد یم یوارس رو روزهیف

 

 :دیغر کالفه روزهیف

 رهام؟ چته تو خوبم، من -



 

 زمزمه و زد  موهاش به  یچنگ جیگ و مستأصل  رهام

 :کرد

 .دونمینم -

 

 .رفت و گذاشت ،یا  گهید حرف چیه یب هم بعد
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 : دیپرس و انداخت بهم یمتعجب نگاه روزهیف

 بود؟ چش نیا -

 

 : زدم لب و انداخت باال یا شونه

 . دونم ینم -

 

 . اومدن اطیح به خان المانی و بابا لحظه همون



 شدهیچ بفهمم خواست یم دلم یلیخ که ییجا اون از

 به روزهیف کردن دایپ بعد عیسر انقدر چرا و

 دنبال و گرفتم رو روزهی ف دست اومدن، یخاستگار 

 .دمیکش مطبخ سمت  به خودم

 

 : دیپرس عجله، نهمهیا از متعجب روزهیف

 گه؟ید شد  چت رو تو -

 

 جوابش در م،یشد میقا  مطبخ وارید پشت که یوقت

 :گفتم

 ! من؟ یخاستگار  دیاومد چرا -

 

 :زد لب و کرد تعجب بودنم رک همه نیا از روزهیف

 ها؟ -

 

 :گفتم و زدم شدم س یگ یموها به یچنگ کالفه

  ای رید بهرحال یعنی داره، یسانل از بچه هی خانزاده -

 .داره زن و رتشیبگ دیبا زود



 ...که هم ارمغان

 

 :گفت و دیپر حرفم  وسط روزهیف

 !روستا  عروس ،یبش زنش قراره تو اما -

 

 :زدم لب کالفه و برداشتم عقب به  یقدم دم،یخند

 . جاست نیهم هم مشکل -

 

 :دیپرس و کرد  یاخم روزهیف

 ه؟یچ مشکلش االن -
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 :دادم جواب یجد  کامال یلحن  با خودش مثل

 بشم؟ شما عروس دیبا من چرا -

 

 و برخورد بهش روزهیف چون بود، بد لحنم انگار

 :گفت



 !چمونه؟ ما مگه -

 

 زونیآو  ی لوچه و لب  تونست یم یک گهی د حاال

 کنه؟ جمع رو روزهیف

 :کردم زمزمه  انهیدلجو و رفتم سمتش به

 ؟ یشد ناراحت چرا تو -

 

 :گفت و داد رونیب خسته رو نفسش

 . ستین مهم ،یچیه -

 

 ؟یگ یم یچ یهست  متوجه چیه خان المانی -

 مراسم نیا امشب که دادم اجازه شما احترام به من

 . بشه برگزار یخواستگار 

 

 : گفت و زد پسم روزهیف

 گن؟یمی چ نمیبب بذار س،یه -

 



 تا کردم سکوت نیهم یبرا  بود نیهم  قصدم که منم

 که میبفهم تا میبد گوش هاشون حرف به و میبتون

 گن؟ یمیچ

 

  هاشون حرف به دادن گوش با کردم یم احساس

  چه از یخواستگار  نیا ی هیقض که بفهمم تونمیم

 ! اومدن؟ چرا و قراره

 

  اگه بده گوش من یها حرف به تو عباس، آقا نیبب -

 !یگیم بد بگو گفتم بد

 

 .اون به منم و دهیچسب وارید به روزهیف

 میبفهم تا بود زیت اطیح سمت هم هردوتامون گوش

 بارون، هم  بعد یکم و باد یصدا جز اما  گن،یم یچ

 .دینرس گوش به یزیچ
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  یخبر که  میشد متوجه م، یرفت رونیب مطبخ  از یوقت

 . ستین هردوتامون یبابا از

 

 :دیپرس متعجب روزهیف

 رفتن؟ کجا وا -

 

 :کردم زمزمه و انداختم باال یا شونه

 . واال دونمینم -

 

  ما دنید با و اومد وونیا به  بزرگ خانوم لحظه همون

 :دیپرس

 کجاست؟ خان المانی دخترا، -

 

 :گفت و برداشت مامانش سمت به یقدم روزهیف

 .ما میدونینم -

 

  روزهیف به رو لبخند با و داد تکون یسر بزرگ خانوم

 :گفت



 .ادیم اومد، باباش یوقت گونشم باال، ایب تو -

 

 . برگشت داخل به بزرگ خانوم  و گفت ی چشم روزهیف

 با و کرد مرتب گردنش دور رو شی گردن دستمال

 :زد لب طنتیش

 خواهر عاشق ،یبود ینگفت بهم که مونهیم ادمی -

 .یزادم

 

 سمت به  برسم بهش که نیا از قبل و  زد رو حرفش

 . دیپر ها پله

  یتو دختر خود  نبود رسم  چون برگشتم، مطبخ به منم

 . باشه یخواستگار مراسم

 

 م،یبر شی پ رسوم و رسم طبق میخواستیم اگه البته

 با ومدیم شب هی فقط ومدن؛یم یخواستگار  دینبا اصال

 !خانزاده ی کرده نشونه شدمیم من و نشون

 



 اهل بابا و رفته فرنگ  رهام که ییجا اون از اما

  کجا از و یخواستگار اومدن بود، کتاب  و حساب

 ! رن؟ی بگ مثبت جواب که معلوم
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 خان المانی و بابا بعد، ربع کی حدود باالخره

 .برگشتن

  یتو و برم جلو  آشکارا تونستم  ینم که ییجا اون از

  حرف به اطیح  از یواشکی  باشم، یخواستگار مجلس

 . دادم یم  گوش هاشون

 

 :گفت بابا اما بود یناراض کال که رهام

 .گونشه خود نظر مادرش، منو نظر -

 و گونشه یزندگ اما دارم قبول  خانو المانی  یها حرف

 .رهیبگ میتصم خودش دیبا

 

 .کرد قیتصد رو حرفش هم مادر



  متوجه که نیا از قبل و شد تموم یخواستگار مراسم

 .برگشتم مطبخ به بشن، من حضور

 

 اما بود گذاشته بار ی همه ی اندازه به شام مادر

 .رفتن و نموندن خواستگارها

 

 هم دور مونینفر  چهار ی خانواده شام، ی سفره سر

 حرف من با یخواستگار  به راجع یکس  و شد جمع

 .نزدن

 

  نظر با کال که دمیرس یم  جهینت نیا به داشتم کم کم

 .هستن ازدواج نیا مخالف و  موافق رهام

 

  که من زد، ینم حرف من با نفر سه اون از یکی اگه

 . بگم   یز یوچ برنم ی حرف تونستم ی نم سرخودت

 

 باهم یهمگ و شد خواب نوبت که هم شام بعد

 . میدیخواب



 یصدا که بودم ها لباس کردن پهن مشغول صبح

 :گفت و زد صدام ییآشنا

 . خانوم گونش... گونش -

 

 !بود محسن برگشتم، صدا سمت به
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 :دمیپرس و رفتم نی پرچ  سمت به

 ؟یکن یم کار یچ جا نیا -

 

 :دیغر و کرد یاخم

 ؟یکرد فراموش قرارمونوو  قول نکنه -

 

 خاطرم از فقط بودم، نکرده که فراموش فراموش  

 . کنم صحبت بزرگ خانوم با بهش راجع که بود رفته

 



 :کردم زمزمه و دادم لشی تحو یا مسخره لبخند

 ... شده خوب تازه  نبود خول حالش روزهیف -

 

 :گفت و دیپر حرفم  وسط پوزخند با محسن

 .امروز ینزد یحرکت پس هه، -

 

  عیسر برخورد، کمی  حرفش نیا که ییجا اون از

 :گفتم و دمیپر نیپرچ اونور

 .اصال عمارت میبر ایب -

 

 با تا رفتم عمارت سمت به ادهیپ بی ترت نیا به و

 .شدم موندگار هم همونجا و  بزرگ حرف بزرگ خانوم

 

 :دیپرس و زد یلبخند دمید با بزرگ خانوم

 ؟یافتاد من ادی  که شده یچ -

 

 : گفتم یچاپلس  یکم با  و زدم یلبخند



 .شده تنگ براتون دلم -

 

 : گفت و داد لم یتحو یلبخند

 .شده تنگ برات منم -
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 رو بزرگ خانوم تا  بودم داده قول محسن به من

 پس خان گیب پسر از رو عشقش  که کنم یراض

 . میریبگ

 

 دایپ رو روزهیف اگه:» گفت خان گیب که  هم ییجا اون

 ... «. دمیم بهتون دیخواست  یهرچ دیکرد

 . میکن طلب رو نیریش میبتون ما که شد یخوب  ی بهونه

 

 :گفت و داد گوش حرفم   به خوب بزرگ خانوم

 .زنهیم حرف المانی با -

 



 که برم خواستم و دمی بوس رو ش گونه حال خوش

 :گفت و گرفت رو دستم

 ه؟ی چ جوابت -

 

 :دمیپرس  و نشستم تخت یرو کنارش

 ؟ یچ جواب -

 

 :گفت و کرد نوازش رو دستم  پشت لبخند با

 . ریام یخواستگار به -

 

  سرخ هام گونه اومد ونیم به که یخواستگار بحث

 :زدم لب و شد

 .دونمینم -

 

 :گفت خنده با بزرگ خانوم

  گفتم کرد،  یخواستگار آقام  از منو المانی که یشب -

  که کردم یم خدا خدا و دونستم یم خوب اما دونمینم

 .کنه قبول



 

 :کردم زمزمه و دادم قورت پرصدا رو دهنم آب

 .دیدون یم بهتر خودتون جوابمو -

 

 :زد لب و کرد نوازش رو م گونه

 ! ریام یبرا  یفیح تو -
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 "  روزهیف" 

 

  بلکه تا بکوبم وارید به انقدر رو سرم خواست یم دلم

 .بشم راحت یلعنت تهوع حالت نیا شر از و رمیبم

 

  م کالفه یحساب که بود حالتش فقط و ومدین استفراغم

 .بود آورده بند رو دنمیکش نفس راه و کرده

 



 دور مدام و  بود نگرانم قبل از شتریب رهام روزها نیا

 مهیسل شر از که یزمان از درست د،یپلک یم برمو

 .دادن نجاتم

 

 ؟ ییکجا کی کوچ خانوم... روزهیف -

 

 :گفتم و  دادم تکون یدست  درخت، پشت از حال یب

 .درخت پشت  نجام،یا -

 

 :دیغر اخم  با و رسوند بهم رو خودش زود یلیخ

 ! سرده؟ یگ ینم ؟ینشست جا نیا چرا -

 

 ماه نیآخر دی با نگم اشتباه اگه بود، سرد واقعا که هوا

 .میباش  زیپائ

 و درست که  گذشت زیچ  همه عیسر انقدر روزها نیا

  نیهم زور به فقط و نشدم یز یچ چیه متوجه  یحساب

 تونسته ینم چرا و  بوده کجا بابا که دمیفهم قدر

 برگرده؟



 

 :زد غر و بشم بلند جا  از تا دیکش رو  دستم رهام

 .سی خ یچمنا نی ا یرو ینیبش نمینب گهید -

 

 :دمیپرس و دادم تکون یسر حوصله یب

 شد؟ سقط شد؟ یچ  یسانل بچه -

 

 :گفت و داد تکون یسر اخم با

 به زودتر م یبش مجبور دی شا کلثومو ی بچه اما نه، -

 . میاریب ایدن

 

 پنج بعد  داد حیتوض برام که کردم نگاهش متعجب

  حملش قدرت مادر اگه اآوردیدن رو بچه  شهیم یماهگ

 ش بچه تا  نداشت پول که کلثوم اما باشه نداشته رو

 !کنن بزرگ دستگاه داخل رو
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 یحت من که اومد خودمون  سر باال انقدر وقت چند نیا

 کلثوم مهلقا،  به برسه چه کردم فراموس  هم رو فاطمه

 .دخترا ی هیبق و

 

 مارستانیب به رو مهقا شیپ روز دو نیهم گرچه

 نداشت یمارستانیب نیهمچ لیاردب چون م،یبرد یروان

 یزنده سر دختر اون و میبر تهران به میشد مجبور

 !نداشت یخوش حال گهید روزید

 

 چندمشه، ماه نبود ادمی ق یدق بود حامله که هم کلثوم

 نفس تونست ینم یحت یگاه و بود بد واقعا حالش اما

 . بکشه

 

 با بود طوفان از قبل آرامش یروزها   که روزها نیا

  و حال  و میبزن سر همه  به میداشت میتصم گونش

 عمارت زود ای رید چون م؛یبش  ایجو رو احواالتشون

 .گرفت یم  فرا خون رو

 



 و موندینم عمارت دید که هم گونش رفت،  که رهام

 !بود  مرگ حال در هم یسانل

 خوش تا بود کارهاش کردن سیر و راست دنبال بابا

  جانب از  یخبر و رهی بگ دست به رو  روستا امور

 ! نبود خونخوار و خاتون

 

 سمت به نداشتم، یحساب  و درست حال واقعا که منم

 رو زدنشون حرف یصدا که رفتم بابا  و مامان اتاق

 .دمیشن

 

 نیا به کردم شیراض زدم، حرف مغانلو یآقا با من -

 کنه قبول اگه که گونش خود نظر مونده  فقط و وصلت

 !شهیم برمال قیحقا ی همه ازدواجشون روز

 

  یجواب چه مامان نمیبب  تا چسبوندم در به رو گوشم

 . نشد که نشد ی خبر اما دهیم

 



  مجبور بعدش اما رفتم داخل و زدم در  نیهم یبرا

 زبون ی مزه و برم شده داده تیمامور طبق شدم

 .بفهمم رو گونش
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  م،یزد حرف یکم و دمیرس  گونش ی خونه  به یوقت

 . رهیبگ رو مثبت جواب و ادیب مامان که شد قرار

 

 واقعا من که یحال در افتاد اتفاق عیسر ی لی خ یچ همه

 . اوردمیم باال مدام و بود بد حالم

 

 کرد یم توجه بهم مدام بود شده بیعج ی لیخ  هم رهام

 . انگار دیرس یم بهم ییجورا ی یه و

 

 . جا نیا ایب روزهیف... روزهیف -

 

 :زدم لب و انداختم  رهام به ینگاه کالفه



 .توروخدا کن ولم -

 

 :دیغر و اومد جلو  بااخم خودش

 .بخور رو جوشونده نیا پاشو  نم،یبب پاشو -

 

 :زدم لب و کردم نگاهش حال یب

 چرا؟  آخه -

 

 : داد جواب و زد موهاش به یچنگ

 .باش نداشته یکار زایچ نیا به تو -

 

 معلم هی مثل  رهام و ما هرروز کار بود شده نیا کل در

 .داشت  یبرنم روم از  چشم ریرادگیا

 

  باغ یتو کال و بشه عروس بود قرار که هم گونش

 .نبود

  اون مثل باز  و بود شوهرجونش سرگرم که هم مامان

 .نبود  بهم حواسش  رهام جز کس  چیه لیاوا



 

 .نایا گونش ی خونه  میبر دیبا پاشو... روزهیف -

 

 !دیرس موعود شب  باالخره و
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  مختصر از  بعد و شدم بلند اما نبود خوش چندان حالم

 . میرفت مغانلوها ی خونه سمت به هیبق همراه  یشیآرا

 

 و بود هم  خونخوار و  عمو خاتون،  بار نیا البته

 . بده ش نوه عروس به تا بود دهیخر هیهد یکل مامان

 

  جواب د،یرس یم نظر به ی عال و خوب ی لی خ یچ همه

 دست رو نیگل مادرش  نشونه ریام و  میگرفت رو بله

 .کرد گونش

 



  یشگیهم و ممکن حد  از شتریب یلیخ  یچ همه کال

 .یگرفت یم  دهیناد رو تهوعم حالت اگه البته  بود خوب

 

 یم مدام هم رهام و کرد یم ینگران اظهار مامان

 :گفت

 .هیعاد ست ین یزیچ -

 

 ریام البته میبرگشت عمارت به شام از بعد هم شب

 . برگردن بعد و بزنن حرف گونش با یکم تا موند

 

 :گفت عمو دیرس عمارت  پامون  که نیا محض

  یچ یسانل ف یتکل پس رهیگیم زن داره ر یام که حاال -

 شه؟یم

 

 :گفت و نشست یصندل  یرو بابا

 .نداره یربط ما به رهیام و خودش با مشیتصم -

 

 :گفت بابا حرف شدن تموم محض به خاتون



 ... اما -

 

 به رو دستش بشه تموم حرفش نداد اجازه هم بابا

 :گفت و برد باال سکوت ی نشونه

 .د ینکن زهرمار بحث  جرو با امشبو یخوش -

 

 .رفت و کرد قهر خاتون

  حالم دیشا تا بخوابم و برم اتاقم به دادم حیترج منم

 .شد بهتر
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 "  گونش" 

 

  باورم هنوز من که افتاد اتفاقات نیا تمام عیسر انقدر

 .گفتم بله خانزاده به شد ینم

 



 دمیفهم ینم اما داشتن ادیز ی عجله داماد ی خانواده

 .گفتم رو بله زود انقدر و کردم عجله انقدر چرا من

 

 و من نیب که انداختم رهام به ینگاه یچشم ریز

 .بود نشسته خانزاده

 

 ی صدقه قربون خودم با و دمیخند زی ر ناخودآگاه

 .رفتم داداشم

 کبود چشمش  یپا هم هنوز که زده رو خانزاده   یطور

 .بود

 

  نور توسط آسمون ها شب  ی هیبق برعکس شب اون

 پله راه یرو ینفر سه ما و بود شده روشن ماه

 . میبود نشسته

 

 تا سه هر نفر، دو اون کلیه یبزرگ  خاطر به البته

 .میشد ینم جا پله کی یرو

 



  نییپا یرو خانزاده و یوسط  رهام تر،  باال ی پله من

 .بود دراز بلندش ی ها  لنگ و نشسته پله نیتر

 

 و گذاشت خانزاده ی  شونه یرو رو دستش رهام

 :گفت

 ...وقته رید که  بزن حرفتو داداش خب -

 

 : گفت و دیکش هم  یا ازهیخم

 .عمارت ی برگرد دیبا و  خوابه وقت -

 

  یبرا ابروش و چشم با داشت واضح یلی خ رهام

 .دیکش یم نشون و خط خانزاده

 

  کرده کم رو پررو یهرچ یرو  ماشاهللا که  هم خانزاده

 .نبود هم الش یخ نیع و

 

 :گفت و گذاشت  رهام دست یرو  رو دستش

 .داشت درخدمتتون هستم حاال -



 

 رو خودم یجلو  نتونستم بود؛ یدنید  هردو ی افهیق

 .خنده ریز زدم یپق
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 :زد تشر  و کرد نگاهم اخم  با خانزاده

 ؟یخندیم یچ به -

 

 :دیغر و داد فشار رو ش شونه محکم رهام

  خواهر به باش مراقب ها،  نداره باهات ی صنم هنوز -

 ...ینکن تخم  و اخم من

 

 :گفت و کرد نگاهم چشم ی گوشه با هم بعد

 . اتاق تو برو پاشو توام -

 

  ظیغل هاش اخم یوقت و کردم نگاهش رهی خ لحظه چند

 . برگشتم اتاق به و شدم بلند عیسر شد تر



 

 .بود دهیخواب  لحاف ریز و اتاق ی  گوشه مادر

 گهید برم عمارت به که بار نیا کردم یم احساس

 . گردمیبرنم خونه نیا به بابام ی خونه  دختر بعنوان

 

 نیهم یبرا کردم، یدلتنگ  احساس ی لیخ  لحظه هی

 دهیچسب و گذاشتم مادر بالشت کنار درست رو بالشتم

 .دمیخواب  بهش

 

 دستش یدار یب و خواب  یتو هام یبچگ مثل درست

  و راحت یلیخ شب اون و کرد حلقه کمرم دور رو

 .دمیخواب آروم

 

 **** 

 

 :دمیغر و زدم موهام به یچنگ کالفه

 !پوشم ینم  خاتونو عروس لباس من -

 



 :گفت و زد  گاز رو دستش بیس روزهیف

 .دمیپوش ینم بودم منم ،یدار حق -

 

 ریام به کرده بغ و نشستم تخت یرو نهیس به دست

 .شدم رهیخ
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 :زد تشر و کرد  نگاهم یعصب

 .زونتویآو لوچه و لب کن جمع -

 

 قبل از  شتریب قایدق  م لوچه و لب  حرفش نیا از

 .شد جمع  اشک چشمم  ی گوشه یحت  و شد زونیآو

 

 دوستش که یکس عروس اونم شد یم عروس داشتم

 و رفت یم  شیپ عیسر یل ی خ یچ همه واقعا اما داشتم

 .کرد یم تمیاذ نیا

 



 نیگل نشون که حاال بود داده ریگ خاتون که مخصوصا

 .یبپوش منو عروس  لباس دیبا یکرد دست رو

 

 که خاتون عروس لباس و کجا نشون انگشتر اما

 !کجا؟ بود کفن هیشب شتریب

 

 : گفت و زد گاز رو یدوم بیس روزهیف

 .ها داره عروس لباس مزون دوستم مامان -

 

 :دیپرس  و نشست تخت ی گوشه کنارمون خانزاده

 کجا؟ -

 

 :داد جواب و زد بزرگتر  رو دوم گاز ش خاله

 .گهید تهران -

 

 :زدم لب و شدم رهیخ  ریام به ملتمسانه و  مظلوم

  خاتونو عروس لباس خوامینم من... روخدا تو -

 .بپوشم



 

  رو بحث رییتغ قصد که انگار و نداد بهم یجواب ریام

 :گفت و کرد اشاره  روزهیف شکم به  باشه داشته

 .ادی نم رتیگ لباس ا،یشد چاق -

 

 و بندازم روزهیف به یقیدق نگاه شد باعث حرفش نیا

 :بگم

 .یشد حامله یزنا مثل -
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 زدن گاز از دست زد، خشکش لحظه هی روزهیف

 پرصدا رو دهنش آب واضح یلیخ و برداشت بشیس

 .داد قورت

 

 :گفت و کرد یاخم اومد خودش به بعد لحظه  چنپ اما

 . شدم پرخور استرس از -

 



 :دیپرس  و کرد نگاهش متعجب ریام

 تو و بشه  عروس خوادیم گهید یکی چرا؟ استرس -

 ؟ یدار استرس

 

 : گفت و دی کش دراز تخت یرو روزهیف

 .واال دونم ینم -

 

 گوشم کنار آروم  و انداخت بهم یطونیش  نگاه مین ریام

 :زد پچ

 .کنم یم ت لقمه هی راحت عقد بعدمراسم -

 

 داشتم دوست رو ریام ها  یطونیش هم خودم که نیا با

 که یطور بود ترسناک و ثیخب یل یخ  لحنش اما

 .گرفتم فاصله ازش ی کم ناخودآگاه

 

 :گفت و دیخند شد موضوع نیا متوجه که ریام

 . ترسو یشیپ -

 



 و شد باز اتاق درب که  کردم بسنده لبخند هی به فقط

 .اومد داخل دستش ی بقچه  با خاتون

 

 .نمیبب بزن تن رو  نایا پاشو -

 

 بره ادشی ممکن هم دیشا ای گفته یالک کردم یم فکر

 ریام به فقط عجز با دمید رو دستش ی بقچه  یوقت اما

 .بشه نجاتم راه بلکه تا شدم رهیخ

 

 :گفت گوشم کنار ال یخیب اون اما

 .کنم  ینم زنونه  مسائل به راجع یدخالت من -
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 :دمیغر یلب ریز و کردم یاخم

 ؟یکن ینم دخالت و زنونه مسائل شد حاال -

 عروسو لباس  خودت اول یخواست یم که شبید تا

 .ی نیبب تنم یتو



 

 :داد جواب و  زد یخندشین

 .خوام یم هنوزم -

 

 :زد تشر و ستادیا جلوم اخم با خاتون

 .نمی بب پاشو کجاست؟ حواست -

 

 عروس لباس خاتون شدم، بلند تخت یرو  از ناراحت

  هم یتور و پف چیه که رو ش رفته رو و رنگ

 : گفت و داد دستم به نداشت

 . کن تنت کمد در  پشت برو -

 

 به بود،  بلند هم لباسش دامن و داشتم شلوار چون

 .بپوشم رو لباس تونستم  یراحت

 

  دنمید با  روزهیف رفتم رونیب کمد در  پشت از یوقت

 .خنده ریز زد یپق و ریبگ رو خودش ی جلو  نتونست

 



  زیر و گرفت صورتش ی جلو  رو دستش هم حانزاده

 .دنیخند  به شروع زیر

 

  لباس یوارس مشغول اومد، جلو یجد کامال خاتون اما

 :گفت و شد

 .یکم بشه تنگ دی با اما خوبه -

 

 از کل به دمید رو خودم یوقت و رفتم  نهییآ سمت به

 .بود گشاد و دراز که بس از شدم دیناام شدنم عروس

 

 لب و برگشتم خانزاده  سمت به دیپرچ یها لب با

 :کردم یخوان

 . خوامینم لباسو نیا من نامرد، کن کمکم -
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  بلند قدمدو  با ریام رفت، ش  بقچه سمت  به که خاتون

 :گفت و رسوند بهم رو خودش



 . شرط هی به اما کنم یم کمکت -

 

 :دمیپرس و کردم نگاهش  عیسر

 ؟ یشرط یچ -

 

 : گفت و کرد لمس  رو موهام وار نوازش

 . گمیم  بهت یکرد قبول که یوقت -

 

 : گفتم و دادم قورت صدا پر رو دهنم آب

 ؟یچ بود سخت اگه ه؟یچجور  شرطت بدونم کجا از -

 

 :گفت گوشم کنار و زد یث ی خب خند شین

 .ادیم خوشت نترس، -

 

 در یخوب زیچ یعنی شد  یم ثیخب لحنش یوقت اصال

 .ست ی ن انتظارم

 :گفتم و کردم یاخم نیهم یبرا



 .خوامینم اصال -

 

 :گفت و  انداخت باال یا  شونه الیخیب

 .بپوش  خاتونو عروس لباس پس -

 

 و زد کنار رو خانزاده اومد، جلو دستش تور با خاتون

 :گفت

 .گونش کن باز موهاتو دور کش -

 

 .نداشتم سازش به دنیرقص جز یا چاره

  یرو رو تور اون یوقت خاتون  و کردم باز رو موهام

  نهییآ داخل  رو خودم و کرد محکم سنجاق  با سرم

 .شدم دیناام میزندگ از واقعا دم،ید

 

 و ها لباس اون با بودم شده بیبدترک  و زشت یلیخ

 .رهیبگ رو  خندش یجلو تونست ینم اصال روزهیف
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 خاک و مسخره گل ی حلقه داشت قصد خاتون تازه

  تحمل گهید که بذاره  سرم یرو هم  رو یا گرفته

 .اومد در اشکم و نتونستم

 

  زدن در یب  و رفتم بزرگ  خانوم اتاق سمت به هیگر با

 .شدم اتاق وارد

  و سرش یرو  چادر نشسته، نیزم یرو بزرگ خانوم

 .بود خوندن دعا مشغول

 

 ش نهیس به رو صورتم انداختم، بغلش ی تو رو خودم

 .کردم هیگر به شروع یبلند یصدا با و فشردم

 

 :دیپرس و دیکش تور یرو از سرم به یدست

 مادر؟ شده یچ -

 

 زمزمه و دمیکش ش نهیس به رو صورتم هیگر با

 :کردم



 . بپوشم خاتونو  عروس لباس خوامینم من -

 

 :گفت و دیخند بزرگ خانوم

 زم؟یعز یناراحت نیهم یبرا -

 

 :دمیپرس و دمیکش باال رو مینیب کردم، بلند رو سرم

 یپف پف لباس دلم من ه؟یکم زیچ نیهم مگه -

 . خوادیم

 

 شده جمع اشک  انگشتش با وار نوازش بزرگ خانوم

 :زد لب و گرفت رو هام چشم ریز

 .مادر نکن هیگر چشماته، فیح -

 

  تا کمکم درخواست بتونم نکهیا از قبل و گفتم یچشم

 .بده نجات خاتون لباس شر از رو من

 

  و اومد داخل گل ی حلقه  با خاتون شد، باز دوباره در

 :گفت



 .دختر   یشیم یشکل چه   نمیبب سرت بذار نویا ایب -

 

 خاتون، یکارها حرص از اشکم  ی چشمه با و

 .د یجوش
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 یم رو خاتون عروس لباس دیبا من چرا دمیفهم ینم

 .دمیپوش

  هی کنم تن رو بزرگ خانوم لباس بود قرار اگه باز

 .بود حد  از شیب خاتون عروس لباس یول ؛یزیچ

 

 :گفت خاتون به رو اخم با بزرگ خانوم

 زار تنش تو کن نگاه لباستو ؟یدار کارش یچ -

 . زنهیم

 

 :گفت جانب به حق و ستادیا کمر به دست خاتون



 منو لباس اما کنه دست رو تو دختر انگشتر چرا -

 نپوشه؟ 

 

 : داد جواب و کرد نازک یچشم پشت بزرگ خانوم

 .دیدیخر دخترم  یبرا خودتون انگشترم همون واال -

 

 ناراحت گرفت باال بحثشون که بزرگ خانوم و خاتون

 .برگشتم روزهیف اتاق به و زدم رون یب اتاق از

 

 یحت و بودن باهم زدن حرف  مشغول روزه یف و ریام

 عمارت از و کردم عوض لباس من که  نشدن متوجه

 .زدم رونیب

 

 محسن که رفتم  یم خونه  سمت به نیغمگ و ناراحت

 . دمید خندون و شاد رو

 

 . خانوم گونش سالم -

 



 :دادم جواب  و زدم یلبخند

 ؟یخوب سالم، -

 

 : گفت و زد یبشکن خوشحال

 .خونهی م خروس یحساب کبکم

 

 حیتوض یوقت و شده؟ یچ بفهمم شدم کنجکاو یحساب

 باهم قراره و دادم نجات رو نیریش که  دمیفهم داد،

 . کنن عقد

 

  یبهدار سمت به و کردم تیموفق یآرزو  براشون

 .کنه حل رو عروسم لباس مشکل رهام بلکه تا رفتم
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 و اومد رونیب رهام لحظه همون دمیرس که یبهدار به

 :دیپرس دنمید با

 دردونه؟ یکن یم کار یچ جا نیا -



 

 :دادم جواب  و زدم یلبخند

 .داداش نمیبب رو تو بودم اومده -

 

 به که همونطور  و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 :گفت کرد، یم تمیهدا  جلو سمت

  که بگو ریام به برو تو کارگزار، شیپ رمیم دارم من -

 .بگه خان  المانی به

 .عمارت ینمون شبو  خونه، یگرد یبرم بعدم

 

 .رفت  هم رهام و گفت یچشم

 که دیفهم ینم و کرد ینم درکم کس چی ه انگار اصال

 .ناراحتم یحساب من

 

  و کرد ینم حسابم  آدم یکس اصال اما بودم من عروس

 .بود خودش کار  دنبال یهرکس

 



 برم، عمارت به که نیا بدون حوصله یب و کالفه

 !قراره؟ چه از اوضاعش نمیبب تا زدم کلثوم  به یسر

 

 ؟ییکجا کلثوم... کلثوم -

 

 . نداد یجواب یکس زدم صدا یهرچ

 یطرف از و شده؟ بد حالش نکنه که بودم نگران هم

 .باشه هم  شوهرش و داخل برم که دمیترس یم هم

 

 ادمی گهید یعروس همون  جز رو شوهرش من البته

 .باشم دهید که نمونده

 

 .خان عروس به، به -

 

  و زمخت یصدا هی برگشتم، صدا سمت به دهیترس

 .نکردم دایپ  هم رو منشأش که مردونه
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 :گفت و دیخند صدا

  باال بگه خان عروس به داره جرأت یک  بابا، نترس -

 ابروئه؟ چشمت

 

 دایپ رو صدا یسو و سمت بتونم من که نیا از قبل

  و رهیت جا همه سرم یرو سهیک هی شدن دهیکش با کنم

 . شد کیتار

 

 به یا ضربه بدم نشون  یواکنش بتونم که نیا از قبل

 ... و  خورد گردنم

 

 **** 

 

 خان؟ المانی یچ یعنی -

 ؟یکن  یم نیتضم دخترمو  جون ی نگفت تو مگه

  یجلو اونم و یگون یتو کبود تن با دختر نیا پس

 کرد؟ یم کار یچ یبهدار



 

  تخت یرو کردم، باز چشم بابا ادیفر و  داد یصدا با

 .کرد  یم درد تنم تمام شدت به و بودم یبهدار

 

 اومد؟ سرم به ییبال چه و شد یچ دمینفهم

 درد تنم ی همه حاال و شد کی تار جا همه  ادمهی فقط

 . کنهیم

 

 .ندارم قبول گهید ازدواجو نیا من -

 دخترش از  یکم حالش ه یگر و ینگران از رهام ننه

  شوهر جماعت خانزاده و  خان به دخترمونو ما نداره؛

 !میدینم

 

 وضوح به  اما بود سخت برام کردن صحبت و حرکت

 داشت یسع که یالمانی و دمیشن یم  رو بابا یصدا

 . کنه آرومش

 



 بابا و مادر  مخالفت با داشت، پا کی  بابا مرغ اما

 .شد یمنتف یکل به یعروس و ازدواج ی هیقض

 

 یبهدار همون از و درآوردن دستم از رو انگشترم

 .بشه تموم کل به یچ همه تا دادن رو المانی
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 . دنی نپرس نظر من  از اصال که بود یبار نیاول

 . کردن تنم و دوختن دن،یبر خودش

  یخلعت ای رو نشونم انگشتر خواست ینم دلم من دیشا

 خودش  بابا اما بفرستم پس رو بزرگ خانوم یها

 .برگردوند عمارت به رو همه شخصا

 

 یعروس نیا  با لیدل چه به و چرا بابا دونستم ینم من

 بود؟ کرده موافقت

 المانی که بود نیا لیوسا دادن پس یبرا  لشیدل اما

  هنوز اما ادین من سر به ییبال داده نیتضم خان



  و حال و افتادم ریگ خفت آدم هی ریگ نشده عروسشون

 . نهیا روزم

 

 بدو همون از بود یعصب یحساب برگشت که رهام

 .ادیفر  و داد به کرد شروع ورود

 

  سرخود  چرا عمارت؟  برو نگفتم بهت من مگه -

 !؟یر یم یدار دوست که ییهرجا 

 

 .نزدم یحرف  و شدم مچاله تخت ی هی گوش ترس از

 که دونستم یم اما ه؟یعصب انقدر چرا دونستم ینم

 .داره حق هم  ییجورای

 

 االن مهلقا ی خونه سمت رفتم ینم سرخود من اگه

 . خوردینم بهم یعروس خب  و ومدین سرم به بال نیا

 



 به رهام و بابا همراه درد از پر یتن  با و ناراحت

 و گذاشته بار  رو محبوبم یغذا مامان برگشتم، خونه

 . دیچرخ یم دورم پروانه مثل

 

 بودم حاضر یحت که بودم ناراحت یحد در من اما

 بهم یعروس اما بپوشم رو خاتون  عروس لباس

 . خوردینم
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 و دیمال هام زخم یرو پماد برام مامان  م،یخورد شام

 . دمیخواب  اتاق ی گوشه

 یاها یرو به و دمیکش دراز فقط نه، که خواب البته

 . کردم فکر  شدم نابود

 

  یم من خواست، ینم هم  عروس لباس دلم یحت گهید

 اما اومدن میخواستگار به که هست یل یدل هی دونستم

 .داشتم دوستش و بودم خانزاده عاشق من بهرحال

 



 **** 

 

 بعدچندهفته #

 

 .بود دنیبار  درحال  ینیسنگ برف

 ها نینش عمارت و عمارت از کل به وقت چند نیا

 .نداشتم یبرخورد کدوم چیه با و بودم دور

 

  اواخر اما ماهشه چند دونستم ینم  قیدق کلثوم

  رو یسانل  گفتن یم هیبق که نطوریا و  بود شیباردار

 .بردن تهران به مانیزا یبرا

 

 زمستون د،یرس یم نظر  به امان و امن یچ همه

 .دیباریم برف هم  هرروز و بود شده شروع

 

 و رفتن تهران  به فاطمه عمل یبرا روزهیف و رهام

 گرفته دست به رو روستا امور یتازگ به  خان المانی

 .بود



 

 از رو ها نیا تمام نداشتم، یآمد و رفت که خودم

 .بودم دهیشن  شستن ظرف  موقع دخترها

 

 دینفهم یکس که بود نیا ی عروس یماجرا یخوب تنها

 ! شده؟ یچ و بشه یچ بوده قرار

 

 اما دونستن یم که بودن یکسان توکو  تک البته

 .نکردن پخشش ترس، از  خوشبختانه

 

 مونده تنها و تک من و ماه به پا کلثوم نبود، مهلقا

  یم یافسردگ اصطالح به  و یپوچ احساس و بودم

 .کردم
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 از یکم دست حالش آخر،  یروزها  که هم روزهیف

 .نداشت بودن حامله که روزهیف و یسانل



 

 داخل  همونجا تا ادیب  جوش بود گذاشته آب مادر

 .میبشور رو ها ظرف آشپزخونه

 

  لرز سگ سرما از و بود دهیبار زانو  تا برف چون

 .زدیم خی هم  نفست یگرم یحت و زدیم

 

 دختر؟ ییکجا گونش... گونش -

 

  جواب و دیکش رونمیب  الیخ و فکر از مادر یصدا

 : دادم

 .نشده تموم ظرفا هنوز -

 

 : گفت و شد مطبخ وارد مادر

  کوچولو یمهمون هی محسن و نیریش  یبرا امشب -

 .امشب ادین برف قراره که گنیم گرفتن،

 م؟یرینم ما که بگم ای یریم

 



 یبرا کردم یم احساس اما نبودن دوستانم که نیا با

 .هیضرور یمهمون نیا واقعا هوام و حال شدن عوض

 

 : دادم  جواب و تشت داخل ختمیر جوش  آب یکم

 .میبر -

 

 :گفت  و داد تکون یسر مادر

 دوش گوشه نیهم کن، گرم آب شتریب کمی پس -

 . ریبگ

 

 افتادم یبار  نیاول ادی من و رفت مادر گفتم، یچشم

  رونیب رو نفسم  خسته و رفتم  حموم نیگل  ی خونه که

 . دادم
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  مشخص یدر به در و یبدبخت  نهمهیا بعد هم  آخرش

 .گناهه یب چارهیب نیگل که نشد



 

  رو زیچ  همه خان المانی خود که حاال  دیشا البته

 .کنه یدگیرس هم مورد نیا به گرفته بعهده

 

 و ادیب  جوش تا گذاشتم آب شد تموم که ها ظرف

 .برداشتم حوله و زیتم  لباس خودم

 

 لباس کردم یسرسر حموم مطبخ ی گوشه  همونجا

 ی گوشه ی زغال یبخار به  رو خودم عی سر و دمیپوش

 . رسوندم اتاق

 

  یا هیکوهپا خان  گیب یروستا به نسبت ما یروستا

 .بود سردتر و تر

 برف مدام زمستون ماه سه تمام که گفت شهیم و

 .ومدیم

 

  نیا به بودم ده یخواب  یبخار کنار چیپ پتو که همونطور

 از کل به و  نخوندم درس اصال امسال کردم یم فکر

 .شدم  دور آرزوهام



 

  یم خودم که نیا با دادم رونیب رو نفسم خسته

 رو ش حوصله اصال اما  میبر یمهمون به خواستم

 .نداشتم

 

  از بعد باالخره که شد یم م یحسود محسن به هم دیشا

  ش حجله  شب امشب و دهیرس عشقش به سال دو

 . شه یم حساب

 

 و میدیپوش لباس که بود شب هفت ساعت بر و دور

 که میرسوند  یا خونه همون به رو خودمون یسخت به

 .بودم دهیدزد محسن

 

 اما دمید در یجلو آشنا هی که کردم احساس لحظه هی

 .نبود یخبر زدم  پلک یوقت

 

 !؟یشد شونیپر چرا ؟یکرد  یم یکس دنبال گونش -

 



 هی که بگم مادر به تونستم ینم بود، یمنف جوابم

 .شونمیپر  نیهم یبرا  دمید رو خانزاده  انگار لحظه
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 .بود خانزاده خود نکردم اشتباه من اما

 سمت به رو دستم در یجلو  که دمیفهم یوقت رو نیا

 .دیکش بزرگ  خانوم نیماش

 

  کینزد و رونیب روستا از بایتقر محسن ی خونه

 .بود یشهر  ی جاده

 

 سفت خانزاده یها دست م،ینشست عقب یصندل هردو

 .دیکش بو رو تنم یبو ولع  با و شد حلقه کمرم دور

 

 .دیکش یم بو و بود چسبونده گردنم  به رو شینیب

 یحت که بود باال یحد به کمرم دور هاش دست فشار

 . بشکنه یراحت  به رو کمرم دونست یم



 

 رو دستم منم نکنم، یتوجه  درد نیا  به کردم یسع

 .کنم یدلتنگ رفع و حلقه گردنش دور

 

 :گفت یم مدام ذهنم ته یصدا هی اما

 .شهیم  پدر مرد نیا -

 

 ریتقص و گناه اما نبود مهم چندان یسانل  خود دیشا

 !بود؟ یچ یطفلک ی بچه اون

 

  با رو یشهر کی و هیآدم چه پدرش بفهمه اگه قطعا

  یم ناراحت و گرفته حالش کرده، آباد  شیباز دختر

 .شد

 

  من که یمرد اگه شدم یم نابود کل به خودم من و

  گهید دختر با  شهیم محسوب شوهرم و  م حامله ازش

 .کنه یباز  عشق یا

 



 عقب و گذاشتم ش نهیس  یرو رو دستم نیهم یبرا

 .زدم پسش

 یسوال و درآورد گردنم یگود از رو سرش  خانزاده

 . کرد نگاهم

 

 به رو لبم  کالفه و دادم قورت پرصدا رو دهنم آب

 . دمیکش دندون
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  یرو لبش خانزاده اما داشتم یدور و زدن  پس قصد

 هام دندون چنگ از رو لبم دنمیبوس با و نشست لبم

 .کرد آزاد

 

 کشته کار اون و نابلد یادیز من نبود، خودم دست

 .بود

 و رام رو دختر هی دیبا چطور دونست یم  راحت یلیخ

 .ره یبگ یباز به رو قلبش و کنه خودش خام



 

 خوب انقدر داد یم بهم ی خوب حس هاش  لب حرکت

 .کنم حلقه گردنش دور  رو دستم تحمل و تاب یب که

 

  هاش بوسه لذت غرق اما داشتم رو زدنش پس قصد

 .شدم مکان و زمان از فارغ

 

 فراموشم کل به که بودم  هاش بوسه ریدرگ یقدر به

 که میهست یا خونه کنار و نیماش داخل قایدق ما شد

 .دارن آمد و رفت بهش آدم یکل

 

 سرش شد، جدا ازم خانزاده قهیدق چند از بعد باالخره

  نهیس یرو سر منم و داد هینک یصندل  یپشت به رو

 .گذاشتم ش

 

 کوبش یصدا  کرد، یم نوازش رو موهام نرم و آروم

 .بود  آور خواب  و آروم ییالال  هی مثل قلبش

 



 :کرد زمزمه و نشوند میشونیپ یرو یا  بوسه خانزاده

 .بود شده تنگ برات دلم -

 

 واقعا اما دهیشن اشتباه هام گوش کردم  فکر لحظه هی

 . شده  تنگ من یبرا دلش که گفت

 

 :زدم لب و کرد خوش جا لبم یرو یلبخند

 .منم -
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 گوشم کنار و برداشت سرم یرو از کل  به رو چارقدم

 :زد پچ

 ؟یچ توام -

 

  زمزمه و  دمیچسب بهش  قبل از شتریب ی کم ناخودآگاه

 :کردم

 .بود شده تنگ برات دلم منم -



 

 به اما برنداشتم ش نهیس  یرو از رو سرم که نیا با

 . کنم حس رو  لبخندش تونستم یم یراحت

 

 .خودش  بغل ای بود گرم نیماش دونم ینم

 کم کم هام  چشم و گرفت  خوابم یحساب  بود که یهرچ

 .رفت یم هم یرو

 

 و محسن یمهمون  به دیبا بخوابم، که خواستم ینم اما

 .رفتم یم نیریش

 

  یطرف از هم و کرد یم خواستم باز مادر که نیا هم

 . نمیبب رو نیریش که خواست یم دلم

 

 :زدم لب و دمیکش هام چشم به یدست

 .برم دیبا من ... من -

 

 :دیپرس و  کرد نگاهم متعجب خانزاده



 کجا؟ -

 

 : زدم لب و برداشتم ش نهیس یرو  از رو سرم

 .مادرم شیپ -

 

  باال رو سرم گذاشت، م چونه ریز رو دستش خانزاده

 :کرد زمزمه  هام چشم به اشاره با و داد

 !دختر یخواب خمار -

 

 !بود خاص و خمار یلیخ هم خودش لحن
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 :کردم زمزمه و افتاد هم ی رو  هام چشم

 .داخل برم  خوامیم که  نهیهم یبرا -

 



 داخل یسروصدا و آوردیم جا حالم هوا یسرد قطعا

 .پروندیم  چشمم از رو خواب کل به

 

 .برو بعد  بخواب کمی -

 

 رو دستش و گذاشت ش شونه  یرو رو  سرم خانزاده

 .کرد حلقه کمرم دور سفت هم

 

 .رمیم و کنم یم  فرار که انگار

 رو ما یکس بودم نگران اما بخوابم بود خدام از من

 .نه یبب باهم

 

 .نبود مهم اصال خانزاده یبرا اما

 قبل، از تر ش یب هرلحظه و کرد یم نوازش رو موهام

 . اوردیم فشار بهم خواب

 

 .کنم مقاومت کردم یسع مادر یادآوری با هم باز

 :کردم زمزمه و زدم پسش



 .برم دیبا -

 

 .نخورد تکون یا ذره خانزاده اما

 :دیغر و رفت غره چشم بهم اخم با

 . نباشه حرف -

 

 . بود راحت الشیخ و خانزاده خودش

  یچ همه  گهید دمید یم یکس اگه که بودم من نیا

 . شدم یم بدبخت  و تموم

 

 چشم کم کم که دیبوس و کرد نوازش رو موهام انقدر

 .برد خوابم و شد گرم هام
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 .شام پاشو  جان گونش... گونش -

 



 .کردم باز چشم خانزاده یصدا با

 .بود خانزاده  یپا ران یرو سرم و نیماش داخل هنوز

 

 :زدم لب و دمیکش هام چشم به یدست

 .شدم بدبخت -

 

 :دیپرس اخم  با خانزاده

 وقت؟ اون چرا -

 

 :کردم زمزمه و دمیکش صورتم به یدست

 . شده نگرانم تااالن حتما رهام ننه -

 

 : گفت و دی کش موهام به یدست خانزاده

  متوجه  که همسنته یدخترا  از پر و شلوغ انقدر -

 . شهینم نبودت

 



  یکرخت با بود برده خوابم نیماش یصندل یرو چون

 . دادم قوس و کش رو بدنم یکم و شدم  بلند جا از

 

 .بخورش  ایب -

 

 .گرفت سمتم به  رو مهیق بشقاب خانزاده

 جون به ها زده یقحط مثل و بود م گرسنه  یحساب

 .افتادم بشقاب

 

 اما کرد یم  نگاه بهم چشم ی گوشه از  یگاه خانزاده

 .زد ینم یحرف

 شکمم خجالت از و بود م گرسنه ی حساب که منم

 من یحت هم  رو خانزاده بشقاب که یطور  دراومدم

 . خوردم

 

 میروغن ی ها  لب یرو رو  شصتش انگشت خانزاده

 :دیپرس و دیکش

 ؟یشد ریس بود؟ خوشمزه -



 

 االن نیهم کردم یم احساس که بود یطور  تیموقع

 .بوستمیم و شهیم
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  ازم عیسر خورد،  نیماش ی  شهیش به که یا تقه با اما

 .داد نییپا رو پنجره و شد جدا

 

 :گفت و کرد نگاهم اخم با بزرگ خانوم

 .گونش نییپا ایب -

 

 .ستادمیا نی ماش کنار و شدم ادهیپ ریز به  سر و آروم

 و بست بهم محکم رو  نیماش درب بزرگ خانوم

 :دیغر

 دخترشو باباش، به خودت کردن ثابت  یجا به -

 ؟یکن یم نیماش سوار  یواشکی

 



 کمرم پشت رو دستش نموند،  خانزاده  جواب  منتظر

 :زد  تشر و داد هلم  درب سمت به و گذاشت

 .مادرته شیپ برو -

 

 . شدم خونه وارد ی حرف چیه بدون زده خجالت

 و یشاد از  یزیچ اما بود، یبرف و سرد هوا که نیا با

 .بود نشده کاسته مردم شور

 

 :دیپرس لبخند با نشستم که مادر کنار

 ؟ یخورد شام ؟یبود دوستات شیپ -

 

  نیهم یبرا بود م گرسنه بازم اما بودم خورده که شام

 :دادم جواب

 .گشنمه  هنوز -

 

 :گفت و گرفت سمتم به رو بشقابش مادر

 .شدم ریس من -

 



 بود هم سالم کامال که رو مامان یغذا یباق  حال خوش

 . نخوردم جم کنارش از مجلس آخر تا و خوردم

 

 به ی لبخند موند،یم بهم یلیخ نی ریش و محسن

  تا چسبوندم  مادر یبازو به  رو سرم و زدم شونیشاد

 .بشه کمتر میعروس خوردن بهم غم

 !داد یم محض آرامش  و بهشت یبو مادرم
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 "  روزهیف" 

 

 :کرد زمزمه و گرفت رو دستم نگران فاطمه

 رم؟یمیم من یعنی خاله -

 

 :دمیپرس و کردم یاخم

 گفته؟ بهت رو یچرند نیهمچ یک -

 



 :داد جواب و دیکش  موهاش به یدست ناراحت

  نیا گفت یم دوستش به  داشت پرستاره خانوم اون -

 دارن یالک که پولدارن  چه خانوادش ره، یمیم دختره

 . کنن یم  عملش خرج

 

 نیا و سنش از شتریب یل یخ د،یفهم یم یلی خ فاطمه

 .بود هم یبزرگ مشکل

 

 :زدم لب و نشوندم شیشونیپ  رو یا بوسه

 .امیم االن من -

 

 چندتا که بود ستادهیا اتاق درب پشت  یحال در رهام

 . بودن کرده ش دوره زن پرستار

 

 : گفتم و زدم صداش اخم با

 .دارم کارت رهام -

 

 :دیپرس و زد یلبخند



 ک؟ یکوچ خانوم شده یچ -

 

 :دادم جواب و کردم یاخم

 یم یخال مارویب دل ته جا نیا یپرستارا شهیهم -

 کنن؟

 

 کرده؟ یکار نیهمچ یک -

 

  جراحان نیتر  حاذق از یک ی بود، سماوات دکتر یصدا

 جان پدر بزرگ، یگیب لیا گلستان و گرمابه قیرف و

 !زمیعز

 

  یعصب یل یخ گفته؛ یچ فاطمه که دادم  حیتوض براش

 :گفت و شد

 .شهیم  خیتوب حتما -
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  حاضر داشت یمهربون  و کی کوچ قلب که فاطمه اما

 .زده بهش رو یحرف نی همچ پرستار کدوم بگه نشد

 

 که بود رهام با صحبت مشغول اتاق رونیب دکتر

 :دمیشن یاتفاق

 دادن؟  شوهر رو روزهیف  جان، رهام -

 

 :دیپرس متعجب رهام

 مگه؟ چطور نه، -

 

 : داد جواب  سماوات

 . شده باردار یزنا هیشب ش چهره -

 

 م چهره که یچ یعنی گردشد، حرفش نی ا از هام چشم

 ! شده؟ باردار یزنا هیشب

 

  بزرگ شکمم هم یکم انگار انداختم شکمم به ینگاه

 .داشت یکم ورم صورتمم و شده



 

 زمزمه نگران و دادم قورت ترس با  رو دهنم آب

 :کردم

 ! کرده؟ یدراز دست بهم  خان گیب نکنه ... نکنه -

 

 :گفت رهام که بودم شوک یتو  هنوز

 .ستین  حامله وگرنه روزا نیا شده چاق کمی -

 

 :گفت رهام حرف نیا جواب در ع ی سر سماوات

 وقت ه ی بودن دهیدزد رو روزهیف که دمیشن آخه -

 ...بهش اونجا نکرده ییخدا

 

 :گفت یجد کامال و تیعصبان از پر ی صدا با رهام

 دومندشم بود؛ دهیدزد رو روزهیف زن، هی اولندش -

  مشخص و بشه  حامله که  نگذشته زمان  ازش یدرحد

 ...باشه هم

 

 : داد ادامه و کرد خم سر ادب یا نشونه  به یکم



 .استاد برم من بااجازه -

 

 .میشد رو به رو باهم و اومد اتاق داخل
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 :گفت و انداخت  بهم یجد  کامال نگاه

 .یبد شیآزما میبر دیبا -

 

 :کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب

 ... زهیچ من ... من -

 

  اتاق از  خودش دنبال زد،  دستم مچ به  یچنگ رهام

 :گفت و  دیکش رونمیب

 !منم بچه اون پدر یباش حامله اگه -

 



 خوش دیبا  شد، تکرار سرم  یتو حرفش نیا چندبار

 .خوردم نیزم و رفت جیگ سرم اما بودمیم حال

 

 و دیبوس رو م گونه فاطمه کردم، باز رو چشمم یوقت

 :زد پچ گوشم کنار حال خوش

 .ی دار بچه شکمت تو خاله -

 

 .دیکش دست رو شکمم لبخند با و

 موندم رهیخ روم به رو به منگ و جیگ  یا لحظه چند

 :دمیپرس خودم از و

 م؟ حامله من یعنی -

 

 !سومته ماه از اول ی هفته آره، -

 

 .بود رهام یصدا

 و زد موهاش به یچنگ  کالفه کردم نگاه بهش یوقت

 :گفت

 .یدار  وقت هفته هی ش همه -



 

 :دمیپرس  متعجب

 ؟یکار  چه یبرا -

 

 : داد  جواب یسرد لحن  با و یجد

 !سقط -
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 :دمیغر و شدم زیخ مین سرجام  خشم با

 ؟یچ  سقط ؟یگیم  یچ که هست  تیحال چیه -

 

  تخت کنار  اومد، جلو درهمش یها اخم همون با رهام

 :گفت و ستادیا

 چه دوننیم  خانوادت ؟یکرد  ازدواج ؟ی دار شوهر -

 ؟ یخورد یگه

 



  و بشه مرطوب یکم تا دمی کش لبم یرو رو  زبونم آروم

 :دادم جواب

 .نه -

 

 :دیپرس کالفه  و زد موهاش به یچنگ

 ؟یکن سقط دیبا  گمیم چرا ی دیفهم حاال -

 

 .ستین مراد وفق  بر اصال اوضاع دونستم یم

 چه بچه نیا اومدن ایدن به که دونستم یم خوب

 .داشتم دوسش خب اما داره، همراه به یمشکالت

 

 . باتوام روزهیف... روزهیف -

 

  ینگاه  چشمم،  یجلو رهام دست خوردن تکون با

 :زدم لب و  انداختم بهش

 چته؟ -

 

 :گفت و گرفت دستاش نیب رو دستم



 بندازدتش؟ دکتر بگم -

 

 : دمیغر و زدم پسش اخم با

 . رونیب برو -

 

 :گفت و کرد باز لب رهام

 ... اما -

 

 سمت به یا اشاره ندادم، بهش زدن حرف ی اجازه

 :دمیغر  و کردم در

 . نمیبب خوام ینم رون،یب -

 

 !ییتنها و موندم من و رفت نداشت، یا  چاره که رهام
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 دوروزبعد #



 

  همچنان و  گذشته فاطمه عمل از ساعت هشت حدود

 .نبود یخبر  دکترها از

 بال عمل اتاق در پشت پرکنده مرغ مثل  حانیر و ثمیم

 .کنه آرومشون که داشت یسع مامان و زدن یم بال

 

  بودن اومده تهران به مغان از بابا همراه صبح امروز

 .باشن جا نیا فاطمه عمل موقع تا

 

 خنده یلیخ بابا دنید با مامان دکتر خواستگار ی افهیق

 .بود

 مامان کمر رو بابا دست یوقت و اومد جلو باز شین با

 .شد بسته ششین یکل به دید

 

 که بود ها ساعت  حاال و م یدیخند ریس دل هی عمل قبل

 .داشت یبرنم سرمون از  دست استرس

 



 من اما  بزنه حرف باهام کرد تالش ی چندبار رهام

 .نکردم یتوجه بهش

 یبرم رو ازش اخم با شد یم کینزد  بهم که هربار

 .کردم یم یدور و گردوندم

 

 و اومد دنبالم  هم رهام  که بخورم آب یکم تا رفتم

 :گفت

 . میبزن حرف د یبا کن صبر -

 

 :زد تشر و گرفت رو بازوم که شدم رد توجه یب

 ستم؟ین تو با من مگه -

 

 :زدم داد  و دمیکش رو دستم یعصب

 !کنم ینم سقط بچمو من -

 

 سمتمون به ینفر چند که بود بلند یحد در صدام

 .برگشتن
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 حرف مانع و گرفت رو دهنم دست با اومد، جلو عیسر

 .شد زدنم

 

 چخبرته؟ س،یه -

 

 رو دهنم یجلو  اما بزنم پس رو دستش کردم یسع

 :گفت گوشم کنار و بود دهیچسب سفت

 کار؟  یچ یخوا یم رو حرومزاده هی کن،  فکر خودت -

 

 :دمیغر و گرفتم  گاز رو دستش یعصب

 .منه بچه بچه، نیا -

 .حالل چه  حروم چه دارم یم نگهش

 

 .رسوندم هیبق به رو خودم و شدم رد کنارش از

  نشسته مکتین یرو کرد یم درد پاهاش چون مامان

 :دیپرس دنمید با و بود



 شده؟  غرق هات یکشت چته؟ -

 

 :کردم زمزمه و دادم رونیب رو نفسم کالفه

 ...نش یزیچ -

 

 شد باز عمل اتاق درب که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .اومد رونیب دکتر و

 دکتر دور یهمگ و شد بلند  جا از هیبق  مثل هم مامان

 .میزد حلقه

 

 :د یپرس یزار و ناله با حانیر

 دکتر؟  چطوره حالش -

 

 :داد جواب و انداخت بهمون یا وسانهی مأ نگاه دکتر

 بگم تونم یم فقط نرفت، شیپ خوب اصال عمل -

 !دیکن  دعا فقط و آماده یاتفاق هر ی برا خودتونو

 

 .خورد نیزم حانیر و رفت دکتر



 

 عمل اتاق از پرستار هی که بود نیا بدتر نیا از و

 :گفت و اومد رونیب

 ! کرد یقلب  ستیا ضیمر دکتر، -

 

 سر به ثمیم ستاد،یا منم قلب کردم احساس لحظه هی

 ریز مامان و کرد بلند ن یزم یرو از رو  زنش زنان

 .گفت لب

 

  حال خوش دکتر باالخره تا گذشت قرن مین ساعت، مین

  حال چون شده معجزه  انگار که گفت و اومد رونیب

 ! خوبه فاطمه

 

 و برگشت کمونیکوچ جمع  به یشاد و یحال خوش

 .بده یقربان تا رفت لحظه همون بابا

 

 اصرار که یرهام و من بد حال جز بود خوب  یچ همه

 .کنم سقط تا داشت



  یبابا تونسته ریام که بود دهیرس  خبر  روستا از

 شروع یوقت یاصل طوفان اما کنه یراض رو گونش

 .دیرس گوشمون به خان و خاتون یدعوا خبر که شد

 به یوقت و میبرگرد مغان به عجله با میشد مجبور

 . بودن نزاع مشغول خاتون و خان می دیرس عمارت

 

 !زن یشد  ارسالن مرگ باعث تو -

  ییشاهدزجرا عمارت نیا وارید و در ،ی کشت نویگل تو

 !یداد پسرت عروس به تو که هستن

 

 :زد ادیفر یبلند یصدا  با هم خاتون

 نیا ،یکرد ی کار دست المانوی اسب که یبود تو نیا -

 یبود تو نیا یزد یدزد تهمت نیگل به که یبود تو

 ...یکرد روشن رو  نهیک شیآت که

 

 :دیغر و زد خاتون حرف  وسط خان

  کتابخونه ی تو رو نیگل ی  جنازه که یبود تو نیا و -

 . یکرد چال  عمارت ته ی



 

  به خاتون  کردن، یم دعوا و ستادهیا ها  سرپله هردو

  هردو خورد زی ل خان یپا چون و کرد حمله خان سمت

  یراحت نیهم به و شدن پرت نییپا نرده یباال از

 !ُمردن

 

 کرده بدبخت رو آدم یکل نفر  دو اون نبود، یکردنباور 

 رو خودشون راحت انقدر خودشون اما بودن کشته و

 !مردن و کشتن

 

 **** 

 

 بعد _کماهی#

 

 "  گونش" 

 

 هی کلثوم کردن، مانیزا  روز هی یتو ی سانل و کلثوم

 .آوردن ایدن به یتپل دختر هی یسانل و یکپل پسر



 

  بود، شده خوب  یادیز یچ   همه خاتون و  خان مرگ با

  عقد شب امشب  و دیرس مادرش قبر به باالخره ریام

 .بود ما

 

 از رهام گفتنم، بله از بعد که بود یقسمت بهتر همه از

 از ش بچه یب هم یسانل  و کرد یخواستگار روزهیف

 ! رفت عمارت

 

  بخورمت خام که نیا به ؟یشیپ یکن یم  فکر یچ به -

 بکشمت؟ خیس به ای

 

  یلبخند برگشتم، سمتش به گوشم کنار ریام یصدا با

 خودم بودم شده تنش  محرم باالخره  که حاال و زدم

 :کردم زمزمه و کاشتم هاش لب ی رو یا بوسه

 !من ییموطال ی خانزاده -

 

 ان یپا
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