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 به را همه تن و پیچید عمارت در خان ی عربده صدای
 اطرافیان آورد، در لرزه

 نگاه جرئت و بودند انداخته پایی    ممکن حد تا را رسشان
 چشمان آن به کردن
 یم نداشتند، را بود کردن حمله ی آماده که وحش  
 در است ممکن خان دانستند
کد خشم شدت از ای مواقیع چنی     هایش ترکش و بتر
 اطرافیان به و شود پخش
 .کند اصابت

 همی    به !کردین؟ یم غلیط چه اونجا خرا نره شما پس_
 اونم کرد فرار راحتر 
 تا چهار .نوبرین شماها !بفهمه؟ کش که این بدون
 از در دم ذاشتم یم درخت
 هیکلتون این میومد،از کارم به بیشتر  نخورا بدر شما
 زن یه !نکشیدین؟ لتخجا

؟ همی    به !کرد؟ فرار و زدی دور شماهارو  !راحتر
 یم نگاه را زمی    بودند ایستاده رویش به رو که نفری چهار
 یم دلشان کردند،
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منده اینگونه اما بروند زمی    به و شوند آب خواست  ی رس 
 آن با خان .نشوند خان

 و رس یه تکشان تک از ایستاد، رویشان به رو هیبتش
 خودش بود، تر باال نگرد

 مانند که بود کش هر آرزوی و داد یم آموزش را افرادش
 و بلند قدی شود، خان
 برایش بود معلوم که قوی بازوان   با شانه چهار هیکیل
 سگرمه کشیده، زحمت
 تک ی حواله را خشمش پر نگاه و بود هم در هایش
 منتظر .کرد یم تکشان
 رسش خان ویجل داشت جرئت کش چه اما بود، جواب

 باز دهان و بیاورد باال را
 چون .نداشت جرئتر  چنی    هیچکس ...هیچکس !کند؟
 که بود خان مشت بعدش
 .بست یم را دهانش
 مشتش در را افرادش از ییک ی یقه رفت، جلوتر خان
د  : غرید خشم با و فش 

 حلقومتون از تا کنه نیم کار زبونتون .شماهام با_
ون بکشمش  .بت 
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 آرایم صدای با رسش کردن بلند بدون آنها از ییک باالخره
 :زد لب

 ...چطور دونیم نیم آقا بودیم مراقب ما_
 حرفش آمد فرود دهانش روی که خان محکم مشت
 ی گوشه از خون و ماند نصفه
 منقبض عصبانیت شدت از خان فک.شد جاری لبش
 دوکاسه چشمانش و بود شده
 .ردبگذ انگاریشان سهل این از بود محال .خون ی
 !بودین؟ مراقب چطوری !کرد؟ فرار و بودین مراقب_

 !هان؟
ی عصبانیت با و  :کشید فریاد بیشتر
 خوب رو جا همه.لشا تنه دنبالش برین!وایسادین؟ چرا_
 پیداش ، کنید ورویم زیر

 بیوفتی    چون کنید یم نیست به رس خودتونم نکردین
 تکتون تک پوست من دست

 !فهمیدین؟ .کنم یم قلفتر  و
 با خان که .پیچید عمارت در محکمشان ی بله یصدا
 :غرید خشم

 .شی    گم چشمام جلوی از هم حاال_
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 دور آنجا از رسی    ع خواسته خدا از هم افرادش
 پیدا گلبهار دانستند یم خوب.شدن
 روز فردا داشتند هم حق .کند یم پا به خون خان نشود

 عرویس .بود اش عرویس
 در خان آبروی پایه .بود شده برگزار خان دستور به که

 هر از خان و بود میان
 گفت یم وقتر  .گذشت نیم آبرویش از گذشت یم چه

 یم عروس فردا گلبهار
 این باید هم باز بیاید زمی    به که هم آسمان یعت   شود

 و گرفت، یم رس عرویس
ی که روزی آن به وای  آن شد یم انجام میلش خالف چت  
 و زمی    که بود وقت
 .زد یم گره بهم را زمان
 پیدایش اما گشتند گلبهار دنبال به شب از پایس تا

 قبل ساعتر  بار آخرین .نکردند
 که بود محاالت  از و بودند برده غذا برایش شدن گم از
 بدون بتواند کم تایم این در
 پیدا گشیر   ها ساعت از بعد و کند فرار ای وسیله هیچ
 .نشود
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 .شد یم تر پرخاشگر خان گذشت یم بیشتر  چ   هر
 گرفته پشت از را ستانشد

 و شد باز عمارت در که زد یم قدم عمارت در و بود
 شد، وارد پر توپ با فرشاد

 :وگفت ایستاد خان روی روبه فاصله با
ی دیگه_  گلبهار فهمن یم همه دیگه نمونده، صبح تا چت  

 وقت اون .کرده فرار
 خواستر  یم و همی    .میمونه من برای آبروریزیش فقط
 منو ستر خوا یم !آره؟
؟ پول یه ی سکه  !کت 
 دستور که دالییل از ییک کرد، نگاه برادرش به غیظ با خان

 با را گلبهار ازدواج
 آن با گلبهار .بود تندش اخالق همی    بود داده برادرش
 بود پشتش که حرف همه

 ازدواج که نداشت ست   .کرد نیم پیدا این از بهتر  شوهری
 و شد حامله ، کرد

 دست قصد مستر  حی    در هت  ش و نخور درد به شوهر
 را متاهل زن   به درازی
ش ماند خودش .رسید قتل به دعوا وسط داشت  و ودختر
 که ناجور پیشنهاد هزاران
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 حرف آنقدر .بودن بیوه جرم به هم آن .دادند یم او به
 شد زیاد رسش پشت های
 اما .برادرش با هم آن کند ازدواج داد دستور خان که

 از قبل روز درست
 .خان خواهر   شوهر با هم آن کرد فرار گلبهار زدواجشا

 از بیشتر  آبروریزی
 !این؟
 بنشاند را فرشاد داشت قصد و شد تر غلیظ ابروانش گره
 صدای که جایش رس
 :گفت رسش پشت از ای زنانه

ش کرده، فرار خودش پشم_  یه میگن .هست که دختر
ش رساغ رفیر   عده  با دختر
 مردم بی    زور به .تکجاس مادرش پرسیدن ازش کتک

 آوردنش دادن نجاتش
ون نداره، و کش اینجا دختر  این .اینجا  عمارت این بت 
 .ذارن نیم زندش باشه
اه همچی    برگشت، مادرش سمت به خان  نیم هم بت 

 دستان   با طور همان گفت،
 رفت مادرش سمت به بود کرده غالب هم در پشت از که

 :ایستاد رویش وروبه
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؟ پای ویسیمبن و مادر گناه_  پشت مردم حرف !دختر
 گفتیم که بود مادرش

ش نه کنیم عروسش  .دختر
 .شد نزدیک دو آن به و زد کری  یه لبخند فرشاد

 .نداره و کش اینجا که دختر  این .همینه درستشم_
 میمونه کرد فرار که مادرش
ش  که این از بهتر  چ   .همینجاست پناهش رس تنها .دختر
 رس ن   زنیکه اون دختر 

 اولش از بود همی    درستشم .عمارت این عروس بشه اپ و
ش  من وبرای دختر
ین  با حاال تا نیست معلوم که و خرابش مادر اون نه .بگت 
 ....نفر چند

 کردن دخالت ی اجازه تو به یک .فرشاد و ببند و دهنت_
 ببینم اتاقت تو گمشو!داد؟
 .کنم چیکار باید وضعیت این با باید

 خان دانست یم بست، دهان یدد را خان خشم که فرشاد
 عصبان   کاف   ی اندازه به

 رس را اش دیل و دق خان داد یم ادامه این از بیشتر  است،
 آن و کرد یم خایل او

 .روزگارش به وای وقت
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 در حتر  برگشت، مادرش سمت به گره پر صورت همان با
 نیم اوهم مقابل

 :بزند حرف آرام توانست
ش_  !سالشه؟ چند دختر

 دختر  آن دیدن با هم خودش کرد، مکث کیم مادرش
 وضعیت آن در که بیچاره
یک سوخت، یم بود زیبا هم باز انگت    رقت  که پناه ن   دختر
 به هم مادرش حتر 
 یم که حایل در هم آن گذاشت، تنها را او و نکرد رحم او

 نبودش در دانست
ش رسانجام  .شود یم چه دختر

 17 کنم فکر نداره، ست   نمیدونم،_ - .باشه سالش 16
 :گفت دستوری لحت   با و داد هایش سیبیل به تان   خان

ش_  .کجاست مادرش دونه یم حتما .اینجا بیارین و دختر
 خشم از رفت، سالن خروچ   در سمت به مردد مادرش
 .ترسید یم پشش
 زن   با خواهرش شوهر و بود خورده بهم برادرش عرویس

 زن بود قرار که
 خان دانستند یم ههم .بود کرده فرار شود برادرش

 دو هر خون کند پیدایشان
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 .ترساند یم را مادرش موضوع همی    و ریزد یم را نفرشان
 روز به روز پشش

 جلویش توانست نیم کش و شد یم تر یاغ   و تر رحم ن  
د، را  اگر شاید بگت 
 .نمیوفتاد اتفاقات این کرد نیم ازدواج به وادار را زن آن
 به کرد یم سنگیت   اش سینه روی که واندویه غم با

 تا رفت دختر  آن اتاق سمت
 بود، کباب دختر  آن برای دلش اما بیاورد، خان نزد را او

 تاوان دادن پس حقش
 ...نبود مادرش

*** 
 یم اشک آرام و بود کرده جمع شکمش در را پاهایش
 جای تنش تمام .ریخت
 انسان چنگ .حیوان چنگ نه اما .سوخت یم و بود چنگ
 وحش   خوی که هان  

 هان   انسان .کردند نیم رحم نت    خود نوع هم به و داشتند
 تمام رحیم ن   با که

ک  تن روی را هایشان ناخون و زده مرگ قصد به را دختر
 .بودند کشیده ظریفش
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 گوشه درد با او و نگذاشت مرحم زخمش روی کس هیچ
 در که بود کرده کز ای
 به ایهنگ تاسف با .شد وارد خاتون سلطان و شد باز اتاق

یک  یم درد که دختر
 :گفت و انداخت کرد یم ناله آرام و کشید

ایط کردن فرار با مادرت_  .کرد سخت هممون برای و رس 
 مردم دیدی که خودت

 .بش   قصاص تو مادرت جای به خوان یم .میگن چ  
ک  خوب را مردم های حرف کرد، بلند رس ترس با دختر
 یک از همه .بود شنیده
 مردم نظر از چون فقط...نگسارس .زدند یم حرف چت   

 نبود خون   زن مادرش
 میگفیر   .بودند شوهرشان شدن اغفال نگران ها زن و

 راه از را شوهرشان گلبهار
 ...اعتماد نبود بود، چت    یک اینا تمام معت   و .کند یم بدر
 شوهرش به کس هیچ

 شوهرش به نداشت جرئت کس هیچ نداشت، اعتماد
 بدهد تذکر بودنش هت    برای

 بیوه خاطر به خیالشان در که بود رسیده زن   به وزورشان
 داشت قصد بودن
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د را تکشان تک شوهرهای  .کند خانمان ن   را ها آن و بگت 
ک صدای  رفت، جلوتر خاتون سلطان .نمیامد در دختر
 ایستاد رویش روبه درست

 :گفت و
 .کت   پیدا نجات وضعیت این از تا میمونه راه یه فقط_

ک  زبانش از را حل راه تا بود دوخته هانشد به چشم دختر
 حرف با که بشنود
 :شد آوار رسش روی خانه تمام خاتون سلطان بعدی

 با کش وقت اون .فرشاد زنه بش   مادرت جای به باید_
 خانواده این عروس
 .نداره کاری

ک چشمان ون حدقه از دختر  های لب باالخره و زد بت 
 شد باز هم از اش خشکیده

 :زد لب آرام و
 ...من_

 :پرید حرفش میان به رسی    ع خاتون سلطان
 اون نیست، مادرت دیگه .نداریم ای دیگه راه.تو آره_

ون  رسه باهات همه بت 
  تون   یم آدما اون بی    کردی فکر دارن، جنگ

 
؟ زندیک  !کت 

دادن    نجاتت  امروز 
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؟ بعدش  پا از کاراشون با حرفاشون با روز یه باالخره !چ 
 االنم .میارن درت
 عصبان   کاف   ی اندازه به ببینتت، خواد یم خان وپاش

 فقط گفت چ   هر هست،
، آماده عرویس برای باید بعدشم چشم، بگو  وقت زیاد یس 

 .نداریم
 .نیست میگن که اینطوری من مادر کنید باور خانوم_

 هرجا ویل کجاست نمیدونم
 من مامان ذاره، نیم تنها اینجا منو گرده، بریم رفته

 .ستنی آدیم همچی   
ک  حال به دلش بیشتر  خاتون سلطان و زد یم هق دختر
 چاره اما سوخت، اویم
 .گذشیر   نیم دختر  این از هرگز مردم و خان!بود؟ چه

ون   عمارت این بت 
 
 زندیک

 را او که بود، همی    نجاتش راه تنها شد، یم سخت برایش
 فرشاد پشش برای
د  .بگت 

ک   با دختر
 
 جایش از کرد یم درد همچنان که وتت   درماندیک

 با . برخواست
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 باورش هنوز و نشست تنش در لرزی فرشاد اسم شنیدن
 روز این به شد نیم

 .افتاده
، پاشو_  عمل خان دستور به مجبوریم !چیه؟ چاره دختر

ی هنوز کنیم،  نگفته چت  
 کت   ازدواج فرشاد با باید گفت .نکن بازی جونت با ویل
 پاشو اآلنم.چشم بگو فقط
 .منتظره خان

 دنبال به را او و گرفت را دستش آرام خاتون سلطان
 .کشاند سالن سمت به خودش
ک  اما بود پاره تنش های لباس رفت، یم راه سختر  به دختر

 نظر به زیبا هم باز
 .رسید یم
 را در وبعد زد در اول خاتون سلطان رسیدند که سالن به
 با همچنان خان کرد، باز
 ایستاده ارانتظ به سالن وسط اش پیشان   وسط اخم آن
 سمت به شد باز که در.بود
ک ترس ترسناکش نگاه ، برگشت در  یم برابر چند را دختر
 دیگری راه اما کرد

 :ایستاد وجلویش رفت خاتون سلطان همراه به .نداشت
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شه_  ...کنم فکر .دختر
 خاتون سلطان و آمد باال سکوت ی نشانه به خان دست
 روی به رو کرد، سکوت
ک  روی ای ولحظه ایستاد لرزید یم ترس از که دختر
 در و کرد مکث صورتش

 :شد بلند بمش صدای آخر
 !کرده؟ باهاش کارو این یک_

ک به نگاهش  سلطان .خاتون سلطان مخاطبش و بود دختر
ک سمت به خاتون  دختر
 که این از قبل .پاره و بود خون   تنش های لباس چرخید،
 با خان بدهد جوان  
 :گفت سالن در حاض   افراد به خطاب اقتدار

 .اینجا بیارین و آوردن رسش بالرو این که کسان   تکتک_
 .نمونه جا نفرشونم یه

 دیگر ، کردن اطاعت دستورش از سالن در حاض   افراد
 از خان دانستند یم همه
ار کند اجرا حکم جایش به کش که این  قرار اگر .است بت  
 شود تنبیه کش بود
 .کرد یم را کار این خودش باید خان

 .باال بگت   و رست_
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ک شد باعث اش دستوری لحن  .کند بلند رس دختر
 اشک از پر معصومش چشمان
 چشمان در نداشیر   جرئت که بقیه برخالف .بود شده
 رسمه چشمان کنند نگاه خان
 :گفت بغض با و دوخت خان به را رنگش ای
 ویل کجاست نمیدونم .نکرده فرار من مامان کنید باور_

 من .گرده بریم
 ...نممطمئ
 یم وجرئت دل .شد گرش نظاره درهم هان   سگرمه با خان

 صحبت خواست
ی خودش که این از قبل هم آن .خان مقابل در کردن  چت  
سد  .بت 

 !کجاست؟ مامانت نداری توخت   یعت  _
ک  :داد تکان راست و چپ به رسی دختر

 مامانم !وبره؟ بذاره منو میشه حاض   مامانم کردین فکر_
 همه اون وجود با اگه

 .بذاره تنها منو محاله .بود من خاطر به موند اینجا تهمت
 فرار مامانم دونم یم من

 برده زور به که این مگه گرده، بریم رفته جا هر نکرده،
 .باشنش
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 یم جواب سوال با را خان سوال کش که بود بار اولی   
 بر موضوع همی    و داد

بان عصبانیت شدت از افزود، یم خان خشم  وار ض 
 و زد یم اش شقیقه یرگها

 بود باری اولی    این ، بود نشسته خون وبه رسخ چشمانش
 وسن کم دختر  یک که

 هم آن .کرد یم زبان   بلبل و بود ایستاده رویش روبه وسال
 او با حق که حایل در
 .نبود

 گرده بریم یک ببینم بگو برمیگرده مطمئت   انقدر که تو_
 عرویس قبل تا !هان؟
 !رسه؟ یم

ک  و این .داد تکان رسی مآرا دختر
 مادرش دانست نیم اصال .دانست نیم دیگر را مورد

 برگشتنش از که کجاست
 .باشد داشته خت  

 !گرده؟ یم بر موقع اون تا .بده منو جواب_
ک شد باعث خان بلند صدای  .ببند چشم ای لحظه دختر
 از خشم شدت از خان
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 یم نشان صورتش حرارت را خرابش حال و لرزید یم درون
 از ای تیکه .داد

ک لباس  های دندان بی    واز گرفت مشتش بی    را دختر
 :غرید اش شده قفل

 برگزار عرویس مراسم عمارت این تو قراره میگم من وقتر _
 هر تحت شه

اییط  یم پر و جاش خودت برنگشت مادرت اگه .میشه رس 
 .کت  

ک  :گفت رسی    ع ترس با دختر
 ...هنوز من کنم، یم خواهش_

 :ندارد شنیدن قصد دیگر یعت   این و مدآ باال خان دست
ی دیگه_  قبل تا برگرده بخواد مادرت اگه .نشنوم چت  

 صورت این غت   در مراسم
 .گفتم که همی   

ک کنار از و  برنداشته قدم از قدم هنوز اما شد رد دختر
ک که بود  تمام دختر

 اولی    این .ایستاد رویش وروبه گرفت کار به را شجاعتش
 کدختر  خان بود بار
 توانست تازه .کم ی فاصله این از دید، یم نزدیک از را

ک رنگچشمان  را دختر
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 ...بود ای رسمه دهد، تشخیص
 مامانم بدین یهفرصت تروخدا ...کنم یم خواهش خان_

 برای شده .گرده بریم
 کردن فرار اهل من مامان کنید باور .میاد من بردن

 یه فرصت، یه فقط نیست،
 ...کنم یم خواهش کنید، صت   مدت
 نه اما بود یاغ   هم ها چشم این .چشمانش در زد زل خان
 این .خودش ی اندازه به
ک به خشم با نگفت، هیچ بار ه دختر  نگاه همان از شد خت 
 کش بعدش دیگر که ها

ک .شد هم همی    .نداشت زدن حرف جرئت  که دختر
 کنارش از خان بست دهان

 .شد خارج سالن از بلند هان   قدم با و گذشت
ک هق هق صدای دنبالش به و  یم چطور .گرفت باال دختر

 مردی زن توانست
 چشم او به که !بشود؟ اش ناپدری بود قرار که شود

 مادرش چشم از ودور داشت
 .میکرد استفاده او به شدن نزدیک برای فرصتر  هر از

 به توانست یم چطور
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 با !داشته؟ اوچشم به هم قبل از برادرش بگوید خان
 اش شانه روی که دستر 

 یم دلش چقدر .برگشت خاتون سلطان سمت به نشست
 برای زن این به خواست
  نجات

 
 و اول حرف که افسوس .کند التماس اش زندیک

 و زد یم خان را آخر
 .نداشت تاثت   او روی کس هیچ حرف
*** 
 حلقه اش شده جمع پاهای دور را دستانش مدت تمام در

 اشک ابر مثل و بود کرده
 و میاید باشد که کجا هر مادرش بود مطمی    .ریخت یم
 ها آدم این بی    تنها را او
 به طور همی    .کند نیم رها اند تشنه خونش به که

 کرد یم فکر آمدنش و مادرش
 را رسش آمدند، سمتش به زن دو و شد باز اتاقش در که
 روبه هراسان و کرد بلند
 :پرسید دو آن
 ی نشانه هب زن   ها زن از ییک !برگشت؟ !اومد؟ مامانم_
 گرفیر   وبا داد تکان نف  

 :شود بلند جایش از تا کرد کمک او به دستش
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 خان تا کنیم، آمادت عرویس برای داد دستور خان_
 عاقد .بجنب نشده عصبان  
 .اینجاست دیگه دوساعت

 را چشمانش .شد تبدیل یاس به حرف این با امیدش تمام
د، هم روی  باید فش 

 داشت را کجا اصال !د؟ست   یم تقدیر دست به را خودش
ون !برود؟ که  این بت 

 اذیت و آزار مورد دیگر مرد توسط پناه ن   و تنها عمارت
 و گرفت یم قرار
، بجنب_ .... عمارت این داخل  .نداریم وقت دختر
 وبا انداخت دودختر  آن به نگایه شد، بلند جایش از آرام
 ای گونه التماس لحن
 :گفت

 پیغام جوری یه خدا روت !بزنم؟ حرف خان با تونم یم_
 گوشش به منو

 .میکنم خواهش بزنم، حرف باهاش برسونید،باید
 از را هایش دست هایش التماس به توجه ن   دو آن اما

 ”گفیر   با و گرفتند دوطرف
ون اتاق از را او ”میشه دیر داره  ، کرد تقال .بردند بت 

 اشک ، کرد خواهش
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 چه اشت،ند اش خواسته به اهمیتر  کدام هیچ اما ریخت
 به داشت جرئت کش
 آن !دارد؟ کار شما با دختر  این بگوید و برود خان رساغ
 دختر  این از قبل وقت

 .شد یم مجازات خودش
 را چشمانش جلوی خشم شد یم رد که سالن کنار از

 فریاد توان تمام وبا گرفت
 :کشید

 ....خاااان...کنید ولم خااااان،_
 در که نکشید ویلوط زد یم صدا را خان بلندی صدای با

 شد باز شدت با اتافر 
ون آن از پر توپ با وخان  :آمد بت 

ته چه_ ؟ یم عربده گلوت تو انداختر  و صدات خت   !کش 
 دستان که دونفری آن شد باعث خان خشمگی    صدای
ک  اورا بودند گرفته را دختر

ک .بیندازند پایی    را ورسشان کنند ول  حال که دختر
 مقد با بود شده رها دستانش

 اش عصبان   چشمان در رفت، خان سمت به بلند هان  
:ت      گف  بغض  وبا  شد  خ  ته 
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 زن خوام نیم من .نکنید کارو این کنم یم خواهش خان_
 منو .بشم برادرتون
 .میکنم خواهش .نکنید ازدواج به وادارم اما بکشید
ک دانست یم کرد، نگاهش دقیق خان  ترسد، یم او از دختر
د اوحساب از  میت 
 یم را حرفش هم باز داشت خان از که وحشتر  مامت با اما
 بود حاض   حتر  که .زد

 .کند عمل خان دستور خالف اما دهد جان
 رسی    ع بود شده صدا و رس ی متوجه که هم خاتون سطان
ک به را خودش  دختر
 :گفت هراسان و رساند

؟ یم چیکار اینجا_ ه ...آمنه !کت  ؟ ...منت    بیاین !کجایی  
ینش  ...بت 

ک سمت به خودش و  آمد، باال خان دست که رفت دختر
 غضب نگاه همچنان
ی روی آلودش  هم بدنش لرزش وجود با که بود دختر
 برای کرد یم مقاومت چنان
 روبه درست رفت، تر جلو خان .عرویس این نگرفیر   رس

 قد .ایستاد رویش
ک  . .رسید یم اش شانه رس تا زور به دختر
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کد نمدار چشمان به را کدرش و تت   نگاه  با و دوخت ختر
 :گفت غضب

 عرویس این از که داری رس زیر و کش نکنه !چیه؟_
 !هان؟ .فراری
ک  :داد تکان راست و چپ به را رسش تند تند دختر

 .خدا به نه_
؟ پس_ ون دون   یم !چ   !انتظارته؟ در چ   اینعمارت بت 

 رسته باال مرد یه اینجا
ون اون  !کردی؟ فکر اینش به .مرد ها ده بت 
 .ریخت هری دلش و نشست دختر  دل در جییت  ع لرز
 میاورد یاد به را هان   روز
دند را شان خانه در ها مرد که  یم در پشت ومادرش مت  

 .میکرد وگریه نشست
 تا نبیند، تا اتاق داخل میفرستاد را او مادرش که روزهان  
 نفهمد تا .نشنود

 .است دادن رخ حال در اتفاقانر  چه اطرافش
 خودش که .بودند مادرش دنبال به امرده آن موقع آن

 بود، گرم مادرش به پشتش
 خانه آن به برگشتنش تنهان   !داشت؟ را کش چه حال
وع یعت    .تدریج   مرگ رس 
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 هم او نداشت، ها مرد این از کیم دست هم فرشاد اما
یت مانند ی تنها به اکتر  چت  
 موضوع این گفیر   وجرئت بود شکمش زیر کرد یم فکر که
 .نداشت خان به را
م شدت از  را رسش .انداختند گل هایش گونه وحیا رس 

 را ونگاهش انداخت پایی   
 تندش لحن همان با خان که .خان های کفش به دوخت
 :گفت

 من بعدش فقط .برگرد نداری مشکل موضوع این با اگه_
 اتفاف   هیچ مسئولیت

م عهده وبه  بکی    من پیش و شکایتت بیان نفر دو .نمیگت 
 ونهم میشه حکمت
 .داد ازدواج قول ازش فرار برای مادرت که حکیم

 وبا شد عمیق ابروان بی    خط گلبهار فرار یادداوری با
ک ی چانه حرص  را دختر
 درد پر چشمان حتر  کرد، بلند را ورسش گرفت دست در

ک  اشک از که دختر
یز  :نمیاورد رحم به را دلش هم بود لت 

ون بریز رست واز فرار فکر فقط_  همچی    مبفهم که بت 
 حکمت رسته تو فکری
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 مادرت بفهمم اگه مخصوصا .کنم یم اجرا خودم وزودتر
 دادنت فراری برای

 میشید، سنگسار هم با دوتاتون هر وقت اون برگشته،
 !فهمیدی؟
ک  دست فشار از اش چانه .داد تکان رسی ناچارا دختر
 .بود گرفته درد خان

ی االنم_  و صدات دیگم .میش   آماده بازی کویل بدون مت 
 .نشنوم

 دست رفتنش وبا گذشت کنارش از لحظه همان و
ک  اش، چانه روی نشست دختر
 هم روی را چشمانش .بود سنگی    خان دست چقدر

 لب بغض وبا آرام و گذاشت
 :زد
؟ !مامان؟ کجان  _  !کجان 

ک  بود قرار چون .بردند عمارت حمام سمت به را دختر
 شود عمارت این عروس
ی نداشت جرئت کش  که خان گوش به بگوید، او به چت  
 را شان همه رسید یم

 .کردند یم نگاه او به غیظ با همه اما .کرد یم گور به زنده
 لباس شده طور هر
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ون تنش از هایش مخالفت وجود با را هایش  .کشیدند بت 
ک و  اشک صدا ن   دختر
 را بدنش داشت سیع لرزانش دستان با و ریخت یم

 :زد یم زار و بپوشاند
 دست من به بذارید، راحتم کنید، ولم میتونم، خودم_

 ...نزن
 هایش زجه به کس هیچ .بودند کر تکشان تک گون   اما

 از بعد و نکرد اعتنان  
 به آنها از ییک شستند هایش وقال داد میان را تنش که این

 :گفت تندی
 دیگه .یس   آماده کت   خشک و خودت رسی    ع باید پاشو_

ی وع تا چت    مراسم رس 
 .نمونده
 خودش پوشاندش اوبرای و گرفتند جلویش را ای وحوله
 خودش به را حوله رسی    ع
د  که .میخوردند بهم رسما شدت از هایش دندان .فش 
 :گفت کنارش از صدان  

 !...بشی   _
 تنش لمس از .کرد نشسیر   به وادار را او دستانش با

ار دیگران توسط  و بود بت  
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 به بار این اام .داشت یاد به موضوع این از تلج   ی خاطره
 حوله تنش لمس جای
 خشک ومشغول نشست بلندش موهای روی دیگری ی

 .شدند موهایش کردن
 تر آرام بگوید چقدر هر دانست یم و بود گرفته درد رسش
 گوشش به کش
ود  .نمت 
 رسش روی از حوله که بود شدن متالیس   حال در مغزش
 شخیص و شد برداشته
 :ایستاد رویش روبه دست به لباس

ون بریم باید بپوش یناروا _  ...رسی    ع .بت 
 :داد ادامه آرامتر  و
 تازه میشه عمارت این عروس داره خرابش سابقه این با_

 جور این .کنه یم نازم
 .بزنن پا و دست لجن تو گذاشت باید آدمارو
ک  خواسته خدا از دردمند تت   با نگفت، هیچ و شنید دختر

 هر تا شد بلند جایش از
 از که هان   لباس کند، تن را یشها لباس زودتر چه

 اما داشت انزجار پوشیدنشان
 .بود بهتر  بودنش لخت از
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 همان که کرد تن هارا لباس که شده که سختر  هر با
 وسلطان شد باز در موقع
ی ترحم نگاه .شد وارد خاتون ی به آمت    همچنان که دختر
 :وگفت انداخت میلرزید

 !ای؟ آماده_
ون   با دیگری او جای به

 :داد جواب خورس 
 .آمادن .خانوم بله_

 که گفت لب زیر ای وخوبه داد تکان رسی خاتون سلطان
 را رسش تعجب با دختر 
 خونش به پیش ای لحظه تا که کسان   تمام .کرد بلند
 آرایم به حال بودند تشنه

 .تخیم و اخم هیچ بدون هم آن .دادند یم انجام را کارشان
ون قصد خاتون سلطان ی گون   که داشت رفیر   بت   را چت  

 عقب به آورد، یاد به
 ، برگشت

 هاله بی    که رنگ ای رسمه گوی دو آن به نگایه دیگر بار
  قرمز ی

 
 گم رنیک

 :وپرسید انداخت بود شده
 !چیه؟ اسمت_

ک  :داد جواب مکث کیم وبا داد قورت را بغضش دختر
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 اینانا_
 معت   تر زیبا آن از و بود زیبا خودش مانند هم اسمش
 ...عشق ی ههال ...اسمش
 به را عشق ای فرشته همچون توانست یم دختر  این یعت  
 مانند که عمارت این

 !بیاورد؟ بود روح ن   و رسد زمستان
*** 
ی وع تا چت    تخت روی اتافر  در اینانا .بود نمانده مراسم رس 
 لباس و بود نشسته
 کشید لباسش به دستر .داشت تن به بلندی رنگ سفید

 همان .داد قورت را بغضش
 بپوشد، مادرش امروز بود قرار که داشت تن به را لبایس
 مادرش دانست یم

 یم کار این به تن اش آینده و او خاطر به و است ناراض  
 مادرش به ها بار دهد،
 چه کرد، نیم قبول مادرش و بروند اینجا از که بود گفته
 و رود یم او دانست یم

 .کند تن به را لباس این شود یم مجبور خودش
ده رسنوشت دست به را دشخو   هیچ دیگر و بود ست 

 نمیکرد رهان   برای تقالن  
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 آمدند دنبالش به کرد فکر اولش شد، باز اتاقش در که
 ای مردانه عطر بوی با اما
 را لباسش طرف دو دید، رویش به را خان و کرد بلند رس
 از و گرفت دست در

 ...شد بلند جایش
 !...خان_

 خان گوش به داشت شک که بود آرام آنقدر صدایش
 آن با خان باشد، رسیده
 :گفت و کرد نگاهش گره پر صورت

 !برگشت؟ مامانت شد چ  _
 و انداخت پایی    را رسش. جوشید اشکش ی چشمه
 .شد انگشتانش با بازی مشغول

 !کجاست؟ !کو؟ !میاد؟ نگفتر  مگه_
 کردن درک فقط .نمیاید مادرش که بود شده باورش دیگر
 کیم موضوع این
 لحظه را او مدت این تمام در مادرش .بود دشوار ایشبر 
 نیم جدا خودش از ای
ش دانست نیم و بود رفته خت   بدون حال کرد  باید دختر

پشت      بکشد،  را  او  جور 
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 کیم که صدان   با و کشید صورتش روی آرام را دستش
 :گفت داشت لرزش

 اومده پیش براش مشکیل حتما میاد، کردم یم فکر_
 ...وگرنه
 فاصله خان که کند دفاع مادرش از داشت سیع انچن هم
 پر قدیم با را بینشان ی
 نفس که طوری ، بود چسبیده اینانا به کامال حال ، کرد
 یم خایل اش عصت   های
 .او صورت روی شد

 کردیم رو و زیر جارو همه نزن، گول و خودت خودی ن  _
 که کش نبود،

 که کش ویل کرد پیدا میشه رو اومده پیش براش مشکیل
 یه تو و خودش دقت با

 کجا شبه یه نیست معلوم نه، رو کرده قایم مویس   رساخ
 پیداش باالخره ویل .رفته
 کنم یم رو و زیر رو ها خونه تک تک رم یم شده کنم، یم
 .کنم یم پیداش اما
 .دارم کارش وقت اون
 و کند بلند رس اینانا شد باعث آمت  ش تهدید لحن

 خان به را اش ترسیده چشمان
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 برای بود حاض   بدوزد، بود مقابلش کم ی فاصله در که
 جان مادرش جان نجات
 حتما که کرد یم فکر خودش پیش هم هنوز .بدهد
 دلییل نبودن این برای مادرش
 خودآگاه نا اینانا کرد رفیر   قصد خان که همی    .داشته
 تمام گرفت، را دستش

 :گفت خان به خطاب و ریخت چشمانش در را التماسش
 به باشید، نداشته کاری مامانم با کنم یم خواهش خان_

 فرار اهل من مامان خدا
 ساعته یک کنید فکر شما خوده اصال نیست، کردن
ه پناه کجا به تونسته  شما که بت 

 کنید یم فکر .بره که داره رو کجا .کنید پیداش نتونستی   
 هر از که روزان   همون
 !کنیم؟ رفرا تونستیم نیم زدن یم تهمت بهمون طرف
 برای جان   چون موندیم
 دارم قبول بودیم، مجبور چون موندیم .نداشتیم رفیر  

 ازدواج این برای مامانم
 همچی    خاطر به شناسم یم و مامانم من ویل بود ناراض  
ی  فرار به هرگز چت  
 .کنه نیم فکرم
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 چسبیده را بازویش که ظریف   دستان به غضب با خان
 اینانا که میکرد نگاه بود
 لحن همان با و کرد رها را دستش فهمید را منظورش زهتا
 :داد ادامه التماس از پر
 ...کنم یم خواهش خان_

 رفت، در سمت به و زد کنار را او دست پشت با خان
 از دانست یم خوب اینانا
 هم او با تواند نیم هرگز دیگه شود خارج که در این

 حاال همی    باید شود، صحبت
ی دیگر موقعیت این در برد، یم کار به را تالشش تمام  چت  
 دادن دست از برای

 لباس به پایش که برداشت خت    خان سمت به .نداشت
 شد پرت و کرد گت   بلندش

 او سفت ی سینه روی شدت با رسش و او آغوش در
 ی مردانه دستان .آمد فرود
م رنگ چشمانش شد حلقه دورش که خان  خود به رس 

 رسی    ع آنقدر چت    گرفت،همه
 آنها دوی هر از را حرکتر  هر قدرت که بود افتاده اتفاق
 .کرد یم سلب
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 که کرد بلند رس وقتر  و کشید رسش به دستر  آرام اینانا
ه نگاه  او روی خان ی خت 
 وبا نشد بیخیال هم رسش درد با حالت همان در بود،
 را حرفش هم باز بغض
 :کرد تکرار

 ویل کنم، یم بگید کاری هر ...کنم یم خواهش خان_
 ...سن مامانم

 ی اواجازه به لعنتر  بغض یعت   بدهد، ادامه نتوانست
 را لبش .داد نیم دادم ادامه
 لحن همان با و کرد وارد کمرش به فشاری خان که گزید
 :گفت وتت  ش تند

 آدما باش، داشته آدیم هر از و کاری هر توقع همیشه_
ی اون  نشون تو به و چت  
، تو خوان یم که دن یم  تر کم و اقعیشونو  خوده ببیت 

 فقط شایدم بینه، یم کش
 .خودشون

ه اینانا چشم از اشک  حرکت با که بست وچشم .کرد رس 
 .برد ماتش خان
 رحیم ن   با و کشید چشمانش به دستر  خشونت با خان
 :گفت
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ی اشکا این ریخیر   این با_  قانون .کنه نیم تغیت   چت  
ی .همه برای .قانونه  چت  
 .نمیشه عوض

 اینانا رفتنش با شد، خارج اتاق از رسی    ع و زد پس را اینانا و
 زمی    روی جا همان

 سنگسار فکر پیچید، اتاق در اش گریه صدای و نشست
 به رعشه مادرش کردن
  همان از که مادری هم آن .انداخت یم تنش

 
 یار تنها بچیک

 ...بود یاورش و
 ...کرد نیم رها تنها را او مادرش

د هم روی را چشمانش  جلوی نکرد سیع دیگر و فش 
 را هایش گریه صدای
د  گون   اما کرد، یم نرم هم را سنگ دل که هان   گریه .بگت 
 رسد عمارت این در
 رحم به برایش کس هیچ دل و نداشت دل کس هیچ

 ....نمیامد
به که میکرد یط را اتاق عرض و طول خشم با  به ای ض 
 قبل و شد وارد در
 و شد ازب در بتوپد در پشت شخص به خان که این از

 اتاقش وارد خاتون سلطان
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 :گفت دزدید مادرش از را نگاهش رسی    ع .شد
ون، برو_  .ندارم درمون   درست اعصاب امروز بت 

ی شناخت، یم خوب را غدش پش خانوم سلطان  را او چت  
 ن   بود، کرده کالفه
 :شد بلند خان صدای که بست را اتاق در حرفش به توجه

 !نیستم؟ شما با مگه_
 لبخندی پشش هان   خون   تند جواب در تونخا سلطان

 :رفت جلوتر و زد
 کرده بیت   پیش و رفتارت این شدم اتاق این وارد وقتر _

 . اومدم هم باز اما بودم،
 برای خودت کت   تحمل اتاق این تو و وجودم نمیتون   اگه

ون  به دست انداختم بت 
م جا هیچ نزنم و حرفام تا من چون شو کار  .نمت 
 مشت را دستانش مادرش به پشت حالت نهما در خان
 دندان روی دندان و کرد
د  مادرش پای اما ...بود رحم ن   بود، یاغ   بود، خشن .فش 
 گرگ میامد وسط که

د یم لب روی لب و گرفت یم آرام کیم درونش  هر تا فش 
 زبان به را حرف  
 .نیاورد
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 نیم مادرش روی به رو مواقیع چنی    در همی    برای شاید
 نیم شاید .ایستاد

 ببیند را شدن خونشد برای وتقالیش حالش این خواست
 مقابل در شود متوجه و

 که خاتون سلطان اما دهد، یم خرج به صت   کیم مادرش
 بهتر  را این بود مادر
 .نمیاورد رویش به و فهمید یم کش هر از
؟ فکر بیشتر  موضوع این راجب خوای نیم_  خودت !کت 
 ازت همه دون   یم

ون بیاد دهنت از حرف   برن یم حساب  جرئت کش بت 
  .نداره مخالفت

 
 کش بیک

 کرده فرار مادرش .نمیشه شه نزدیک دختر  این به نباید
 چیه معصوم طفل این گناه
 !دیدی؟ و چشماش معصومیت !شه؟ مادرش سوز پا که

 خودت .نداره ست   هنوز
ه روز هر شنایس یم و برادرت  وقتر  از و نفر یه رساغ مت 

 به ولشا زن که
ه صبح روز هر کرد ولش بچه خاطر ون مت   شب و بت 
 گرده بریم پاتیل و مست
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 میشه، دعواش آدم و عالم با نباشه خوب حالش .خونه
 مست بار چند دون   یم

 !زده؟ کتک خدمتکارارو کرده
 و گذاشته اش سینه روی را دستش رسید که اینجا به

 :داد ادامه
 عزیزه، برام بازم شهبا پشم بدترین پشم .مادرم یه من_

م این آیا ویل  دختر
 این اما کاره گناه من پش !؟ نیست عزیز مادرش برای
؟ دختر   !چ 
 مادرش سمت به خشونت با خان رسید که اینجا به

 که بود خشمگی    آنقدر برگشت،
 سلطان حتر  و شد نیم فروکش راحتیا این به خشم آتش
 این از گایه هم خاتون

 .ترسید یم خشمش
 تا کرد یم ولش بود عزیز مادرش برای اگه ردیک فکر_

ش  قربان   جاش به دختر
 یم من از شما وقت اون نکرد رحم بهش مادرش !بشه؟
 !کنم؟ رحم بهش خواین
 هایش لبخند شاید تا زد، لبخند هم باز خاتون سلطان
 :کند کم پشش خشم از کیم
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 جهنم دنیا که کی    فکر اینطور آدما باشه قرار اگه_
 بگو، حرف این جای به.میشه

 .وایمیستم پشتش من جاش به کرد خایل و پشتش مادرشم
 ایستاد پشش مقابل کم ی فاصله با .رفت جلوتر کیم

 برای کرد بلند را ورسش
 :رشیدش پش دیدن

ه رس ازدواج این_  کبود صورت دیدن طاقت بعدش بگت 
 خیلیا !داری؟ و دختر  این

 با بودن زن اون دختر  جرم به که شده ناپاک دلشون انقدر
 یم خرابش حال دیدن
ش بذار حاال بود اینجوری مادرش گن یم حقشه، گن  دختر
 اما بکشه، درد

 وجودشون تو انسانیت ذره یه هنوز که کسان   میدون  
 میگن !میگن؟ چ   مونده
 وگرفت زن اون دختر  و گرفت مایه آلود گل آب از خان
 .ناقصش برادر برای
 طفل این رسه و مادرش دیل و دق دارن هم هم حاال

 کاری .کی    یم خایل معصوم
 این خواد نیم دلم .مادرم یه به من ویل ندارم بقیه به

 هام بچه راجب حرفارو
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 هر و کنه عروسک و گناه ن   دختر  یه خوام نیم .بشنوم
 شدنش شکنجه شاهد روز
 تو فرشاد که پیش رسی .نیاد بر دستم از کاری و باشم
 کرده قفل و در مستر  عالم
 و کنه دار لکه خدمتکارو از ییک دامن خواست یم و بود
 برای دختر  اون وقتر 

 چ   در پشت ما دون   یم کرد مقاومت و جنگید عفتش
 صدای هنوزم !کشیدیم؟

 که اینجاست درد و گوشمه، تو هاش زجه و دختر  اون
 از کاری بسته در پشت
 .برنمیومد دستم

 نگاه تهه فرستاد را اش جدی نگاه و داد قورت را بغضش
 :پشش آتشی   

 رسه بالن   هر .ندارم اعصاب جنگ ی حوصله دیگه من_
 بیاد دختر  این

 .دامنش تو گذاشتر  و ازدواج این تو چون .تون   مقرصش
 و فکرات نشده دیر تا

 بود این برای دادم و ازدواج این پیشنهاد اول اگه من .بکن
 اون خراب حال که
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 بالن   برسه بهش دستت که همی    ترسیدم و دیدم و دختر 
 رسش اون از بدتر

 رسه و مادرش دیل و دق خوای یم لحظه اون گفتم میاری،
 معصوم طفل این
 کنه تکرار و گذشتش کارای فرشاد ...حاال ویل .کت   خایل
ی هر از قبل  تو چت  
 آوردنش دست به برای سالها که آبرون   .میش   آبرو ن  

 تصمیم یه با و جنگیدی
 .نده باد به غلط
 را هایش حرف .در سمت به کرد گرد وعقب گفت را این
 ماند یم حال و بود زده

 یم اجرا عمارت در که بود خان دستور تنها .خان تصمیم
 خان دید یم باید و شد
ی رسنوشت با ...دهد یم دستوری چه  در که دختر

 !کرد؟ یم چه بود دستانش
*** 
ون ی محوطه در جشن وع عمارت بت   مانند .بود شده رس 
 این در کش اگر ههمیش
 انجام اهایل تمام حضور با جشن کرد یم ازدواج عمارت

 یم چون خیلیا .شد یم
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کت به ای عالقه کیست عروس دانستند  مراسم در رس 
 خوردن برای اما نداشتند
های توسط که غذاهان    ورقص شد یم پخته عمارت آشت  

 یم شده هم پایکون   و
 .رفتند
 پهت   لبخند و بود کرده تن به را اش دامادی لباس فرشاد
 و داشت صورت روی
 بود، همی    قصدش هم اولش از .خواند یم آواز لب زیر
د را مادر که  با و بگت 
ش همانند هم مادر .باشد دویشان هر  و بود زیبا دختر

، ی چه دیگر خواستت   چت  
 !این؟ از بهتر 
 و رفت یم عمارت از دویشان هر با هم مراسم از بعد
 مشانکدا هیچ صدای دیگر
 ای گوشه هم خاتون سلطان .رسید نیم خان گوش به

 گر نظاره و بود ایستاده
 .بود دیگران
 .رسید نیم نظر به حال خوش اصال و بود پشش عرویس
 عمارت به نگایه
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 او مانند هم بقیه اما بود تکاپو در کش هر انداخت
 که همی    .نبودند حال خوش
خانه سمت به تا برگشت ش با برود آشت    رو به رو دختر
 هم او که حایل در شد،
 و ایستاد مادرش روی روبه بود، شده آماده جشن برای
 :گفت

 !ندیدی؟ و پژمان مامان_
 :گفت متعجب خاتون سلطان

_،  !پریس؟ یم من از توئه شوهر دختر
 :انداخت باال ای شانه سیندخت

 برای گفتم کردم آماده و لباساش ندیدمش دیشب از_
 رسش خت   شه، آماده مراسم
 .انگار نه انگار ویل خانوادست، این داماد

 خت   خون   به دامادش و دختر  اوضاع از که خاتون سلطان
 :گفت داشت

 !آبه؟ شکر بینتون هنوزم_
 شده عادی برایش موضوع این دیگر گون   که سیندخت

 :گفت و زد پوزخندی بود
 !باشه؟ دوم بار حاال که بود خوب بینمون یک_
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 پیدا وکلش رس باالخره باشه جا هر .اطرافه همی    البد_
 جای به هم تو .میشه
ه باال برو خوردن حرص  باهاش خورده یه ببی    رو دختر
 وقتر  از بزن، حرف
 .رسه یم عاقد دیگه االنا .کنه یم گریه داره رسه یه اومده

 مشغله کم زندگیخودش انداخت، باال ابرون   سیندخت
  مشغله به باید نداشت

 
 زندیک

 رسید  هم بقیه
 
 اتافر  سمت به و گفت ای باشه .کرد یم یک

 راه گفت مادرش که
 .ببیند را برادرش عروس نمیامد بدش هم همچی    .افتاد
 دل که برادری هم آن

 .نداشت آن از خویس  
 که برود اتاقش سمت به داشت قصد هم خاتون سلطان

 ماتش .شد رو به رو خان با
 که طوری شدند گردتر و گرد رفته رفته چشمانش و برد
 از داشت امکان آن هر

ون حدقه  و بیند یم اشتباه کرد حس ای لحظه .بزند بت 
 آن در ، نیست خان این

 توانست نیم اما کرد شک هم چشمانش به حتر  لحظه
 در را رویش پیش ی صحنه
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 .بگنجاند ذهنش
 دست هم آنها وحال شدند او ی متوجه هم بقیه کم کم
 خاتون سلطان حال از کیم

 بودند منتظر وهمه ماند ثابت خان روی اه نگاه .نداشت
 کارش این برای خان که

 :گفت تش   با و ایستاد جایش رس خان که بدهد توضیج
 .کارتون رسه برید !میکنید؟ نگاه چ   به !چیه؟_

 نگاه رسی    ع بودند کرده هول او صدای شنیدن با که بقیه
 همان .برداشتند او روی از

 آمد، پایی    ها هپل از حایل خوش با هم فرشاد لحظه
 دیدن با اما بود کوک کیفش
 طول کیم زد، خشکش جایش رسه و شد خایل بادش خان
 را اتفاق این تا کشید
 جایش به و کشید پر لبش از لبخند کم کم ، کند درک
 .دوید صورتش به اخم
 :کشید فریاد و رفت خان سمت به بلند هان   قدم با
 !تو؟ یا منه عروسیه !وضعیه؟ چه این_
 ن   و نرفت برادر دو دعوای بی    بار این خاتون طانسل

انه  جواب منتظر صت 
 :دارد کارش این برای توضیج چه ببیند تا بود خان
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 خراب من مراسم نداری حق ویل .باش ، خان   توام، با_
،  لباست برو رسی    ع کت 
 .کن عوض
ه برادرش چشمان در خان  ی فاصله قدیم با و شد خت 

 ادفرش کرد، پر را بینشان
 تو دانست یم .برد یم حساب همیشه ابهت و نگاه این از

 ایستد به خان روی
ی چه بعدش  کوتاه رسی این اما است انتظارش در چت  
 برادرش گذاشت نیم.نیامد

 .کند خراب گونه این را مراسمش
 .امشبه مناسب من لباس_

 :داد وادامه گرفت دست در را فرشاد لباس ی یقه
 تو بخوای اگه نباشه،البته ناسبم تو لباس کنم فکر ویل_

کت مراسم  .کت   رس 
 را خان های حرف توانست نیم شد، جمع فرشاد صورت
 فهمیدن بی    کند، درک
 گویا شد، بلند خان صدای که بود کرده گت   نفهمیدن و
 اهان   تمام خواست یم

 :بشنوند را صدایش عمارت
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 اما میشه، برگزار عرویس عمارت این تو امشب گفتم من_
 یک، عرویس تمنگف

 با نگفتم اما میکنه، ازدواج امروز دختر  اون گفتم !گفتم؟
 !گفتم؟ یک،

ه خان به کینه با و نشست خون به فرشاد چشمان  خت 
 پایی    خان صدای ولوم .شد
 :گفت بود فرشاد مخاطبش تنها حال که حایل در و آمد

 .کن پیداش بگرد برو بود، دیگه ییک تو عروس_
ون سمت به و شد رد فرشاد رکنا از رسی    ع خییل و  بت 

 های ونگاه .رفت عمارت
ه  در که بود رسمشان .کشاند یم خودش دنبال به را خت 
 تنها عرویس روز

 آن بختر  سفید .کنند تن به سفید لباس داماد و عروس
 و عروس آن   از فقط روز
 به پوشیدند یم لبایس رنگ هر بقیه روز آن و بود داماد
 فرشاد امروز و.سفید جز
 .داشتند تن به سفید لباس هم با دو هر خان و

 را شد یم برگزار باید که مراسیم ، بود گرفته را تصمیمش
 ، کرد یم برگزار
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ات کیم با هم آن  مردم متعجب ی چهره کنار از .تغیت 
 یم کش دنبال به ، گذشت
 با کرد پیدا دیوار کنار را شخیص آن که همی    و گشت
 . رفت سمتش به عجله
 با داشت و بود نشده خان ی متوجه هنوز ابلمق شخص

ی وتاب آب  برای را چت  
 .میکرد تعریف کنارش مرد

 خدا میشه، عرضه ن   فرشاد اون زن داره که بهتر  همون_
 رو تخته و در خوب
 فرشاده همون لیاقتش خرابه وقتر  اما خوشگله کرده، جور

 خر خدا .ناقصه
 نیم هک بهتر  همون .نداد دم و شاخ بهش که وشناخت

 یه و شن دار بچه تونن
 قبل تا خوبه باز .بندازن پس خودشون مثل الاوبایل

 وجودش از کیل ما ازدواجش
 .بردیم فیض

 حال و شور وبا شد بلند کری  هش های خنده صدای و
ی  :داد ادامه بیشتر

 مست مراسم تو امشب همیشه مثل احمقه، فرشاد_
 طرف نمیفهمه شبش و میکنه
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 باز چند قبل از زنش دونه یم چه.هن یا بوده دختر  اصال
  خواب زیر فقط

 
 ....خ

 را گلویش پشت از دستر  که بود نشده تمام حرفش
 خفه قصد به که دستر  .چسبید
 دم توانست نیم حتر  او و فشارد یم را گلوش کردمش
 .ببیند را قاتلش آخری
 را گردنش که گذاشت دستر  روی را دستش دو هر

 زد یم پا و دست بود، چسبیده
ن، ای ذره برای کرد یم وتقال  .رهان   برای اکست  
 دست یک آن به زورش هم دستش دو هر با گون   اما

 مرد رسید، نیم قدرتمند
 ترس با و بود بسته دهان بود دیده را خان که هم مقابلش

 کرد، یم نگاهش لرز و
 و بود دیده تنش در هم را سفید لباس حال که مخصوصا

 نفس جرئت حتر  دیگر
 .داشتن کشیدن

 دست زیر و شد یم کبودتر رفته رفته صورتش جوان مرد
 دادن جان حال در خان
 باالخره خان که دید یم چشم به را مرگ داشت و بود

 .کند رهایش داد رضایت
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 شد پرت مرد شد، رها مرد گردن دور از دستش که همی   
 گردنش ، زمی    روی
 .شد زدن رسفه مشغول و چسبید را

 فحش تا چند تا برگشت عقب به آمد جا حالش که کیم
 پشت شخص نثار آبدار
 از ورسی    ع شد گرد چشمانش خان دیدن با که کند رسش
 :شد بلند جایش

 ...آقا_
 :گفت و کرد نگاهش ابهت همان با خان .لرزید صدایش

؟ یم چ  _  !گفتر
 :بود افتاده پته تته به انداخت، پایی    را رسش مرد

 .آقا ی..هیچ ... من_
؟_ ان   یه نم ویل !هیج 

 بار یه بودم گفته .شنیدم چت  
 قضیه این راجب دیگه
 !کنم؟ یم چیکار بشنوم
 :کرد بلند را رسش زده وحشت و نشست مرد تن به رعشه

 دارم نفهمیدم کردم جوون   کنید، رحم کردم، غلط خان_
 ...گم یم چ  
 و زد پس را دستانش رسی    ع خان که گرفت را خان پای و

 مرد به را نگاهش
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 :انداخت بود ایستاده رویش به رو هک دیگری
ون؟ بکشم حلقومت از باید هم رو تو زبون_  !بت 

 :گفت و گذاشت دهانش روی را دستش دو هر رسی    ع مرد
 یم قسم زنم، نیم حرف   هیچ نشنیدم، هیج   من خان_

 .خورم
 مردی به و رفت عقب سمت به قدیم .داد تکان رسی خان
 نشسته زمی    روی که
 :گفت کرد یم التماس هایش گریه میان و بود

 !...باشید منتظر !...دنبالتون فرستم یم_
 کار در ببخشش نه دیگر که ...حکم اجرای یعت   این و

 قبل .فرار راه نه و است
ی راجب تا بست یم را مردم دهان باید عقد از  که دختر

 شود زنش بود قرار
ی  خودش را بودندش ناپاک یا پاک .نیاورند زبان به چت  
 آن و فهمید یم امشب
 اگر حتر  ..کند چه دختر  این با گرفت یم تصمیم وقت
 حق کش هم بود ناپاک
 همه امشب...خودش جز نداشت را او راجب نظر اظهار
 ...فهمید یم را چت   
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ی هر از قبل برگشت، عمارت به  مرد دو آن دنبال به چت  
 از ییک و فرستاد
 :ایستاد مقابلش افرادش

 ...اومدن عاقد آقا_
 :داد ادامه مرد آن که داد تکان رسی

 ...برادرتون آقا،_
 :آورد اوباال کردن ساکت برای به را دستش

 کوچک باشه، بهش حواستون دنگ شیش مراسم آخر تا_
 رسیعا کرد خطان   تریم
یدش اینجا از  .بت 
 بود قرار که سالت   سمت به خان که گفت چشیم مرد

 شود برگزار آنجا مراسم
 .بود ایستاده انتظارش به در دم مادرش .رفت
 را او همی    و چیست کار این از پشش قصد دانست نیم
 که خان ترساند، یم

 فرشاد از حتر  و و نبود دارش جلو کش شد یم عصبان  
 یم تر خطرناک هم
 .شد

 :گفت نگران   وبا ایستاد جلویش رسی    ع
؟ چیکار خوای یم_  !کت 
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 :داد جواب و گذاشت مادرش ی شانه روی را دستش خان
م زن خواستر  نیم مگه_  .دیگه میکنم کارو همی    دارم .بگت 
 بعدی سوال پرسیدن فرصت مادرش به که این از قبل و
 پشت را دستش بدهد را
 :گفت و گذاشت او
 !...منتظره عاقد ...داخل برو_

 راه رسش پشت هم خان شد وارد ناچارا که خاتون سلطان
 سمت به و افتاد

 پایی    رسش که اش ای رسمه چشم عروس .رفت عروسش
 آرام چنان هم و بود

 عوض دامادش دانست نیم هنوز گون   .ریخت یم اشک
 فرشاد جای به و شده
 یم مهیم این به موضوع اگر .شود خان عروس است قرار
 عوض حالش فهیم
 !شد؟ یم

 خان دیدن با و بودند شده موضوع ی متوجه تازه ای عده
 با داماد جایگاه در

 کیم که هم عاقد .میکردند نگاهش شده گشاد چشمان  
 چشم بود ضعیف چشمانش
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 خان مقابلش شخص شود مطمی    تا کرد ریز را هایش
 خاطر به .فرشاد یا است

 بیند یم اشتباه کرد فکر ای لحظه داشتند بهم که شباهتر 
 فرشاد فریاد صدای که
 .بریدند را صدایش که نکشید طویل اما شد بلند دیگر بار
 به شرس  تکان با خان و

وع باید که فهماند عاقد  .کند رس 
وع و کرد وجور جمع را خودش زود خییل هم عاقد  رس 
 ی خطبه خواندن به کرد
 پش مراسم برای .بود ومبهوت مات هم هنوز اما .عقد

 آمده عمارت این کوچک
 .دید یم خودش مقابل در را خان حال و بود

 انشانده بودند کرده رفتار بد اینانا با روز آن که کسان  
 باورشان بود، مانده باز
ی شد نیم  اند کرده رفتار هرزه یک مانند او با که دختر
 بشود است قرار حال
 که موضوع این به فکر از .عمارت این کوچیک خانوم
 رفتار ها بعد است ممکن
 .افتاد تنشان به رعشه خان دست کف بگذارد را بدشان

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 اینانا یر  گف بله ی لحظه و میخواند را عقد ی خطبه عاقد
 روی توری رسید، فرار

 منتظر ی چهره به توجه ن   او و بودند انداخته صورتش
 و بود بسته چشم دیگران

 زمختش دستان با کش که زد یم صدا را خدا دل در
به محکم  پایش به ای ض 

 که عاقد .بفشارد هم روی را چشمانش شد باعث و زد
ه نگاه  اینانا روی اش خت 
 :کرد تکرار را حرفش دیگر بار بهت با بود

 !وکیلم؟ خانوم عروس_
 نه و آورد گل کش نه شنید، را جمله یک همی    فقط
 دندان حرص با خان گالب،
د یم هم روی را هایش  سیع که صدان   با اینانا که فش 
 .گفت بله نلرزد داشت
 و کردند نگاهش غیظ با ای عده ، زدن دست ای عده
 در هنوز دیگر ای عده
 .بودند خان حضور شوک
 صدا ن   و گرفت دهانش جلوی را دستش پشت اینانا
 یم چطور.ریخت اشک
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 قصد و شد یم اش پدری نا داشت که مردی توانست
 داشت را او به درازی دست

 و نفرت دچار او لمس با !بپذیرد؟ شوهرش عنوان به را
 حال و شد یم انرجار
 بود شوهرش که مردی اختیار در را تنش شب هر باید
 و شود تمکی    تا دده قرار
د دردش به تا ای گوشه کند پرت را او آخر در  .بمت 
 یم دلش اینانا و بودند خان گفیر   بله انتظار در همه

د را هایش گوش خواست  بگت 
 و بلند که خان ی مردانه صدای شدن بلند اما نشنود، تا
 بمش صدای آن با اقتدار با
 تباهاش کرد حس ای لحظه زد، خشکش اینانا ، گفت بله

 برایش آنقدر صدا اما شنیده
 باز دهانش خان دیدن با و کرد بلند رس که بود واقیع
ه مبهوت و ومات ماند  خت 
ه .شد اش  با و بود اش پیشان   روی اخیم که اون   ی خت 
 حواسش اش جدی نگاه
 چه فهمید یم باید .بود سالن در حاض   افراد تک تک به

 وچه است دوستش کش
 .دشمن کش
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 و بود خاتون سلطان زد یم لبخند دل ته از که کش تنها
 صدای به توجیه دیگر

ش  :گفت یم لحظه هر که دختر
 بگم داداش خان به باید گوریه، کدوم نیست معلوم_

 به بفهمه تا وبرسه حسابش
 .باشه داداشم عقد تو باید خانواده این داماد عنوان
 جلو و داد جرئت خودش به باالخره خان سلطان .نداشت

 و پش روی به رو .فتر 
 یعقد سفره روی از را هایشان وحلقه ایستاد عروسش
 .ایستاد کنارشان و برداشت

 چشم با که خاتون سلطان به نگایه تور آن پشت از اینانا
 های حلقه به وابرو

 جلو را لرزانش دستان و انداخت کرد یم اشاره دستش
 تر بزرگ ی حلقه .برد

 روی که خان بزرگ ستاند به نگایه مکث کیم با برداشت
 بود پایش ران

 .انداخت
د را دستش نداشت جرئت  ، کند دستش انگشتر  تا بگت 
 متوجه که خاتون سلطان
به بود شده  :گفت آرایم صدای با و زد خان به آرایم ی ض 
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 ...حلقه ...پشم_
 ، گرفت را دستش عروسش به کردن نگاه بدون خان
 شد باعث که یهون   آنقدر
 رسی    ع .تنش توی بنشیند خفیف   لرز و بخورد تکان   اینانا
 ظریف دستان در را حلقه
 او از را خودش ی حلقه داشت قصد و کرد جای اینانا
د  کند دست خودش و بگت 
 و شد تر عمیق اخمش .شد مانع دیگران نگاه سنگیت   که

 اینانا جلوی را دستش
 کرد دستش به را حلقه لرزان دستان همان با واینانا گرفت

 بلند صداها دیگر ربا و
یت   برای ای عده.شد یک خودشت   ای وعده گفتند یم تت 

 فقط و نبود مهم برایشان
ی خواستند یم  .باشند گفته چت  

 مرد که این از دانست نیم ، بود شوکه همچنان اینانا
 باید نیست فرشاد کنارش
 حتر  دیگر .ناراحت است خان چون یا باشد حال خوش

 لحظه تا بود کرده فراموش
 کشیده ته هایش اشک و بود کردن گریه حال در پیش ای

 زیر به رس فقط .بودن
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 خان کار این دلیل دل در و زمی    به بود دوخته را نگاهش
 حالچ   خودش پیش را
 .کرد یم

وع مردم تازه شد تمام که عقد مراسم  و رقص به کردن رس 
،  که هم عده پایکون 
 همه دیگر آمدند، عمارت به خان ازدواج خت   با نبودند
 بودند کرده فراموش
یست همان خان عروس  زده را او کش قصد به که دختر
 گفته دشنام او به و بودند
 چند خان ازدواج خت   شنیدن با جشن حال و شور.بودند
 حال این با اما شد، برابر
 .کردند یم نگاه اینانا به غیظ با که کسان   بودند هم باز

ان ا نا او به لب زیر دختر  خوبش شانس به و فتندگ یم رس 
 آخه .میفرستادند لعنت
ی کدام  و رسش پشت های حرف آن با توانست یم دختر
 دیگر زنان به که پدری
 بود هرزه خودشان گفته به که مادری و داشت چشم
 !شود؟ خان عروس
 به خشم با خان و کردند یم نگاه اینانا به کینه با آنها
 بدترین کنارش دختر  ...آنها
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 کش و میامد حساب به زنش دیگر بود که مه عالم دختر 
 به اینگونه نداشت حق
 .دانست یم خودش به توهی    را کند،این نگاه زنش
 با جوان   پش که داشت را جایگاهش از شدن بلند قصد
 حایل در دستش بطری
 که کش تنها شد، عمارت وارد خورد یم تلو تلو که

 بود، خان شد او ی متوجه
 ایستاد خان روی به رو جمعیت وسط رفت، تر جلو پش
 کوبید را دستش بطری و

 .زمی   
 ها نگاه وتمام رفت فرو سکوت در عمارت ای لحظه
 پش آن سمت شد کشیده
 .نگریست یم خان به خشم با که مست
د را جلویش کش که این از قبل  :شد بلند صدایش بگت 

 که و دختر  این دادی اجازه خودت به چطور خاااان،_
 نداره و کس هیچ دیگه حاال

؟ عقدش ناراض   اینطوری ؟ تو !کت   وجدان !انسان 
 یه مثل باید خان   اگه !داری؟
 که این نه کردی یم کمکش و داشتر  هواش تر بزرگ
 کمال در و زور با اینطور
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 .کت   عقدش رحیم ن  
 :توپید او به عصبانیت با گرفت را دستش مردی

ه شو خفه_  یم حرف یک جلوی داری میدون   رس، خت 
؟  معذرت باش زود !زن 

 ...کن خوایه
 و زد پوزخندی نداشت، تعادل همچنان که مست پشک
 :گفت

 خدمت مردم به بود قرار که مردی !خان؟ !یک؟ جلوی_
 وبرقرار عدالت که کنه،
 و خدمت اون االن باشه، وداشته مردمش هوای که کنه،

 !کجاست؟ عدالتش
 !میده؟ مانجا خان که کاریه ، موقعیت از سواستفاده

ای کردن عقد !آره؟  ن   دختر
 !ده؟ یم پناه بهشون اینجوری !پناه؟
 از و کردند احاطه را دوراش تا دور رسیعا خان افراد

 که گرفتند را او دوطرف
 شد؛ بلند فریادش صدای

 خااان ده نیم زدن حرف ی اجازه حتر  مردم به که خان  _
 ن   مردم شماها نیست،
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وی آدیم همچی    از عرضه  و آدیم همچی    !کنید؟ یم پت 
 فقط شماها !دارید؟ قبول
 شاید خوارین،تا پاچه دنبال فقط .همی    ترسید، یم خان از
 جان   یه خان روزی یه

 دل حرفای من حرفای ..کنید ولم داشت، و هواتون
 جرئت شماها فقط خیلیاتونه
 !میگم؟ دروغ ندارید، و زدنش
 باال مانه از خان بودند، کرده سکوت ترس از دیگر مردم
 از رسش ی اشاره با

ند فاصله مرد آن از خواست افرادش  جلو خودش و بگت 
 .رفت

 او به را خشمگینش چشمان و ایستاد رویش به رو درست
 :دوخت

، یم خان وظایف از داشتر  خب_  ...بده ادامه گفتر
 نفسش به اعتماد کیم فاصله آن از خان دیدن با که مرد
 آب بود، داده دست از را

 :گفت تری آرام صدای با و داد قورت را دهانش
 !کردین؟ عقد چرا و دختر  این_

 ...شد نیم اما باشد، خونشد داشت سیع خان
 !بدم؟ پس جواب هم تو به باید_
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ی آره، بقیه به اما نه، من به_  نداره رو کش که دختر
 .کرد عقدش زور به نمیشه

 !کنم؟ یم و کار این دارم زور به گفته یک_
ه اینانا و خان به متعجب همه  با که اینانان   شدند، خت 
ه دو آن به ترس  شده خت 
 .بود

؟ اینکارو زور به یعت  _  ...اینان االن !نمیکت 
 خورد خان از که دهت   تو با که بود نشده تمام حرفش
 را دستش مرد .کرد سکوت
 که شود زمی    پخش بود مانده کم گذاشت دهنش روی

 تا گرفت را او شخیص
 .شود پا رس دوباره

 میاری، زبون به و من زن اسم باشه آخرت و اول بار_
 از و زبونت بعد رسی

ون، کشم یم حلقومت  !فهمیدی؟ بت 
 هم را فکرش کش شد، چندان دو حرف این با همه ترس
 روی خان کرد نیم

ی  اینچنی    نگذشته عقدشان از ساعتر  هنوز که دختر
 .باشد حساس
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 بعدا را کردند دختر  نای با که کارهان   خان که این فکر
 تنشان به رعشه کند تالف  
 کش گناه از راحتیا این به که نبود کش خان .انداخت یم

 آن اگر حتر  بگذرد،
 .باشد شده کهنه دیگر گناه

 آدمان   همی    وگرنه .مردونگیشه از خان کار این جوون،_
 حال در االن تا که

 .بودنش کشته بار صد بودن کردن شادی
زن   سمت به همه نگاه  چرخید، بود زده را حرف این که پت 

زن    که آرام پت 
 .بود جشن گر نظاره و بود ایستاده ای گوشه
 دیگر بار که برگشت عروسش سمت به توجه ن   خان

 مست پش آن فریاد صدای
 :ایستادن به کرد وادارش

 .بشه مجازات بقیه مثل باید کرده اشتباه دختر  این اگه_
 اینطوری که این نه

 .کنید سشعرو 
 این مشتش برگشتنش با و کرد کج را کیم را گردنش خان
 روی تر محکم بار
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 زمی    پخش کامل بار این که طوری آمد، اوفرود صورت
 نتوانست کش و شد

د را دستش  .بگت 
 رگ ماند، ثابت او روی ای لحظه خان ناک غضب نگاه

ون گردنش  و بود زده بت 
 .کند کم را خشم این تا سایید یم دندان روی دندان
ی خان که این از قبل زن بگوید چت    که حایل در پت 

 گرفته پشت از را دستانش
 :گفت و رفت جلوتر داشت دست در تسبیج و بود

 فهمیدن و اومدنت اینجا دلیل همه دیگه رفتارت این با_
 اینجا تا رو تو دلت جوون،

 این با اما بایس   عصبان   دادم حق بهت اولش کشونده،
 تو شد، عوض نظرم حرفت

ی خوای یم  ایم دیگه کس مال نمیشه خودت مال که چت  
 .نجاتش برای حتر  نشه،
ی خودخوایه، نیست عشق این  که کش توحاض 

 !بشه؟ کشته داری دوستش
 از شده که سختر  هر با بود کرده بغض حال که مرد

 به نگایه شد، بلند جایش

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 تشدرش هیکل .ایستاد رویش به رو خان که انداخت اینانا
 پش آن دید جلوی کامال

 تف را دهانش داخل خون حرص با پش آن که گرفت را
 وخطاب زمی    روی کرد
زن آن به  :گفت پت 
ه دختر  این .پس نشناختی    و خان هنوز شماها_ ه بمت   بهتر
 اینا که جهنیم تو تا

  بسازن براش قراره
 
 یه عمارت این تو کردی فکر کنه، زندیک

 !میبینه؟ خوش روز
زن  این از بیش که این از قبل خان و زد بخندیل پت 

 که نفری دو به شود عصبان  
ند را او که کرد اشاره بود ایستاده پش آن دوطرف  و .بت 
 سمت به برگشت خودش
 .اینانا
 به نگایه برگشت، عقب به شده پشیمان راه وسط اما

 سکوت در که مردیم
 :گفت بلندی صدای با و انداخت کردند یم نگاهش

 فقط بشنوم، زنم راجب کلمه یه فقط کافیه پس نای از_
 قبل تا وقت اون ...کلمه یه

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 و خودتون اشهد برسه بهتون من دست که این از
 کس هیچ به باره این در .بخونید
  کجا و بوده یک االن تا نیست مهم .کنم نیم رحم

 
 یم زندیک

 از اینه مهم کرده،
 !شنیدین؟ .عمارت این عروس و منه زنه االن
 هم بقیه و کرد بیان بلندتری صدای با را آخر ی کلمه
 ”بله“ محکم خودش مانند
 چرخاند، تکشان تک روی را نگاهش حرص با خان گفتند،

 دستشان کار حساب تا
 .ندارد شوچ   کش با فهمیدند یم باید.بیاید
 برزچ   چشمان آن تا انداختند پایی    را رسشان کم کم مردم
 کیم هم خان نبینند، را

د چشم زهر آنها از که این ایبر  بعد  قاطعیت با بگت 
 :گفت

ت درس بشه تا .میشه مجازات فردا هم پش این_  عت 
 اینجا بفهمه تا .بقیه برای
 .بخواد دلیل ازم و بزنه حرف من حرف رو نداره حق کش
 و کاری همون من
 کسم هیچ به باره این در و دونم یم صالح که کنم یم

 نیم پس جواب
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 نداره، ربیط کس هیچ به که موضوغ یتو  مخصوصا.دم
 ازدواج مثل درست

 !فهمیدین؟ .من
 خان و پیچید عمارت در گفیر   ”بله“ صدای هم باز و

 سمت به داد رضایت باالخره
 برای بلکه مراسم، ی ادامه دیدن برای نه اما ، برود اینانا
 از او کردن خارج
ا که مکان    .بودند تشنه او خون به اکتر

 بقیه به پشت و کرد بلند جایش از را او گرفت را دستش
 شد، خارج سالن داخل از

ی هم خواهرش و مادر حتر   به خان .نگفتند او به چت  
 بهم را مهمان   راحتر  همی   
 هیچ و بود کرده برگزار اجبار رس از که مهمان   بود، زده

 آن برپان   به ای عالقه
 .بود کاف   کرد یم معرف   را عروسش که همی    .نداشت

 به هم اینانا و رفت اتاقش سمت به بلند هان   قدم با
 یک شد، یم کشیده دنبالش
 را بلندش لباس دیگرش دست با و خان دست در دستش
 .نیوفتد تا بود گرفته
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 باالخره در کوبیدن با خان شدند که خان اتاق وارد
 ول را او دست داد رضایت
 بلند را آن ، رفت اتاقش صندیل سمت به حرص با کند،
 .زمی    روی کوبید و دکر 

ه و دیوار به چسبید زده وحشت اینانا  شد،یم خان ی خت 
 دیگران دیل و دق ترسید

 هایش ناخون و کرد مشت را دستانش .کند خایل او رس را
 فشار دستش کف را

 خون و زد یم نفس نفس عصبانیت شدت از خان داد،
 .خورد یم را خود
 یم ترش ت  عص شد یم زده اینانا رس پشت که هان   حرف
 داغ صورتش کرد،
 .کرد یم ترش دیونه داشت بدنش حرارت و بود کرده
 را دختر  این شد چه اصال
 های حرف یا نجاتش برای !آورد؟ در خودش عقد به

 !مادرش؟
 در که بود اینانا بار این و چرخید اینانا سمت به غضب با
 یم را اشهدش دل

 شونتخ با را رسش روی تور شد، نزدیک او به .خواند
 :گفت و زد کنار
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؟ یم رو پشه این تو_  !شناختر
 رسی سختر  به و داد قورت تلج   به را دهانش آب اینانا
 اما ، داد تکان طرفی    به

 عصبانیت شدت از .کرد نیم باور راحتر  این به که خان
 همانجا بود مانده کم

 چسبید را اینانا گردن پشت از دستش بریزد، را اینانا خون
 زنش گردی که حال ،
 بود شده تر مهم برایش مردم های حرف میامد حساب به
 از که هان   حرف ،

 :داشت هراس بودنشان واقیع
 ی پشه این تو نشکستم، و گردنت تا بگو و راستش_

؟ یم رو عوض    !شناختر
 شدت از که صدان   با و کرد باز لب از لب اینانا بار این
 :گفت لرزید یم ترس

 ...بار یه فقط ...شنمیشناسم ...خدا به نه_
 :داد تکانش و چسبید را اش شانه دیگرش دست با خان

؟ بار یه فقط_  !چ 
ون بار یه ...بار یه فقط_  دونم نیم خدا به ...دیدمش بت 

 ...کنید باور ...کیه
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 با و او ی ترسیده نگاه تهه فرستاد را اش وحش   نگاه خان
 :گفت تهدید

، دروغ اگه حالت به وای_
 

 میشه ینجاا وقت اون بیک
 ازش اون که جهنیم همون
  .زد یم حرف

 
 از کلمه یه فقط اگه کنم یم زهر وبرات زندیک

 اونا های حرف
 .باشه راست
 بار این خان دست که بست را خیسش چشمان اینانا
 دست و گرفت هدف را کمرش
 دروغ یا راست باالخره نشست، او لباس زیپ روی دیگرش
 های حرف بودن
 دروغ که کش حال به وای وقت آن و فهمید یم را دیگران
 بود، داده تحویلش
 .شد یم کشته خودش دست به شخص همان
د لب روی لب اینانا  کند، خفه را اش گریه صدای تا فش 

 تنش توانست یم چطور
د کش به را  اش کرده یخ بدن !ترسید؟ یم او از که بست 
 های نفس و لرزید یم
 خایل صورتش روی زدن نفس نفس حال در که خان داغ
 نیم گرمش هم شد یم
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 .کرد
 زیپ خان که بود است   خان دستان بی    عروسیک مانند

 و کشید پایی    را لباسش
 کنار را رسش شود خارج اینانا تن از لباس که این از قبل
 صدای با و برد گوش
 :کرد زمزمه گوشش کنار بیم و آرام

؟ مطمی    خودت از مگه .باش آروم ششش_  !نیستر
 لمس را لختش گردن خان دست که داد تکان یرس  اینانا
 را او که حایل در و کرد
 :گفت آرام صدای همان با کرد یم تر نزدیک خودش به
ی از پس_ س چت    !خب؟ نرو، راه من مخ روی و نتر

 خشمش آتش هم هنوز یعت   این و بود جدی صدایش
 دلش فقط بود، نکرده فروکش

ی با خواست نیم  در نانهمچ که شود خواب هم دختر
 هم آن لرزید، یم آغوشش

 یا است اولش ی رابطه این دانست نیم هنوز که حایل در
 .نه
 دندان روی دندان نباشد پاک دختر  این که این به فکر با

د  را او خشونت با و فش 
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 باعث و داد یم عذابش ها فکر این تخت، سمت داد هول
 یاغ   جلد در شد یم

 ...یاغ   خان ...تهگذش خان همان بشود و فروبرود بودنش
 تخت در که خان  

ون مانند هم همشش کنار و خوابش  بود یاغ   اتاق این بت 
 رام قدرت هم اینانا و

 ...نداشت فعال یعت   ...نداشت را کردنش
 و زد یم نبض اش شقیقه .رفت سمتش به غیظ با خان

 خفه داشت گرما احساس
 روشنش خودش که آتش   در بود مانده کم کرد، یم اش
 و بسوزد بود دهکر 

 های نفس و زد خیمه اینانا لرزان تن روی .شود خاکستر 
 کرد خایل را اش عصت  
 مچاله خودش در که اینانان   ی زده وحشت صورت روی
 محو خان بود، شده

 یاد به را او چشمانش رنگ شد، رنگش رسمه چشمان
 رنگش انداخت، یم کش
 چشمشان انجا در نفر چند مگر کمیاب، و بود خاص
 
 

 رسمه هم آن !بود؟ رنیک
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 از خان گذاشت هم روی را چشمانش که اینانا !ای؟
 رفته فرو آن در که ای خلصه
ون بود  روی از و گرفت را اینانا لباس آستی    آمد، بت 

 روی تا داد رس اش رسشانه
 شدت از و بود رسد اینانا تن خودش خالف بر آنجش،
 که بود رسما و ترس

ون که اش شانه رس لرزید، یم اینچنی     ی قریضه افتاد بت 
 بیدار خان ی مردانه
 بدن و صورت زیبان   راجب که دیگران های حرف اما .شد
 این شد یم زده زنش

 این خودش قبل نفر چند اصال .کرد یم رسکوب را غریضه
 لمس و دیده را بدن
 بدنش ن   و رگ وتمام شد منقبض فکش !بودند؟ کرده
ون  یم کاش .زد بت 

ت این جوری یک توانست  هم کوتاه ای لحظه برای را غت 
 کند،چون خفه شده که

ت همی     به دستش کرد، یم خفه را خودش داشت غت 
 رفت، لباسش ی یقه سمت

 لباسش ی یقه از که آنقدر .بود گرمش اینانا خالف بر
اهنش و گرفت ون را پت   بت 

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ون اش ای عضله هیکل.کشید  .گزید لب اینانا و افتاد بت 
 شد پر ردیگ بار چشمانش

 باز را خودشان راه چشمش ی گوشه از هایش اشک و
 روی میامدند فرو و کرده
 تخت ی گوشه و برخواست اینانا روی از خان .اش گونه

 دست هم او حال نشست،
 نگاه و زد چنگ موهایش به کالفه نداشت، اینانا از کیم
 نشست پشت از اینانا
 هم شدن بلند نای حتر  ، دستش های عضله روی
 :غرید بمش صدای با .شتندا
 .کن تمومش دیگه، بسه_

د لب روی لب اینانا  یم تت   قلبش نیاید، در صدایش تا فش 
 کرد یم حس و کشید

 نیم شدن سنگسار از کاش شده، تحقت   کاف   ی اندازه به
 از ترس کاش ترسید،
 فرود بدنش روی شدت با که هان   سنگ پرتاپ و مرگ
 کاش نداشت، را میامد

 بله بود محال وقت آن نبود، سنگی    قدرآن مجازاتش
 کاری همچی    به تن و بگوید
 .دهد
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 در و دوخت خان غیظ پر و عصت   رخ نیم به را چشمانش
 صدان   با حال همان
 :گفت لرزید یم که
 نکنید، باور مامانم راجب و حرفام شاید گناهم، ن   من_

 از دور کنید فکر شاید
 من مطمئنم، گهدی خودم از من اما کرده، کاری من چشم
 کنید باور نکردم، کاری
 ...خان
 او از و ترسیدند یم ابهتش آن و خان از اهایل تمام

 این آیا اما بردند یم حساب
ی بود درست  نگذشته عقدشان از ساعتر  هنوز که دختر
 او از اینچنی    هم بود

سد؟  !بود؟ چه دیگر مردان با فرقش پس !بتر
 با و موهایش ی   ب کرد فرو را هایش پنجه هم باز خان
 مالیمش چندان نه لحن همان
 :گفت

 نزدیک بهت چرا !چیه؟ برای چشمات تو ترس این پس_
 یم اینطوری میشم
 !المصب؟ لرزی
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 خان لحظه آن گون   شد، مشت پاهایش روی دستانش
 ترسید، یم اینانا از بیشتر 
 مهم برایش ، باشد شده زن قبل خییل از زنش ترسید یم

 تر بیش موضوع این بود،
ی هر از  شود زنش بود قرار که کش .بود مهم برایش چت  

 مال کمال و تمام باید
 را هایش زیبان   کس هیچ خودش جز باید شد، یم خودش

 دلش اصال دید، نیم
 به خودش فقط و کند حبس اتاقش در را او خواست یم

 خودش فقط برود، دیدنش
 حرف از امان و بکشد آغوش به را او خودش ببیند، را او

 گون   که مردم های
 را او هم و اند بوده تنهان   اتافر  در دختر  این با تکتکشان

 و اند کشیده آغوش به
 ...را تنش هم

 شاید تا تخت رو کوبید محکم را اش شده مشت دست
 .شود خایل حرصش از کیم
 را اینانا جان همانجا لعنتر  افکار همان با بود مانده کم

د،  سیع هم باز اما بگت 
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 به تن و بود کرده ریسک را اینجا تا باشد، ورصب داشت
 اول از که بود داده کاری
 اما بود شنیده هارا شنیدن   دانست، یم را چت  ش همه

 باور خواست نیم بازدلش
 معصوم چشمانش مانند اینانا خواست یم دلش کند،
 داده انجام که کاری از و باشد

 :نکند پشیمانش
 یم نکنه !تریس؟ یم چ   از گفتم پرسیدم، سوال ازت_

 ...فرشاد خواستر 
 بلند جایش از زده وحشت اینانا که بود نشده تمام حرفش
 به را مردی هر ، شد

 ...را مردی هر داد، یم ترجیح فرشاد
 ...شما از من ...من ...فقط من نه، خدا به نه، نه_

 گردن رسی    ع فهمید، خودش خان و ترسد اویم از نگفت
 او سمت به و کرد کج

 یم منظم نا را اینانا های نفس خان قرمز شمانچ چرخید،
 مرد این مقابل در کرد،
 .بکشد توانست نیم هم نفس

 !تریس؟ یم من از_
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 خان و انداخت زیر به رس پریده روی و رنگ همان با اینانا
 تندش لحن همان با

 :کرد تکرار را سوالش
 !تریس؟ یم من از پرسیدم_

 مگر شد، یناناا منظم نا های نفس ی متوجه لحظه همان
 این که بود ترسناک چقدر
 توانست نیم هم راحت نفس یک مقابلش در دختر 

 را اش چانه خشونت با!بکشد؟
 اش ای رسمه چشم کرد، بلند را رسش و گرفت دست در

 اشک از خیس صورتش
 چشمان آن به را نگاهش خرابش حال وجود با اینانا بود،
 و دوخت خشن و رسد
 :کرد زمزمه آرام

 نفس تونم نیم حتر  ....حتر  که انقدری ترسم، یم ...آره_
 !بینید؟ یم ...بکشم
 نداشت قصد چرخید، ای رسمه گوی دو آن بی    خان نگاه
 روی ای لحظه حتر 

یک دهد، نشان عروسش به خوش  چند همی    در که دختر
 کاف   قدر به ساعت
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 گفیر   با و بود بسته زبان ،حال بود آورده در بازی چموش
 هم کوتاه ی جمله همی   
 از ترس داشت، ترسش از نشان این و میوفتاد لکنت به

 .خان با ی رابطه و خان
ه ای لحظه خان  ی چانه به فشاری شد چشمانش ای خت 
 دستش در همچنان که او

 :گفت غیظ با و کرد وارد بود است  
 همون از .کیم من بفهم و کنار بذار بازیارو مسخره این_

 دیگه دادی بله که موقع
 .عمارت این عروس شدی .من زن شدی
 با را اینانا فک بود مانده کم . شد بیشتر  دستش فشار کیم
 جا به جا دستانش فشار
 :کند

 !میگم؟ چ   ،گرفتر  کیاشا اموال جز.من مال شدی_
 گلویش دور و گرفت نشانه را گلویش بار این خان دست
 تمام با خشونت شد، حلقه

 داد رس گلویش ورد از را دستش بود، شده اجی    کارهایش
 گردنش پشت سمت به
 که اینانان   گردن در را داغش نفس رفت، جلو صورتش و

 جمع درد از صورتش
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 نداشت هم را ساده بازدم و دم یه قدرت حتر  و بود شده
 :گفت و کرد خایل

م یم و نفست خودم بخوام منه، مال نفساتم_  ویل .گت 
 ...اگه
 در خان که دبو  حرفش ی ادامه منتظر چنان هم اینانا
 کوتایه مکث با حالت همان
 :داد ادامه

 بهت خودم بیاری کم نفس خان، نفس   بش   اگه ویل_
 !....دم یم نفس

 ناباورش چشمان .افتاد تقال به دلش و شد گرم نفسش
 خان   .ماند ثابت خان روی
 گوش بود، ایستاده رویش به رو کم خییل ای فاصله با که

 شنیده درست هایش
 ....ها حرف این !بود؟ خان دایص این !بود؟

 خان وسخت سفت بازوان سمت به دستش ناخوداگاه
 رسش خواست یم دلش رفت،

د عقب را  صورتش از را خان داغ و عصت   های نفس تا بت 
 کمرش اما کند دور
 امشب فهمید شد است   خان ی مردانه دستان بی    که

 دیگر است، تمام کارش
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 با باید شاید شود، پناهش توانست یم شاید بود، شوهرش
 کرد یم رفتار خوب او
 که خان رس ....خان نفس   شد یم خودش ی گفته طبق و
 رفت فرو گردنش در

 شد کج کیم رسش و بست چشم
 اعتماد من به .میشه عادی کم کم اس، لحظه دردشیه_
 ...کن

 تازه لحظه آن برد، را ایمانش و دل فاصله آن از نجوایش
 به خان های جذابیت
 از را ترسش خان ی جمله چند همان گون   .مدآ چشمش

 فقط حال و بود برده بی   
 !نه؟ مگر داشت درد داشت، رابطه رابطه از ترس کیم

 دانست، نیم هم خودش
 .کند اعتماد خان به خواهد یم دلش دانست یم فقط
 و مردم دست از که خان  
 بود، کرده خودش عروس را او و بود داده نجاتش فرشاد

 ها خییل که جایگایه
 در .نشست هم روی هایش پلک . داشتند را حشتش
 با و او ی مردانه آغوش
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 نیم دیگر .شد آرام شد، گرم شد، نرم کم کم هایش نوازش
 به را خودش و لرزید
ده مردی دستان  دیگر خواسته نا یا خواسته که بود ست 

 میامد، حساب به شوهرش
 بود نای نشانگر رفتارش و ها حرف که قدرتمندی شوهری

 کمکش خواهد یم که
 دارد قصد فقط هایش حرف با خان دانست یم چه .کند

 مقصودش به تا کند آرامش
 به خواست نیم و نبود متجاوزگر بود که چه هر برسد،
ی با زور  اینچنی    که دختر
 .باشد داشته رابطه ریخت یم اشک و لرزید یم
 روی داد هول را او و زد کنار را اینانا موهای دستش با

 روی کامل بار این تخت،
 شل اینانا و بوسید یم .برد یغما به را لبانش و زد خیمه او
 و بوسید یم شد، یم

 خراب را حالش و بوسید یم داد، یم کف از اختیار اینانا
 .کرد یم تر

 بود بلد خوب گون   اما آرام نا و بود عصت   همچنان
 مالیم کند، آرام را عروسش
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 را اینانا دل هم بودنش خشن نهما با اما نبود بلد بودن
 ی لحظه چند همان در

 بشود داشت قصد که اینانان   بود، آورده دست به کوتاه
 که را خان ...خان نفس  
ی نداشت جرعت کس هیچ دیگر کرد یم رام  راجبش چت  

 مادرش اینطور.بگوید
 .کرد یم پیدا هم را
اهن کم کم  خودشان به خان دستان رفت، کنار اینانا پت 
وی ی هاجاز  ی پیش   بیشتر
 به مار همانند و گرفت رنگ اینانا های گونه .دادند

 کشید، درد.پیچید یم خودش
ل دیگر دردش شدن تر بیشتر  با و بست چشم  کنتر
 و داد دست از را خودش
 خودش از را خان زد یم زور ، شد بلند جیغش صدای
 پس قدرت اما کند جدا
 یم تنش تمام .نداشت را الجثه عظیم هیکل آن زدن

 خون به چشمان ، سوخت
 ن   هم خان گزید، لب و گذاشت هم روی را اش نشسته
 هایش وزجه درد به توجه
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 فاصله با بعد ای لحظه و کرد را کارش خشونت با
 از را نگاهش اینانا از گرفتنش
 زیرشان سفید ی مالفه به و گرفت او اشیک صورت
 شقیقه و رفت نفسش دوخت،

 تر عمیق و عمیق اش یشان  پ روی اخم .گرفت نبض اش
 یم که آنچه هر از شد،

 لعنتر  سفید ی مالفه این چرا آمد، رسش به ترسید
 قرمز چرا !بود؟ سفید همچنان

 !شد؟ نیم
 روی از را دستاتش بود، انفجار به رو فشان   آتش مانند
 رسش و کرد مشت مالفه

 مشت بود، قرمز او چشمان مالفه جای به آورد، باال را
 کنار درست را محکمش

 تمام با و آورد پایی    داشت درد همچنان که اینانان   رس
 :کشید فریاد خشمش

؟ دروغ من به دیگه حاال ...هرزه_
 

 نشونت کثیف، !مییک
 ...دم یم

ی ، شد گرد اینانا درد پر چشمان  خان های حرف از چت  
 همی    اما فهمید، نیم را
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 به تخت از که طوری داد هول را او خشونت با خان که
 تازه شد پرت پایی   

 حال .کند حالچ   ذهنش در را افتاده اتفاقات کرد فرصت
 دلش، زیر بر عالوه
 شد جمع درد شدت از صورتش .کشید یم تت   هم کمرش

 گرفت، باال را رسش و
 شده کشدار هایش نفس و زد یم قرمزی به خان صورت
 کرد بلند را رسش بود،
 روی تر ح که متورم های رگ و غلیظ اخم همان با و

 یم چشم به هم دستش
 :گفت خورد

 رو پارچه این خونت ریخیر   با تا گمشو چشمام جلوی از_
 .گمشو .نکردم قرمز
 یم حس است، خت   چه آنجا بود نفهمیده همچنان اینانا
 احساس دارد، تب کرد
 
 

 قورت سختر  به را دهانش آب بود، کرده اش کالفه منیک
 که سختر  هر با و دارد
 :پرسید شده

 ....نکردم ... کاری ...کاری که من ...شده ...چ  _
 :پرید جا از متر  نیم خان فریاد با که لرزید یم هم باز
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 !نکردی؟ کاری_
 :غرید و کشید خشونت با را تخت روی مالفه

 !سفیده؟ هنوز صاحاب ن   این و نکردی کاری_
 مشغول ذهنش کم کم شد، دوخته مالفه به اینانا نگاه

 داشت مک کم شد، تحلیل تجزیه
 رسعت به وحشت و افتاده،ترس اتفافر  چه کرد یم درک
 و کرد مچاله را قلبش
 شب زن هر مگر .بزند خشکش رسجایش شد باعث

 را مالفه آن نباید ازدواجش
ه حکم شدنش قرمز مگر !کند؟ قرمز  پایک و بودن دوشت  
 کش با که او !نبود؟ اش

 نیم قرمز لعنتر  ی مالفه این چرا پس نداشت، رابطه
 !شد؟
 هیچ دانست، نیم نداشت، ایستادن تا ای فاصله قلبش
 موقعیت آن در و دانست نیم

 یم بید مثل بود، کرده تعحب خان ی اندازه به هم خودش
 صدان   دیگر و لرزید
 او بگوید تا است، دروغ بگوید تا نمیامد در اش حنجره از

 ...کنون تا و است پاک
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 کرده عرضت او به خواب هنگام در کش نکند اصال
 امکان این نه نه !باشد؟

 او به کش بود محال که بود زیاد آنقدر دردش نداشت،
 بیدار او و شود نزدیک
 .کرد گرد عقب و داد تکان راست و چپ به رسی نشود،
 خورد دیوار به که پشتش
ه و نشست همانجا  .شد جمع خودش در مالفه به خت 
 اش گنایه ن   باید چطور
 !کرد؟ یم ثابت
 موهایش به و چرخید یم خودش دور کشان رناسخ خان
 صدای زد، یم چنگ
 کرد، یم چندان دو را اینانا تن لرزش اش عصت   های نفس
 حال در اتفافر  چه
 زمی    روی پیش ی لحظه که چون   صندیل !بود؟ دادن رخ

 برداشت را بود کوبیده
ی شدت با دیگر بار و  دیوار، سمت به کرد پرتاپ بیشتر

 نه اما بود محکم صندیل
به دومی    مقابل در که آنقدر  بیاورد، طاقت خان ی ض 
 اش تکه هر و شد تکه چند
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 اتاق در خان عصت   های نفس صدای .افتاد ای گوشه
 مات اینانا و بود پیچیده
س با ومبهوت  یم دوش به تنهان   به که اضطران   و استر
ه کشید  ی مالفه ی خت 
 .بود تخت روی ی شده مچاله و سفید
 هایش دندان و لرزید یم پناه ن   ی جوجه عی    ...دلرزی یم
 از ...خورد یم بهم

 شده گرم تازه که بدن   ، افتاد سکسکه به شوک شدت
 شد یخ شد، رسد هم باز بود
 یخ از بدنش .کرد رخنه بدنش پود و تار تمام در رسما و

 بود، تر رسد هم
 تن به هم لبایس که وضعیت آن در مخصوصا
 دلییل دنبال به ذهنش در...نداشت

 ی متوجه که آنقدر بود، کرده قفل مغزش اما گشت یم
 رسخ و عصبان   ی قیافه
 قسمتر  در خان اتاق که این .نشد هم خان ی کرده وعرق

 داشت قرار عمارت از
 شانش خوش تنها رسید نیم کش گوش به صدایشان که
 خان اگر البته .بود اش
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 اتاق از اگر...بماند بافر  شانش خوش این گذاشت یم
 ن   این و شد نیم خارج
 که داشت چه !گفت؟ یم چه اما .زد نیم جار را آبرون  
 !بگوید؟
 و بودند زده او به قبل از مردم را ها حرف این تمام

 .کند باور که نخواست خودش
 در را هایش گوش و شد معصوم چشمان آن غرق خودش
 مردم های حرف مقابل
 وقتر  گفت یم چه زنش راجب مردم همی    به حال گرفت،

 هایشان گفته خالف بر
 .برادرش جای به هم آن .کند عقدش که خواست خودش
 و بود آشفته .کشید صورتش روی محکم را دستش خان

 خشونت با ...پریشان
 مغزش به خون آن یک که کرد یم یط را اتاق و طول
 کبود صورنر  با و نرسید
 .برد یورش اینانا سمت به شده
 و برد فرو اینانا بلند موهای در را دستش وغضب خشم با

 اینانا رسه کشید، محکم
 .رفت عقب شد یم وارد آن به که وفشاری درد شدت از

 فریاد خواست یم دلش
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 بریده را صدایش گون   نمیامد، در صدایش اما بکشد
 .بودند
 نزدیک او گوش به را رسش و نشسته رسپنجه روی خان
 را هایش دندان کرد،
د یم هم روی  با اش شده قفل های دندان بی    از و فش 

 هر از بیشتر  که صدان  
 :غرید بود شده خشدار و بم دیگری وقت

 رو کاریات کثافت که حاال !آشغال؟ بودی نفر چند با_
 به زدی و خودت چرا شده
  موش

 
 ...کن نگاه خوب !هان؟ !برده؟ ماتت و مردیک

 خودت از اینجوری ...ببی   
 !اینجوری؟ !بودی؟ مطمئت  

 خودش به اینانا که گرفت یم اوج صدایش داشت مک کم
 این از تر پناه ن   میامد،
 نشسته خون به و خیس چشمان !داشت؟ امکان مگر هم
 وحشت و ترس با اش

 نشست، خان آلود غضب ی چهره روی نشدن   وصف
 بقیه مانند را او خان اگر

ون  به تا چرخاند یم ننگ ی لکه یک عنوان به عمارت بت 
 رابخ زن   عنوان
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 یم عفت ن   زنان تمام با که کاری !چه؟ شود شناخته
 ...کردند
  به بغضش

 
 در دردش از پر ی گریه صدای و ترکید یکباریک

 هق میان .پیچید اتاق
 :نالید شد یم وصل و قطع که صدان   با هقش

 خدا به ...دونم نیم ...نکردم ...کاری ..من ...من خدا به_
 ...دونم نیم
 و کرد خفه نطفه در را شصدای دستش پشت با خان
 :غرید

  دروغ داری_
 

 کیا با !بودی؟ نفر چند با.سگ مثل مییک
 !هرزه؟ بودی
 به تند تند را رسش بودی بریده را امانش که دردی با اینانا
 تکان راست و چپ
 و کشید قبل از بیشتر  را موهایش رحیم ن   با خان که .داد
 صورت روی شد خم

 :خیسش
 یم کنم، ات نفله همینجا نزدم تا بده منو جواب_

؟ دور منم خواستر   اون !بزن 
 بپیچون   و فرشاد که آوردی در بازی غریبم من ننه همه
 با !بود؟ همی    برای
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 و مردم دهن بسیر   برای بیوفتر  من گت   گفتر  خودت
 نیم هیج   شده آبرومم حفظ
 صت   !بریس؟ کاریات کثافت به همینجا ذارم یم و گم
 ن  بال دم، یم نشونت ...کن

 .پیدا نا رسش اون رم یم رست
د یم را چشمانش درد شدت از اینانا  یم گاز را لبانش و فش 

 نیم اما گرفت،
 از باید زد، یم حرف باید کند، سکوت همچنان توانست
 کرد، یم دفاع خودش
 ...درد با لکنت، با بغض، با شده حتر 

 من ...کنید یم اشتباه ... که خدا به...کنید یم اشتباه_
 ...چرا دونم نیم
 شد خفه صدایش هم باز عقب به رسش شدن کشیده با
 او از رو دفاع فرصت و

 !شد؟ نیم تمام درد این چرا .گرفت
؟ دون   نیم_ ؟ نیم چیو !چ   حال این به یک که این !دون 
 !انداختت؟ روز و

 :گفت وغیظ گرفت خروچ   در سمت به را دستش
 .منکرد گوش احمق ومن گفیر   یم که آدمان   همون_

 که عوض   همون نمونش
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 انداخت، راه رو شنگه الم اون و مراسم وسط اومد امروز
یات از  !آره؟ بود مشتر
 !آمد؟ یم فرود قلبش درون و شد یم تت   خان حرف هر

 حتر  نداشت، دفاع قدرت
افتش و خودش از باید چطور دانست نیم  .کند دفاع رس 

 ....نکردم خدا به ...خان .. نکردم کاری من_
 کردنش خفه قصد به بار این و شد موهایش یخیالب خان

 گرفت، نشانه را گلویش
د یم را نفسش اشتبایه هر با که بود گفته  امان او به .گت 
 بی    که گلویش .داد نیم

ده زورش پر دستان  جوش خود صورت به اینانا شد فش 
 مرگ از افتاد، تقال به
 اقطع میامد رساغش به دردی ن   مرگ اگر اما ترسید، یم
 .رفت یم استقبالش به

 دستان روی اینانا دستان دیوار، به چسباند را او خان
 و نشست خان ی مردانه
 نیم او به زورش اما کند دور خودش از را او داشت سیع
 رفته صورتش .رسید
 آن به همچنان خان وحش   نگاه و. شد یم تر کبود رفته

 که بود ای رسمه چشمان
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 دید نگاهش ن   ن   در را ستر  بودن، شده گرد ممکن حد تا
 شد کم دستانش فشار و
ک شدن خفه از قبل و  چه .کرد رهایش بیچاره دختر

 چشمان آن داشت ای جاذبه
 !گذشت؟ جانش از خان که
ن تمام داشت قصد و افتاد رسفه به اینانا  را اتاق اکست  
 و زد یم نفس نفس.ببلعد
 با .نداشت تن در جان   دیگر بود، شده خشک گلویش
 نا اوج در و حال همان
 به را رسش بود رویش خان سنگی    نگاه که حایل در امیدی
 با و زد تکیه دیوار
 زدن نفس نفس میان بود کرده النه صدایش در که غیم
 :گفت هایش

 کاری من ...من اما ...کن راحتم و بکش ...بکش منو_
 یم که خدان   به ...نکردم
 ...نکردم پرسید
 ، بود شده سفت هم روی هایش دندان فشار از خان فک

  و اینانا مقاومت
 
 ایستادیک

 یم ترش جری سفید ی مالفه آن وجود با حرفش روی اش
 خواست یم دلش کرد،
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ک خون همانجا  بود بار اولی    .توانست نیم و بریزد را دختر
 تمام با اینطور که

ل در سیع وجود  توانست ونیم داشت خشمش کنتر
ل را خودش  آخر در .کند کنتر

 اتاق داخل مت    سمت به برخواست، جایش از حرص با
 محکمش مشت و رفت
 شکست بدی صدای با آیینه آمد، فرود اتاق ی آیینه روی
 خون با رسی    ع خییل و

 .شد رنگ خان
 دست از که خون قرمزی به نگاهش زده وحشت اینانا
 چه .بود کرد یم چکه خان
 با !خرید؟ یم را آبرویش و بود خودش خون   این شد یم
ویش متما  شد خم نت 

 دور کشید و گرفت مشتش در را شده مچاله ی ومالفه
 اینچنی    که مرد این .خودش

 حالش این مقرص و بود شوهرش دیگر حال کشید یم درد
 .بود خودش
 نفس به اعتماد این لحظه آن در دانست نیم هم خودش

 با که آورده کجا از را
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 را دستش دو هر خان رفت، خان سمت به لرزانش پاهای
 مقابلش مت    روی

 جلو به بود، داده قرار بود شیشه خورده از پر که همانجا
 آتشیش نگاه و شده خم
 .ها شیشه میان جان   به بود، پایی    به رو
 من ...کنید یم اشتباه ... که خدا به...کنید یم اشتباه_

 ...چرا دونم نیم
 شد خفه صدایش هم باز عقب به رسش شدن کشیده با
 او از ور  دفاع فرصت و

 !شد؟ نیم تمام درد این چرا .گرفت
؟ دون   نیم_ ؟ نیم چیو !چ   حال این به یک که این !دون 
 !انداختت؟ روز و

 :گفت وغیظ گرفت خروچ   در سمت به را دستش
 .نکردم گوش احمق ومن گفیر   یم که آدمان   همون_

 که عوض   همون نمونش
 خت،اندا راه رو شنگه الم اون و مراسم وسط اومد امروز

یات از  !آره؟ بود مشتر
 !آمد؟ یم فرود قلبش درون و شد یم تت   خان حرف هر

 حتر  نداشت، دفاع قدرت
افتش و خودش از باید چطور دانست نیم  .کند دفاع رس 
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 ....نکردم خدا به ...خان .. نکردم کاری من_
 کردنش خفه قصد به بار این و شد موهایش بیخیال خان

 گرفت، نشانه را گلویش
د یم را نفسش اشتبایه هر با که بود گفته  امان او به .گت 
 بی    که گلویش .داد نیم

ده زورش پر دستان  جوش خود صورت به اینانا شد فش 
 مرگ از افتاد، تقال به
 قطعا میامد رساغش به دردی ن   مرگ اگر اما ترسید، یم
 .رفت یم استقبالش به

 اندست روی اینانا دستان دیوار، به چسباند را او خان
 و نشست خان ی مردانه
 نیم او به زورش اما کند دور خودش از را او داشت سیع
 رفته صورتش .رسید
 آن به همچنان خان وحش   نگاه و. شد یم تر کبود رفته

 که بود ای رسمه چشمان
 دید نگاهش ن   ن   در را ترس بودن، شده گرد ممکن حد تا
 شد کم دستانش فشار و
ک شدن خفه از قبل و  چه .کرد رهایش چارهبی دختر

 چشمان آن داشت ای جاذبه
 !گذشت؟ جانش از خان که
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ن تمام داشت قصد و افتاد رسفه به اینانا  را اتاق اکست  
 و زد یم نفس نفس.ببلعد
 با .نداشت تن در جان   دیگر بود، شده خشک گلویش
 نا اوج در و حال همان
 به را رسش بود رویش خان سنگی    نگاه که حایل در امیدی

 با و زد تکیه یوارد
 زدن نفس نفس میان بود کرده النه صدایش در که غیم
 :گفت هایش

 کاری من ...من اما ...کن راحتم و بکش ...بکش منو_
 یم که خدان   به ...نکردم
 ...نکردم پرسید
 ، بود شده سفت هم روی هایش دندان فشار از خان فک

  و اینانا مقاومت
 
 ایستادیک

 یم ترش جری سفید ی مالفه آن وجود با حرفش روی اش
 خواست یم دلش کرد،

ک خون همانجا  بود بار اولی    .توانست نیم و بریزد را دختر
 تمام با اینطور که

ل در سیع وجود  توانست ونیم داشت خشمش کنتر
ل را خودش  آخر در .کند کنتر
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 اتاق داخل مت    سمت به برخواست، جایش از حرص با
 محکمش مشت و رفت
 شکست بدی صدای با آیینه آمد، فرود اقات ی آیینه روی
 خون با رسی    ع خییل و

 .شد رنگ خان
 دست از که خون قرمزی به نگاهش زده وحشت اینانا
 چه .بود کرد یم چکه خان
 با !خرید؟ یم را آبرویش و بود خودش خون   این شد یم

ویش تمام  شد خم نت 
 دور کشید و گرفت مشتش در را شده مچاله ی ومالفه
 .خودش

 بود شوهرش دیگر حال کشید یم درد اینچنی    که مرد نای
 این برای را خودش و

 .دانست یم مقرص او حال
 نفس به اعتماد این لحظه آن در دانست نیم هم خودش

 با که آورده کجا از را
 را دستش دو هر خان رفت، خان سمت به لرزانش پاهای
 مقابلش مت    روی

 جلو به بود، داده قرار بود شیشه خورده از پر که همانجا
 آتشیش نگاه و شده خم
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 .ها شیشه میان جان   به بود، پایی    به رو
 :زد لب وار زمزمه و ایستاد خان رس پشت

 بار اولی    این که ... که ... که کنم ثابت باید چطور_
 چرا دونم نیم خودمم ...بود

 ....من ...ویل ...شد اینطور
ی همانندی خان  به خودش پای با اش طعمه که زخیم بت 

 سمتش به آمده سمتش
 دیدن از قبل اما ...دریدنش برای شد آماده و چرخید
 جای به نگاهش صورتش
ک گلوی روی دستانش  او گلوی .افتاد برگشته بخت دختر
 خودش صورت مانند
 ...بود کبود
 آن هر کرد، یم ضعف احساس و شد سست اینانا پاهای
 هایش پلک بود ممکن
 هم کوتاه ای لحظه برای شدردهای و بنشیند هم روی
 زمان   تا اما .شود تمام شده
  قدرت پاهایش که

 
 کاری و خودش از باید داشت ایستادیک

 یم دفاع بود نکرده که
 .کرد نیم باور خان اگر حتر  کرد،
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 مت    روی از را دستش خان که بود ومنگ گیج همچنان
 کرد صاف کمر ، برداشت

 خواست یمن دلش حتر  دیگر ، ایستاد مقابلش درست و
 با .بشنود را صدایش
 :گفت و کرد نگاهش غضب

 و نماییت مظلوم حاال کردی غلطات ...دهنتو ببند_
 !من؟ واسه آوردی
 بی    لب و گرفت سمتش به تهدید با را اش اشاره انگشت
 اش شده چفت ها دندان
 :غرید

 از و پات بعد به این از .گم یم چ   ببی    کن گوش خوب_
ون اتاق این  نیم بت 
 حتر  نداری، زدن حرف حق کس هیچ با ، اریذ

 هم ببینم خونه، خدمتکارای
 .درک به فرستم یم و شخص اون هم و خودت
سد که این از قبل و کشید پرده اینانا چشمان در اشک  بت 

 کارها این از قصدش
 :گفت غیظ با خان چیست

 حساب شه پیدا مادرتم ی کله رس باالخره کنم یم صت  _
 .رسمب هم با و جفتتون
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 یک از و شد خایل پایش زیر گون   جمله یک همی    با و
 .پایی    شد پرت بلندی
 .شد حبس نفسش و زد یخ قبل از بیشتر  برد، ماتش
 اینانا پیشان   به محکم بار چند اش اشاره انگشت با خان
 :گفت و کوبید

ت !گفتم؟ چ   فهمیدی_  هر و اتاق این تو میمون   خت 
 پرسید ازت سوایل هر کسیم
 !شد؟ فهم شت  .دی نیم بجوا
 یم و بود خراب حالش خان داد، تکان رسی اجبار به اینانا

 آنجا بیشتر  دانست
 ی حواله را اش کینه پر نگاه میاورد، اینانا رس بالن   بماند

 اینانا خیس صورت
 کلمه یک وحتر  رفت .گذاشت کنارش از خشم با و کرد
 باور را او های حرف از

یک شکسیر   کنارش در اما شکست و رفت نکرد،  که دختر
 بود مانده پناه ون   تنها
 یم چکه خون دستش از وهمچنان رفت .ندید را

 موقعیت آن در که خون  .کرد
 برای « .درمان اینانا برای و بود درد خودش
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 کار انجام درگت   کس هر بود، رفته فرو سکوت در عمارت
 مانند بود، خودش
 و زد نیم رفح خندید، نیم کش .آرام و روح ن   همیشه
 خودش کار به رسش
 عروس برای تا بود داده دستور خاتون سلطان .بود

 و کنند درست کاچ   جوانش
ک اینکه برای شدنش آماده محض به  نکشد خجالت دختر

 را کاچ   ظرف خودش
 بقیه دانست یم افتاد، راه خان اتاق سمت وبه برداشت
 ندارند، اینانا با خون   رفتار

 دانست یم بود، داده رخ که انر اتفاق از بعد مخصوصا
 یم حسادت اینانا به خیلیا
 . نامند یم شانس خوش هرزه را او و ورزند
 کش تا رفت بود، شده خارج عمارت از پیش ساعتر  خان

 آن در را عصبانیتش
د، واقعیت به ن   و نبیند موقعیت  بودند منتظر همه نت 
 از بعد را خان شکست
 نشان را شکست این خواست اونیم و ببیند انتخابش

 .دهد
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 رفت یم اتاقش سمت به مادرش که همی    و رفت
 دست سیت   دیدن با برگشت،
 رسعت هایش قدم به و هم تو رفت هایش سگرمه مادرش
 :بخشید

 !کجا؟_
 به جایش رسه خاتون سلطان شد باعث محکمش لحن
 بچرخاند را رسش و ایستد
 :پشش سمت

؟ ا _  زنش آدم نداره خوبیت !پشم؟ بودی کجا !برگشتر
 ول موقعیتر  همچی    او و

 .بره بذاره و کنه
 !چیه؟ این_

 دو خاتون سلطان نگران   شد باعث خشدارش صدای
 :شود برابر

_،  چ   دستت دستت، وای ....دختر  اون االن گفتم کاچ 
 !شده؟
 دستش خشونت با خان کرد کامل را اش جمله که همی   

 تمام و زد سیت   زیر را
 سلطان که یکهون   آنقدر .سالن کف شد پخش محتویات
 هیت   توانست فقط خاتون
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 به اش شده گرد چشمان با بردارد، عقب به قدیم و بکشد
 شده ریخته محتویات

 :گفت تهدید با خان که کرد یم نگاه زمی    روی
ه، اتاق اون سمت کس هیچ_  دختر  اون برای هیچیم نمت 

 که زمان   تا برین، نیم
 .بگم من

 :کرد بلند را رسش تبه با خاتون سلطان
 ...این چرا !پشم؟ شده چ  _
 یعت   رفته اتاق اون سمت نفر یه بفهمم گفتم، که همی   _
 گور خودش دستای با

 ...ضمن در .بگو هم بقیه به اینو کنده و خودش
 :داد ادامه و کرد زمی    روی دشه ریخته کاچ   به ای اشاره

 نبریزی کردین درست چ   هر نیست، مزخرفاتم به نیاز_
 قاشقشم یه چون آشغایل
 .نمیشه من اتاق وارد
 اتاقش سمت به مادرش متعجب چشمان جلوی و

 شده که هرسختر  با اینانا.رفت
 روی بود افتاده تخت جلوی و پوشیده را هایش لباس
،  بریده را امانش درد زمی  
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 شد اتاق وارد که خان .رفت حال از همانجا آخر در و بود
 را اینانا داشت توقع

 خایل اتاق ی متوجه که همی    اما .ببیند مقابلش درست
 ابرویش دو بی    خط شد

 فرار اوهم که گذشت ذهنش از ای لحظه و شد تر عمیق
 همان درست اما کرده
 و کرد تند پا ، دید تخت کنار را بدنش از قسمتر  لحظه

 .رفت سمتش به
 دید بسته چشمان   و پریده ورون   رنگ با اینانارا که همی   
 را دستش و شد خم
 :گذاشت او صورت روی

  من پیش حنات دیگه که پاشو ...ببینم پاشو_
 

 نداره، رنیک
 تر عصبان   این از تا

 .پاشو نشدم
به خورد نیم تکان   اینانا دید وقتر   و زد صورتش به ای ض 
 بیشتر  عصبانیت با

 :کرد تکرار را هایش حرف
 تموم و مسخرت فیلم این نیومده باال من سگ اونروی تا_
 وگرنه پاشو و کن
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 دراز به دراز طور همی    عمرت آخر تا میارم رست بالن  
 .بیوفتر 

 را رسش خان شد باعث و نکرد حرکتر  هیچ اینانا هم باز
 با و بکشد آغوش به

 :بگوید قاطعیت با ابهتش همان
 !گفتم؟ چ   نشنیدی_

 اینانا و نیست فیلمش این که بود شده باورش کم کم دیگه
 .است ناخوش واقعا

 خان ، بود رسد بدنش ، گذاشت او پیشان   روی را ستشد
 یم نگران داشت هم
 این به اش ساعته چند عروس خواست نیم دلش شد،
 .بیاید رسش بالن   زودی
 دستانش با و گذاشت پایش روی را اینانا رس کامل

 :گرفت قاب را صورتش
 !شنوی؟ یم و صدام ...ببینم پاشو !تو؟ شدی چ  _

 را دستش و گفت لب زیر لعنتر  شد امید نا اینانا از وقتر 
 با انداخت، او پای زیر
 باال کمر به ودست خواباند تخت روی را او کردنش بلند
 بود عصت   .ایستاد رسش
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 و بود شده خاموش موقعیت آن در ذهنش .پرخاشگر و
 کاری چه دانست نیم

د هم روی را چشمانش کوتاه ای لحظه .است درست  فش 
 خییل کردنش باز با و

 در کرد پرت را آن و رفت اتاق ی مالفه سمت به رسی    ع
 بست را حمام در ، حمام

 .شد خارج اتاق از و کشید اینانا روی کامل را پتو و
ون در از که را پایش  :شد بلند فریادش صدای گذاشت بت 

 .اینجا بیاد رسی    ع بگه منوچهر رساغ بره ییک_
 ویجل و شدند وارد عمارت درب جلوی از رسی    ع افرادش
 سلطان ایستادند، خان

 لحظه ، انداخت پشش به نگایه دور از نگران   با خاتون
 برای کرد فکر ای
 دلشوره اما گردد یم منوچهر دنبال به خودش دست زخم
 را رسش داشت که ای
 همچی    برای خان بود محال .چرخاند خان اتاق سمت به

 منوچهر رساغ به زخیم
 زخم بدنش بارها و بود غریب دکتر  با او اصال بفرستد،

 تر عمیق این از های
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 زخم”بود گفته فقط جواب در خان و بود برداشته
 خوب خودش .که نیست شمشت  
 ”میشه
 که شدند خارج عمارت از عجله وبا گفیر   چشم نفری دو

 به عجله با خاتون سلطان
 :گفت و رفت پشش سمت

 !خوبه؟ حالش اینانا !شده؟ طوریش کش !شده؟ چ  _
 اتاقش سمت به بدهد را مادرش جواب که ینا بدون خان
 چه بست، را در و رفت

 زل و نشست تخت روی اینانا رس باال !بگوید؟ که داشت
 .پریشانش صورت به زل

 موهایش زدن کنار برای را دستانش .نداشت رو به رنگ
 زود خییل اما برد جلو

 آرنج کشید، عقب دستش کردن مشت وبا شد پشیمان
 روی هکالف را دودستش هر

 .برد فرو موهایش درون را هایش پنجه و گذاشت زانویش
 یم دلش .نداشت اینانا از کیم دست هم خودش حال

 همه از فارغ او مانند خواست
 خواب به آرام و ببند را چشمانش ای لحظه اتفاقات ی

 برود یادش شاید تا برود،
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 چطور که .شد دار خدشه غرورش پیش ساعتر  چطور که
 های حرف گول
ید  کالفه ... اما کرد باور را معصومیتش و خورد را ختر

 و کرد فوت را نفسش
 کش موقع همان کشید، صورتش روی محکم را دستش

 به فکر با خان و زد در
 :گفت آمده منوچهر که این

 ...تو بیا_
 که بود منوچهر صدای شنیدن منتظر شد باز که در

 گوشش به مادرش صدای
 :رسید

 !شد؟ چش یهو !خوبه؟ حالش_
س با  در کوره از یکهو پشش ترسید یم و زد یم حرف استر

 با خان اما برود
 بلند جایش از بود شده تلنبار اش سینه روی که دردی
 ی پنجره سمت به و شد

 نشست اینانا رس باال همانجا خاتون سلطان .رفت اتاقش
 پیشان   روی را ودستش

ی چه حالش این دلیل زد یم حدس گذاشت، اش  چت  
 هم را خان کالفیک ، دباش
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 موضوع ی پرده پشت از .اینانا حال این پای بود گذاشته
 .که نداشت خت  
ک حال نگران ی بود، دختر  به عروسش حال که دختر
 آرام بار چند .میامد حساب
 :پشش به دوخت را نگاهش و زد صدایش

 حالش این با !افتاده؟ روز این به که کردی چیکارش_
 و رفتر  عمارت از گذاشتر 
 خدان   !بدیم؟ دختر  این به نون لقمه به نذاشتر  بعدشم
 یم بیاد رسش بالن   نکرده
؟ چیکار خوای  !کت 
 در هم آن کند، رسزنشش داشت اجازه مادرش فقط
 بود مادر .خودشان خلوت
 بود، او ی عهده به فرزندانش تربیت مسئولیت دیگر،

 به کدام هر که فرزندان  
 .بودند خلف نا ای گونه

 !شنایس؟ یم و اش خانواده چقدر_
 به خان خورد، جا پشش یکهون   سوال با خاتون سلطان
 چرخید، مادرش سمت

 و دوخت مادرش به را اش جدی نگاه فاصله همان از
 :گفت
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 !شنایس؟ ویم اش خانواده یک از_
 از تقریبا_ - یه مادرشم. کرد فوت باباش که بود سالش ۵

  همون
 

 ۴ تقریبا ... بچیک
 !چطور؟ کرد، وعوض وخونش شد دور هبقی از خورده

_ 
 

 !یادته؟ خوب انقدر همه بچیک
ی که خاتون سلطان  فهمید نیم پشش های حرف از جت  

 :پرسید تعجب با
 یم چ   ببینم بگو کنده پوست و رک !چیه؟ منظورت_

 اون با باباش ...خوای
 یم همه خواستیمم نیم دیگه داشت که وضیع

 میومدن روز هر ...شناختیمش
 دستش از کس هیچ .کردن ویم شکایتش اباتب پیش

 همی    برای .نداشت آسایش
 .یادمه

ی نشست، خان لب روی حرص روی از نیشخندی  دختر
 مادری و پدر همچی    با
 دیگر بار .میامد در آب از بار و بند ن   اینطور هم باید و

 از را نگاهش و برگشت
ون به پنجره  هرفت رفته هوا و بود پایت    اواخر دوخت، بت 
 شد، یم ورسدتر رسد
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 تا ببلعد را رسد هوای و کند باز را پنجره خواست یم دلش
 حرارت از کیم شاید
 .شود کم بدنش

د هم روی را چشمانش  را اش شده مشت دستان و فش 
 آتش ، گذاشت پنجره ی لبه

 :شد نیم خاموش هم برف میان در درونش
 ...و مادرش نکنه !پریس؟ یم اینارو چ   واسه_
 خانواده چه تو ببینم خواستم یم فقط .نکردیم اشپید نه_
 .شده بزرگ ای

 کار از رس وقت هیچ شد، جمع خاتون سلطان صورت
 بود، نیاورده در پشش
 :گذرد یم چه رسش در دانست نیم

 و نبوده درستر  آدم پدرش چون !داره؟ ربیط چه_
شم یعت   شده گم مادرشم  دختر
 که تون   !کیاشا؟ چرا دیگه تو !نیست؟ خون   دختر 

 دختر  این شدی راض   خودت
ی و  عیب خانوادش خاطر به نمیاد خوش رو خدا بگت 

 که اینه مهم .روش بذاری
 .باشه صالح دختر  این
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 زمزمه تمسخر با لب زیر و زد داری صدا پوزخند خان
 ...!صالح :کرد

 این در برگشت، در سمت به و نشنید خاتون سلطان
 پشش با بحثکردن موقعیت

 .کرد نیم دوا دردی هیچ
 :گفت نگران   با
 یم رسده، یخ مثل بدنش دختر  این !نمیاد؟ چرا پس_

یمش خودمون خوای  پیش بت 
 !منوچهر؟

 جدیت همان با بود نگران هم خودش که حایل در خان
 :گفت

ی برسه، دیگه که االناس نکرده، الزم_  حال از نیست چت  
 .میشه درست .رفته
به کند الفتمخ خاتون سلطان که این از قبل و  به ای ض 
 ی اجازه با و خورد در
 ایستاده در پشت افرادش ییک و منوچهر .شد باز در خان
 و کوتاه نسبتا قد ، بودند
ه ریزه هیکل  همان با .بود زرنگ و زبر اما داشت، ای مت  
 کرد، سالم پایینش رس
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 جواب خان جای به و شد بلند جایش از خاتون سلطان
 با خان دادکه را سالمش
 :گفت منوچهر به خطاب و داد تکان رسی کالفیک

 ...چشه ببی   _
 ی جعبه رفت، اینانا سمت به و گفت چشیم منوچهر
 کنار تخت روی را دستش
 در و گرفت را نبضش کاری هر از قبل گذاشت، اینانا
 خانکیم مقابل در که حایل
 :گفت مردد کرد یم گم را پایش و دست

؟ حال یک از ...یک از_  !رفیر 
 :داد جواب غیظ وبا کشید اش پیشان   به دستر  خان

 ...بدونم چه_
 ...بود بود عادتش .نداد توضیح این از بیشتر  ..همی   

 پلک روی را دستش منوچهر
 چشمانش به نگایه کرد، باز را وچشمانش گذاشت اینانا

 حرص با خان که انداخت
 :گفت داشت عجله که حایل در
 !نمیاد؟ بهوش چرا !شد؟ چ  _

ک این و خان امروز دانست یم هک منوچهر  بیچاره دختر
 داد احتمال اند کرده عقد
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 همی    به را اینانا حال این دلیل و زفافشان شب بعدش
 داد، ربط موضوع

 در افتاده اتفاقات و خان تند اخالق از که مخصوصا
 ...داشت خت   امروز مراسم

 کارت !نمیاد؟ بهوش چرا !زنم؟ یم حرف دارم تو با هو_
 ییک بگم ستر نی وبلد
 ...!بیاد دیگه

 نیم جوره هیچ کرد، نگاه پشش به خاتون سلطان
 کند دعوتش آرامش به توانست

 کم کم که منوچهرم .نبود مستقیم هیچرصایط به خان ،
 شد یم تمام داشت کارش
 :گفت آرایم به
 ...طرف   از ...افتاده فشارشون_

 :پرسید خشم با خان که نداشت را گفتنش روی
؟ طرف   از_   چ   ببینم بزن آدمحرف مثل !چ 

 
 ...!مییک

س وبا زده خجالت و کرد تر زبان با را لبش منوچهر  استر
 :گفت

 ...دارن خون   کم خانوم_
 :پرسید ومتعجب شد جمع خان صورت

؟_  !؟!چ 
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 از حرص، روی از ای خنده گرفت، اش خنده یکهو و
 عصبانیت با ...خشم روی
 کوبید را اش شده مشت دست و رفت پنجره سمت به
 حرص با و پنجره ی لبه

 ...داره خون   کم که :کرد زمزمه
ی تا بود گرفته را خودش جلوی سختر  به  ...نگوید چت  

 صدای همان با منوچهر
ها یکشی آرامش  خان و داد توضیح خان برای را چت  
 .شنید نیم را صدایش
 از رکت   بد بود، مانده پیش ساعت چند همان در ذهنش
 .بود خورده دختر  این

 .رفت و گفت هارا گفتت   منوچهر کشید، طول ای لحظه
 سمت به رفتنشخان با

 خان سلطان .بود نیامده بهوش چنان هم .برگشت اینانا
 باال نگران مادری همانند
 سنگیت   کرد، یم نوازش را موهایش و بود نشسته رسش
 روی را خان نگاه

 :داد جواب رسش آوردن باال بدون کرد حس خودش
 یه از بود، روش فشار کیل دوروز این .افتاده فشارش_

 مادرش شدن گم طرف
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 ویل شده، شوکه داره، حقم ...یهوییش ازدواج طرفیم واز
 ...کنه یم عادت کم کم
 بعدی حرف با که...بود درگت   خودش با همچنان خان

 :برد ماتش مادرش
 و شد کردنتون تربیت مسئول پدرت سال همه این_

 رحم ون   احساس ن   و همتون
 جان   به صدام بود، بسته دستم ها موقع اون آورد، بار
 االن ویل .رسید نیم

 زن شد دختر  این که موقع همون ...کنه یم فرق اوضاع
 ...شد منم عروس تو،

 :دوخت پشش به را اش جدی نگاه و آورد باال را رسش
 مردا وقت هیچ عمارت این تو ...کیاشا برنجونیش نبینم_
 تابرف خوب زناشون با

 زنم نیم تو از حرفق .داداشت از اینم بابات از اون نکردن،
 زن یک حاال تا چون
 رسزنشش خانوادش خاطر به خواستر  اگه ...نبوده کنارت
 خودت پدر یاده کت  

 ...باباتم ...بیوفت
 ای قروچه دندان گرفت، را کیاشا چشمان جلوی خون
 با هایش دندان میان و کرد
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 :غرید حرص
 و اسمش وقت هسچ دیگه گفتم ...نت   اون از اسیم_

 ...نشنوم
 امروزش برای برگشت، پنجره سمت به مادرش به پشت و

 گون   اما بود، کاف  
 و شد بلند جایش از که کند تمامش نداشت قصد مادرش
 :داد ادامه را حرفش

؟ یم فرار چ   از_  واقعیت از چقدرم هر !پدرت؟ از !کت 
 باز اون کت   فرار
 مادر و پدر گناه بفهیم تا کنم یادداوری اتبر  باید ...پدرته

 .نویسن نیم بچه پای و
 چشم از خشم چرخید، مادرش سمت به غضب با خان
 :کشید یم شعله هایش

 مادره گفت یک !داد؟ یک اول و ازدواج این پیشنهاد_
ش نیست  !هست؟ که دختر

 دست بیوفته دختر  این گفت شد مادر از تر عزیز دایه یک
 کنه، یم بیچارش فرشاد
 !یک؟ !هان؟
ه سکوت در ای لحظه خاتون سلطان  برزچ   نگاه ی خت 
 :شد پشش
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ون دختر  این ...بود نمونده ای دیگه راه موقع اون_  این بت 
 زندش میموند عمارت
یش صورتش بوده صورتش رو دستش ...ذاشیر   نیم  چت  

 و بدنش ویل نشده
 اونم که بود مادرش داشت که و کش تنها !دیدی؟
 رسش بالن   چه نیست معلوم
ون اون تنهان   دختر  این اومده،  !کرد؟ یم چیکار بت 
 :خروشید خان

 راجب چ   شنیدی !شنیدی؟ و رسشون پشت حرفای_
 !گن؟ یم مادرش و خودش

 .بست نمیشه دهنشونم زنن، یم زیاد حرف مردم_
 هزار نرسه چه هر به دستشون

 بود، تنهان   زن مادرش .روش ذارن یم ایراد و عیب تا
 نداشت، ای خانواده
 مردی ، بشه الکیل مرد اون زن ناچاری رس از شد مجبور

 طردش خانوادش که
 نموند، براش کس هیچ دیگه شوهرش بعد ...بود کرده
 تا هزار با و دختر  همی   

 مردم ندارم کاری من رسوند، اینجا به و کرد بزرگ بدبختر 
 معلومم میگن، چ  

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 خدا ما ویل دروغ یک میگه راست یم وسط این نیست
 قضاوت حق نیستیم،
 شاید بازم ببینه خودشم چشم با وقتان   یه آدم .نداریم
 قضیه شاید .کنه یم اشتباه
 فقط داری تو که این به برسه چه دیگه ...ایه دیگه طور
 یم اکتفا مردم حرف به

 که کش میاد خوش خدارو ندیدی، هیج   خودت و کت  
 حساب به زنت دیگه االن
؟ وخفیف خار مردم حرف رخاط وبه میاد  !کت 
 توانست نیم کشید، موهایش در پنجه کالفه خان

 دلش حتر  ...بگوید را واقعیت
 چه اتاق این در پیش ساعتر  بفهمد مادرش خواست نیم

 این ...داد رخ اتفافر 
 بود، کرده اشتباه خودش ...اینانا و خودش بی    بود رازی
 یم اشتباهش پای باید
 .ماند
 به خان سلطان خورد یم حرص سکوت در که خان

 یم خوب شد، اونزدیک
 و است حساس اش گذشته به اندازه چه تا کیاشا دانست
 نقطه روی گذاشت دست

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 :ضعفش
 به ای دیگه کس هر چه دختر  این چه خواستر  وقت هر_

 خانوادش خاطر
 برادر و پدر یاده بیوفت، خودت گذشته یاده کت   رسزنش
 به بازم اگه ...خودت
 چون ...رسزنش   الیق خودتم بدون پس دادی مهادا کارت
 خون   ی خانواده خودتم
 به ترسشونه، خاطر به نمیارن روت به مردم اگه نداری،
 ویل داری، قدرنر  خاطر
 خوانوادت خاطر به مردم همی    بودی همونا سطح در اگه
 یم پرتاپ سنگ بهت
 تونه یم خوردن آب راحتر  به چون نناز، قدرتت به.کردن
 فقط و بره در دستت از

 ...وخودت بمون   خودت
 دستان خورد، یم را خودش خون خشم شدت از خان
 جان   ن   در اش شده مشت
 زخمم ...اش زخیم دستان همان .گشت یم آمد فرود برای
 و کرده باز رس
 چکید و کرد چکه دستش روی از دیگر بار خون و بود
 .اتاق کف
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 سیع وانت تمام با اما بود آشوب دلش در دید، مادرش
 را خودش جلوی داشت
د،  خواست نیم بودند، رفته دست از دیگرش فرزندان بگت 
 آنها مانند هم کیاشا
 وضعیت آن از فرار وبرای داد قورت را دهانش آب .شود
 :گفت

م من ...بیاد بهوش که االناست_ ی یه مت   بیارم چت  
 ...بخوره
 دلش توان تمام با خان شد، خارج اتاق از و گفت را این

 خواست، یم زدن فریاد
 صدایش ...توانست نیم ...شد نیم اما کرد باز را دهانش

 و کرد خفه گلو در را
 .شد خم جلو به و مت    روی کوبید را دستش
 شد نیم باورش حال و بود، فراری کردن ازدواج از همیشه

ی همچی    با  دختر
 به چه را او ...داشت تاسف جای برایش ...کرده ازدواج
 ی خورده دست

 ...بود کرده وخاص عام ی مضحکه را خودش !دیگران؟
 توانست چطور اصال
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ی یرد همشی به را دختر  رابطه او با اهایل نصف که بت  
 از کس هر و اند داشته
 چطور ...کرد یم تعریف دیگری برای او های زیبان   و بدن
 ها این توانست یم
د؟ آرام و بشنود را  !بگت 

د هم روی را چشمانش  دستانش بی    را ورسش فش 
 ترکیدم تا مغزش ...گرفت
 فرود رسش بر پتیک همانند گذشته ...نداشت ای فاصله
 متالیس   قصد و میامد
 در مردم های خنده صدای ...داشت را مغزش کردن
 به را او همخ که پیچید رسش
ا باد  نفسش ...انتخابش خاطر به هم آن بودند کرده نارس 

 در ...شد گرمش گرفت،
 خودش به را او ای رسفه صدای که بود دادن جان حال
 صدا سمت به ...آورد

 و بود شده جمع درد شدت از صورتش اینانا ...چرخید
 را چشمانش داشت سیع
 .کند باز آرام
 را سالمش دست و گرفت او از را نگاهش رسی    ع خییل
 صورتش روی محکم
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 وضعیت آن در را او کش خواست نیم دلش.کشید
 آن در که برزچ   در ببیند،
  حس که اینانا ...زد یم پا و دست

 
 را دستش داشت خفیک

 سینه ی قفسه سمت به
 باز چشمانش بار این ...زد رسفه دیگر باز وچند برد اش
 نگاه بود، شده

 ثابت خان روی آخر ودر چرخاند اتاق در را رسگردانش
 ایستاده او به پشت .ماند
 تکیه پنجره ی لبه به گاه تکیه عنوان به را دستش و بود
 ...بود زده
 بلند جایش از سختر  با کرد یم حس دلش زیر که دردی با

 یم رسما احساس .شد
 را رسما اما تنش دور بپیچد را پتو خواست یم دلش و کرد
 وبه خرید جان به

 :گفت محکیم صدای با خان که رفت خان سمت
 !کجا؟_

 عذاب هم خودش است، خراب حالش فهمید اینانا
 مهر افتاده اتفاق .داشت وجدان
 و خودش از باید ..دیگران های حرف تمام بر بود تاییدی
افتش  یم دفاع رس 
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 ...شد یم جانش گرفیر   به موجب اگر حتر  ...کرد
 ...من_
؟ حرف دادم اجازه بهت_  !بزن 

 میان همیشه مادرش گرفت، دندان به را پایینش لب اینانا
 گفته او به هایش گریه
اییط هر تحت که بود  حال ...کند دفاع حق از و بماند رس 

 در توانست یم چطور
 کند دفاع حقش از بداخالق ، اعصاب ن   مرد این مقابل

 !؟
 ...حداقل بدم توضیح بذارید_
 وهیج   ببند و دهنت فقط ...نیست توضیح به نیازی_

 ...نگو
 ...ویل_
 ترسناکش نگاه دیدن با و برگشت سمتش به خان بار این
 ...بست زبان اینانا

 ویل بود کرده باز را چشمانش اش رسمه چشم باالخره
 خواست نیم دلش دیگر

 بی    اخم ...بیوفتد رنگ ای رسمه گوی دو آن به نگاهش
 با و شد عمیق ابروانش
 :گفت تهدید
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 به فکری یه بعدا تا نمیاد در صداتم جات رسه میشیت  _
 !فهمیدی؟ ...بکنم حالت
 پخش یناا بیت   در سیگار بوی کرد یم باز دهان که بار هر
 در اشک.شد یم

 :گفت بغض با و بست حلقه چشمانش
 ویل ...شد اینطور چرا دونم نیم ...گناهم ن   من خدا به_

 واسه رایه یه حتما
 ...هست فهمیدنش
 :نشست خان لب روی نیشخندی

؟ یم چرت چرا !رایه؟ چه_
 
 واسه و اطوار ادا این !یک

 نشناخته که بیار در کش
 .باشدت
 همان با و گرفت دستانش بی    خشونت با را اینانا ی چانه
 ادامه تت  ش و تند لحن
 :داد

اییط تحت دیگه_  که کاری که نشنوم و صدات هیچش 
 بدم انجام بعدا خوام یم

 مردم، حرف بابای گور گم یم و دم یم انجام حاال وهمی   
 چند زن بگن بذار

 ...و ساعتش
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 هم همینجا تا تهدیدش .شد ساکت رسید که اینجا به
 چشمان با واینانا بود سازکار 
 پلک و رفت یم گیج رسش .کرد یم نگاهش شده گرد

 یم سنگیت   هم روی هایش
 و است مادرش خان تهدید طرف یه دانست یم .کرد

 بیاورد رسش بالن   بخواهد
 .میاورد هردویشان رس
 و بود کرده ضعف ، شد خایل دلش تهه فکر این با

 که نداشت خون   حال همچنان
 دستان زمی    روی افتادن از قبل و رفت حال زا دیگر بار
 حلقه کمرش دور خان
 رسمه گوی دو هم باز ...چسباند آغوشش به را او و شد
 چشمانش جلوی از ای

 .بود شده محو
 حرف خواست یم دلش چقدر ...کرد نگاه اینانا به کالفه
 معصومیت آن و هایش

 شمادر  ...داد نیم اجازه مغزش اما کند باور را چشمانش
 هم چشم گایه بود گفته
 فکر و میبینیم ما که طور آن قضیه گایه ، بیند یم اشتباه

 او اما ...نیست کنیم یم
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 را مغزش که دیگران های حرف و سفید ی مالفه به فقط
 فکر دادند یم شستشو

 ...کرد یم
 که این از قبل اما کند، رها همانجا را اینانا بود مانده کم

لش  خارج دستش از کنتر
 جایش از را او و انداخت اینانا پای زیر را دستش د،شو 
 خان آغوش در .کرد بلند
 ...نشست خان لباس روی حسش ن   دست و خورد تکان  

 ترسید یم بود، رسدش
 ...داشت درد و
 وباور خان تصمیم از ترس ...بود بیشتر  ترسش اما

 ...نکردنش
 دیدن با و کرد، خم رس اش پیشان   روی اخم همان با خان

 وضعیت آن در یناناا
 درک توانست نیم شد، مشت حالت همان در دستش
 چرا نکرده کاری اگر کند
 از یعت   !کند؟ یم تقال اش گنایه ن   اثبات برای انقدر

 ... یا ترسید یم مجازاتش
ی روی توانست نیم موقعیت آن در  کند، تمرکز چت  

 اینانا صورت از را نگاهش
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ان و پریده رنگ چنان هم که  و حرص با و گرفت دبو  حت 
 :زد لب خشم

 ...بهت لعنت_
 شده که سختر  هر وبه آمد ساعتر  از بعد خاتون سلطان
 داده منوچهر که داروهان  

 لرزید یم همچنان اینانا ...رفت و داد اینانا خورده به را بود
 را مادرش آرام و

 بماند آنجا خواست یم دلش خاتون سلطان ...زد یم صدا
 از بیشتر  دانست یم اما
 ...بیاید در پشش صدای است ممکن که این
ون اکراه با  رفتار خوب اینانا با خان بود امیدوار ، رفت بت 

ک و کند  را دختر
 برخورد از دلش ته هم باز اما ...نرنجاند این از بیشتر 
 یک ...داشت هراس پشش
 !باشد؟ دوم بار این که بود دیده پشش از خوش روی
ک ...ماند بیدار انااین رس باال صبح تا خان  باز چندین دختر
 بیداری و خواب میان
 گاهیم و زد یم صدا را مادرش لب وزیر خورد یم تکان  

 مفهمویم نا صداهای
 ...کرد نیم ای توجه خان که شد یم خارج گلویش از
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 کرد،هر یم دود را سیگارش و زد یم قدم اتاقشم در کالفه
 کنار هم گایه از

ه و ایستاد یم پنجره ون ی خت   یم دلش شد، یم بت 
 اما کند باز را پنجره خواست

 یم پشیمان بود چسبیده سفت را پتو که اینانا دیدن با هر
 و بود گرمش خودش .شد
 ...رسد اینانا

 همی    برای ...داشت حیل راه مشکیل هر برای همیشه
 پدرش از بیشتر  مردم

 هیچ بود مشکل غرق خودش که حال اما داشتند قبولش
 نیم ذهنش به رایه
 ...پیش راه نه و داشت پس راه نه ...رسید
 را اینانا صدای دیگر بار که بود افکارش غرق طور همی   
 بار این ...شنید

 سمتش به شد باعث همی    و بود تر واضح صدایش
 نگاهش همانجا از و بچرخد
 ...کند

 ... نکردم کاری من ...من ...مامان ....نرو مامان ...مامان_
 ...مامان
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 سیگاری جا در را سیگارش .هم تو رفت هایش مهسگر 
 کرد خاموش رویش پیش
 .رفت اینانا سمت به بلعید یم را سیگارش دود که وحیت  

 بود شده جمع صورتش
 ...بیند یم کابوس که بود واضح و

 ...شد پشیمان اما بزند صدایش تا کرد باز دهان خان
 و بود عرق خیس صورتش
 بی    میوفتاد گره و خورد یم تکان آرام گایه از هر رسش

 تردید با .ابروانش
 پیشان   روی را انگشتانش پشت و برد جلو را دستش

 .اوگذاشت
 روی نگاهش و برد ماتش ای لحظه بدنش حرارت از

 آن در که اینانا صورت
 تخت روی کنارش ...ماند ثابت نبود واضح زیاد تارییک

 دستش بار واین نشست
 یم رسما از اما بود غدا  هم دستانش .گرفت دست در را

 در را پتو و لرزید
د یم مشتش  .فش 

ان کالفه خان ...بود کرده تب  محکم را دستش کف وحت 
 و کشید صورتش روی

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 و لرزید یم چنان هم اینانا های لب ...شد بلند جایش از
 اتاق از ...خورد یم تکان
 تارییک و سکوت در شب وقت آن در عمارت ...شد خارج
 هیچ و بود رفته فرو
 ...برسد اینانا داد به تا نبود کس
 که بفرستد منوچهر دنبال به دیگر بار داشت قصد

 نگاهش ای لحظه ، شد پشیمان
 به دانست یم .شد کشیده خاتون سلطان اتاق سمت به

 میامد برود رساغش
 خواست نیم اما کند، یم مراقبت عروسش از ومادرانه
 این درگت   را مادرش
 نباید حال و بود خودش انتخاب و تصمیم ...کند داستان
اض  .کرد یم اعتر

 افتاده اتفافر  چه گفت یم گفتنش هزیان میان اینانا اگر
 آبرون   ن   وقت آن !چه؟
 مادرش به حتر  نداشت قصد ...ماند یم خودش برای اش

 چه اتاقشان در بگوید
 چطور است نگرانش آنقدر که وعرویس افتاده اتفافر 
 ...است آدیم
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 باید ...بست را در و برگشت اتاقش به تهآشف و پریشان
 یم کار به دست خودش

 روی را آن کردنش خیس وبا برداشت دستمایل ...شد
 اینانا ...گذاشت اینانا پیشان  
 از را رسد دستمال آن تا گرفت را خان دست و خورد تکان  

 دور اش پیشان  
 ...کند
 گرفته را دستمال دست یه با ...شد تر عمیق خان اخم
 دست دیگرش دست وبا بود
ی تنها ی حوصله...را اینانا های  همی    نداشت که را چت  

 وبا بود داری مریض
 :گفت حرص

 دست چنان هم سوزه یم توتب داره ...نخور تکون انقدر_
 ...زنه یم پا و

 ای وزنه گون   اما کند باز را چشمانش داشت سیع اینانا
 چشمانش به سنگی   
 و سوخت یم گلویش ...داد نیم اجازه و بود آویزان
 ...بود شده خشک دهانش
 یم بهتر  حال ، کرد روشن را نورش کم مطالعه چراغ خان

 را اینانا توانست
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 طاقت که طوری ، گفت یم هزیان چنان هم ...ببیند
 :داد تکانش آرام و نیاورد

 گم یم بهت د   ...میبیت   خواب داری پاشو ...پاشو_
 ....پاشو
 های مژه کرد، باز کیم را هایش پلک الی سختر  به اینانا

 و شده خیس بلندش
 .بود انداخته سایه صورتش روی
 بار که کرد جا به جا اش پیشان   روی را دستمال خان
 گرفت را دستش اینانا دیگر

 :زد لب آرایم به و
 ...مامان نرو ...مامان_

 دستش خواست یم دلش...کرد نگاهش اخم همان با خان
د را  خودش از و بگت 

 نیست خودش حال در دانست یم اما ...کند شجدای
 برای ...گوید یم وهزیان
 همان با اینانا بعد کیم و گرفت را دستش آرام همی   
 رفت خواب به حالش

 با هایش حرف با شب آن که نفهمید هرگز وخودش
 نبود خودش دست که حرکانر 
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 آشون   چه نمیاورد خاطر به را کدامشان هیچ حودش و
 ...کرد پا به خان دل در

 از شد یم پر دیدنش بار هر با و بود محرمش بود، زنش
 دستش ... مردانه حس
 احتیاج که نیازی از رسید حداقل به تحملش و لرزید
 ممکن زمان بدترین در داشت
 زبانش زیر اش مزه بود، چشیده را طعمش ...بشه ارضا
 یم حس اما بود رفته
 اداعتم او به ...است حرام هم دستانش گرفیر   کرد

 دانست یم خوب و ...نداشت
 ...نیست دوستر  و عشق برای جان   نباش اعتماد
ی همچی    روی به را قلبش در هرگز خان  مورد که دختر

 نیم باز نیست پسندش
ک دار نم موهای روی را دستش آرام ...کرد  گذاشت دختر
 خشداری صدای با و

 :زد لب
 معمویل دختر  یه کاش ...بود دروغ بقیه های حرف کاش_
 ...خودم جز و بود
 یم .کرد رها صدا ن   را نفسش و خورد را حرفش ی ادامه

 برای قدرنر  دانست
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 ویم سوخت یم باید ...ندارد گذشته کردن عوض
 ...نداشت دیگری راه ...ساخت
 پیشان   روی از را دستمال شد کم که اینانا بدن حرارت
 پرت را آن و برداشت اش
 اما میامد خوابش و بود خسته ...مت  ش ی گوشه را کرد
 به وخیال فکر دانست یم
 را سیگارش پاکت ...دهد نیم خوابیدن ی اجازه او

 رسد   هوای آن در و برداشت
 کار این برای اسایس فکر باید ...شد خارج عمارت از ابری
 ...کرد یم

*** 
 احساس و بود کوفته بدنش کرد، باز چشم آرام به

 
 
 طول کیم کرد، یم درماندیک
 هیچ گذشته شب از ...کند درک را قعیتشمو  تا کشید
 با ...نداشت خاطر به چت   

 و کشید اش پیشان   به دستر  شد، بلند جایش از رخوت
 سختر  به را دهانش آب

 یم حس و بود باال چنان هم بدنش حرارت ...داد قورت
 آتش   ی کوره درون کرد
 ...است سوخیر   حال در
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 بود شایک ...کرد آویزان را پاهایش و نشست تخت ی لبه
 این با را او که خان از

 یم چه !نبود؟ شوهرش مگه ...گذاشته تنها حالش
 باال شب از پایس تا خان دانست
 .رسید یم تشنج به کارش شاید نبود اگر و نشسته رسش
 از دردش همان با اما ...بود کرده بغض درد شدت از

 برخالف و شد بلند جایش
 آن   لیوان قلحدا تا شد خارج اتاقش از خان ی گفته
 دهانش خشیک شاید تا بخورد
خانه سمت به ...بود خلوت عمارت ...شود برطرف  آشت  
 در ها خدمتکار ، رفت
 کرد سالم لب زیر .بودند صبحانه برای دیدن تدارک حال
 سمتش به ها نگاه ،

 ...پچشان پچ بعدش و غره چشم شد جوابش و چرخید
 خودش ...نیاورد خودش روی به و آمد درد به قلبش
 از ییک که برداشت لیوان  

 :گفت غیظ با ها خدمتکار
 !خوای؟ یم چ   !چیه؟_

 همان با و رفت یخچال سمت به ، نداشت کل کل نای
 :داد جواب آرامش صدای
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 .دم یم انجامش خودم_
 یم چ   گفتم.که دیدم یم انجامش ما نگفتم منم_

 خودت ی خونه اینجا !خوای؟
 هر .یخچال رساغ بری بخواد دلت وقت هر که نیست
ی  گشنته داره، زمان   چت  
 .شه آماده صبحانه تا کن صت  
 شد یم دیده قرمز های رگه آن در که چشمان   به اینانا
ه  به رو دختر  ی خت 
 درون نفرت و کینه این دلیل هم خودش .شد رویش
 نیم درک را دیگران چشمان
 نیم و بود ندیده حال به تا را کدامشان هیچ اصال کرد،

م چه دانست  به تری هت  
 !بود؟ کرده چه مگر ...فروخته آنها

 به و .گرفت فاصله یخچال از و شد خوردن آب بیخیال
 همینجا ...برگشت اتاقش
 نیش زبان نبود مجبور حداقل...بود نفعش به ماند یم که
 بار نفرت نگاه و دار

 ...کند حس خودش روی را دیگران
 دکر  جمع شکمش در را وپاهایش نشست تخت روی

 پاهایش روی را ورسش
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 نه و داشت پرستار نه دیگر نبود که مادرش ...گذاشت
 فقط دیگر ...کش ناز

 اورس با روزها این کرد یم حس که خدان   و بود خودش
 چشمانش ...دارد جنگ

 دلخویس   کاش ...زد صدا را مادرش دل در و بست را
وزهایش  .بود کنارش ایت 

*** 
 هم در صورنر  با هم آن ...برگشت عمارت به باالخره خان

 ...رسخ وچشمان  
 قرمزش چشمان حال و بخوابد بود نتوانسته را شب تمام
 یک .داد یم لو را این

 خان سلطان لحظه همان که رفت اتاقش سمت به راسن
 شد پشش ی متوجه

 :زد وصدایش
 ...کن صت   ..پشم_

 بلند قدم چند با خان سلطان .ایستاد جایش رسه خان
 و رساند شپش  به را خودش
 :گفت

 اینطور چرا چشمان ...دیشب ...بزنم حرف باهات باید_
؟ !شده؟  !خون 
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 به نگران   باز و بود دیده را پشش رسخ چشمان تازه
 خیالش در .افتاد جانش
ی با اش یکهون   ازدواج خان مشکل  دنیان   که بود دختر
 یم رسش پشت حرف
ت از . زدند  .داشت خت   خون   به پشش غت 

ی_ ون داشتم کار رسی یه دیشب .یستن چت    ، بودم بت 
 ذره یه خوان   ن   واسه

احت  .میشم بهتر  کنم استر
 که هم ها ساعت دانست یم اما نشد قانع خاتون سلطان
 به کند تکرار را سوالش
 کشیدن حرف نبود هم ها راحتر  این به ...رسد نیم جوان  

 .خان زبان از
 ...دستمال گفیر   صبح عده یه یعت   ...دیشب ...پشم_

 .کرد سکوت خانون سلطان خان ابروان بی    افتاد که گره
 که بود خان بار این اما

 :پرسید یم غضب
؟ دستمال_  !چ 

 :گفت آخر در و کرد دست دست کیم خاتون سلطان
 به ...شدین وشهر زن دیشب شما باالخره ...رسمه گفیر  _

 عرویس گفتر  هم بقیه

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ین  .... ب  ش ...دیشب حساب این با یعت   نمیگت 
 روی را هایش دندان خان که بود نکرده کامل را اش جمله
 :گفت و کرد چفت هم

 منم از که رسیدن جان   به حاال !زده؟ زری همچی    یک_
 !خوان؟ یم دستمال
؟ دیگه  !چ 

م با خاتون سلطان  ببیند تا انداخت اطراف به نگایه رس 
 و باشد آنجا کش مبادا
 :گفت آرایم صدای اب و ...باشد شنیده را هایشان حرف

 .شنون یم بقیه باش، آروم_
 بقیه گوش به بشنون خوام یم منم اتفاقا بشنون، خب
 دیدن برای کش و برسه

 .بیاد عمارت دم تا نده زحمت خودش به من زنه دستمال
ی اون  دیدم یم وباید چت  

 !چه؟ بقیه دیدمبه خودم
ان خاتون سلطان  بحث این از اصال رفت، جلوتر حت 
 را خودش و بودن راض  

 در و اتاق در هارا حرف این کاش که کرد یم رسزنش
 در نه زد یم او به خلوت
 .منتظر گوش چندین کنار و عمارت وسط
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 تو کنم، یم رسشون به دست جوری یه خودم باشه باشه_
 .پایی    وبیار صدات فقط

 کنم حایل بقیه روبه موضوغ یه بخوام وقت هر من_
 ی   پای و باال برم ویم صدام
 ...وبگه چرندیات و بیاد دیگه نفر یه دلم فقط ...نمیارم
 حسابش طرف وقت اون
 چه من خواب اتاق تر مهم همه از و من عمارت تو...منم

 به فقط افتاده اتفافر 
 همچی    که اونان   گوش به اینو ...بس و مربوطه خودم
مانه چت     ازت ای بیش 

 تو نیست مهم برام گفت خان بگو و برسون خواسیر  
 غلیط چه خودتون ی خونه
 حق کش ویل جذابه براتون دستماال این دیدن و کنی    یم

ی همچی    نداره  و چت  
 .بخواد من از

 شدند گوش پا رستا بودند عمارت داخل که کسان  
 سیع همچنان خاتون وسلطان
 :کند ساکت را پشش داشت

 ...کردی شلوغش الیک ...پش نزدن اشتبایه حرف اونام_
 ...رسمه این
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ه اون بودن پاک از نشان دستمال روی خون  فقط ...دختر
 شن مطمی    خوام یم
 ...همی    پاکه خان زنه
 :غرید خشم با خان

 و حرف همی    بیان دارن جرئت ...کردن غلط خییل همه_
 بزنن خودم روی جلو
 یم حرف ازش که دستمایل همون همینجا چطور ببیی   
 خودشون خون با و زنن
 
 

 ...کنم یم رنیک
 اشاره انگشت وخان خورد جا ای لحظه خاتون نسلطا
 تهدید ی نشانه به را اش
 :آورد باال

ن_  من زن ...نشنوم دستمال این راجب کلمم یه بعد م 
 رسش بالن   هم بقیه جلوی
 و خونش دیدن حق کش افتاد ریزی خون به و اومد
 ... خون   به برسه دیگه نداره،
 رسش تتوانس فقط خاتون سلطان ...شد منقبض فکش

 تکان تایید ی نشانه به را
 درگت   مادرش با که این از بیش که این برای خان و دهد
 آنجا از خشم با نشود

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 ...رفت اتاقش سمت به و شد دور
 خودش ودر نشسته تخت روی خت   ن   جا همه از اینانا
 باز در که بود شده جمع
 و پرید جایش از رسی    ع ...شد وارد عصبانیت با وخان شد
 سالم آرایم یصدا با

 رفت کمدش سمت به ...نداد جواب و شنید خان ...کرد
 لباس دست یک و

 است ممکن آن هر کرد یم حس و داشت گر .برداشت
 .شود منفجر
 یم ، کرد نگاهش ترس با کیم هم شاید و دلخور اینانا
 تنبیه ناکرده جرم به ترسید
 گذشته شب که باشد گفته وآدم عالم به حال که ...شود
 رخ اتفافر  چه اتاق ینا در
 تنها برای ...نشدنش باور برای بود هم دلخور ...داد

 شب آن در هم آن گذاشتنش
 .کذان  
 وحوله لباس ...داشت نظر زیر را خان کارهای تک تک
 به و برداشت را اش

ی ...داشت حمام سمت  نیاز آن به هم اینانا که چت  
 آب لمس به نیاز تنش ...داشت
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 ...داشت داغ
 را وپاهایش بست چشم دیگر بار شد حمام وارد که خان
 هنوز ...آغوشکشید در
 اما ...کرد یم ضعف احساس و بود داغ بدنش کیم هم

 رفتاری آن با بود محال
خانه وارد هم باز داشتند او با ها خدمتکار که  ...شود آشت  
 گفته همه به خان اگر
 !چه؟ نشده قرمز دستمالش که دانستند یم آنها و بود
 به را پاهایش تر محکم و نشست تنش در لرزی فکر این با

 نیم ...کشید آغوش
  خان با ازدواج با کرد یم خیال چرا دانست

 
 اش زندیک

ات دستخوش  یم تغیت 
 کند یم کمکش او و دارد خودش کنار را خان که ...شود
 مقابل در ایستادن برای
 همه اما ...مادرش کردن پیدا و مفتشان های وحرف مردم
 خودش آنکه بدون چت   
 ...ریخت ،بهم چطور بفهمد هم
 معده ...شود کم بدنش لرزش شاید تا آورد باال آرام را پتو
 و کرد یم درد اش
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 غذان   که بود روز چند ...بود بریده را امانش دردش
 نخورده وحسان   درست
 ...نمیاورد خاطر به هم خودش !بود؟
ون حمام از و گرفت دویس   رسی    ع خان  حظهل ...آمد بت 
 اینانا روی نگاهش ای

 دستانش همانجا برود سمتش که این بدون و ماند ثابت
ک ...شد مشت  ن   دختر
 نیم و بود چسبیده زمی    به خان پاهای و لرزید یم وقته

 سمتش به توانست
 ...برود
 اش پیشان   به نمدارش موهای پوشید، لباس رسی    ع خییل

 به دستر  .بود چسبیده
 مریض ی حوصله..رفت ناناای سمت به و کشید موهایش

 :نداشت دیگر را داری
 بازی فیلم این...متنفرم داری مریض و مریض از !چته؟_

 کم کم مسخرت کردنای
 نذار رسم به رس کارات این با ...بره یم رس و حوصلم داره
 کنه اتصایل سیمام که
 رست بال یه نزدم تا پاشو ...پاشو ...دم یم دستت کار

 .نیاوردم
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 را خودش اما ...شد خون دلش خان رحیم ن   از اینانا
 روی از را ورسش نباخت
 رنگ و چشمانش بزند حرف نبود نیاز ...کرد بلند پاهایش
 از خت   اش پریده روی
 :زد لب آرام و شد بلند جایش از ...داد یم درونش حال

 !کنم؟ چیکار باید_
 نیم باورش ...کرد یم نگاهش مبهوت وخان لرزید صدایش

 واقعا دختر  این شد
 را گولش اما ...باشد خراب حالش اندازه این به

 ...نمیکرد باورش ...نمیخورد
 هم باز بود گفته اودرو به و زده دورش بار یک که کش
 را کار این توانست یم

 .بکند
 از نگاه نیاید رحم به دلش هم درصد یک حتر  که این برای
 :گفت و گرفت او
 و تشک و پتو ...برداشته کثافت تختو کن جمع پاشو_
ی هر  کوفتیه این رو که چت  
 ...بفهمه کش که این بدون.میشوری توحموم ندازی رویم
 :کرد زمزمه تری آرام صدای با و
 ...خوره یم بهم تخت این از حالم_
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 تا داشت لبایس اینجا کاش ...انداخت پایی    را رسش اینانا
 تا بپوشد گریم لباس
 .کند حس را بود فتادها جانش به که لعنتر  اینشمای کمتر 
 که این از بعد و کرد باز را درش ..رفت حمام سمت به

 پتو تواند یم شد مطمی   
 که را رویش ی مالفه ...رفت پتو سمت به بشورد آنجا را
 وصل آن به سنجاق با

 دستان با را پتو و کرد باز لرزانش دستان همان با را بود
 حمام سمت به لرزانش

 .برد
 دیر دیگر اما شد پشیمان حرفش از یدد که را حالش خان
 که نبود آدیم ...بود شده
 ی پاچه اکراه با و اجبار به اینانا ...برگردد حرفش از

 شت   و زد باال را لباسش
 تا گرفت داغ آب زیر را دستانش اول ...کرد باز را آب
 وبعدش کند گرمش شاید
 و شود خیس تا گرم آب زیر کشید را پتو ...را پاهایش هم
 گرش نظاره حشت اب

 چطور باید دیگر شد یم که خیس پتوی این حال ...شد
 !کرد؟ یم گرم را خودش
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 خوب تا کرد جا به جا ولرم آب زیر را پتو و شد خم درد با
 زیر ...بخورد خیس
 اما ...خواست مرگ دلش ای لحظه و کشید تت   دلش

  به بود محکوم
 
 ...زندیک

 از اش وچانه دست لرزش ...کرد یم تماشایش دور از خان
 نماند خاندور چشمان

 اتاق از ...ببیند تا نماند دیگر که بود خشمگی    آنقدر و
 در نگاهش و شد خارج

 همی    دانست یم ...چرخید مادرش دنبال به عمارت
 پیدا برای ، است اطراف
خانه سمت به کردنش خانه ، برداشت قدم آشت    ای آشت  

 حال در کش هر آن در که
 ...بود اینانا براج نظر اظهار
خانه به نرسیده خان  و نامخواند به را خاتون سلطان آشت  

 همه دهان بمش صدای
خانه در جلوی که همی    ...بست را  رس همه ایستاد آشت  
 و ایستادند مقابلش زیر به

 ...بود زمی    به نگاهشان
 کردن پیدا از وقتر  و چرخاند بینشان را نگاهش خان

 :پرسید شد امید نا مادرش
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 !کجاست؟ خاتون لطانس_
 :آرامگفت و کرد باز دهان نفر یک
 .بزنن رس خاتون سیندخت به رفیر   کنم فکر__
 خواهرش اتاق سمت و شد خارج آنجا از درنگ ن   خان
 به نرسیده ...افتاد راه

 :شد بلند صدایش هم باز اتاقش
 ...!خاتون سلطان_

 از رسی    ع بود مریضش دختر  رس باال که خاتون سلطان
 این از قبل و شد لندب جایش
 خارج اتاق از عجله با شود بلند صدایش خان هم باز که
 ایستاده مقابلش خان .شد
 حرف   گفیر   به دلش که حایل در دید که را مادرش .بود
 زبان به بود قرار که

 :گفت نبود رضا بیاورد
ون برم باید رس یه_  تو بفرست و ییک میام تا ...دارم کار بت 

 جمع و اتاق اتاق
 .کنه وجور
 :داد ادامه خان که کرد نگاهش متعجب خاتون سلطام

یم یه بگو_ ن چت   ی دیروز از نکنم فکر براش بت   چت  
 اگه ...باشه خورده
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 حال نبینم برگشتم بخوره، بدین داده موا دوا منوچهرم
 .باشه اینطور وروزش
 :جنباند رسی خاتون سلطان

 .همرات به خدا .هست حواسم من برو پشم باشه_
ی یه فقط_  ...چت  

ون حمام داخل از را اینانا بگوید داشت قصد  بکشانند بت 
 در گفیر   برای زبانش اما

،”گفیر   وبا نچرخید دهانش  از ”خدافظ فعال هیج 
 عمارت از و شد جدا مادرش
 .شد خارج

 اینانا از خویس   دل بقیه دانست یم که هم خاتون سلطان
 وارد جدیت با ندارند

خانه  با شود او ی متوجه کش که این از قبل و شد آشت  
 :گفت رسان   صدای

 اتاق اوضاع به و اتاقش تو برید یم رو اینانا ی صبحانه_
 ...میدین وسامون رس
 خان تا باشه بهش حواسش رسش باال مونه یم نفرتونم یه

 دستور این ...برگرده
 !شدین؟ متوجه ..خان خوده
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 و ربانمه زن ...ماند ثابت خاتون سلطان روی ها نگاه
 به عمارت ی رنجدیده
 که دهد نشان و شود جدی بود بلد خوب اش موقع
 خان و است عمارت این خانوم
 ترسیدند نیم و دیدند نیم ابهت تا جماعت این ...پشش

 نیم حساب کس هیچ از
 .بردند

 که نزنه رس ازتون اشتبایه حرکت باشه حواستون فقط_
 حسابتون طرف بعدش
 که کسان   شدین متوجه دیروز از کنم فکر ... خان   خوده

 راجب حرف   خواسیر  
 روزی حال چه به زده رس ازشون اشتبایه کاره یا بزنن زنش

 تک مراقب .افتادن
 این چون ...کردنتون نگاه نوع حای باشید، رفتارتون تک
 من حسابتون طرف بار

 این ...شم بیخیال و ببخشم و نداره اشکال بگم که نیستم
 موخان خان   بحث بار

 !دیگه؟ دونید یم اینو نداره بخشش با خون   ی رابطه
 به تکان   هایش حرف با خاتون سلطان ، شد الل هم زبان
 و بود داده تکشان تک
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 که بودند کرده قفل ...بود آمده دستشان کار حساب
 به یک به نگایه خاتون سلطان
ون قصد که حیت   و انداخت یکشان خانه از رفیر   بت   آشت  

 لحن انهم با داشت را
 :داد ادامه کوبنده

 شده درست دیگه دقیقه دو تا ...نشه دیر اینانا صبحونه_
 بیاد یکیتونم ...باشه
 .دارم کارش

 به آنها به پشت بماند جواب منتظر که این بدون و
 به رسی تا رفت خان اتاق سمت
 روی آنها نگاه در ترس دیدن با مالییم لبخند ...بزند اینانا
 خوب باز نشست لبش
 بردند نیم حساب هم او از ...داشتند هراس خان از بود
 !کرد؟ یم باید چه
 ی گرفته صدای شود خان اتاق وارد که این از قبل

 شنیده رسش درست سیندخت
 :شد

 ...مامان_
ش سمت به خاتون سلطان  نگران   با و چرخید دختر
 :کرد نگاهش
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ون اومدی اتاقت از چرا_  .اتاقت تو برگرد !سیندخت؟ بت 
 به دستر  ندارد، خون   حال بود معلوم که دختسین

 :گفت و کشید اش پیشان  
 !رفت؟ داداش_
 حرف راجبش برگشت تواتاقت برگرد توهم ...رفت آره_
 !خب؟ زنیم یم
 هم دفعه هر نیست، زده، غیبش روزه دو پژمان مامان_

 
 

 باالخره نیست بچه مییک
 بذارش نیست خوب حالش داداشت که ...میشه پیداش
 پس ...دیگه روز هی واسه
م شوهرم از روزه دو من که بگم بهش باید یک من  خت 

 تو رفته شده آب و ندارم
؟ ؟ باشه اومده رسش بالن   اگه !زمی    !چ 

 سمتش به خاتون وسلطان کرد بغض رسید که اینجا به
 :رفت

 به بیار خت  !حرفیه؟ چه این .دختر  بگت   وگاز زبونت_
 داداشت شاید ...زبونت

 دستور به هم قبال.نیست که اولش بار .جان   فرستادش
 کارات این از بازم داداشت
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 با خودم نیومد اومد، که اومد داداشت برگشت تا ...کرده
 ...زنم یم حرف داداشت

احت خورده یه تواتاقت بریم بیا االنم  فکرای این کن، استر
 ، کنار بذار الکیم

 .کت   یم دیوونه خودت بره پیش همینطوری
 ها حرف این ، شد روان اش گونه روی اشکش سیندخت

 نیم دوا او از دردی که
 :کرد

 این ...فهمیدم یم من جوری یه رفت یم جان   وقت هر_
 پژمان مامان ...رسی
؟ بره بذاره اگه ...خواد نیم منو ...نداره دوست منو  !چ 
 ...اگه

 وبذار مسخرت وخیال فکر ...بسه سیندخت وااای_
 !؟مثال  بره خواد یم کجا .کنار
 دون   یم خوب خودت ...همینجا گرده بریم آخر و اول

 داداشتت وجود با پژمان
 خودش خان کنه اشتبایه کاره ...نداره رفیر   کج جرئت

 االنم ...رسه ویم حسابش
 دم دمنوش برات تا بکش دراز خورده یه اتاقت تو بریم
 ...یس   آروم خورده یه کنم
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م نده راه دلت به غم بزرگه خدا  .دختر
 کرد یم نگاه او به پژمرده که سیندختر  پشت را شدست و

 سمت به واورا انداخت
 برد یم بی    از را او آخر طرفه یک عشق این ...برد اتاقش

 دست از کاری و
 زور با را پژمان توانست نیم ...نمیامد بر خاتون سلطان
ش عاشق تهدید  کند دختر
ش حال بود امیدوار فقط ...که  شود راه به رو زودتر دختر
 به دیگرش فرزندان و

 ...نیوفتند وروز حال این
 یم خوب ...نشوند طرفه یک عشق درگت   بگویم بهتر  یا

 همی    درد بدترین دانست
 سنگسار درد از و بدتر شمشت   زخم از که دردی ...است

 ...است تر کشنده
 شد اتاق وارد سیندخت همراه به خاتون سلطان که همی   
 ها خدمتکار از ییک

 به فکر با ...افتاد راه خان اتاق سمت به تدس به سیت  
 سلطان که موضوع این

 آرام نشنید صدان   وقتر  و زد در ابتدا آنجاست هم خاتون
 :گفت
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 ...!خانوم_
 نه شد، نگران ای لحظه ...نداد را جوابش کش هم باز
 برای اینانا، حال برای

 کش ، کرد باز را در اجبار به .خودش شدن بازخواست
 داخل از اما نبود آنجا
 به و گذاشت تخت روی را سیت   ...میامد صدا حمام
 حمام دره .رفت حمام سمت
 مالفه و پتو شسیر   حال در را اینانا توانست یم و بود باز
 ...ببیند ها
 قرمز صورتش و لرزید یم اش چانه که حایل در هم آن

 و گزید لب ...بود شده
 دوشاه بماند همانجا داشت دوست چقدر رفت، جلو
 تهدید اما باشد، دادنش جان

 انداخته دلش در را خان از وحشت و ترس خاتون سلطان
 :بود

 این با هم و اتاق پاشو ...پاشو !؟ کت   یم چیکار داری_
 ...کشیدی گند به شستنت

 .میگم بهت پاشو ...بخور ... کو و صبحونت برو پاشو
 هم حالش ن   و روح ن   چشمان کرد، بلند رس آرام اینانا
 به را خدمتکار دل
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 صدای با بکشد کار از دست که این بدون ..نیاورد رحم
 به سختر  به که آرایم
 :گفت رسید یم خدمتکار گوش

 خودم ...گفت خان ...دم یم انجامش خودم ...خواد نیم_
 ...برو تو ...تونم یم

 خشونت با را اینانا بازوی شد، حمام وارد اکراه با خدمتکار
 :وگفت گرفت

 خان االن.نکن درست دردرس انقدر پاشو ...شوپا گم یم_
 رو میشه خراب میاد
 و لباست برو پاشو ... ای   تحفه چه زنش انگار ...ما رسه

ی یه و کن عوض  چت  
 ...نیوفتادی پس همینجا تا بخور
ک دست از را بازویش حایل ن   با اینانا  بدنجس دختر
 گون   که طوری و کشید
 :کرد زمزمه گفت یم هزیان

 ...گفت خان ...تونم یم خودم_
 لحظه خدمتکار ...کشید پتو روی را اش زده یخ دستان و
 مقاومت همخ این از ای

ون حمام از که حیت   کالفه آخر در و کرد تعجب اینانا  بت 
 :گفت رفت یم
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ی تا بمون تو اون انقدر ...درک به_  خودت وقتر  ...بمت 
 چ   من دیگه خوای یم

 بشور هم حاال ...اشتنذ خودش گم یم بیاد خان !بگم؟
 میاری، دووم چقدر ببی   
 ...بشور
 مفهویم نا کلمات نمیشنید اصال را صدایش گون   که اینانا
 و کرد یم زمزمه را

 به نگایه بدجنش با خدمتکارم ...داد یم انجام را کارش
 مشغول و انداخت اتاق

 ی اجازه کش هر که اتافر  ...بود خان اتاق ...شد برریس
 را آن به ورود

 دیگر های اتاق دیگر از ...نظافت برای حتر  ...نداشت
 با بود تر بزرگ عمارت
 یم که داشت قرار آن در که بزرگ ای پنجره ...بهتر  نمان  
 زیبای باغ آنجا از شد
 به حسادت ...دید را ها ستاره ها شب و زد دید را رو پیش
 اینانا ...افتاد جانش
 تخت روی حرص اب ...نبود خان داشیر   و اتاق این الیق

 همچنان نگاهش نشست
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 دیگر های اتاق با اتاق این ...وچرخید چرخید اتاق در
 و بود متفاوت زیادی
 که چون   وصندیل شومینه آن با مخصوصا ...دلنشی   
 روبه تخت ...بود کنارش
 را هایش پرده اگر که طوری ...داشت قرار پنجره روی
 راحتر  به زدند یم کنار
 لذت ستاره پر آسمان دیدن از هم همانجا از شد یم
 اینانا ها شب خان یعت   ...برد
ه هر مهتاب نور وزیر کشید یم آغوش به را  به دوخت 

 لرز .... و شدند یم آسمان
 جذابیت از همه سال همه این ...نشست تنش در عصت  
 و کردند تعریف خان های
 همچی    حال دانست نیم خان حد در را خودش کس هیچ

ی  به راحتر  به دختر
 ...بود کرده خود آن از را او و بود شده نزدیک خانشان
 مشت تخت روی دستانش

 جایش از رسی    ع ...پیچید حمام در بدی صدان   که شد
 خت   حمام سمت به و شد بلند

 همچنان و افتاده حمام داخل که دید را اینانا که برداشت
 .است باز آب شت  
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 اما ...گرفت دهانش جلوی را ودستش شد گرد چشمانش
 این از که نفرنر  همان
 .نداد کردن کمک اجازه او به داشت دل به دختر 
 دل در هایش بداخالفر  تمام با را یاغ   خان   عشق سالها
 در دانست یم اما داشت
 و بود نیامده خان چشم به خودش چرا... نیست خان حد
 هم اوضاعش که دختر  این

 !آمد؟ بود تر خراب خودش از خییل
 گرفته را چشمانش جلوی خون کرد نگاه نااینا به خشم با

 نبود مهم برایش و بود
 دنیا یک با ...چشمانش مقابل درست دهد، جان همانجا
 :غرید کینه

ه ...بهت لعنت_  لیاقت تو...بمت   ... بمت   ...هرزه ی دختر
 و بمت   ...ونداری خان
ت  ...کن کم و رس 
 ...رفت در سمت به رسی    ع خییل و کرد گرد عقب

 به بود مت    روی اینانا داروهای
 به توانست یم ...شد خارج اتاق از رسی    ع و زد چنگ آن
 حمام اینانا بگوید خان
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 داروهایش کردن درست مشغول هم خودش و رفته
ی از که ...بوده  خت   چت  

 ...نداشته
 وارد رسی    ع ...خرید جان به را ریسک این اما ترسید یم

خانه  نگاه ... شد آشت  
 :ماند ثابت رویش منتظر های

 !دادی؟ و صبحونش !نجمه؟ شد چ  _
س نجمه  با و رفت سماور سمت به رسی    ع ...داشت استر
 داشت سیع که صدان  
 :داد جواب برسد نظر به عادی

ه دوش خواد یم گفت ...بخوره تخت رو گذاشتم_  ...بگت 
 داروهاش میاد تا گفتم
 .کنم وآماده
 :شد غیظ پر همه نگاه

 ...بدن رسویس بهش باید همه نیومده هنوز ...واال خوبه_
ه  ...پا و رس ن   ی دختر
ی جادوگری کنم فکر ...داد زهر بهش باید دوا جای  چت  
 کرده جادو و خان باشه،
ی ...وگرفتنش شد عوض نظرش شبه یه اینطور که  دختر
 شد یم سنگشار باید که
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 ...بده شانس خدا واال، خان،خوبه عروس ،شد
ی که نجمه  نم مشغول فهمید نیم را هایش حرف از چت  
 اینانا ی جوشانده کردن
ش زودتر کرد یم خدا خدا دلش در ...شد  ...شود کنده رس 
 در اینانا هم آنطرف از

 .بود کرده خیس را تنش تمام حمام باز شت   و افتاده حمام
 رسدتر رفته رفته بدنش

ی دیگر...تر کند ونبضش شد یم  همانجا بود نمانده چت  
  این به

 
 نکبت زندیک

 آرام و شود تمام هایش سختر  که ...دهد پایان بارش
د   در...بگت 

 
 یک اش زندیک

 یم سالم مرگ به وجود تمام با حال و ندیده خوش روز
 خان امیدش تنها ...کرد
 درد هم او و داده دست از هم را آن که...شوهرش ، بود

 روی بود شده دیگری
 !شد؟ یم تمام درد این یعت   ...دردهایش

 من منم امانس و رس ن   خدایا
 من منم پایان ن   رنج خدایا
 دردی درمان مرحیم تو رسان
 من منم درمان ن   درد خدایا
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 سال چند بگو آراکلیان به منه، مال هم اونجا زمینای_
 این تمام بزرگشون پیش
 طرف ...هست هاشم برگه ...ما نام به زد هارو زمی   

 اعالم یعت   بیان ما زمینای
 از خویس   دل سالهاست .نمک یم استقبال منم ...جنگ
 یه ومنتظر ندارم خاندان این

 یا بگو ...بکشونم وخون خاک وبه تکشون تک که بهونم
 با یا ببندن و دهنشون

 به افتاده رسی با که مرد !گم؟ یم چ   گرفتر  طرفن، زندیا
 گوش خان های حرف
 :داد جواب داد یم
 ناو  ویل کنم نیم جسارت ...ها برگه اون فقط ...آقا بله_

، هنوز ها برگه  هسیر 
 ...زمینا اون که شده امضا گفتی    قبال که همون  

. 
 ...خودمه پیش شده وامضا مهر ها برگه اون تکتک آره_

 گندشون یه بگو
 زمبینا اون طرف دیگه بلکه بده خت   بقیه به ببینه وبفرسیر  
 که نفر یه...نشن آفتان  
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 در دبه بعدش بشناسه و آراکلیان اسکندر مهر و امضا
 من بودم گفته هم قبال .نیاره
 نیم کلکم و دوز با دم نیم نشون کش هر به رو برگه اون
 من چنگ از تونن
 بعدشم ببینه بیاد داره اجازه نفر یه فقط ...بیارن درش
ش  .کنه وکم رس 

 .بهشون میگم آقا، چشم_
 مقابلش مرد ی شانه به دستر  .شد بلند جایش از خان
 :گفت و کشید

 از و آدماش تمام اون قبل تا ویل میارم روها برگه رم یم_
 یم دور زمینا سمت
 .میبینم شماها چشم از باشن اونجا هنوز برگردم کت  
 :دوخت خان به را نگاهش و کرد بلند را رسش ترس با مرد

 ...وقت اون ...نرفیر   اگه_
 رو برگه ...شی    وارد ای دیگه راه از دارین اجازه وقت اون_
 باشه خوان یم

 ...ندارن زمینارو اون به شدن نزدیک حق ویل دم یم نشون
 اسلحه روشون شده
 کارشون رده فرستی    یم و تکتکشون ویل کشی    یم

 !فهمیدی؟
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 :داد جواب آرایم وبه شد زیر به رس دیگر بار مرد
 ...آقا چشم_

 باید ...افتاد راه عمارت سمت به و گفت ای خوبه خان
 یم آماده را ها برگه آن
 هان   زمی    روی بودند کرده کلید ها آراکلیان هم باز...کرد
 آنها مال دیگر که
 برداشیر   برای صدا و رس ن   شد که عمارت وارد ...نبود
 سمت به ها برگه آن

 به حمام در آب صدای اتاق به ورودش با .افتاد راه اتاقش
 سیت   و رسید گوشش
 چنان هم اینانا یعت   این .دید تخت روی را صبحانه حاوی
 و برد رس به محما در

 .لعنتر  ی مالفه و پتو آن شسیر   مشغول
 مادرش حتر  ...رفت حمام سمت به حرص با و شد کفری

 موقعیت آن در هم را
 اینانا به حواسش که بود گفته او به ...دانست یم مقرص
 نفر یک بود گفته ...باشد

 فراموش مادرش و بود گفته ، باشد مراقبش تا بفرستد را
 در یظغ با ...بود کرده
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که رس را عصبانبتش وتمام کرد باز را حمام  بیچاره دختر
 :کرد خایل

 ... یم غلیط چه داره_
. 
 .برد وماتش ماسید دهانش در حرف اینانا دیدن با

 خت    ورسی    ع شد گرد چشمانش
 ..اش پریده ورنگ زده یه جسم سمت به برداشت

 با کشید، آغوش به را حرکتش ن   جسم رسعت به
 صورتش به بار چند دستانش
به ان و زد ض   :گفت حت 

 ...اینانا ...المصبارو اون کن اون باز ...پاشو ...اینانا_
 یم و صدام

 ...اینانا!شنوی؟
 انداخت پایش زیر را دستش ندید او از العمیل عکس وقتر 
ون حمام از را او و  بت 

 آن در اما بود شده خیس هم خودش های لباس کشید،
 اهمیتر  هیچ برایش موقعیت

 کمد سمت به و خواباند تخت روی را اینانا ...اشتند
 هم خودش ...رفت ها لباس
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 در با و کرد عوض را او خیس های لباس چطور نفهمید
 از اورا کشیدنش آغوش

ون اتاق از  ...برد بت 
 اش موقع به تا بگوید اتفاق این از کش به نداشت قصد
 باید .برسد همه حساب به
 را اینانا و گذاشته تخت یرو  را سیت   کش چه فهمید یم

 حمام در طور همان
 ...کرده رها

د یم دندان روی دندان ل را خشمش کیم تا فش   و کن کنتر
 :غرید لب زیر

 ...رفته گذاشته و دیده حال این تو رو تو یک بفهمم فقط_
 در ازش من پدری یه

 ...بیارم
 منوچهر ی خانه به را خود بود که مشقتر  هر با

 پشت را خان هک منوچهر...رساند
 این از وقبل شد گشاد ممکن حد تا چشمانش دید در

 او خان بزند حرف   کند فرصت
 :گفت و زد کنار را
 رفته حال از حموم تو ...نیست خوش حالش دیشب از_
 دوا...چشه ببی    بیا ...بود
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 وایستادی چرا منوچهر بدو ...کن آماده داری چ   هر موا
؟ یم نگاه منو  !کت 

 ...بجنب
 به جا چشمش روی را عینکش ...آمد خودش به رمنوچه

 بلند قدم چند با و کرد جا
 .رساند خان به را خودش

 ...تخت رو بخوابونیدش ..بفرمایید_
 کنارش تخت روی را اینانا و داد گوش حرفش به خان

 خییل منوچهر ...خواباند
 :گفت و رفت سمتش به رسی    ع

 و ودمب داده که داروهان   یعت   !دادین؟ و داروهاش_
 !خوردن؟

 پرخاش با بود اینانا روی ونگرانش کالفه نگاه که خان
 :داد جواب

 هر ...کنه نیم باز و چشماش چرا ببی   ...دونم یم چه_
 فقط بکن کت   یم کاری
 .کن بیدارش زودتر

 به کالفه خان و شد کردنش معاینه مشغول منوچهر
 و رفت اتاق ی پنجره سمت
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 که هان   زمی    طرف   از ...آورد در جیبش از را سیگارش
 چنگش از داشتند قصد
 اینا ی همه ...اینانا وضعیت هم طرف   از و بیاوردند در

 وفقط بود کرده اش آشفته
 بهم با را درونش آتیش چطور که کرد یم فکر این به

 .کند خاموش ریخیر  
 ...نبود هم مرگش به راض   اما بود عصبان   اینانا دست از
 همی    تا دانست یم
 از حکمش وگرنه گرفته را خودش جلوی یادیز  هم جا

 ...بود مشخص ابتدا همان
ی ...سنگسار  ...بود خارج توانش از که چت  
 وقتر  و برگشت اینانا سمت به کالفه ...گذاشت ای لحظه
ی دید  حالش در تغیت 

 :وگفت کرد خاموش دیوار روی را سیگارش نشده ایجاد
؟ اللمون   چرا !پس؟ شد چ  _  !گرفتر

 داخلش از سوزن   و گذاشته تخت کنار ای عبهج منوچهر
ون  هم او ، کشید بت 
 در تمرکز برای اما دستپاچه، کیم و رسید یم نظر به نگران
 شده که هم کارش
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 لحن وبا رفت جلوتر خان که داد خان عصبانیت به جوان  
 را سوالش تری تند

 :کرد تکرار
 !شده؟ چ   گم یم .زنم نیم حرف که دیوار با_

 کیم را شستش انگشت ، زد باال را اینانا تدس منوچهر
 و داد تکان دستش روی
 و رفت دوم سوزن رساغ به دستش، در فروکرد را سوزن
 خان که این از قبل
 :گفت آرایم به کند فوران فشان آتش مانند

 خوب خییل اوضاعشون ...آقا بدم انجام کارم بذارید_
 ...نیست
 کرد یم پیدا جرئت و دل کیم بود خطر در که کش جان
 نشده قانع که خان اما ،

 :گفت بود
 چیکاره اینجا تو پس !نیست؟ خوب اوضاعش چ   یعت  _

 تو با حسان   مرده !ای؟
 از کجاست، مشکل بگو آدم مثل زنم، یم حرف دارم
 دنبال بفرستم نمیای بر پسش
،  !چیه؟ سوزنا این حسی  
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 یم انجام را کارش ومنوچهر زد یم حرف تند تند خان
 از را حرفه این ...داد

 سنتر  تب با وحال بود دیده دوره ...بود گرفته یاد پدرش
 را دیگران بود بلد خوب
 .کند درمان

 اینطور میدید بود بار اولی    ، آورد باال را رسش منوچهر
 چنی    در ...کند هول

 گونه به کرد یم قال و داد کش اگر و بود خونشد مواقیع
 یم را صدایش ای
 .بود قرار ن   شخود حال و برید

 کلیه رو گذاشته تاثت   رسما همی    ...زده یخ بدنش_
 خوب حالشون قبلم از ...هاش
 ....حاال و نبوده

ا این من_  نذار فقط کردی کاری هر ...نیست حالیم چت  
ه  بیاد رسش بالن   ، بمت 
 !فهمیدی؟ ریزم، یم خودتم خون رسش پشت

 فقط داشت عادت خان های عصبانیت به که منوچهر
 یم چه ...داد تکان رسی

 و دارد شک آدم و عالم به امروز اتفاق با خان دانست
 جان قصد همه کند یم فکر
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 کش بود فهمیده دیگر ...داشت حقم ...اند کرده را اینانا
 را زنش دیدن چشم
 لکه را اسمش خواست نیم و بود زنش دیگر اما ...ندارد
 های حرف و کند دار
 مشکل زنش گفتیم دیدی :ندبگوی و بپیچد جا همه مردم
 حاال ...نکردین باور داره،

ید تحویل  ها فکر این با ...گرفته هرزه زن یه خان ...بگت 
 ...آمد جوش به خونش
ی هر از قبل  ...رسید یم ها خدمتکار حساب به باید چت  
 بماند آنجا دانست یم
 خطاب تهدید با پس ...برسد کارش به منوچهر گذارد نیم
 :گفت منوچهر به
م_ م یم تحویل سالم و دختر  این برگشتم ویل مت   ...گت 

  از شده
 
 یم خودت زندیک

  این به و زن  
 
 چهار فرستم یم نفرم چند ...دی یم زندیک

 بهتون حواسش چشیم
 بفهمم و کت   خطا پا از دست روزت اون به وای ...باشه
 که ..شدی ساز مشکل
 وقت اون ...ندادی انجام اومده بر دستت از کاری هر

 که میارم رست بالن  
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  بار هزار روزی
 

 !شد؟ فهم شت   .کردم غلط بیک
 آن به آخری نگاه خان ...داد تکان رسی هم باز منوچهر
 و پریده رنگ صورت

 ...شد خارج خانه از پر توپ با و انداخت کبود های لب
 و بود محکم هایش قدم
  چه دانست یم که بود منوچهر فقط ...بلند

 
 حال در جنیک

 خان   ...است دنافتا راه
 دم خان ...گذشت نیم گناهکار گناه از بود دیده حال که
 به ...ایستاد عمارت در
 و بروند منوچهر رساغ به گفت افرادش از نفر چند

 خودش و باشد او به حواسشان
 همان و ایستاد در جلوی ...شد عمارت وارد پر توپ با

 نجمه به نگاهش ی لحظه
 یم اتاقش سمت به دستش در سیت   با که افتاد ای

 عمیق ابروانش بی    خط ...رفت
ی مانند ...شد تر عمیق و  برای بود کرده تت    دندان بت 

 او به غضب با و شکارش
 بدنش ن   و رگ تمام و شد مشت دستانش ...نگریست یم
 یک در که بود شده بلند
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 به انداخت لرز و پیچید عمارت در فریادش صدای آن
 حاض   افراد تک تک اندام
 :آنجا در
 خیال و فکر در همچنان که نجمه ..خاتووون سلطااان_
 وحشت خان صدای با بود
 ...زمی    روی شد کوبیده دستش از سیت   و پرید باال زده
 آن شنیدن با بدنش تمام

وع عصبان   و بم صدای  جایش رسه و لرزیدن به کرد رس 
 ...زد خشکش

| 
ش اتاق از هراسان خاتون سلطان ون دختر  این اب ...آمد بت 

 فهمیده خان عصبانیت
 نظر به که اتفاق این دلیل و افتاده مهیم اتفافر  بود

 کش هر رسید یم ناخوشایند
 شده چ  _ ....کشید نیم را انتظارش خون   چت    بود

 راه هوار و داد چرا !کیاشا؟
؟  نجمه به غضب مت   مانند خان !شده؟ طوری!انداختر

 پشت که کرد یم نگاه ای
 بهانه دنبال به و بوو کرده گره هم را نشلرزا دستان او به
 برای گشت یم ای
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 زنده ...نداشت درو راه بود فهمیده خان اگر ..نجاتش
 ...کرد یم چالش زنده

 تند لحن با خان که افتاد راه خان سمت به خاتون سلطان
ی و  فریاد هم باز تت  

 :کشید
 اینانا به حواسش اتاق تو بفرست و نفر یه گفتممم_

 سلطان !نگفتم؟ یا مگفت .باشه
 عصبان   مرد این از ...داد قورت را دهانش آب خاتون
 سهل برای که نبود بعید
 .کند مجازات هم را او مادرش انگاری

ا به منم ...پشم گفتر  چرا_  با خان ...که گفتم دختر
 سمت به آتیشنش چشمان
 :حرفش میان پرید و برگشت مادرش

 دیگر ...لرزید یم وضوح به دیگر نجمه !کدومشون؟ به_
 اشهدش که بود وقتش

 خواست نیم دلش ...ترسید خاتون سلطان ...بخواند را
 هنگام در پشش

 اتفاقات جلوی باید .بزند رس او از اشتبایه کار عصبانیت
 :گرفت یم را ممکن
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 که ییک گفتم همشون به ...نگفتم خاض شخص به_
 مگه ...بده تره خلوت رسش
 روی دندان خان !خوبه؟ حالش اینانا حاال؟ شده چ  

د دندان  برای بود آماده و فش 
 زیرکانه مواقیع چنی    در مادرش دانست یم ...مقرص دریدن
 و کند یم برخورد
 راست یک همی    برای ...دهد نیم او به درستر  جواب
 :مطلب اصل رس رفت

 نجمه پای زیر !اتاقش؟ تو برده رو اینانا ی صبحانه یک_
 و نشست .شد خایل

 داد نشان ها شیشه خورده کردن جمع حال در را خودش
 بی    تت    چشمان از که
 داشت و بود کرده هان   شک یک ...نماند دور خان

 تا داد یم خرج به صبوری
 از همچنان که خاتون سلطان. شود مطمی    شکش از

 نیم و بود خت   ن   اوضاع
 :پرسید داده رخ اتفافر  چه دانست

 حال اگه !چیه؟ برا السوا اینا !شده؟ چ   ببینم بگو اول_
 صبحونه خوردن با اینانا
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 سلطان_ ....معدش و نساخته بهش شاید خورده بهم
 ...کلمست یه من جواب خاتون

 یم که خاتون سلطان !برده؟ براش اینانارو صبحونه یک
 ن   با پشش ترسید
 برای خت   ن   جا همه از .بیاورد کش رسه بالن   اش منطفر 

ی  بروز از جلوگت 
 :گفت و کرد ریسک فر اتفا هر
 با و برگشت مادرش سمت به خشن و تند خان !...من_

 را او اش یکهون   سوال
 :کرد شوکه

 سلطان !کرد؟ یم چیکار داشت اینانا شدین اتاق وارد_
 داشت سیع خاتون
 پشش ی نشسته خون به چشمان مگر اما باشد خونشد

 یم ابهت همه آن با
 !گذاشت؟

 و داروهاش گفتم و مت    رو گذاشتم و صبحونش هیج  _
  یم حاال .کی    آماده

 
 یک

 !نه؟ یا شده چ  
 رویش به رو و برگشت خاتون سلطان سمت به کامل خان

 اول بار این ...ایستاد
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ی برای مادرش که نبود  خودش دیگران مجازات از جلوگت 
 ...کرد یم فدا را

 بار این اما کرد یم سکوت مادرش خاطر به قبال شاید
 این ...کرد یم فرق بحث
 .نمیامد کوتاه بار
 بگو ...خاتون سلطان نده جواب سوال با منو سوال_

 واسه بردی صبحونه وقتر 
 !کرد؟ یم چیکار اتاق تو اینانا
 گفت یم دروغ و داده رخ اتفاف   بود معلوم خان سوال از

 یم لو زود خییل
 یم دست از را پشش اعتماد همیشه برای وقت آن.رفت
 .داد

ه دوش یه گفتم.بود اتاق ،تو رفتم وقتر _  همون که بگت 
 ...موقع
 :پرید حرفش میان به خان

 ...نگو هیج   ...نده ادامه کافیه_
 بود ها شیشه کردن جمع مشغول که نجمه به نگایه

 :گفت او به خطاب و انداخت
 ..اینجا بیا نجمه_
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بان  دهانش در که قلت   با .هزار روی رفت نجمه قلب ض 
 صدای با و شد بلند بود

 :گفت لرزان  
 !آقا؟ من ..م_
 ...ببینم اینجا بیا تو آره_

 .رفت خان سمت به و داد قورت را دهانش آب نجمه
 لحظه و لرزید یم بدنش تمام
 یم را واقعیت اگر خان ...شد پشیمان اش کرده از ای

 نیم جانش از فهمید
 ...گذشت

 رفتم من میگم دارم!کیاشا؟ داری چیکار دختر  این با_
ی ...اتاقش  من به شده چت  
 ...بگو
 :برگشت خاتون سلطان سمت به غضب با خان

 مراقب تونه نیم و گه یم دروغ من به که کش با من_
دم که امانتر   دستش ست 
 هیچ برات و اینان   جون نگران.ندارم حرف   هیچ باشه

 خونه این تو نداره اهمیتر 
ه؟ اینانارو جون خواست یم نفر یه  مقرص نکنه یا!بگت 

 افتاده براش که اتفافر 
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؟  !خودنر
ی هر توقع .خورد جا خاتون سلطان  این جز داشت را چت  

 باز دهان   با...را ییک
 :پرسید بهت با و کرد نگاه خان به
  داری چ   تو_

 
؟ یم حرف اتفافر  چه از !کیا؟ مییک  !زن 

 !شده؟ طوریش اینانا
 کرد تند پا نگرفت خان از جوان   وقتر  و ...بده منو جواب

 پشش تاقا سمت به
 :گفت بلندی صدای با خان که
 رفتر  یم باید رسیدم یم دیرتر دقیقه چند ...نیست اونجا_

ستون  قت 
  نیم مگه....رساغش

 
 نداری خت   چرا پس بودی اتاق تو یک

 بدن !افتاده؟ اتفاف   چه
 گیجش خان پهلو دو های حرف ...زد یخ خاتون سلطان
 از دانست نیم و بود کرده
ی چه  و مات...داده رخ اتفافر  چه و دزن یم حرف چت  

 رو خان که بود مبهوت
 حال که اینانا داروهای به اشاره با و نجمه سمت کرد
 :گفت زمی    روی همه
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 کار از ای لحظه نجمه قلب !آره؟ رساغش رفتر  تو_
 با ...رفت نفسش و ایستاد
 :زد لب پایینش رس همی   

 ..داروهاش.. فقط من ...من_
 اتاق تو رفتر  امروز تو ...دهب منو جواب حسان   درست_
 صدای !نه؟ یا من

 ...کرد سیخ ها خدمتکار تک تک اندام به مو فریادش
 خان دانست یم که نجمه
 :گفت لکنت همان با شده مادرش دروغ متوجه

 ...اون رفتم من ...من_
 شدت با و رفت باال خان دست که بود نشده تمام حرفش
 روی شد کوبیده
 شد پرت خان دست شدت از نجمه نحیف تن ...صورتش

 دنبال به و زمی    روی
 خان سلطان ...کرد حس لبش ی گوشه از را خون حرکت
 نجمه مقابل رسی    ع
 را جلویش ترساند، یم را او پشش عصت   ی چهره ..ایستاد
 کار گرفت نیم

 ...بود تمام نجمه
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 ...گفتم عقب برو ...عقب برو !کیا؟ کت   یم چیکار_
 ااینج از بخوره بهش دستت
م  ...کیاشا اونور برو ...مت 
 به بود ترکیدن حال در که هان   رگ و کبود صورت با خان
 ...کرد نگاه نجمه
 ...کینه از پر نگایه

 تو حالش اون با و دختر  اون اتاق اون تو رفتر  ...احمق د_
 تا گذاشتر  جا حموم
ه؟ ؟ یم غلیط چه خونه این تو شما پس !بمت   !کنی  

 ...حموم بره ب میخواد .. یم گفت خدا به ...خدا به آقا_
 ... گفتم ... منم ..من
 ...تا

 خاتون سلطان هم باز که زد پاهاش به لگدی محکم خان
 :شد مانع و ایستاد جلویش

؟ یم زر چرا_  اون دره !حموم؟ بره خواد یم گفت !زن 
 تو بود باز که خراب
 آتاشغاالرو اون داره نشسته حالش اون با ندیدی
 هق میان نجمه !؟ندیدی ..میشوره
 :گفت لکنت با لرزید یم وقته ن   که بدن   و هقش
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 هم باز ...حموم دره ...بود اتاق تو...تو رفتم ...من ...نه_
 یورش سمتش به خان
 و کرد ضعیفش جسم ی حواله دیگری لگد هم باز و برد
 جیغ صدای دیگر بار

 :عمارت در پیچید خاتون سلطان
 کیاشااااااا_

 بیشتر  ، چرخید مادرش سمت به شرسخ چشمان با خان
 ماند یم جلویش این از
 :داد یم نفرشان دو هر دست کار

 تا برسم و حسابش بذار ...عقب برو خاتون سلطان_
 ...نده من تحویل دروغ بفهمه

م _  دیگه بخوره بهش دستت دیگه بار یه خدا به ...نمت 
 بذار خب ...نمیارم اسمتم
 ...میگه و راستش داره شاید ...بزن و حرفش هم طفیل این
 چ   جریان ببینم بذار
 ...اصال بوده

 از قبل ...سگ مثل میگه دروغ داره !بوده؟ چ   جریان_
 برم اینجا از من که این
 جلوی این بعد .بود باز حمومم دره حموم تو رفت اینانا
 تو اتاق تو رفتم میگه من
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 گناه رو گذاشیر   رسپوش برای شما وقتر  ...نبوده حموم
 چه دیگه میگی    روغد بقیه
ه؟ بقیه از توقیع  من میگه دروغ خاتون سلطان میگن !مت 
 تونید یم !نگم؟ چرا
 تب اون با !میومد؟ رسش بالن   چه رسیدم یم دیرتر اگه

 تو حموم تو رفته باالش 
 گذاشیر   بهش کردن کمک جای به و دیدنش وضع اون
 جون تر راحت تا رفیر  
 ..بده
 افتاده زمی    روی چنانهم که ای نجمه سمت به غضب با

 کرد یم گریه و بود
 :داد ادامه و چرخید

ون رفتم من_  منوچهر پیش بردم رو اینانا .اومدم .بت 
 االن تازه تو بعد برگشتم
 زهرماریا اون کردن درست !بردی؟ یم و داروهاش داشتر 
 کشه یم طول چقدر
 !مگه؟
منده خاتون سلطان ...بود منطفر  اینبار های حرف  نگاه رس 

 به و گرفت پشش از
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ی او از پشش که بود باری اولی    ..دوخت نجمه  یم چت  
 بار اولی    ...خواست

ی بود  که پشی هم آن ...برد یم دستش امانت به را چت  
 نیم اعتماد کس هیچ به
 اعتماد با ...بدمیامد خودش پس از خودش همیشه و کرد
 کرده چه پشش امانتر  و

 !بود؟
 !نجمه؟ میگه راست_

 داشت توقع...بود محکم ناباوری عی    در لطانس صدای
 و کند دفاع خود از نجمه
 او به لرزش و ترس اما بود دیگری طور داستان بگوید
 کردن فکر ی اجازه
 .ماند ساکت نتیجه در داد نیم ساخیر   دروغ

ارم دروغ از_ ای...بیشتر  خیانت از بت    یم هم با دو این رس 
 !چیه؟ دون  
 باال را رسش باالخره هنجم شد باعث خان جدی لحن
د  هم هنوز خون رد ...بگت 
 شدت از ...کرد باز دهان سختر  به . بود لبش ی گوشه
به  رس دهنش خان ی ض 
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 هر و شده لق هایش دندان تمام کرد یم حس و بود شده
 کنده دارد امکان لحظه
 بخشیده برای کرد یم التماس جانش برای باید ...شود

 دروغ به هم باز باید شدنش
 یم جلو را مرگش فقط واقعیت گفتم ...شد یم توصلم

 ...نداخت
 یم گفت ...نذاشت ...گفتم بهش ...خدا به ..خان_

ه ...دوش ...خواد  ...بعدش بگت 
سید خودش از ....از تونید یم  خدا به ...نذاشت ...بت 

 گفتم ...گفتم من ...نذاشت
 گفتم خان گفت ... گفت ...حموم تو رفتم...میشورم من

 ...بدم انجامش ...باید خودم
 نجمه به اینانا که حرف   شنیدن با خان صورت ...نذاشت

 یم ... شد جمع بود زده
 که بود حرف  . نیست دروغ دیگر حرفش این دانست
 مگر .بود زده اینانا به خودش

 نجمه به و شد تر عمیق صورتش روی اخم !بود؟ این از
 :توپید

 !پس؟ گفتر  دروغ چرا اولش_
. 
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 اش چهره از ..انداخت خاتون سلطان به هنگا نجمه
 توجیحش اگر که بود مشخص

 از کاری و نیست امان در خان خشم از نباشد قبول قابل
 .نیست ساخته هم او دست

 ترسیدم ...ترسیدم ..شدم مجبور_
 گم نیم دروغ خدا به ...نکنید...باور...حرفمو
 ...صبحونش و میاد ...حموم... از تا گفتم منم ...خان
 آماده و داروهاش ...یخورهم

 ...همی    برای ...کشه یم طول کارش گفتم ...کنم
 ....داروهاشو

 به دو با و شد عمارت وارد خان افراد از ییک لحظه همان
 خان کنار ...آمد سمتش
 :گفت آرایم صدای با و ایستاد

 خت   بهتون گفت منوچهر ...اومدن بهوش خانوم آقا_
 .بدم
 این به نجمه، به دوخت را هشنگا و داد تکان رسی خان
 نیم بیخیالش ها راحتر 
 :شد

 اون تو نگفتر  بقیه به تو و نذاشت اون و گفتر  بهش_
ه چه حموم  با اینانا و خت 
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 دیشب از دونستر  نیم !کنه؟ یم چیکار داره حالش اون
 نباید و خرابه حالش
 ...بشوره پتو و حموم تو بشینه اونطور
 دلییل چه ...کرد یم نگاه پشش به متعجب خان سلطان
 نیامده هنوز اینانا داشت

 وسط این دانست یم !بشورد؟ پتو بخواهد حالش آن با
ی یک  و نیست درست چت  
ی چه فهمید شد نیم موقعیت آن در  یم باالخره ویل .چت  

 .فهمید
 گفتم ...کنه..حموم... خودش ...بعدش خواد یم گفت_

 ...شده تموم..کارش...حتما
ی گفت ...گفتم بهش خدا به  ... تموم ...نیست چت  

 و صبحونش ...منم ...نذاشت
 باال را دستش غضب با خان ... و داروهاش ....گذاشتم

 :آورد
 به وای ...پرسم یم اینانا از ...نگو هیج   دیگه ...کافیه_

 کلمه یه فقط اگه حالت
 یم پرتت بندم یم پات و دست وقت اون بایس   گفته دروغ
 انقدر تا آب تو کنم
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 باید ...عام مال در اونم ...دراد جونت که بزن   پا و دست
 به خیانت بفهمن همه
 ...چیه جزاش خودش عمارت تو اونم خان
 ن   زد یم اگر یا زد نیم حرف   یا خان ...بست یخ نجمه تن
 آن به برگشت برو
 گرفت پیش   نفرتش بر ترس لحظه آن در ...کرد یم عمل
 یم فکر این به فقط و

ی چه است قرار اینانا که کرد  خان ...بگوید خان به چت  
 هم مادرش دست از که

 کنارش مرد به ای اشاره او به کردن نگاه بدون بود عصبان  
 راه گفیر   با و کرد و

 سلطان قلب رفتنش با و شد خارج عمارت از بیوفت
 ...شد تکه هزار خاتون
 یم چه هر ...باشد عصبان   او دست از داشت حق پشش
 اما ...داشت حق گفت
 اعضای جان حفظ ی وظیفه فرزندانش شدن یاغ   از بعد

 دوش روی افتاد عمارت
 از شاید ....کردند نیم رحم کش به پشانش ...خودش
 بود ناراحت دروغش گفیر  
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 او برای عمارت این ور گفیر   دروغ گایه ....نه پشیمان اما
 ....شد یم الزم

 امروز اام ...بخشید یم او به را کش جان شاید که دروغ  
 او از را پشش
 برای این و کرد نیم اعتماد او به دیگر کیاشا ....گرفت
 پشش که خاتون   سلطان
 که بود خواسته کاری و کرده اعتماد او به بار اولی    برای
 ...داشت درد دهد انجام
 را خودش بلند های قدم با رسید که منوچهر ی خانه به
 اینانا ...رساند او اتاق به
 به را باز نیمه چشمان و کشیده دراز تخت ویر  چنان هم

 داشته نگه باز سختر 
 و شد بلند جایش از رسی    ع خان حضور با منوچهر ...بود
ی که این از قبل  چت  

 :پرسید خان بگوید
 چهره به نگایه خان مانند هم منوچهر !چطوره؟ حالش_
 اینانا ی پریده رنگ ی

 :داد جواب و انداخت
ه_  ...کردم فکر اومدین وقتر  ینش،رسوند موقع به ...بهتر

 افتاده کار از اش کلیه
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احت باید فقط ...شد حل مشکل خدا شکر ویل  کی    استر
 امکان ...باشن مراقب و

 .نباشن شانس خوش انقدر بعو رسی داره
 به اخم با شد باعث و نیامد خوش خان مذاق به حرفش
 که اخیم ...بچرخد سمتش
 میامد حساب به دکتر  اما برد یم حساب او از هم منوچهر

 که بود اش وظیفه و
ح درستر  به را بیمارش اوضاع  آسیب از را او و دهد رس 
 در بود ممکن که هان  
 یم خوب ...دارد نگه امان در شود دچار آن به آینده

 عمارت آن در اینانا دانست
 ...نیست امان در
 ...کرد نگاهش منوچهر خان سوال با !شده؟ قطع تبش_

 استخو  یم دلش چقدر
 :داد جواب جایش به اما ...ببی    خب بگوید

 به اما ...داغه بدنشون هم هنوز ...کامل نه اما ..بله_
 یم اثر داروهاشون زودی
 ...بخورن مقوی غذاهای باید فقط ...کنه

 اثر یک نخور درد ن   داروهای این !میشه؟ قطع یک پس_
؟ یم  !کی  
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 که خان ...کرد تر زبان با را اش شده خشک لبان منوچهر
 بد شد یم منطق ن  

 نگه راض   را او شد نیم حرف   هیچ با و شد یم قلق
 ...داشت

 براشون جوشونده یه ...باشید داشته صت   ... کنه یم اثر_
 بخوره اینو کردم آمده
م  از رسی    ع دهد ادامه خان که این از قبل و ...میشه بهتر
 اینانا ...شد خارج اتاق
ی  بود فهمیده فقط ...یدفهم نیم را هایشان حرف از چت  
 به ...است رسش باال خان

 را شدن بسته برای کرد یم تالش که را هایش پلک سختر 
 آن با و داشت نگه باز
 :زد لب اش برداشته ترک و داغ لبان

 ..خان_
 تخت روی کنارش و شد زدنش لب ی متوجه خان

 خواست یم دلش ...نشست
 و نجدبس را بدنش دمای تا اش پیشان   روی بکشد دستش
 اجازه این او به غرورش

 تاوان برای ...بماند زنده خواست یم فقط ..داد نیم را
 نیاز بودنش زنده به دادنش
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ی دردرس جز مرگش ....اش مرده نه داشت  برایش چت  
 گون   که اینانا ...نداشت
 کلمانر  کرد یم زمزمه لب زیر را کلمانر  آرام گفت یم هذیان

 رفته رفته که
 ...شد یم آنها ی متوجه کامل خان و شدند یم تر واضح

 تر عمیق خان پیشان   روی خط ...شد تمت    ...شستمش_
 خودش مقرص ...شد
 اینانا رس به خودش بالرا این ...نجمه از بیشتر  حتر  ...بود

 خودش ...بود آورده
 برایش را این حالش این با اینانا و شسیر   به کرده وادارش
 ...کرد یم یادداوری

 ...شستمش خودم ...شستمش ...شد تموم_
 ...کرد یم تمام را خان صت   داشت کم کم اینانا های حرف
 دستان که طوری
 دندان بی    از و پایش ران روی کوبید را اش شده مشت
 :غرید اش شده قفل های

 نگو هیج   ....نگو هیج   دیگه ...بسه ...باشه....باشه_
 و چشمات فقط ...اینانا
 !خب؟ ....بخواب و ببند
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ی که بود آن   از تر حال ن    را خان های حرف از چت  
 و بست چشم ...بفهمد
 ...ماند خوان   لب همان حد در هایش حرف
 به سیت   منوچهر و زد چنگ موهایش به کالفه خان
 آن در ...ماند در پشت دست

 را خان بود بار اولی    برای ...بود گرفته اش خنده وضعیت
 ...دید یم اینطور
 د ...دختر  یک خاطر به هم آن شگرپرخا و عصت   انقدر
 قرار ن   که آن به نه

 به اینگونه که این به نه و آمدنش بهوش برای خان بودن
 این ...بخواب گفت یم او

 نگران ...بود نگران خان ...داشت اسم یک فقط حال
یک  ای کینه تمام با که دختر

 و ...خودش زن ...بود زنش هم باز داشت دل به او از که
 جواب شد یم همی   
 بود دختر  یک با خان نزدییک اولی    این ..هایش نگران   تمام
 حس داشت کم کم و

 ی مردانه ی غریزه این ....کرد یم تجربه را جدیدی های
 داشت کم کم اش خفه
 ...کرد یم بیدارش اینانا ...شد یم بیدار
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*** 
 !نمیشه؟ بیدار چرا_

 زد لبخندی چشمش از دور منوچهر
 گردونید برش تونید یم شد بیدار .هآور  خواب داروهاش_

 فقط ...عمارت
 ...نشه فراموش داروهاش

 به را دستش دیگر بار زد یم قدم اتاق در پریشان که خان
 و برد جیبش سمت
 جیبش در سیگاری دیگر که فهمید هزارم بار برای

 دلیل شاید و بود کالفه.نمانده
  این

 
 توقع خودش از هم خودش که بود کارهان   کالفیک

 انگار .نداشت را نجامشا
 ظفر دست به هارا برگه آن باید که بود رفته یادش
 برگه بردن جای به حال.برساند

یک شدن بیدار انتظار به تاریک و تنگ اتاق این در ها  دختر
 از که بود ایستاده
 و نیاورد دوام هم آخرش.نداشت او از هم خویس   دل قضا
 :گفت

 گم یم بهش ....دره دمه مهدی ...برمش یم همینجوری_
 بده و داروهاش تو بیاد
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 ...بیاره اون
 :کند بلندش تا رفت اینانا سمت به و
ه ..ندارن رفیر   راه نای االن حاله ن   بدنشون_  بذارید بهتر

 ...شن بیدار خودشون
 روی از و انداخت اینانا گردن و پا زیر را دستش خان
 ..کرده بلندش تخت

 نکرده الزم_
 :گفت بهت با نداشت خان از را رکا این توقع که منوچهر

ون ...خان_  ...وضعیتشون این با ...رسده هوا بت 
 ی مالفه به زد چنگ و کرد خم را هایش زانو کیم خان
 هم هنوز .تخت روی
ل بود سخت چقدر و کرد یم اش عصت   مالفه دیدن  کنتر
 چنی    در خودش کردن
 سمت چرخید و کشید اینانا دور را مالفه.ای مواقع
 :رمنوچه

 و ...نیست رایه عمارت تا گردونن برش میگم ها بچه به_
 حرف هیچ بدون
 آن در.شد عمارت رایه و شده خارج آنجا از دیگری
 کش به دیگر عمارت
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 مردی با را زنش نبود رضا هم دلش اما.نداشت اعتماد
 تنها خانه در جوان
 اما بود فرستاده مراقبت برای را فرزاد و مهدی.بگذارد
 مرد یک جای به اینطور
 .شد یم مرد سه با بودنش تنها نگران باید
 اینانان   .بود ها شنیده و ها دیده از اش نگران   هم شاید
 ی گفته به کش هر که

 با قبال بداند که این بدون اگر .داشت خاطره او با خودش
 با حتر  یا منوچهر
 !چه؟ آنوقت بوده هم خودش نگهبانان

 را دستاتش فشار نیتعصبا و حرص شدت از فکر این با
 ..کرد بیشتر  اینانا دور

 را هایش استخوان کردن خورد قصد که گون   که آنقدر
 از آیه صدای ...داشت
 دردش...کرد باز کیم را چشمانش و شد خارج اینانا گلوی
 آن با ...بود آمده

 زمزمه آرام و کرد نگاه خان به درد از شده جمع صورت
 :کرد

 ...خان_
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 ...نشنید را صدایش بود مشغول حسان   ذهنش که خان
 به دردش دیگر که اینانا

 ن   و آورد باال را دستش آرایم به بود رسیده استخوانش
اهن رمق  در را خان پت 

 :زد صدایش دیگر بار و گرفت مشتش
 ...آخ ....خان_

 ...آمد خودش به تازه ...افتاد او به خان نگاه لحظه همان
 تن دور دستانش فشار
ک  :گفت بمش صدای همان با و شد تر مک و کم دختر

 ...رسیم یم دیگه االن ...ایم خونه نزدیک_
. 

 در را رسش حرف   هیچ بدون بود شده رسدش که اینانا
 و کرد پنهان خان ی سینه

 نگاه ای لحظه شد باعث کارش این ...بست را چشمانش
 ثابت او روی خان
 یم تر معصوم اش چهره خواب موقع چقدر ...بماند
 نیم هم خان که آنقدر ...شد

د او از نگاه توانست  بیشتر  را او کردنش گرم برای ...برگت 
 خود به قبل از
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د د دردش که پیش ای لحظه شدت به اما ...فش   ...بگت 
 اش سینه به را رسش

 با شد یم عمارت وارد پشتر  در از که حایل در و چسباند
 :گفت ای آهسته صدای

ین برات رشادف شاید ...کردم یم قبولت نباید_  بهتر
 اینطور ....بود انتخاب
 خودش که حیت   و ...شدیم نیم درگت   اینطور جفتمون

 را خودش حرف زیاد هم
 سمت به راست یک و شد عمارت وارد نداشت قبول
 نیم فقط ...رفت اتاقش
 که اینانان   نمیامد دلش موقعیت آن در چرا دانست
 را بود چسبیده او به آنطور
 از پر برایش کشیدنش آغوش در ...بگذارد تخت روی
 آن اما ...بود خوب حس
 نیم را خوب حس این از بردن لذت اجازه او به کینه
 هایش اخم دیگر بار ...داد
 روی را او خودش از اینانا کردن جدا با و هم تو رفت
 دو فقط ...خواباند تخت
 جفتشان به که روزی دو ...بود شده عروسش که بود روز

 ...بود گذشته سخت
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 ..کاش ...گرفت نیم رس ازدواج این کاش
ون داخلش از را سیگارش پاکت و کرد باز را کشو در  بت 

 که را پاکت .کشید
اهنش های دکمه بسیر   مشغول جیبش داخل فرستاد  پت 
 مت    روی های برگه ...شد
 ...انداخت هایش نوشته به نگایه دیگر وبار برداشت را

 یک را کار باید امروز
 تا با و کشید لباسش ی یقه به ی دسته ...کرد یم رسه
 از دستش های برگه کردن
 خواب همچنان ...انداخت اینانا به نگایه چشم باالی
 دوختش خوش کت به ...بود

 و کرد تن را کتش بود اینانا به نگاهش که وحیت   زد چنگ
 را دستش های برگه

 به اتاقش در آیینه خایل جای ...کتش جیب داخل فرستاد
 آیینه ...شد یم سح شدت
 کردن برانداز بیخیال ...بود شکسته را آن خودش که ای

 ای لحظه و شد خودش
 داشت چهره به که اخیم همان با ...ایستاد اینانا رس باالی
 اش پیشان   به دستر 
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ی دیگر و بود آمده پایی    تبش ...کشید  هذیان از خت 
 ....نبود لرزیدنش و گفیر  

 باز چشم آرام اینانا کرد اجد اش پیشان   از که را دستش
 رفیر   قصد خان ...کرد
 ...ایستاد جایش رسه اینانا آرام صدای با که کرد

 ...خان_
 ...ماند حرفش ی ادامه منتظر و کرد نگاهش دیگر بار این

 !شد؟ پیدا !آره؟ بود اینجا مامانم_
 خواب بود معلوم اش چهره از ...چرخید سمتش خانبه
 آنقدر که خوان   ...دیده

 ... .گرفت یم را رساغش بیداری در که بوده واقیع رایشب
یم به بخواب بگت   نه_ ون برم رس یه باید .نکن فکر چت    بت 

 تو باز نبینم برگشتم
 !فهمیدی؟ .باشیاااا حموم
 و شد بلند جایش از آرام خان حرف به توجه ن   اینانا

 :تخت روی نشست
 !میشه؟ کشته شه پیدا مامانم_

 مکث ای لحظه خان .بود حش هر زا خایل آرامش لحن
 به باید جوان   چه ، کرد
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ک این  با خودش که کش !داد؟ یم نگران مریض دختر
 نرم پنجه و دست مرگ
 ...بود مادرش پرت وحواسش کرد یم
 مامانتم اسم ...بخواب بگت   باش نداشته کاری اینا به تو_

 یم قایط که نشنوم دیگه
 !خب؟ کنم،
یک مانند اجبار به اینانا  که داد تکان رسی گوش حرف دختر
 در سمت به خان
ون از قبل و رفت  عقب به و شد پشیمان رفتنش بت 

 نگاه با نگاهشکه ...برگشت
ه  را ذهنش ها ساعت که سوایل کرد برخورد اینانا ی خت 

 را بود کرده مشغول
 :نباشد وقتش موقعیت آن در اگر حتر  پرسید،

 !اتاق؟ تو اومد یک بودی توحموم_
 .یشناسمشنم_
 !گفت؟ چ   دید اونجا رو تو_

 :بیاید یادش تا آورد فشار ذهنش به کیم اینانا
 ...گفت_

 :رفت باال خان ابروی تای یک سکوتش با و کرد سکوت
 !گفت؟_
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ون بیا گفت_  ...من و میاد خان االن گفت ...بت 
؟ تو_  !چ 
 ...منم ...بدم انجامش خودم بودین گفته شما ...من_
 ...کافیه_

 لب اینانا آمد باال سکوت ی نشانه به که خان دست
 دیگر های حرف از ...گزید
ی ترسید یم ...بود گرفته فاکتور نجمه  خان و بگوید چت  
 را او که ...نکند باور

 را تری جدید درد طاقت ...گون   دروغ به کند محکوم
 ...نداشت

یم بخواب بگت  _  یم خاتون سلطان به فقط خواستر  چت  
 
 
ی، بقیه سمت ، یک  نمت 

 پرسیدم ازت که بعدش کت   یم ضبط حرفاشونم تکتک
 کامش تا الم  از بلبل مثل
 از که اینانا !میگم؟ چ   گرفتر  دی، یم توضیح برام و

 جا کیم خان برخورد
 زیر ای همخوبه خان ...داد تکان رسی بهت با بود خورد
 اتاق از و گفت لب

 کش دانست یم گذشته ساعت اتفاقات با ...شد خارج
 اینانا به ندارد رئتج
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 که همی    اما ...بزند رس او از اشتبایه کار یا شود نزدیک
 عمارت از داشت
 :گفت بلندی صدای با شد یم خارج

 ...آمنه_
 صدای شنیدن با بود تر مسن بقیه به نسبت که آمنه
 ...رفت سمتش به رسی    ع خان
 با ...شود مجازات نکرده گناه برای ترسید یم هم او حتر 

 ایستاد خان قابلم فاصله
 حدی به رسش ...کرد قفل هم در جلو از را دستانش و

 به اش چانه که بود پایی   
 با و کرد باز هم از را لبانلرزانش ... خورد یم اش سینه
 :گفت آرایم صدای

 ...آقا ه..بل_
 صدایش لرزنش ی متوجه خان و لرزید کیم صدایش

 سن که زن این حتر  ...شد
 .برد یم حساب وا از هم داشت را مادرش

 بازم ببینم برگردم ...باشه بهش حواست ...اتاقه تو اینانا_
 خودش حال به

 یم تازه که وقته اون ...وشماها دونم یم من گذاشتینش
 یم اندازه چه تا من فهمید
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 !فهمیدی؟ .بشم عصبان   تونم
 ...آقا بله_

خانه به جدی نگاه خان  تری بلند صدای وبا انداخت آشت  
 :داد ادامه

 بد که باشه کاراتون به حواستون تکتون تک ...همتونم با_
 سلطان ...میبینید
 پشش که این از ...بود پشش گر نظاره دور از خاتون

 جای به را عروسش
 ...بود شکسته دلش بود فرستاده آمنه دست به خودش

 کارش این دانست یم چه
 فقط که گفته اینانا به اتاق در و است مادرش تنبیه برای
 ی اجازه فقط و

 دانست یک حداقل ...دارد را خاتون سلطان به نزدیکشدن
 که هم چه هر مادرش
 سلطان نگاه سنگیت   ....کند نیم را اینانا جان قصد باشد
 و کرد حس را خاتون
 عمارت از محکم و بلند هان   قدم اوبا به کردن نگاه بدون
 به باید ...شد خارج
رهان   چه یشها گفیر   دروغ که فهماند یم مادرش

 یم ض 
 که ...اوبزند به تواند
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 در کند یم را نفر یک دادن نجات قصد دروغ با گایه
 دیگر طرف از که حایل
 خوب خاتون سلطان و ...اندازد یم خطر به را دیگری جان

 اشتباهش ی متوجه
 قدم اتاقش سمت به رفت خان که همی    ...بود شده

 را اینانا حتما باید ...برداشت
 خان حضور با که کاری ...شد یم جویا را الشوح دید یم

 را انجامش جرئت
 ...نداشت
 شده رسد هوا و بود کردن غروب حال در آفتاب
 را آسمان کل سیاه ابرهای.بود

 خان از.است راه در سختر  باران یعت   واین بودند پوشانده
 بان سایه زیر همچنان

 شده حتر  ...میاید دانست یم.بود نشسته وارتان انتظار به
 ساعتر  به نگایه ...دیر
 به خطاب و انداخت بودند آورده فرهنگ از برایش که

 بود ایستاده کنارش که ظفر
 :گفت

 !میاد؟ گفت مطمئت  ...کرده دیر_
منده ظفر  :انداخت زیر به رس رس 
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 ...میان گفیر   ...آقا بله_
 !نیومدن؟ چرا پس_

 دنبال به که حایل ودر انداخت باال را رسش کیم ظفر
 گشت یم آنها از نشان  
 :گفت

 گفیر   زدم حرف باهاشون که من ویل ...آقا دونم نیم_
 که کردن تاکید تازه ...میان
 ...نکنید فراموش هارو برگه بگم شما به

 به و شد روشن آسمان ای لحظه.شد بلند جایش از خان
 وبرق رعد صدای دنبالش

 باران از همیشه.شد جمع صورتش.پیچید گوشش در
 اما.بود اربت    شدن وخیس
 اگر اما ...بود نیاز هایشان زمی    آبیاری برای باران همی   
 در که داشت رایه
د را باران بارش جلوی مواقیع چنی     و.کرد نیم درنگ بگت 
 همان از روز آن

 کرد رفیر   قصد گذاشتنش رسکار از عصت  .بود ها موقع
 دید را وارتان باالخره که
 اونزدیک به شدوطرف در دوهمراه با اسبش بر سوار که
 از جیب به دست.شد یم
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 را سیگارش چشمانش کردن ریز با و شد گرش نظاره دور
 نزدیک لبش به
 او به قبل از بیشتر  باران   هوای این در که سیگاری.کرد
 تر نزدیک.داشت نیاز
 را بودند وارتان کنار که نفری دو آن تازه شدند که

 با ...عموهایش پش ...شناخت
 دونفر آن دانست یم داشت رساغ ارتانو  از که غروری آن
 خود با زور به هم

 ....جنگ برای شده حتر .میامد تنها وگرنه.کرده همراه
 !بیان؟ ها بچه بگم آقا_

 ...کرد منع کار این از را ظفر و آورد باال را دستش خان
 تو.برمیام پسش از تنهان   بیوفته اتفاقیم ...نیست نهالزم_
 ...ها بچه پیش برگرد هم
 فاصله حال.کرد گرد وعقب گفت چشیم لب زیر رظف
 شده کم آنقدر خان با شان
 دستانش و کرد له پا زیر را سیگارش مانده ته خان که بود
 هم در پشت از را

ه نافذش چشمان آن با.قفل  از چطور که شد شان خت 
 و آمده پایی    اسب روی
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 گندم پوست که خان خالف بر.آمد سمتش به تنها وارتان
 وارتان داشت ای گونه
 و ابهت از پر و بود مردانه اش چهره خان. بود سفید
 خودش خاص زیبان   وارتان

 خاض زیبان   از آراکلیان ی خانواده تمام اصال.داشت را
 دلیل شاید.داشتند بهره
 این اگر شاید.بود همی    پدرش اشتباهات و نفرت این

 ی خانواده برای اتفاق
 آراکلیان تمام و کرد نیم درنگ ای لحظه میوفتاد خودش

 یم یکسان خاک با را
 آرام ای لحظه دید نیم چشم به را شدنشان نابود وتا کرد
 گون   اما.گرفت نیم

ند انتقام که بود افتاده یادشان تازه آراکلیان  هم آن.بگت 
 .سال همه این از بعد

 یک به دو هر نگاه ...ایستاد خان مقابل و آمد جلو مردانه
 ... بود خصمانه دیگر
 ...شوند وارد دوستر  در از توانستند نیم دو این گاه هیچ

 پش ماسیس و آریستا
 کم سنشان ...بودند ایستاده رسش پشت وارتان عموهای

 از اما ...بود وارتان از تر
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 درست نگاهشان رنگ و بوده آمده بار مرد کودیک همان
 ...بود وارتان مانند

 باال ار  ابرویش تای یک خان !آوردی؟ رو ها برگه_
 مرد غرور ...انداخت
 ...نیامد خوش مذاقش به زیاد مقابلش

 ...همرامه مسلما ...اینجاییم االن ها برگه همی    خاطر به_
 جلوی را دستش وارتان
 :گرفت خان

 ...ببینم_
 کردن ریسک اهل ...نشست خان لب روی پوزخندی

 در وارتان یعت   ...نبود
 تا دهد یم او به را ها برگه خان که کرد یم فکر خیالش
 هارا آن چشمانش جلوی
 به را دستش !برگه؟ کدام !برگه؟ بگوید و کند پاره تکه

 برگه ...برد جیبش سمت
ون جیبش از را ای  را آن وارتان که این از قبل و کشید بت 
د او از  را دستش بگت 

 :گفت و کشید عقب
 بیاد هات نوچه از ییک بگو ضعیفه چشمات ...نیا جلو_
 بتونه هم فاصله با که
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 ...ببینه
 با و کرد گره هم به پشت از را دستانش خونشد وارتان
 خشکش و رسد لحن
 :گفت

 ...ببینم ...خب خییل_
 را آن فاصله همان از و کرد باز را شده تا ی برگه خان
 ....گرفت وارتان مقابل
 آن های زمی    تمام که بود نوشته آن رو که ای برگه

 رسد یم کیاشا پدر به قسمت
 نوشته تمام که بود بزرگ آراکلیان امضای و مهر آخر در و

 را برگه روی های
 این و خواند را جمالت تک به تک وارتان ...کرد یم تایید
 پوزخند که بود او بار
 یکدیگر با خونشدی با بود قرار مرد دو این گون   ...زد یم

 بدون ...بجنگن
 ...عصبانیتر  و سالح هیچ از استفاده

 به مهر ...نیست آراکلیان از کدوم هیچ خط دست این_
 و میشه دزدیده راحتر 
 چون ...نیست قبول قابل ما برای برگه این ...جعل امضا
 وقت هیچ آراکلیان یه
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 قصدی فروش از اگرم ...فروشه نیم بیگانه به و زمیناش
 روبا برگه باشه داشته
 به خان ....کنه یم پر خودش دستای با و خودش دستای
 که نیاورد خودش روی
 مانند باید ...کرده اش عصت   وارتان های حرف چقدر
 یم رفتار او با خودش
 ...کرد

 و بست   خاطر به قشنگ و خط دست این ...پس خوبه_
 خط دست این صاحب برو
 عوض و خطش دست بگو یا کن محو زمی    روی از و

 و ...خوبیه شگرد ... کنه
 وارتان .جیبش تهه فرستاد را آن و زد تا را برگه دیگر بار

 همان از ...زد لبخند
 ...کرد یم وزیباترش میامد اش چهره به که هان   لبخند
 زیبان   این از امان

 روز و رسید یم ارث به ها آن به نسل به نسل که آراکلیان
 وارثانشان روز به

 ...شدند یم تر زیبارو
 من حرف این ویل ...رسونم یم بقیه به حتما و پیغامت_

 قانون تخود بشه ثابت
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؟ یم که و  خاطر به باید زمینا گرفیر   پس بر عالوه !دون 
 کرد پدرت که کاری
 باشه شده تموم شما برای شاید گذشته ...بدین پس تاوان
 یه ...نه ما برای ویل

 یم و ریس حساب فقط ...کنه نیم فراموش هرگز آراکلیان
 ...موقعش به ذاره
 ...زند باش آماده

 به و کرد گرد عقب خان صممم و جدی نگاه مقابل در و
 فک ...رفت اسبش سمت
 ...نمایان گردنش های رگ و بود شده منقبض خان

 خوب را تاوان از منظورش
 ...شد یم باز دیگر بار شده بسته ی پرونده ...دانست یم

 ...بود زده حدس اشتباه
 کیم خودش برخالف فقط ...مانند نیم ساکت آراکلیان
 حساب و بودند صبور
 که بود باهوش آنقدری ...انداختند یم تاخت   به را ریس
 خواهند یم چه او از بداند

 قت   نبش و آمده رساغش به سالها گذشت از بعد چرا و
 رسه خشکشده ...کنند یم
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ه و ماند جایش  یم هدایت را اسبش که شد وارتان   ی خت 
 را آمده راه تا کرد

ش که اسب ...برگردد  به غروری پر نگاه شد عوض مست 
 با و انداخت انخ

 یم شدت کم کم که باران   آن در اسب افسار کشیدن
 جلوی از رسعت با گرفت
 با وخان رفت ...شد دور اش نشسته خون به چشمان
 تنها خیال و فکر از دنیان  
 یم ن   خودش باید را پدرش اعیایس   و اشتباه تاوان ...ماند
 آبرون   ن   برای و داد
 یم باد به را خودش آبروی باید بود آورده بار به پدرش که
 سختر  ی معامله ...داد
 ریزی خون و خون به کار دانست یم فقط ...بود پیش در
 کوتاه شود کشیده که هم

فش آبرو حفظ برای ...نمیاید  یم کاری هر به دست ورس 
 ...دیگر بود خان ...زد

 نیم باشد کرده دار لکه را کش دامن پدرش اگر حتر 
 ناموسش دامن کش گذاشت

 کامل که وارتان ...رسید یم حسابش به ....کند دار لکه ار 
 شد ناپدید دیدش از

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 خان شدن خیس نگران و بود شده خیس ...آمد جلو ظفر
 :بود

ه، یم شدت داره بارون ...رفیر   آقا_  گردین برنیم گت 
 !عمارت؟

 بدون و گرفت وارتان خایل جای از را نگاهش باالخره خان
 به جوان   که این
 ...افتاد راه عمارت سمت وبه کرد پشت او به بدهد ظفر
 هر برای را خودش باید
 باید ...خواند یم را دشمنش ذهن و کرد یم آمده اتفافر 
 حدس را شان بعدی قدم
 ریش پای زودی به دانست یم ...نشود گت   قافل تا زد یم

 کشیده وسط ها سفید
 یم نزدیک او به نامه این تحلیل تجزیه برای و شده
 برگ دانست یک ...شوند
 های حرف هم باز اما ...است خودش دست در برنده
 فکر به را او وارتان
 این به ... کرد یم اسایس فکر یک باید ...بود فروبرده
 ...زد نیم جا ها راحتر 

 سمت به راست یک ..شد خایل خیس برسد عمارت به تا
 که اینانا ...رفت اتاقش
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 اتاقش در انخ هون   یک حضور با بود وخیال فکر غرق
 متعجب و خورد تکان  

 همی    ...نداشت او به ای توجه هیچ خان ...کرد نگاهش
 اتاق در دانست یم که

 زده بهت چشمان جلوی ...بود کاف   کشد یم نفس و است
اهنش اینانا  از را پت 
ون تنش ون هایش وعضله کشید بت   که اینانا ...افتاد بت 
 نداشت را کار این توقع
ه و برد اتشم قبل از بیشتر   اش برهنه ی تنه باال ی خت 
 خان دانست یم ... شد
 یه تا نگفت هیچ همی    برای ندارد درمان   درست حال
د را اش پاچه وقت  ...نگت 
 داد حالت را آن و رفت موهایش سمت به خان دست
 آب موهایش از ...باال سمت
ی ...کرد یم چکه  به ...داشت نفرت آن از خان که چت  
 به ...رفت کمدش سمت
 از نگاه باالخره اینانا که کند تن تا گشت یم لبایس دنبال
 به را لبش و گرفت او

 هویدا اش چهره در مرییص   ار هم هنوز ...گرفت دندان
 به نسبت حالش اما بود
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 مشغول و کرد گره هم در را دستانش ...بود بهتر  قبل
 دستش انگشتان با بازی
 ...داشت تدوس را خان ابهت دور دورا همیشه ...شد
 طعم وقت هیچ چون شاید

 
 

 نچشیده را کند خرج برایش بخواهد مرد یک که مردانیک
 زود پلیدش پدر ...بود
 متنفر ها مرد تمام از موقع آن از اینانا و رفت دنیا از
 از مخصوصا ...بود

 که بود خان تنها ...میامد مادرش سمت که مردهان  
 را گناهکاران چطور میدید

 یم دلش ....است گناهان ن   مراقب و کند یم مجازات
 و او از خان خواست
 خودشان روزی دانست یم چه ...کند مراقب هم مادرش

 شده شناخته گناهکار هم
ند یم قرار خان غضب و خشم مورد و  ...گت 

 و زیر نظرش مورد لباس دنبال به را کمدش همچنان خان
 بار اینانا که کرد رویم
م با و کرد بلند رس دیگر انهدخ رس   مرد این ...کرد نگاهش تر

 قبال و بود شوهرش
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 دانست یم ...بود دیده را اش برهنه تن نزدیک از هم
 طور همان خان است ممکن

 با ازدواجشان شب که کاری بخواهد و شود اونزدیک به
 دیگر بار را بود اوکرده
 نیم اما ...نداشت مخالفت ی اجازه او و کند تکرار

 باز ها این تمام با چرا دانست
 از که خان ...شد یم رنگ به رنگ و کشید یم خجالت ها
 نا لباسش کردن پیدا
 او نگاهش با و چرخید اینانا سمت به دفعه یک شد امید
 دیگر ...کرد گت   قافل را

 محو همانحالت در و بود دیر نگاهش دزدیدن برای
 .شد خان عصت   چشمان

ی پلیور یه_  !کو؟ بود اینجا خاکستر
 شد یم خارج اش حنجره از سختر  به که ن  صدا با اینانا

 :داد جواب
 ...گفت کثیفه لباس کرد فکر ...اتاق تو اومد آمنه آ_
 به دست داد اجازه بهش یک ...گفت که گفت آمنه_

 من لباس ...بزنه من لباسای
 تو لباس این ...چرکا رخت تو ندارمش یم باشه کثیف
 !بود؟ چرکا رخت
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 کرد جمع را جرئتش ترسش امتم با ...کرد بلند رس اینانا
 :وگفت

 آمنه از !وبرداشتم؟ لباستون من مگه ...دونم نیم من_
سید  ابروی تای یک ...بت 
 :گفت و ایستاد اینانا مقابل کمر به دست ...پرید باال خان

 کردی فکر...دراوردی دم ...شده دراز زبونت !چیه؟_
ی  در قش یعت   نمیگم چت  
وع هایش زبان زخم هم باز !آره؟ رفتر   اینانا دل ..شد رس 
 از ...بود گرفته او از
 یم هم حال خوش مرگش از کرد یم فکر ...اش رحیم ن  

 از که او ...شود
 خت   داد یم انجام برایش رس پشت خان که کارهان  
 قورت را بغضش ...نداشت

 گرفته صدایش ..کرد باز هم از را لرزانش های لب و داد
 :بود

 آمنه دیدم فقط من ...نیستم مقرص که من آخه_
 نمیدونستم ...برداشت و لباستون

 ...نه یا کثیفه لباس اون که
 !چیه؟ اتاق این توی تو نقش پس_
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 را رسش ...کرد نگاهش وسوایل نفهمید را منظورش اینانا
 به نگاهش آورد باال که

 باالتنه سمت خورد یم رس خان ترسناک چشمان جای
 خان دانست یم ...اش

 ی گوشه هایش میل و دهد یم انجام ن  باستا میل ورزش
 یم چشم به اتاقش
 ...داشت ای عضله و قوی بازوهای همی    برای ...خورد

 از.کن آمده منو های لباس پاشو !؟ کت   یم نگاه چ   به_
 از سوزنم یه بعد به این
 !فهمیدی؟ .نمیشه خارج اتاق این
 با ..داد تکان ورسی شد بلند جایش از رخوت با اینانا
 از دست خان هم لشآنحا
 ون   حال ن   ... شد نیم بیخیالش و داشت برنیم رسش
 رفت، کمد سمت به رمق
 برای ...کند آماده خان برای باید لبایس چه دانست نیم

 های لباس به نگایه همی   
 کمد داخل از شلواری و پلیور ... انداخت کمد داخل
ون  خان ترسید یم کشید، بت 
 یه !چیه؟ دیگه لباسا نای:بگوید و بزند پس را دستش
؟ انتخاب نیستر  بلد لباسم  !کت 
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 اما ...کند یم استفاده آزارش برای ای بهانه هر از خان
 را اجازه این خودش فقط
 های لباس و بست تردید با را کمد در ...دیگران نه داشت
 سمت گرفت را دستش
 ...اش تنه باال از برداشیر   چشم بود سخت چقدر ...خان
 به گذشته شب را تن این

 که ای موقع همان هم آن !نه؟ دیگر بود کشیده آغوش
 او به تواند یم کرد یم فکر

 لباس...بزند تکیه پهنش های شانه همی    به و کند اعتماد
 خان جلوی که هارا

 :گفت و انداخت شلوار به نگایه خمصانه خان گرفت
 !چیه؟ دیگه این_

 را نگاهش و داد قورت سختر  به را دهانش آب اینانا
 روی های لباس به دوخت
 :دستش

ه کنید عوضش ...خیسه شلوارتونم ..شلوارتونم_  ...بهتر
 او به داشت قصد خان
 به کردن نگاه با و آورد باال را رسش رسی    ع اینانا که بتوپد
 :گفت هایش چشم

 ...خورید یم رسما اینطور ...رسده هوا_
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 نگاه خمارش ای رسمه چشمان آن به ای لحظه خان
 خواستت   که چشمان   ...کرد
 با خان دل که نشد باعث این اما ...بود شده همیشه از تر
 هارا لباس ...شود نرم او
ون دستش از  :کرد اوپشت به غیظ وبا کشید بت 
ه تو_  مریضیت این با روزه دو که بایس   خودت نگران بهتر

  و کار از منو
 
 زندیک

 ...انداختر 
ی و شکست اینانا دل  های زدن بال بال اوکه ...نگفت چت  
 حفظ برای را خان

 کرد یم فکر ایستاد ای گوشه کرده بق ...بود ندیده جانش
 هایش لباس همانجا خان
 تخت روی ها لباس کردن پرت با اما ...کند یم عوض با

 حمام سمت به ورفتنش
 خودش خواست یم دلش ...کرده فکر اشتباه فهمید تازه
د دوش هم  سلطان اما بگت 

 صت   باید که بود گفته ... بود نداده زهاجا او به خاتون
 ...شود بهتر  حالش تا کند
 جایش از ترسیده اینانا شد کوبیده بهم که حمام در
 ...دیگر بود خان ...پرید
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 که این از قبل ...بود شده اجی    کارهایش تمام با خشونت
ون حمام از  وبار بیاید بت 
 یشها لباس سمت به بندازد راه جدید ی المشنگه یه هم
 یم گیج رسش ...رفت
 درد این مقابل در اما ...بود شده سست بدنش و رفت

 راه ...کرد یم مقاومت
 ...میامد حساب به خان زن دیگر حال ...نداشت دیگری
ی  درک از که چت  
اهن ...بود خارج هم خودش  دست در را خان خیس پت 
 نیم هم هنوز . گرفت
 یا بداند کثیف های لباس جز باید را لباس این دانست

ه ...نه  غرق لباسش به خت 
ون بود دورش که ای حوله با خان که بود کردن فکر  بت 
 حتر  بار این اینانا ...آمد

 سینه به چسباند را اش چانه و کند بلند رس نتوانست
 را دستش که هم خان ...اش
 حالت آن در اینانا دیدن با کشید یم موهایش روی

 شد خشک موهایش روی دستش
 :گفت و
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 برای اولته باره که نه !کشیدی؟ خجالت مثال االن_
 حق ...ندیدی حاال تا...همونه
 ...داری
 او به توجه ن   خان ...داد قورت را دهانش اب درد با اینانا
 هایش لباس سمت به

 بیشتر  خان های زبان زخم ...شد پوشیدن ومشغول رفت
 را جگرش کش هر از

 اهمیتر  برایش که دیگران های حرف وگرنه ..زد یم آتش
 لباس که خان ...نداشت
 ... کشید دراز تخت روی نمدارش موهای همان با پوشید
 ...بود نخوابیده دوشب
 عصابش پاک وارتان های حرف هم طرف   از ... بود خسته

 ...بود ریخته بهم را
احت باید د آرام ذهنش کیم شاید تا کرد یم استر  و گت 

 ...بیندیشد ای چاره بتواند
 اش پیشان   روی را دستش ،ساعد وابیدخ پشت به

 :گفت بیم صدای با و گذاشت
 ...کن خاموش و برق_

 با و کشید ترش چشمان به دستر  ..آورد باال را رسش اینانا
اهن همان  نمدار پت 
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 خاموش از قبل اما ...رفت برق پریز سمت به دستش
 خان سمت به چراغ کردن
 اینانا اما دید نیم را او بسته چشمان آن با خان ...چرخید
 ...دید یم را او خوب
 که این از قبل و شد تار دیدش که آنقدر ...کرد نگاهش
 و شود باز خان چشمان
 تخت روی به رو و کرد خاموش را برق بیاید در صدایش

 ...دیوار به زد تکیه
م سوخیر   به زد زل و کرد شکمشجمع در را پاهایش  در هت  
 صدای ...شومینه

 شعله ...را گرمایش حتر  ...تداش دوست را سوختنش
 او و رقصید یم آتش های
 ...نارنج   ...قرمز ..زرد ...بود رویش رنگپیش ترکیب عاشق
 که هان   رنگ

 رسدش ...کشید اختیار ن   ...پوشید یم مادرش همیشه
 دستانش ی حلقه .. بود شده
 روی راگذاشت رسش و کرد تر تنگ پاهایش دور را

 ذهنش آنقدر ...زانویش
اهن کرد فراموش که بود مشغول  از را خان خیس پت 
اهن ...کند رها دستش  پت 
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 گرم چشمانش کم کم بدنش جای به و ماند مشتش در
 خواب به همانجا و شد
 ...رفت
*** 
  شدت از

 
 باز که چشم ...بود برده خوابش زود خستیک

 نگاهش حالت همان در کرد
 را رسش ...بود اش پیشان   روی ساعدش و سقف به رو

 اینانا که همی    و اندچرخ
 روی از را دستش شده جمع صورنر  با ندید کنارش را

 در و برداشت ساعدش
 دستر  ...بود آلود خواب چشمانش ...شد خت    نیم جایش

 با و کشید صورتش به
 روی را هایش دندان کرده فرار هم او که این به فکر

د  پایی    تخت از و همفش 
 برق پریز روی را شدست ...بود تاریک همچنان هوا ...آمد

 خروج وقصد گذاشت
 پتو هیچ بدون ...شد اینانا ی متوجه که داشت را اتاق از

 رفته خواب به ومتکان  
 ...اش مرییص   آن با هم آن ...رسما آن در هم آن ... بود

 خاموش را برق رسی    ع
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اهنش ...شد کشیده سمتش به و کرد  دست در را پت 
 زد یم حدس و بود اودیده
ک  جلوتر ...بوده دل دو لباسش شسیر   ایبر  هم دختر
 نشست پایش جلوی ...رفت

 نیم یعت  .گذاشت اش پیشان   روی و کرد دراز را دستش
 همه آن با اینانا دانست
 !خوابد؟ نیم باشد خواب او که تختر  اوروی از ترسش
 اگر...دیگر دانست نیم
 یم او حال به فکری خوابیدنش از قبل که دانست یم
 آرام رییکتا آن در ...کرد

ون مشتش از را لباس تا گرفت را دستش  اما.بکشد بت 
 خواب عالم در اینانا

 ...کند باز را مشتش نداشت قصد و کرد یم هممقاومت
 مشتش اگر..بود خان لباس

 !چه؟ شد یم رسزنش خان توسط ها بعد و کرد یم باز را
 رفت خان های سگرمه

 را مشتش مه اینانا اما کند بیدارش خواست نیم ...هم تو
 خان ...کرد نیم باز

 در ...کرد نگاهش شومینه نور زیر.بود شده کالفه دیگر
 جمع صورتش هم خان
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 آرایم صدای با و کرد وارد دستش به فشاری ...بود شده
 :گفت

 اینجوری اینو چرا.خیسه لباس این ...دستتو کن باز_
 !چسبیدی؟

 خواب عالم در که وشناخت شنید را خان صدای گون  
 وخان شد شل دستش کیم

اهن توانست  دستان بی    از را داشت نم همچنان که را پت 
 اینانا ی زده وی    خ رسد
ون  داشت قصد ...بود عصبان   دستش از ...بکشد بت 
 کشیر   به را خودش اینطور
اهنش !دهد؟  زیر انداخت دست. ای گوشه کرد پرت را پت 
 ...کرد بلندش و پایش
 نیم هیچ ...غوششآ در شد جمع رسما شدت از اینانا
 گرما دنبال به فقط و فهمید
 هم خان ...بود گرفته خان آغوش از که گرمان   ...بود

 خودش به اورا کالفه
 لب زیر رفت یم تخت سمت به که طور وهمان چسباند

 :کرد زمزمه حرص با
ه_  و ...میده خودش دست کار آخر ...شق کله ی دختر

 تخت روی را او آرام
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 روسفت پتو اینانا ...رویش شیدک را پتو و خواباند
 خان که طوری ...بود چسبیده
 ی متوجه چطور ...کرد نگاهش حرص با ای لحظه
 از بعد از گون   !بود؟ اونشده

 تخت روی ...بود نیامده او همبه خوب روز یک ازدواجش
 به دستر  و نشست
 باالخره تا رفت کلنجار خودش با کیم ...کشید موهایش

 کند راض   را خود
 روز برایش وفردا بود خسته ....بخوابد ساعتر  رشکنا

 به دانست یم ...بود مهیم
هان   آرکلیان از زودی  را خود باید و رسد یم گوشش به خت 
 از که کرد یم آماده

 همیشه آرکلیان ...کند مراقبت اطرافیانش جان و اموالش
 و بودند پیشییت   قابل غت  
 کشید دراز تخت روی ناچارا ...کرد یم احتیاط بیشتر  باید
 آن در را نگاهش و

  مانند ...بود مطلق تارییک ...دوخت سقف به تارییک
 
 زندیک

 دلش حتر  ...خودش
 افت برایش ...ببیند را اینانا و بچرخد دیگر خواست نیم

 کنار خوابیدن داشت
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ی  این تاوان موقع به ...کشید نفس کالفه ...که دختر
 به اما ...گرفت یم را کارش
 ..آرکلیان مانند ...خودش شرو  به و موقع
*** 

ون وجرعت بود نشسته روتختش  آمنه ...نداشت رفیر   بت 
 آورده صبحانه برایش
ی اما کرد یم ضعف احساس که این با و بود  از چت  

 از ...رفت نیم پایی    گلویش
 مغزش بود دیده تخت روی را وخود شده بیدار که صبح
 ...بود شده قفل کل به
 یم نجاتش مرگ از ...ترسید یم خان خونشدی این گاز
 ها حرف با و داد

 بار یک ...کشاند مرگیم کام به لحظه هر اورا وکارهایش
 با برایش مردن
 کارش این مجازات دانست یم خوب !نبود؟ تر ضفه

 دختر  دانست یم...چیست
 ی نتیجه افتند یم روزی چنی    به وقتر  خودش مانند هان  

 یم چه کارشان
 خان که این و دانست یم را ها این ی همه...شود

 یم را او است بیخیال همچنان
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 که اش معده !کند؟ چه او با داشت قصد خان ...ترساند
 را نگاهش افتاد سوزش به
 شدن آماده از قبل تا باید ...دوخت رویش پیش سیت   به

 را اش صبحانه داروهایش
ی دید ویم میامد که آمنه.خورد یم  به زور به نخورده چت  

 این.داد یم خوردش
 کاری چه برای.خواست یم زنده را او خان.بود خان دستور

 .دانست نیم را
 برد سیت   روی شت   لیوان سمت به را دستش ناچارا
 داغ شت   ...نوشید ای وجرعه
 رسدش دستان طرف دو را لیوان ...کرد گرم را بدنش کیم

 طرف از ... گرفت
 روا اوبکند با خواست یم خان که کاری و خودش درد

 نشدن پیدا دیگر طرف
 که برد لبش سمت به را شت   لیوان دیگر بار ...مادرش
 در به ای تقه لحظه همان
 ...شد اتاق وارد دیگر سیت   با آمنه ... شد باز ودر خورد
 محتویات دید وقتر 
 به را رسدش نگاه نخورده دست تخت روی سیت   داخل
 :وگفت دوخت اینانا
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 !نخوردی؟ و صبحونت چرا_
 :داد جواب آرام اینانا

 ...!نکشید میلم_
 سمت وبه گذاشت کنارش مت    روی را دستش سیت   آمنه
 :رفت اینانا

 باید ...بخور زور به ...جواب نشد که نکشید میلم_
 خایل شکم بدمبا و داروهات
 ...میشه پا به رس   بارم بفهمه بیاد خان که بخور ...نمیشه
 ...نیستم دردرس دنبال
 دختر  بخور ...ندادن بهش میگه نخورد خودش که نمیگه
 درست رس   ما برای جون
 ...نکن
 هم که کارهان   همی    حتر  ...کرد نگاهش غم با اینانا
 ترس از کردند یم برایش
 او از نه کس هیچ وگرنه ...خان خاطر به ...بود خان

 از نه و میامد خوشش
 که این برای و ناچار به اینانا اما ...او به دیه رسویس
 درست آنها یبرا مشکیل
 ...برداشت نان   تکه و برد سیت   سمت به را دستش نکند
 به هم موقعیتش آن در
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 را نان ...نبود خودش فکر به کس هیچ و کرد یم فکر همه
 لبش سمت به که
 :وگفت ایستاد باالرسش عزرائیل مانند آمنه ...برد
 توبشم معطل والیک تمامروز تونم نیم ...دختر  بجنب_
 اروهاتد گفتمتا ...که

خونه ...بایس   وخورده صبحونت ومیارم  کار کیل توآشت  
 رسی    ع ...رسم رو ریخته
 گرفت دهنش روی را دستش ...افتاد رسفه به اینانا ...باش
 :گفت و
 .!خورم یم خودم برید شما_
؟ دیگه_  هیج   ببینه بیاد خان و برم مونده همینم !چ 

 رو نجمه ...نخوردی
 ببینه بیاد خان تا وبر  گفتر  !کردی؟ اغفال همینطور
 رورسش شه وخراب نیست
 من ...بزن   دور دون   منونیم جون دختر  نه !آره؟

 روزگار وگریم خودمشدی
 ...بخور ...داشتم برخورد تو مثل آدم هزاران وبا چشیدم
 با کرد یم فکر اولش ...کرد نگاهش ومبهوت مات اینانا
 همان به حداقل سنش این
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 اما ...کند یم قناعت تخمش و اخم و هایش گرفیر   قیافه
 بلد خوب هم زن این گون  
 کند باز دهان دیگران چشم از دور وبه اش موقع به بوپ
 تواند یم چ   هر و

 ...دیگر بودند آورده ومظلومگت   غریب ...کند بارش
 بود شده برایشان قضاوت

  پدر چه جماعت این اصال ...خوردن آب مثل
 

 با کشتیک
 اینچنی    که داشت آنها

 به را اشتبایه کش وهر بودند کرده یخشان رو سنگ
 این ...بست یم ریششان
 !گرفت؟ یم نشعت کجا از ها تهمت
ش لیوان به ناچارا بغضش بلعیدن برای  ...برد پناه شت 
 کشید رس جرعه جرعه
 :کند یم زمزمه لب زیر آمنه که شنید ویم

 و مردم ...واال خوبه ...خودش از اینم مادرش از اون_
 کردن بدر راه از همه
 به مظلوم ظاهر به خدا باز خوبه ...خان نوبت االنم

 همه که داد مامانش و خودش
 ...قدیسن کی    فکر
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 بدش لحن همان با کرد یم نگاهش اینانا دید که وهمی   
 :داد ادامه

؟ یم نگاه چ   به چیه_  ...برم باید وبخور صبحونت !کت 
  پدر چه_

 
 خان از انقدر که شمان   !دارین؟ من با کشتیک

 نیم خدا از ترسی    یم
؟  خان جای به کاش ...ترسیدین یم کاش ای که !ترسی  
 رسی باال اون از ترستون

 یم نگاه فقط که ...صبوره عجیب خان برعکس که بود
 مثل که این جای به و کنه
 تک رس روی رو دنیا موقعش به رورستون شه خراب خان
 یم خراب تکتون به
 ....کنه
 تا و خورد جا نداشت برخوردی چنی    این توقع که آمنه

 را اینانا جواب خواست
 طوری باید اش دیل و دق ...آورد باال را دستش اینانا بدهد
 :دیگر شد یم خایل

ی دیگه_ ی من ...هرزه من ...خراب من.نشنوم چت    هرچت  
 به ...میگی    شما که
 نفر یه که روزی اون به وای ویل هیچ کنید یم توهی    من

 و نهک باز و دهنش
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 که وقت اون ...بگه مامانم ،راجب کلمه یه حتر  بخواد
 این پشت فهمی    یم تازه

 مظلوم همی    با نذار ...نشسته دیوی مظلومچه ظاهر
 و تکتکتون حساب نمان  
 که حرفان   این اگه ...نزدیک خییل ...نزدیکتونم ...برسم
 درست زنن یم راجبم
سی    ازم باید که باشه

 و وایسی    روم جلوم که این نه بتر
 ...کنی    تحریکم
 آرام اینانا همچنان داشت توقع شاید ...برد ماتش آمنه
د  از ...شود الل و بگت 
 !داشت؟ نداشت، خت   که رسکشش روحیه

ون برو رسی    ع االنم_  کیم من رفته یادت که این مثل ...بت 
 خونه این تو وجایگاهم

 !هان؟ !چیه؟
 این برای ...نبود مهم برایش ...کرد نگاهش غیظ با آمنه
 بربیاید خودش پس از که

 به میگذاشت نباید ویل ...ترسیدند اویم از باید اصال
 چطور بود دیده که مادری

 هم آمنه ...بگویند انچنی    بود کرده بزرگ را او دل خون با
 جلوی نمیتوانست که
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د را زبانش هان   بگت 
 کرده تعریف دروغ به نجمه که وچت  

 کرده تحریکش بود
 تهش که را ولرم شت   اینانا که شد او به حمله ی هآماد بود
 دستش روی را بود

 کرد یم وانمود باید ...کشید جیغ وجود تمام وبا ریخت
 رس   باید ...است سوخته که
  از را تت  شش و تند زبان آن با زن این

 
 ...کند یم اش زندیک

 دانست یم که زن  
 ودب دنبالش به ...کرد اذیت را مادرش چقدر بزرگش پشک
 با ...داشت وقصد
 با زن این ...دوید چشمانش به خون گذشته به فکر

 به چطور پشی چنی    داشیر  
 ها حرف این مادرش و خودش راجب داد یم اجازه خودش

 شاید !بزند؟ را
 برخوردی چنی    اوجرئت به که بود موضوع این یادداوری

 ...داد را
 سییل با را صورتش است نیاز گایه که بود گفته مادرش
 وهمی    ...دارد نگه رسه
 روی آمنه ی شده گرد چشمان جلوی محکم که شد

 در لحظه وهمان کوبید دستش
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 را آمنه تازه اینانا ...شد اتاق وارد خاتون سلطان و شد باز
 خاطر به ...بود شناخته
 از حال و بود افتاده روزی چنی    به مادرش با او پش امثال
 از هان   حرف چنی   
 ...شنید یم چت    همه ن   پش آن مادر

؟ وااای ای !؟ اینانا شده چ  _  !سوختر
 هم کردن گریه از دیگر ... زد پس را هایش اشک اینانا
ار  ...بود بت  

ی نه_  سلطان ....داغه انقدر دونستم نیم ...نیست چت  
 برگشت آمنه سمت به خان
 :گفت رسزنش به آغشته لحت   با و
ش نگفتم مگه !آمنه؟_  !باشه؟ ولرم شت 
ش داشت کم کم که هآمن  :گفت سقف به چسبید یم آمت 

ه ...نکنید باور فیلمشه این .خانوم گه یم دروغ داره_  شت 
 اصال بود شده رسد

 جمع خاتون سلطان صورت ...دستش رو ریختش خودش
 پایی    رس به ونگایه شد
 هم او دیگر ...انداخت اش رنجدیده صورت آن با اینانا

 این در بود شده مطمی   
 .ندارد را دختر  این دیدن چشم کس هیچ عمارت
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د تو به و دختر  این خان ...آمنه کافیه_  نو بعد ...ست 
 !میدی؟ پس جواب اینطور
 ...آفرین ...آمنه آفرین
به شدت از که اینانا دست  در را بود شده رسخ اش ض 
 :گرفت دست

م پاشو_  برات تا رسد آب زیر وبذار دستت پاشو ..دختر
 ....بیارم روغن

 دارم سالهاست من ...گه یم دروغ داره خدا به ومخان_
 به تا کنم یم کار اینجا
 این ... شاهدین خودتون ...نزده رس ازم اشتبایه حال
 ...دختر 

ی خوام نیم دیگه .آمنه بسه_ ارو این ...بشنوم چت    چت  
 اون برای اومد خان وقتر 

ون برو االنم ...کن تعریف  ...بت 
 ماری مانند او نظر از ...کرد نگاه اینانا به حرص با آمنه
 ...بود خال خط خوش
 از بیشتر  را ماندن ...باشد پلید اندازه این تا نداشت توقع
 هر ...ندانست جایز این
 خاتون سلطان به را واقعیت تا کرد یم تقال بیشتر  چه

 از قبل از بیشتر  بفهماند
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 خارج اتاق از و کرد مشت را دستانش ...میوفتاد چشمش
 این دانست یم چه ...شد
 برای بود کرده جزم را عزمش اینانا ...است اولش تازه

 این که کسان   تمام نابودی
 بود تر پاک گرگ از مادرش ...زدند یم مادرش به را تهمت

 ثابت را این باید و
 ...نبود مهم برایش دیگر خودش کردن ثابت ...کرد
 گرفت را ودستانش شد بلند جایش از میلش خالف بر
 سلطان ...آب شت   زیره

 وارد ابروانش بی    اخم آن با خودش بار این هم خاتون
خانه  کیم و شد آشت  
وع آمنه ورودنش از قبل دانست یم ...برداشت روغن  رس 
 کرده تعریف به کرده

 و روغن ...نبود آنها به دادن هشدار برای وقت ...اتفاقات
ی دستمال تکه  را تمت  

 خان اتاق وارد بقیه متعجب چشمان جلوی و برداشت
 که داشت اعتقاد ...شد

د یم را زدن تاول جلوی روغن  روی که اینانان   دست ...گت 
 را بود نشست تخت
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 زده خجالت اینانا ...کرد چرب را دیگرش دست و گرفت
 را دستش داشت سیع
 وفرشاد خان مادر خورد نیم زن این به اصال ...بکشد پس
 ...باشد

ی خانوم_  به نیازی ...میشه خوب خودش ..نیست چت  
 ...نبود کارا این

 جای از دلش ...کرد نگاهش اخم همان با خاتون سلطان
 ...بود پر دیگری

 یم کت   یم فکر سوزه یم خورده یه ..همینه اولش همیشه_
 تحمل و دردش تونه
ا این از ویل ...میشه خوب بعدشم کت    درد ...نیست خت 

 
 

 ...داره فرق سوختیک
 تاولش درگت   باید ها مدت حاال بزنه که تاول نریس بهش
 باشه حواست ...بش  

که تاولش و نخوره جان   به دستت که که ...نتر  از دمار بتر
 و میاره در روزگارت

که که تاولش ...میش   زخمش درگت   حاال  یم نه دیگه بتر
 نه بزن   آب بهش تونه
 وفقط کنه نیم آرومت هیج   که موقعست اون ...دوا
 .بکش   درد باید
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 چرب را اینانا دست و گفت یم را ها این نخاتو  سلطان
 حرف در ...کرد یم

 آن ی متوجه خودش فقط که بود نحفته دردی هایش
 طعم این خودش گون   ...بود
 ...بود بر از را آن مو به مو که بود چشیده را درد این

 کرد چرب که را دستش
 :گفت و برد اینانا دست سمت به را دستمال

 اولش شاید ...بمونه همینطور ربذا ...نکن باز و دستت_
 کم ویل بسوزه خورده یه
 هم هنوز .کرد نگاهش متعجب اینانا ...میشه خوب کم
 زن این چرا دانست نیم

 و شد تمام کارش که سلطان ...است خوب او با انقدر
 به اینانا گرفت باال را رسش
 :کرد زمزمه آرایم

 .ممنونم_
 سختر  زن ینا ...خاتون سلطان محو لبخند شد جوابش و

 کش هر از بهتر  کشیده
 همان با و کرد سیت   به ای اشاره ...کرد یم درک را اینانا

 :گفت مهربان  
م؟ لقمه برات_  !بگت 
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 .تونم یم خودم ممنونم خانوم نه_
 !دستت؟ این با آخه_

 :داد تکان رسی بود شده معذب که اینانا
 با هنوزم ...کنه نیم درد خییل ...نیست طوری خانوم بله_
 کار میشه دست این
 ...کرد
؟ _  !مطمئت 

 فرزاندانش کاش ...زد لبخند اش مهربان   از اختیار ن   اینانا
 ...رفتند یم او به هم

 ...دلسوز و مهربان همینقدر
 باید.میام بر پسش از.راحت خیالتون.خانوم بله_

 همه همیشه میدونم چون.برمیام
ه پیش خوام یم که طور همون چت     اشم همیشه.نمت 

 سیع باید.کنید کمکم نیستی   
 کارام تموم پس از تنها کنم
 .بربیام

 اینانا بود فهمیده ...نشست خاتون سلطان دل به جوابش
 و جنگد یم ...است قوی
 قلب داشت امید ...مادرش مانند ...کند یم دفاع حقش از

 
 

 نرم هم را پشش سنیک
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 جا و ...دهد تغیت   هم را پشش شاید تا کند رامش ...کند
 امید...نگذارد پدرش پای

 را دستش ...شود عوض فرزندش این حداقل که داشت
 گذاشت اینانا ی شانه روی
 :گفت و
ی_  اتاق تو منو تون   یم ...بگو خودم به خواستر  چت  

 پیدا سیندخت اتاق یا خودم
 !که؟ کجاست دون   یم ... کت  
 او به خاتون سلطان داد تکان طرفی    به را رسش که اینانا
 به مطلق اتاق کدام گفت
 از مدنر  که گفت ...فرشاد اتاق حتر  ...باشد یم کش چه

 و شده خارج عمارت
 و ...نشود نزدیک اتاقش به عنوان هیچ به برگشت وقتر 
 برگشت از ترس با اینانا
ه خاتون سلطان به فرشاد  هم خاتون سلطان...شد خت 
 تاکید با و زد را هایش حرف
ی اگر که این به  اتاق از بیاید دنبالش هب خواست چت  

 های ترس و رفت ...رفت
وع دیگر بار اینانا  و فرشاد نبود در مدت این در ...شد رس 

 برایش که مشکالنر 
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 بود کرده فراموش کوتایه مدت برای بود آمده پیش
 خان اگر ...را فرشاد کارهای

 به شد یم متهم هم باز شک بدون !شد؟ یم چه فهمید یم
 شاید ...بودن هرزه
 کاف   ی اندازه به اوضاع ...کرد یم سکوت همی    ایبر 

 نیم دلش ...بود خراب
 ....بشود تر خراب این از خواست

*** 
 یم انجام جا همی    هایشان قرار تمام ...بود ها زمی    رسه
 که صبح همان از ...شد
 به خودش رسی    ع آمده وارتان که بود رسیده خت   او به

 آمده وارتان ...رساند اینجا
 ...بشنود که بود اومنتظر و کند ای معامله او با که بود
 بود معلوم هایش حرف از
 بود شده گوش پا رستا خان و ...صلح برای است آمده که
 ...شنیدن برای

 ...شنوم یم خب _
 :گفت وخونشدش جدی صورت همان با وارتان

 صت   شد گنایه همچی    مرتکب پدرت که پیش ها سال _
 های پش تا کردن
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ن تصمیم اونا و شن زرگب هرمینه  مادرشون قاتل با بگت 
 .کی    چیکار
 :پرسید بهت با خان

 !قاتل؟_
 :زد پوزخند واتان

 طاقت هرمینه کرد پدرت که کاری از بعد .قاتل آره_
 کشت و خودش و نیاورد
 دستای با تورو که نیست اون   قاتل ...پشش جلو اونم

 اون   قاتل ...بکشه خودش
 ...کت   فکر مرگ به که ونهرس یم جان   به تورو که
 این اما داشت قبول را هایش حرف ...کرد سکوت خان
 جلو که شد نیم دلیل
 :گفت و شد تر عمیق اخمش ...دهد وا دشمن

 ..خب_
 بود خان مخ روی زیادی که پوزخندی همان با وارتان
 :زد را حرفش باالخره

 .خوان یم قصاص آریس و آرتوش_
؟ و می   ه که اومدی اینجا تا که نگو_

 
 بگو پشا به !بیک

یمیم     دنبالش  که  کش 
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 .خوابیده توگور وقته خییل کی    قصاصش تا گردن
 مطلب اصل رسه برو مستقیم
 ...خوای یم چ   ببینم
 سختشان انتقام برای ...کرد یم نگاهش تمسخر با وارتان
 بگذارند دست بود قرار
 را کاری همان داشتند قصد ..خان ضعف نقطه روی
 کرده آنها با انپدرش که بکنند
 طور باید بود مرده دادن پس تقاص از قبل که حال ...بود

 تصفیه او با دیگری
 ...کردند یم حساب

 سالها همون بودیم اگه که نیستیم وخونریزی خون دنبال_
 نیم اما .دادیم یم جواب
 چ   فهیم یم ...بمونه زمی    روی آرکلیان از ییک خون ذاریم
 !که؟ گم یم

 :داد جواب پرخاش اب حوصله ن   خان
 .نباف هم به خزعبالت انقدر ...بزن و حرفت_

 کرد یم آماده را خودش باید شد، خونشد هم باز وارتان
 از بعد دعوای برای

 اگه که ...نشیند نیم ساکت خان دانست یم ... شنیدن
 آرام شنیدن از بعد بود قرار
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 ...کردند یم انتخاب انتقام برای را دیگری راه که باشد
 های قانون از همه دیگه .کردم صحبت نفر چند با_

 میدونن ، دارن خت   آراکلیان
ی بخواد آراکلیان از ییک  برگه رو کنه واگذار کش وبه چت  
 خودش خط دست با
ایط این وطبق دونن یم اینو دیگه هم همه ...نویسه یم  رس 

ن پیش  دو هم تو ...مت 
 هم یا کت   یم عمل ما پیشنهاد به یا ...نداری بیشتر  راه

یم یم پس زمینارو  و گت 
 ...هم

 .بگو و پیشنهادت_
 هایش پوزخند این از امروز چقدر و زد پوزخند وارتان
 :برد یم لذت

 ...!شنیدنش برای مشتافر  خییل که این مثل_
ت زودتر که مشتاقم فقط نه_  .نبینمت و شه کم رس 

 :گفت و جنباند رسی وارتان
 و گذشته گرفیر   نادیده یبرا بزرگا از تا چند پیشنهاد به_

 و داده رخ که اتفاقانر 
ی  از شد قرار دوطایفه این بی    جدل و جنگ از جلوگت 

یم دختر  یه شما  ...بگت 
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ی  که باشه این گر نشان ما طایفه تو حضورش که دختر
 به تجاوز حق کش دیگه
 .نداره رو آراکلیان حریم
 عاقل و داد تکان رسی خان وارتان، تصورات خالف بر
 نگاهش سفیهانه دران

 نخواند را دشمن ذهن مواقیع چنی    در بود قرار اگر ...کرد
ل را خودش و  کنتر

 .نبود خان دیگر که نکند
 شما ممکن وقت اون اما ...نیست بدیم فکر همچی   _

 راحت بابت این از خیالتون
ی معلوم کجا از ...ناراحت ما خیال و شه  میدیم که دختر
 باشه داشته امنیت شما به
 !نکنید؟ نگاه بهش انتقام برای طعمه یه چشم به شما و

 همی    با ...کرد نگاهش خورده گره ابروان آن با وارتان
 سوپرایز خان خونشدی

 طعنه با وارتان .نداشت او درون   حال از خت   و بود شده
 :گفت

ی .هستیم حرفمون رسه ما اما دونم نیم شمارو_  که دختر
 میشه آراکلیان از جزن  
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 ...نداریم باهاش کاری و میاد حساب به ما موسنا دیگه
 یا کردن قبول چند هر

 گرفیر   از قبل اما مربوطه خودت به پیشنهاد این نکردن
 عواقبش به تصمییم هر
 ...کن فکر
 :ایستاد جایش رسه خان صدای با که کرد رفیر   قصد

 ...کن صت  _
 برگشت خان سمت وبه گرفت دست در را اسبش افسار
 :گفت خان که
 ویل .دم نیم پس و کس هیچ کار تاوان زندگیم توی من_

 اون   به .ام معامله اهل
 اگه بگو برسون   من به تا داده تحویلت حرفارو این که

 از ییک کنه نیم قبول
اش  اینطوری ...ندارم حرف   منم اینجا بفرسته و دختر
 که راحته خیالشون دوطرف

 یدختر  با هست حواسشون و دارن طرف اون امانتر  یه
 گرفیر   مقابل طرف از که

 ...کی    رفتار چطور
 دور حرص با را اسب افسار و کرد نگاهش غیظ با وارتان
 آنقدر .پیچاند دستش
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 یم کبودی به دستش و ماند دستش روی ردش که محکم
 ...زد
؟ یم حرفارو این رون   چه با_  ...مگه خودت پدر !زن 

 غضب حال که نگایه آن با و آورد باال را دستش خان
 وارتان دهان بود شده آلود
 :گفت و بست را
 باهاش کن بلندش گور تو از برو منه پدر بحث اگه_

 چون ...کن حساب تصفیه
 اتفاق این از هم ها سال ...من نه شده اشتباه مرتکب اون

 یا داشتی    عرضه گذشته
 که االن نه دادین یم جر یقه موقع همون بود مهم براتون
 االن اگه ویل ...نیست
 خییل بریس توافق به من با خوای یم و منم حسابت فطر 
 نامه توافق این با خب

 ده یم ترجیح گفت کیاشا بگو برگرد وگرنه ...باشه دوطرفه
 تو بفرسته مرد تا چند

 نفر یه اشتباه خاطر به اما بشه وکشته بکشه میدون،
  دیگه

 
 دیگه دختر  یه زندیک

نر  ن   مسئول اما پدرم، اون پش من ...نکنه روتباه  غت 
 نیم و نیستم اون های
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ت ن   یه من از شما امثال ذارم  اگه که ...بسازن غت 
 به وای ساختی   
 و طرفی    خان باقر مثل ییک با که وقته اون ...روزگارتون

 مراقب لحظه هر باید
 ...نشه تکرار براتون گذشته باشی   
 و کینه از پر چشمان به را رسخش چشمان و جدی نگاه
 با و تدوخ وارتان خشم
 :غرید رسایش و محکم صدای

 !بگم؟ تر واضح یا منظورم گرفتر _
 شود خارج دهانش از که ای کلمه هر دانست یم وارتان
 عواقب است ممکن
 و بود دشمن خاک در ...باشد داشته همراه به بدتری
 از قبل خواست نیم دلش
د خان زبان کردن کوتاه  ...بمت 
 حرکت یک با و گذاشت رکاب روی حرص با را پایش
 روی پرید ای حرفه خییل
 شد، اسبش حرکت از مانع افسارش کشیدن با و اسب
 و شد بلند اسب شیهه صدای

 مانند هم اسبش گون   ...برد باال را جلویش پای دو
 اما ...بود عصبان   خودش
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ل را او خوب خییل وارتان  با که خان   به وخطاب مرد کنتر
 های سگرمه
 :گفت زد یم دید را او درهمش

 صت   فقط ...میدی پس تاوان حرفات این تک تک بابت_
 پس این از ...ببی    و کن

 ... نمیام من بیان کوتاه هم بقیه ... منم حسابت طرف
 ...کیاشا باش منتظر
 دور آنجا از رسعت با اسبش چرخاندن با و گفت را این
 تازه خان و رفت ... شد
 شهای دندان به و داد شدن مشت ی اجازه دستانش به

ده ی اجازه  روی شدن فش 
 ...یکدیکر
 رقیبش دست ضعف نقطه خواست نیم دلش هرگز
 بود سخت چه گایه اما ...بدهد
ل  و کردن سکوت بود سخت چه ...خودش کردن کنتر
 فقط ...بیخیایل به وانمود
 بود سخت چه ...کرد درک را اینانا کوتاه ای لحظه برای
 مردی همچی    پش
ی برون  آ ن   جز که مردی ...بودن  ...نداشت برایش چت  
 فشار با را هایش دندان

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ی د هم روی بیشتر  قفل های دندان بی    از لب زیر و فش 
 :غرید اش شده

 ن   جماعت این روزا همون کاش ...نصت   کنه لعنتت خدا_
 تموم و کارت عرضه

 ما برای سال همه این از بعد ننگش ی لکه و کردن یم
 لعنتت خدا ...نمیموند

 بود ترکیدن حال در که مغزی با پایش کوبیدن با و ....کنه
 عمارت سمت به

 از و کرد یم اعالم را نهان   خت   وارتان زودی به ...برگشت
 بود گرفته عزا االن
 لحظه همان و باشد خونشد تواند یم چطور روز آن که

 ...نکند خورد را گردنش
ی تنها این ...نبود خان نصت   فرزند هرگز کاش  که بود چت  
 ...داشت را زویشآر 

*** 
ون با نداشت دوست و رفت یم ضعف دلش  از رفیر   بت 
 جماعت این با اتاقش
 با را خودش و بود گرفته دوش تازه ...شود چشم تو چشم
 موهایش کردن خشک
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 باید ...کرد یم پیدا ای چاره راه باید ...بود کرده رسگرم
 کرد یم پیدا را مادرش

 کشیدن از کالفه ...هآمد رسش به بالن   چه فهمید یم و
 حوله موهایش روی حوله

 هوای ...رفت پنجره سمت به و تخت روی کرد پرت را
ون  چقدر اما بود رسد بت 
 تمام با با رسما و کند باز را پنجره که خواست یم دلش

 شاید ...کند حس وجودش
 این اما ...شد یم رها جا همه از ذهنش ای لحظه اینطور

 ...نبود پذیر امکان کار
 ...برسد رس خان و کند باز را پنجره که بود مانده همینش

 به خان بود وقت آن
 باز خت   از ...زند یم دید را کش چه که زد یم اورسکوفت

 گذشت پنجره کردن
ه و  روی کشید را دستش رویش به رو ی منظره به خت 

 ...دارش نم موهای
 و شومینه جلوی گرفت یم ارام مادرش همیشه که موهان  

 خشکش آرام ولهح با
 نزدیک بار چندین و نبود بلد خودش که کاری ...کرد یم
 را موهایش بود
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 “ گفت یم مواقیع چنی    در همیشه هم مادرش...بسوزاند
کم نداره اشکال  تا دختر
 انجام برات کارو این خودم باشم من که روزی من

 نبودنش بود تلخ چه و ”...میدم
 که روزهان   و گذشته به کشید پر ذهنش ...نداشتنش و
 ... بود مادرش کنارش در
ه دیگری برای کدام هر حضور اما سخت چه اگر  انگت  
 یکدیگر که همی    ...بود
ی دنیا دار از دگر داشتند را  یادداوری ...خواستند نیم چت  
 به لبخند روزها آن

 زیبایش صدای آن با مادرش که هان   شب ...آورد لبش
 و خواند یم الالن   برایش

 دانست نیم حال ...رفت یم خواب به موهایش شنواز  با
 گرش نوازش

 درگت   آنقدر ...آمده رسش به بالن   چه اصال ...کجاست
 مادرش به کردن فکر
 اتاق به پا شخیص و شد باز در یک نفهمید که بود

 .گذاشت
 در و کشید حیت   شد حلقه کمرش دور که دستر  با

 تکان   شخص آن اغوش
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 ترسید یم و نداشت را یر  برگش عقب به جرئت ...خورد
 ...کند عصبان   را خان
 اگر ...تنش در نشست لرزی و بست را چشمانش فقط
 یم رابطه او از خان

 وظیفه دانست یم و بود زنش !کرد؟ یم چه باید خواست
 ترسید یم اما ...را اش
  و

 
 دانست یم و بود خشن خان ...نداشت را اش آمادیک
 عت   دردی ...میاید دردش
 دهانش آب ...رساند یم لبش به را جانش که تحمل قابل
 ن   و داد قورت را

 گوشش به رسش پشت شخص رسه که ماند حرکت
 صدان   وبا شد نزدیک

 :گفت خشداری
 ساخته، بهت کیاشا انگار ...پروندی یم لگد خوب قبال_
 خوشم نه ...شدی رام

ی اروم که اینطوری ...اومد  ... میش   تر خواستت   میگت 
 اینانا ی هشد چشمانگرد

ه اش زده وحشت نگاه و شد باز ممکن حد تا  روبه ی خت 
 از رنگ ...شد رو
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 فریاد توانست نیم چرا ...شد الل زبانش و پرید رخسارش
 خاطرات تمام !بکشد؟
 در فرشاد کری  هه صدای و گذشت چشمانش پس از تلج  
 :شد تکرار رسش

 ندیده دختر  چهارتا اصال عمرش به که کیاشا ببینم بگو_
 باید چطور بلده اصال
؟ عروسیتون شب !کنه؟ رفتار باهات ی اصال !چ   بلد چت  
 باهات کرد کاری !بود؟
 کار خاطر به شایدم یا !کرد؟ نگاه نشست بست یا

 فقط و نزد دست بهت مامانت
 وضوح به دیگر اینانا !وببنده؟ مردم دهن تا کرد عقدت

 فرشاد دست ...لرزید یم
 را قوایش تمام اینانا و آمد در حرکت به شکمش روی
 را جلویش تا کرد جمع
د وی ی اجازه او به نباید ...بگت   مخصوصا داد، یم پیش 
 بود متاهل دیگر که حال
 ...داشت شوهر و
 که شوهرت برادر نیست، بلد شوهرت ...نداره اشکال_

 ظریف جنس با که بلده
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 تالف   خودم ...کرد رفتار باید چطور تو مثل وخوردن  
 دم یم قول ..برات میکنم
 دهان ...آمد خودش به باالخره اینانا ....بگذره خوش بهت
 داشت سیع و کرد باز

 :باشد محکم همیشه مانند و نلرزد صدایش
 یم بفهمه خان ...گمشو اینجا از ...نزن دست من به_

 فرشاد ....کن ولممم کشتت،
 گونه به خان اتاق دانست یم ...صدا وبا بلند ...خندید
 آن از صدان   چهی که ایست

 هوس نگاه ...برگرداند را اینانا ...رسد نیم کش   گوش به
 انداخت لبانش به الودی

 :گفت و
 !تو؟ خاطر به البد !خان؟ !کشه؟ یم منم یک_
 چرا...کرد تیه قالب ترس از اینانا و زد قهقهه هم باز و

 نیم تمام هایش کابوس
 دستش پشت بود شده ترسش ی متوجه که فرشاد !شد؟
 و کشید او صورت روی را
 :گفت بود شده جدی حال که لحت   با
م و مامانت کردم قبول_  ...برسم تو به بعدش تا بگت 

 ی مرده شوهر مادر   وگرنه
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 اینجا جوون دختر  همه این !چیکار؟ خواستم یم رو تو
 یم و کدوم هر ...ریخته

 دادنش نیم بهمم ...شد یم خودم مال سوت سه خواستم
مش شب یه بود کاف    بت 
 میومدن خانوادش و خودش صبح ...خواب اتاق تو

شون تا التماس م دختر  ...وبگت 
. 

ک موهای سمت به دستش  :داد ادامه و رفت ترسیده دختر
 باشه داشته خونش تو خوشگل خانوم یه میتونه آدم اما_
 باشه اون با روز هر و

 چند هر ...بزنه ناخونک بقیه به وقتان   یه هم تنوع واسه
  گهدی این

 
 به بستیک

 .نه یا بیوفته ناخونک فکر به طرفش که داره خونه خانوم
... 

 که بود منفور اینانا چشم به انقدر .زد چندیس   لبخند
 روی همانجا خواست یم دلش
 بود گذاشته فرشاد ی سینه روی را دستش ...بیاورد باال او
 اما داد یم هولش و

 رستود رفت جلو فرشاد صورت .چربید نیم او به زورش
 قرار اینانا مقابل
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 ... زد یم بهم را اینانا حال هم هایش نفس هرم ...گرفت
 محکم را اینانا ی چانه
 :گفت و داشت نگه

  از بون   کیاشا_
 

ده مردونیک  یه به نیست بلد حتر  و نت 
 حقم ...بزنه دست دختر 
 یم قانون از حرف که کش ...نبوده کش با حاال تا داره
ای نمیاد که زنه  دختر
 فکر ...ره نیم که ازدواجم باره زیر کنه، بدبخت و ردمم

 هیج   شکمش زیر کنم
 ...نباشه
 ای ذره وفرشاد داد و هولش داشت که زوری تمام با اینانا
 تکان جایش از

 صورت در و برد باال کیم را صدایش ناچارا ...نخورد
 :غرید فرشاد

 همون رساغ برو ...حیوون نزن دست من به ...کن ولممم_
ان  دخ
  که تر

 
 ... مییک

 خان به ...میگم خان به خدا به ...بردار من رس از دست
 ...گم یم چیو همه
 دهانش روی فرشاد دست بکشد جیغ که این از قبل و

 به چسباند را او و نشست
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 ...ترسناک و شد یم یاغ   هم او چشمان کم کم ...دیوار
 ...برادرش مانندد درست
 :گفت و دوخت اینانا به را اش وحش   نگاه

 نیم بازم بکنه غلیط هیچ نتونست سال همه این خان_
 من باشه خداتم از ...کنه
 چطور بلدم دیگه که داشتم تجربه انقدر ...سمتت میام

ای  تورو مثل قلفر  بد دختر
 میشم مجبور که وقته اون نیای راه باهام ...کنم راض  
 خوده بار این که کنم کاری
 برمت یم اینجا از که هوقت اون ...من به بده پاست خان
 من دست از هم لحظه ویه

 راه باهات دیگه شه کشیده اونجا به کار ...نداری آرامش
 که تون   ...نمیام

 ...کت   تحمل و بیای راه باهام جوره همه مجبوری
 کثیفش لبخند وبا رفت اینانا لباس سمت به دستش
 :کرد اضافه

؟ چ   هان_
 

 از ردو  عمارت همی    توی !چیه؟ نظرت !مییک
 ن   شوهر چشم

 !بیارمت؟ زور به یا من پیش میای عرضت

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

د اش گریه بود مانده کم دیگر  نادیده را خشمش ...بگت 
 التماس به بار واین گرفت
 :آورد روی

 نداشته کاری من با کنم یم خواهش ...برم بذار خدا ترو_
 بفهمه خان ...باش

 خان از چیه_ ...کن ولم خدااا ترو ...کشه یم و جفتمون
 غلیط هیچ !تریس؟ یم

 که خودم مال بش   بود قرار اولشم از تو ...بکنه نمیتونه
 مامانت یهو شدن غیب با
 خان کنم فکر...چت    همه به شد زده گند خان تصمیم و

 که هم اونقدرا ما داداش
 هم سلیقه خوش ماشاال ...نیست پخمه میده نشون
 و مامانت خواست یم هست،
ه و شدختر  خودش که من به بندازه  کور ویل ...بگت 
ی ...خونده  ازم که چت  
م پس رو گرفته  خودم روش به اونم...میگت 

 :گفت و کشید اینانا لب روی را شستش انگشت
 بوسیده برای اینانا ...رفت جلو فرشاد صورت !نه؟ مگه_

 تند تند را رسش نشدن
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 چانه دادن فشار با خان و داد یم تکان راست و چپ به
 را رسش داشت سیع اش
ی ...دارد نگه ثابت  که بود نمانده هایش لب لمس تا چت  
 خورد در به ای تقه

 اگر ...لرزید یم بید مثل اینانا بدن ...کشید عقب وفرشاد
 یم رس بزنگاه رس خان
 !میامد؟ رسشان بر چه گرفت یم را مچشان و رسید
 ذوقش در حسان   که فرشاد
 گرفت اینانا سمت به را اش اشاره انگشت بود خورده
 :وگفت

 که وقت اون ...بزن   حرف کلمه یه اگه حالت به وای_
 درد به مادر اون و خودت
 شدن باز با !فهمیدی؟ .کنم یم تیکه تیکه و نخورت
 ...برگشتند دو هر در ناگهان  
 را رسش که همی    و شد اتاق وارد دست به سیت   نجمه
 در را فرشاد و کرد بلند
 شد پرت دستش از ت  سی و کشید هیت   دید اینانا کنار
 گرد چشمان ...زمی    روی
 چسبانده خودش به را اینانا که فرشادی روی اش شده
 اینانا پای ...ماند ثابت بود
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 کف نشست کرد رهایش فرشاد که همی    و شد شل
 ...بود ساخته کارش ...اتاق
 توپ با فرشاد ... کرد نیم باورش هرگز و فهمید یم خان
 رفت نجمه سمت به پر
 :گفت غیظ با و
؟ یم غلیط چه اینجا_  !تو؟ بیای داد اجازه بهت یک !کت 

 برادر دو این از که بود کش مگر ...کرد قفل نجمه
سد؟  که فرشادی هم آن !نتر
ان تمام و شده رو هایش کاری کثافت  ممکن حد تا دختر

 ...گرفتند یم فاصله او از
 فشار و گرفت دستش در محکم را نجمه گردن فرشاد
کد ...داد  باخت رنگ ختر
 را فرشاد آنقدر گون   اما ...افتاد زدن پا و دست وبه

 حاض   که بود کرده عصبان  
ی چه نگوید جا هیچ تا بکشد همانجا اورا بود  به را چت  

 :دیده چشم
 طرف از ...نمیشناسم و یک و هیچ بشم عصت   من ببی   _

 کنم خطر احساس کش
 یم حلقومش از و زبونش یا کنم یم گور به زنده و طرف یا

ون کشم  و بت 
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 حرف نه ببینه بتونه نه تا میارم در کاسه از و چشماش
 ...بزنه
 نداشت شدن خفه تا ای فاصله حال که ای نجمه گردن

 که حیت   و کرد رها را
 :گفت برد یم بدنش سمت به را دستش

 کافیه فقط ... بلدم آدما دهن بسیر   برای دیگم های راه_
 بهت تا کت   باز دهن
 نجمه !فهمیدی؟ ...داره کره چقدر ماست من یه مبهمون
 هایش زدن رسفه میان
 داد تکان رسی بود گذاشته گردن روی را دستش که حیت  
 سلطان لحظه همان که

 سمتش به هراسان فرشاد دیدن با و رسید رس خاتون
ی هر دانست یم رفت،  چت  
 ...بس و است فرشاد رس زیر شده که
؟ یک !اد؟فرش کت   یم چیکار اینجا تو_  که فرشاد !برگشتر
 هم مادرش دانست یم
 :گفت و زد پوزخندی ندارد او از خویس   دل
 !کنه؟ یم شما حال به فرفر  چه_
 و سیت   این چرا !نجمه؟ شده چ   !فرشاد؟ چ   یعت  _

؟ انداختر   چه اینجا !زمی  

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ه؟  !خت 
 باز دهان آنها از ییک بود منتظر و بود افتاده دلش به بد
 یچت    وبگوید کند

 یک هم سیت   روی محتویات شدن پخش که ...نیست
 .بوده اشتباه
 بود افتاده زمی    روی که واینانان   نجمه بدن لرزش اما

 یم ثابت را این خالف
 اما بود مادر ...ایستاد پشش مقابل خاتون سلطان ...کرد
م گایه  که کرد یم رس 
 دستش از هم بود مادر که اون   حتر  ...دارد پشی چنی   
 ...بود هشد آیس

 دیگه و بدون خونه تو و حدودتون و حد فرشاد، ببی   _
 اتاق این نزدیک وقت هیچ
 بفهمه کیاشا که نشو . نیم اشتباهت از رسی این که

 و به ...کنه یم پا به خون
 چرا کیاشا نمیدونم من ...ریزه یم و خونت همینجا و گذره
 عوض نظرش یهو
 نه بودن داده بهت و دختر  این مادر قول قبلم از اما ...شد

 یک حتر  پس ...خودشو
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ی کیاشا نکن فکر هم درصد  چون ...گرفته تو از و چت  
 تو مال اولم از دختر  این

ون رست از و انتقام فکر ...نبوده  کیاشا کاف   که کن بت 
 بگذره رست تو چ   بفهمه
 ....وقت اون

 :مادرش حرف بی    پرید تند فرشاد
؟ وقت اون_  !بکشه؟ منو ادبی خواد یم وقت اون !چ 

ی ...بیاد خب  بهتر  پیشگت 
 کارم بزنه رس ازم غلیط یه که این از قبل چرا ...درمانه از

 !کنه؟ نیم وتموم
 را اش اشاره انگشت و برداشت مادرش سمت به قدیم
 سمتش به وار تهدید
ارت چشمانش از ...گرفت  سلطان همی    و بارید یم رس 
 ...ترساند یم را خاتون

 به هم آن شدنش کشته به راض   اما ودنب راض   پشش از
 ...نبود برادرش دست

 کنم یم خواد یم دلم کاری هر من ... خاتون سلطان ببی   _
 تونه نیم کسیم و

ه و جلوم  بشینه باید پام جلو بندازه سنگ کش هر ...بگت 
 ...باشه عواقبشم منتظر
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 :گفت تمسخر با و انداخت اینانا به نگایه
 روزی اون به وای اما ...ندارم یکار  هم خان ی تهفه با_
 گور و گم بفهمم که

 اون با که وقته اون بوده، نقشه همش مادرش شدنش
 ...میشید آشنا من روی
ون عمارت از و شد دور آنجا از رسی    ع خییل و  ...زد بت 

 نفس خاتون سلطان
ون را اش شده حبس  ...رفت اینانا سمت به و داد بت 
ک  نداشت رو به رنگ دختر

 که حیت   و شد خم خاتون سلطان ...لرزید یم بید مثل و
 یم آغوش به را رسش
 :گفت کشید

 بهت کنه نیم جرئت دیگه باشه مطمی    ...رفت دیگه_
 اینجوری شه، نزدیک
 و گرمه هنوز ، بره یم حساب خان از حسان   نکن، نگاش

 خان زن دیگه نفهمیده
 روزش به چ   شده زنش نزدیک بفهمه خان و شدی
 بهم خاطر به النا ...میاره

 کم کم ...ناراحته مادرت شدن گم و عروسیش خوردن
 و من تا ...میشه درست
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س هیج   از هستیم خان ی تازه انگار که طوری و ...نتر  چت  
 باشد آورده یاد به را
ه و کرد جدا اش سینه روی از را اینانا رس  چشمان به خت 

 هراسان او ی ترسیده
 :پرسید

ی اینانا !نه؟ که نمیاورد رست بالن   ...ببینم کن صت  _  چت  
 پنهون من از رو
 ...کنم کمکت بتونم تا بگو بهم رو شده چ   هر ...نکن
 نکرد که درازی دست بهت
 !نه؟
 یم چه ...داد تکان طرفی    به رسی زده وحشت اینانا

 او به که !بگوید؟ توانست
 خاتون سلطان !داشته؟ را قصدش اما نشده درازی دست
 خان کرد یم باور هم
 از کدام هیج و شناخت یم هرزه را او که خان   !چه؟
 باور را هایش حرف

 ...نداشت
؟_  !مطمئت 

ی  شناسم، یم خوب و پشم من اینانا، بگو من به شده چت  
 یم کنم، یم درکت
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 تا بشه عصت   میدونم ...میشه هیوالن   چه وقتان   یه دونم
 و رحم ن   اندازه چه

 که رفته پیش کجا ات بفهمم باید اما ...میشه سنگدل
م و جلوش بتونم  باید ...بگت 
 ...که بفهمم

 و آورد باال را رسش ...اون اما ...اما نکرد کاری ...نه نه_
 به دوخت را نگاهش
 :خاتون سلطان

 ...ترسم یم خییل پشتون از من ... ترسم یم ازش من_
 فرشاد که روزهان   ...آورد یاد به را تلخش خاطرات تمام
 و میامد شان خانه به
 یم فرشاد که روزهان   ...او رساغ به میامد راست یک

 تنهاست، اینانا دانست
 که بست یم را دهانش تهدید با و نیست خانه کش

 به نبودش در که نفهمد مادرش
 جای مرد این که بود فهمیده هم اینانا ...میاید اینجا

 برای و خواهد یم اورا مادرش
 نزدیک او به اینگونه تا دبگت   را مادرش داده رضایت همی   
 به بغض ...شود تر
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 لباسش اش شده مشت های دست و زد یم چنگ گلویش
 ...بود کرده مچاله را

 کشید آغوش به را او رس دیگر بار خاتون سلطان
 همچنان که ای نجمه به وخطاب

 :گفت بود در دم
 ..افتاده فشارش ...بیار قند آب لیوان یه نجمه_
 دروغ ...اینانا ی زده یخ ستاند روی کشید را دستش و

 یم پشش از هم او چرا
 کرد یم آرامش باید ...داد یم دلداری اینانا به باید و ترسید

 راحت خیالش تا
 موضوع این باید چطور دانست نیم هم هنوز اما ...شود
 میان در کیاشا با را

 :گفت اینانا لحظه همان که ...نشود پا به رس   که بگذارد
ی خان به کنم یم خواهش_  ... بفهمه خان ...نگید چت  

 نفس ... و هممون بفهمه
 اینانا کمر روی را دستش خاتون سلطان ...زد یم نفس
 :گفت و کشید

م باشه_  نیم دیگه ...بکش عمیق نفس ...گم نیم دختر
 این تو و پاش فرشاد ذارم
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م باش اروم تو ...بذاره اتاق  رسش و ...بکش نفس ...دختر
 در سمت به را
 :زد فریاد و رداندبرگ
 به لیوان نجمه لحظه همان !شد؟ چ   آب این پس_

 اتاق به را خودش دو با دست
 سلطان و گرفت خاتون سلطان سمت به را لیوان ...رساند
 وادار را اینانا خاتون
 او بغل زیر را دستش آخر در ...بنوشد آن از جرعه کرد

 از کرد کمکش و گذاشت
 خاتون سلطان ...تختش روی بنشیند و شود بلند جایش
 ی گذشته از دانست یم چه

  در وقت هیچ که اینانان  
 
 شانس جماعت مرد از اش زندیک

  که ...نیاورده
 
 با زندیک

 هر بودند اطرافش که هان   مرد تمام و داشته جنگ رس او
 سو قصد نحوی به کدام

 گایه که اش الیک پدر حتر  ...داشتند او از استفاده
 دختر  این کرد یم فراموش
ک لرزان تن آرام خاتون سلطان ...است خودش  در را دختر
 خطاب و کشید آغوش
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 تهدید با بود ایستاده جلویش همچنان که ای نجمه به
 :گفت

 خت   با موضوع این از کلمه یه خان خواد یم دلم فقط_
 یم من وقت اون ...بشه
 سلطان که گفت چشیم زیر به رس نجمه ...تو و دونم
 اشاره در به رس با خاتون
 :گفت و کرد

ی کسیم هر باشه حواست فقط...بری تون   یم_  چت  
 نیم حرف کام تا الم  پرسید
 اتاق از و گفت چشم هم باز نجمه !فهمیدی؟ ...زن  

 بود محال اما ...شد خارج
 تعریف برایش هم آمنه حال که مخصوصا ...بیاید کوتاه
 اتاق در اینانا که بود کرده
 یم را زهرش خوب اش موقع به ...آورده رسش به بالن   چه

 باید فقط ...ریخت
 ...کرد یم صت   کیم

*** 
 دادیم اجازه بهشون بودین خواسته که طور همون آقا_
 خونه ...کی    کار زمینا رو
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 ی تهیه مونده فقط کردیم، درست شدشونم خراب ی
 نفر چند اونم که خورایک

ای رسی یه وفرستادیم  ...کی    تهیه وبراشون مهم چت  
 آمدن انتظار همچنان...داد تکان رسی جوابش رد خان
 که کشید یم را وارتان
 زودتر باید ...اند رسیده ای نتیجه چه به که بگوید و بیاید

 یم مشخص تکلیفش
 بار زیر اما است آراکیان با حق حدودی تا دانست یم شد،
 نیم زور حرف
 گند بخواهد همچنان سالها از بعد که این از ...رفت
ان را درشپ های کاری  جت 
 شده امید نا وارتان آمدن از کم کم ...بود شده خسته کند
 اسبش روی نشست که بود
 اصطبل سمت به را اسبش ...افتاد راه عمارت سمت وبه
 شد ی متوجه که برد یم

 را خطر ...ایستاد ای لحظه ...است رسش پشت شخیص
 کرد یم حس زود

 ...دندبو  شده درگت   او با آراکلیان حال که مخصوصا
 به شخص آن بود منتظر
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 بشکند همانجا را گردنش و بچرخد او و برگردد سمتش
انه صدای که  ای دختر

 :گفت
 ...بزنم حرف باهاتون خواستم یم ...ببخشید ...آقا_

 با ...سمتش به چرخید خان و بود بریده بریده صدایش
 میان افتاد گره نجمه دیدن

 :گفت بمش صدای با و ابروانش
 !ی؟خوا یم چ  _

 به اگر ، انداخت پایی    را رسش ممکن حد تا نجمه
 حرف کرد نیم نگاه چشمانش

 ...بود تر راحت برایش زدن
 ...خانومو خواستم من گفتی    که شت   اون ...راستش اقا_

 ...بگم خواستم
 !خب؟_

 تمرکزش و کرد یم هول بیشتر  میامد حرفش میان که خان
 یم دست از کل به را
 :کرد اضافه و داد قورت را دهانش آب ...داد

 ...ندارم باهاشون مشکیل من ...خانومو خواستم نیم من_
 ...شد اشتباه روز اون
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 گرفت محکم را اش وحش   اسب افسار خان ...فقط من
 :گفت غضب با و
؟ فقط تو_  نیومدن بعدش چون کردی فکر !هان؟ !چ 

 اشتباهت از یعت   رساغت
 کم کم نجمه !نبوده؟ تو از اشتباه کردم فکر یا گذشتم
 یم پشیمان آمدنش از داشت
 خان مقابل در زدن حرف چرا ...باخت یم را خودش و شد

 !بود؟ سخت انقدر
 را او تا گرفت قبل از تر محکم را اسبش افسار رس خان
 نجمه به که حیت   و ببیند
 :گفت غیظ با کرد یم پشت

 ...میش   تنبیه کارت اون بابت موقعش به ...تو برگرد_
 تکان جایش از نجمه
 رساغ برود که کرد یم دست آن و دست این ...نخورد
 به زدنش برای که حرف  
 حرف این شنیدن از بعد خان ترسید یم...بود آمده اینجا
 و رسش روی شود خراب
 کالفه حضورش از که هم خان ....کرد یم دلش دو همی   
 :گفت غیظ با بود شده
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 و حرف این دیگه سوم بار برای ...داخل بگرد گفتم_
 حرفش ...کنم نیم تکرار
ون صدا ن   را نفسش نجمه اما ..داد یم تهدید بوی  داد بت 
 :گفت و
 ...بزنم حرف باهاتون موضوغ راجب خواستم یم_

 ...خانومه راجب ...راجب
 ادامه نجمه ماند منتظر و ایستاد حرکت از خان دست
 نجمه به سکوتش ...دهد

 :دهد ادامه که داد را این شجاعت
م و خانوم داروهای خواستم یم مروزا_  باور آقا ...که بت 

 این از بدی قصد کنید
 دیگه طوره بازم ترسم یم چون ترسم یم اگه ...ندارم حرفا
 گوشتون به

 نکرده خدان   ترسیدم ...ندادن جواب ...زدم در ...برسونن
 افتاده براشون اتفافر 
 وارد اجازه ن   که دونید یم شما آقا ... همی    برای باشه
 ...فقط شم نیم اتاق
 :توپید او وبه حرفش میان پرید عصت   خان

؟ خوای یم چ   ...مطلب اصل رساغ برو_
 

 !بیک
 :گفت مکث کیم با و گرفت دندان به را لبش نجمه
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 داشت کم کم دیگر ... و خانوم کردم باز و در که همی   _
 و شد یم تمام خان صت  
 یم که کش اولی    چشم در دودش افتد یم اتفاق این اگر
 ...بود نجمه همی    رفت

؟ و خانوم_ ؟ یم چ   ببینم بزن حرف آدم مثل !چ 
 
 !یک

 پاهای جای به حال و برد باال را رسش بیشتر  کیم نجمه
 ای رسمه پلیور ، خان
 که این از قبل زد یم را حرفش باید ...دید یم را تنش رنگ
 این از بیشتر  خان

 کردنش رها با و گرفت دندان به را لبش ...شود عصبان  
 :گفت

 ...شاید گفتم اما ...نه یا درسته گفتنش دونم نیم_
 شد؟ چ   اتاق تو رفتر  ...بزن و حرفت گفتم_
 با که خان ...وقت یه ترسم یم من ...من خدا به آقا _

 سمتش به قدیم حرص
ی و بست چشم رسی    ع خییل برداشت  به نباید که را چت  

 :آورد زبان
 دستم از سیت   که ترسیدم انقدر ...بود اتاق تو برادرتون_

 تهدید بعدشم و شد پرت

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ی که شدم  با کردم حس ...نتونستم ویل ...نگم شما به چت  
 به دارم کاری پنهان
 حرفش شد باعث خان سکوت ...ویل کنم یم خیانت شما
 دل با و کند قطع را

 و کند بلند رس آمده کجا از دانست نیم که جرئتر 
 صورنر  با که خان   به نگاهش

 و بود انفجار ی اماده ...بدوزد کرد یم نگاهش برفروخته
 که خشمش دانست یم

 ...نیست امان در هایش ترکش از هیچکش کند فوران
 بر رجوع و رفع درصدد

ئه را خودش تا آمد  قصدی حرفا این از بگوید و کند تت 
 محکم مشت که نداشته
 از خون ...شد زمی    پخش و نشست صورتش روی خان
 گرفت راه بشل ی گوشه

 را خودش ...ایستاد رسش باالی غضب مت   همچو خان و
ل  جای که کرد یم کنتر
 شد مشت دستش یک ...نریزد را نجمه خون همینجا اینانا
 باال دیگرش دست و

 هنوز که ای نجمه سمت به را اش اشاره انگشت...آمد
 و گرفت بود منج و گیج
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 :گفت
 از قصدی بفهمم و بایس   گفته دروغ اگه روزگارت به وای_

 چرندیات این گفیر  
 قفل های دندان بی    از و کرد ای قروچه دندان ...داری
 :غرید اش شده

 کس به بفهمم کافیه ... میشه چال همینجا حرف این_
 مقرصم ...گفتر  ای دیگه
 جمع و حواست ...خودت رساغ میام نفر اولی    نبایس  
 از و گفت را این ...کن

 از و زد یم کبودی به تشصور  ...شد خارج اصطبل داخل
 به که فشاری شدت
 دستش های رگ کرد یم وارد اش شده مشت دستان
 نیم دلش ...بود شده نمایان

 دیگران صداهای اما کند باو را نجمه های حرف خواست
 :شد تکرار رسش در
ه“ ؟ و گلناز دختر

 
 نبوده مادرش و خودش با که کیه !مییک

 !”باشه؟
 ندیدی و لباسش بدون هنوز پس !خوبه؟ بدنش“

 ”کنه یم مستت اونجوری
 ”لعبتیه چه نمیدون   ...رابطست خوراک اوووف“
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 نذاشت کمر لعنتر  ...بوده خودم پیش صبح تا شب یه“
 کارش اما کمه سنش برام،
 ”بلده و
  آخ آخ“

 
؟ بدنش های برامدیک

 
 باید و پرتغاالش  اون !ومییک

 مثل چلوند، دست تو
 ”خوردنیه مادرش
 که بود خشمگی    آنقدر ...رفت رسش سمت به دستش
 کش هر خواست یم دلش
 ..کند تکه تکه پشتش خنجر با را شود یم راهش رس که
 هر از قبل ... شد عمارت وارد محکم و بلند هان   قدم با

ی  که فهمید یم باید چت  
 ی اجازه ماه یک تا بود گفته او به ...نه یا برگشته فرشاد
 حال و ندارد برگشیر  
 نکرده رسپیج   دستورش از فرشاد که دکر  یم خدا خدا
 خاطر به وقت آن که باشد

 به پر توپ با ...گذشت نیم فرشاد گناه این از هم مادرش
 سلطان اتاق سمت
 :لرزاند را عمارت وخشنش بم صدای و رفت خاتون

 ...!خاتون سلطااان_
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 حدس ...شد خارج خان اتاق از رساسیمه خاتون سلطان
 دشواری کار خان خشم
 نشان و خط نجمه برای دلش در حتر  نکرد وقت ...نبود
 ایستاد خان پشت ، بکشد

 :گفت برسد نظر به خونشد داشت سیع که حیت   و
 !باز؟ شده چ  _
ه؟ چه !رست؟ رو وگذاشتر  صدات چرا دیگه بار این  !خت 
 داشت توقع که خان

 دیدن با و برگشت عقب به باشد خودش اتاق در مادرش
 راست یک خاتون سلطان
 :مطلب اصل رس رفت

 !بود؟ اینجا امروز پشت_
 چشم به را مرگ و برد ماتش اتاق در اینانا خان سوال با

 همان از ...دید خود
 بودند تشنه خونش به که مردیم بی    را خودش لحظه
 او به که کرد یم تصور
 راحت مرگ زودتر خودش شد یم چه ...زنند یم سنگ
 کرد یم انتخاب را تری
  وبه

 
 !داد؟ یم پایان اش زندیک
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 مثال ...خونست همی    پشه اونم مثال ...باشه اینجا خب_
 ی اندازه به و برادرته

 تش   مادرش به و پرید حرفش میان به خشم با خان ...تو
 :زد
 ....گفتم بهت هم قبال اینو ...ندارم برادری هیچ من_

 از بعدی اشتباه با بودم گفته
 !برگشته؟ یک ی هاجاز  با !بودم؟ نگفته گذرم، نیم پشت

 ...اونم کیاشا_
 یک ...بده منو جواب ...خاتون سلطان نکن کیاشا کیاشا_
 بیاد داد اجازه پشت به

 !اینجا؟
 بود او هم باز پشش بودن خلف نا تمام با دیگر، بود مادر
 دنیا به را پش این که
 ...دانست یم کارهایش تمام مسئول را خودش و آورد

 ...!من_
 روی هایش دندان فشار و نشست خون به خان چشمان

 تا شد بیشتر  و بیشتر  هم
 ایستاده رویش به رو که زن   نکند فراموش و نزند حرف  

 او به که همانیست
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 نگاهش و بود شده سفت فکش ...بخشیده زندیک

 با خاتون سلطان اما ...وحشتناک
 زده زل پشش به داشت رساغ خود در که شجاعتر  تمام
 آرام هنگا با شاید تا بود

 نشد که آرام ...کند آرام را اش یاغ   پشک اش مادرانه
 بار اولی    برای هیچ

 ...رفت اتاقش سمت به و زد پس خشونت با را مادرش
 را زبانش بود توانسته فقط
ل  ....نه را دستانش خشونت پر حرکت اما ، کند کنتر
 که همی    و ایستاد در جلوی

 که ای شیشه هتک به نگاهش کند حمله اینانا به خواست
 صدای و افتاد بود در کنار
 انقدر ...بود اتاق تو برادرتون“ :شد تکرار رسش در نجمه

 از سیت   که ترسیدم
 ....”و شد پرت دستم
 اینانا به را وعصبانیتش حرص از پر نگاه و کرد بلند رس

 رو که اینانان   ...دوخت
 ...کند دفاع خودش از تا بود ایستاده رویش به
 ...که ...بودم ...اتاق ... تو ... من ...خان_

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 ...کشید یم نفس میان در ییک و زد یم حرف بریده بریده
 هم لکنت با حتر  اما
 ...کرد یم تعریف را واقعیت باید شده که
 ...که ...نستم...دو نیم ...نیم ...من_

 خودش به که این از قبل و برد هجوم او به آن یک خان
 در محکمش مشت بیاید
 سلطان ...کرد زمی    پخش را او و نشست نااینا دهان
 سمت وبه کشید جیغ خاتون
 :رفت اینانا

؟ یم چیکار کیاااااشا_  ...کن ولش !کت 
 ...داد هول عقب به را او و گرفت مادرش بازوی از خان
 چشمانش جلوی خون
اره ...فهمید نیم هیچ دیگر و بود گرفته را  از آتش ی رس 

 ...بود هویدا چشمانش
 :گفت و برد اتاق در سمت به را مادرش

 ...نکن دخالت تو خاتون سلطان_
 پشت و نرسید پشی به زورش اما کشید یم فریاد سلطان

 در ...ماند اتاق بسته در
 :گفت زاری حال وبا کوبید در به شد قفل که
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 بخوره دختر  اون به دستت خدا به ...کیاشا کن ولش_
 ....نمیارم و اسمت دیگه
ه ن   دختر  اون  ...بدم توضیح برات کن باز درو ...تقصت 

 زد اینانان   به محکیم لگد مادرش صدای به توجه ن   کیاشا
 :گفت حرص با و
 یم !آره؟ !من؟ ی خونه تو آوردی و کاریات کثافت_

 یم خودم ...هرزه کشمت
 ...کشمت
 یم بدنش از قسمتر  در رسی هر که دردی شدت از اینانا
 جمع خودش در پیچید
 صدا را خان درد با بار هر ...کرد یم ناله آرام و بود شده
 حرف به تا زد یم

 به را او رحمانه ن   خان .بود فایده ن   و کند گوش هایش
 ... بود گرفته کتک باد

 خودش عمارت در هم آن برادرش با زنش خیانت تصور
 جنون مرز تا را او

 پشش به بسته در پشت خاتون سلطان ...بود کشانده
 هم او ...کرد یم التماس
 دلش ....شنید نیم را صدایش خان اما بود گرفته اش گریه
 را اینانا خواست یم
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 به که مصیبتر  از کند راحت را خودش و بکشد همانجا
 
 
ش تازیک  شده گریبانگت 
نر  ن   و ابرون   ن   طاقت این از بیشتر  ...بود  را غت 

 خفت و خاری این ...نداشت
 و بود شده کبود و اهسی اینانا بدن تمام ...نمیاورد دوان را

 لبش ی گوشه از خون
 یم چشم به را مرگ و بود شده رس بدنش دیگر ...جاری
 دست زیر مردن ...دید
 به شدن کشته اما ...بود سنگسار از تر دردآورد حتر  خان
 ترجیح را خان دست
 پهلویش روی خان لگد ...شد قطع صدایش ...داد یم

 تار دیدش کم کم و آمد فرود
 قبلش اما ...بیاورد باال خواست یم دلش ...شد تارتر و

 هم روی هایش پلک
ی ن   عامل در و نشست  با مردن یکبار“ ...رفت فرو خت 
 از بهتر  دردهایش تمام
 تمام همیشه برای یکبار کاش ...است مردن بار هزار روزی
 ...”شد یم
 یم نفس نفس که حیت   خان افتاد حرکت از که اینانا بدن
 ...کرد رهایش زد
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 یعت   ...کرد گرد وعقب افتاد فرش روی خون به نگاهش
 اش زنده به !بود؟ مرده

؟ چه به اما داشت، احتیاج  اش شده سست پاهای !قیمتر
 بر تکیه و رفت عقب عقب
 حتر  ...خورد نیم تکان اینانا ...نشست زمی    روی دیوار
 یم نفس دانست نیم
 دستش و شکمش در کرد جمع را پایش یک ...نه یا کشد

 ...گذاشت پایش روی ار 
ه همچنان  نفس تند تند و بود اینانا جان ن   جسم ی خت 

 خایل خشمش ...کشید یم
 تا بود کرده جمع را خشمش تمام فقط ...بود نشده
 
 
 رس روی شود خراب یکباریک
 جز تازه ...کیست دختر  این آورد یاد به تازه ...شد و اینانا

 های نفس صدای
 مرده اگر ...شنید را نخاتو  سلطان فریاد صدای خودش
 نای هم خودش !چه؟ باشد
 تکیه رسش پشت دیوار به را رسش ...نداشت خوردن تکان
 ...بست چشم و زد

 تو اونم ، برادرم با”شد یم تکرار رسش در سوال یک فقط
 !”خودم؟ اتاق
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. 
 ...کن باز و در قسم مقدسات تمام به ترو کیاشا_

 خدا به ...وجداااان ن   کشتیش
 ....کن باز درو کیاشااااا بخشمت نیم ....نمیبخشمت

. 
 بود مرده اگر ...برگشت در سمت به مادرش صدای با

 با را مادرش بود درست
 تخت ی لبه را دستش !کند؟ مواجه دختر  این ی جنازه
 آب..شد بلند و گرفت
 وتمام داد قورت را داشت داغ ی گدازه حکم که دهانش
 عرق ...گرفت آتش جانش
 صدا را اینانا تا کرد باز لب و بود نشسته شا پیشان   روی
 از صدان   اما کند

 .بود افتاده زمی    روی پهلو به اینانا ...نشد خارج گلویش
 روی بلندش موهای
 در را پاهایش درد شدت از و بود شده پخش صورتش

 ...بود کرد جمع شکم
 تازه ...خواباند زمی    روی شکم به را او و کشید را دستش
 یم هشدار او به ذهنش
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 کارش انجام از بعد هم باز ...کرده چه میفهمید تازه ...داد
 کار به ذهنش تازه

 را ها آن و برد اینانا موهای سمت به را دستش ...میوفتاد
 کنار صورتش روی از
 آن توانست نیم و بود شده بسته چشمانش هم باز ...زد
 رنگ ای رسمه گوی دو
 لبان به و اوگرفت ی بسته چشمان از را نگاهش ...ببیند را

 ...دوخت قرمزش
 روی را دستش ....میامد ها لب این به خون رنگ چقدر
 قرمز با و کشید اینانا لب

 :زد لب آرام دستانش شدن
 ...اینانا_
. 

 سمت داد رس را دستش ...خورد تکان   گلویش سیبک
 نداشت جرئت و اینانا گردن
 حمانهر  ن   چقدر !چه؟ زد نیم اگر ...کند لمس را قلبش

 اینگونه که بود زده را او
 اینانا قلب سمت به را دستش تردید با !بود؟ رفته حال از
 برای را خودش و برد
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 زد یم قلبش ...لرزید دستش که بود کرده اماده اتفافر  هر
 امان ن   تپیدن ...کند اما

ک قلب  یم و بود کرده حس ازدواجشان شب را دختر
 دوام نرسند دادش به دانست
 !؟نمیاورد 

 کردنش باز با و رفت در سمت به ...شد بلند جایش از
 حرف به که نماند حتر 
د گوش خاتون سلطان های  از بلند هان   قدم با ...بست 

 و رفت ...شد خارج عمارت
 حالش به فرفر  اینانا ماندن زنده یا مردن حتر  لحظه آن در

 افتاد رسفه به ...نداشت
 از پس ییک خاطرات ...رفت گلویش سمت به دستش و

 بر پتک همان دیگری
 :پیچید یم رسش در صداها و میامد فرود رسش

 نیومدم تا گمشو !کیاشا؟ کت   یم غلیط چه داری_
 چشمم جلو انقدر ...رساغت
 ...گمشو ...نباش

 حس خودش پهلوی در را دردی و ...شد مشت دستانش
 پدرش دست چقدر ...کرد
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 و هرخوا ، مادر ست   را خودش همیشه ...بود سنگی   
 درد و کرد یم برادرش
به  یک از ...خرید یم جان به را چوب با پدرش های ض 
 قد وجلویش شد بزرگ
 هم هنوز دانست یم فقط ...نداشت خاطر به !کرد؟ علم

  جای پشتش
 

 هان   سوختیک
 از یادگار ...هست بود گذاشته یادگار به برایش پدرش که

 عذاب و سخت روزگار
 آن از بودنش یاغ   ش،های عقده خشمش، شاید ...آور

 ...میگرفت رسچشمه روزها
 اصطبل وارد ...سوخت گلویش و افتاد رسفه به دیگر بار
 سمت به دستش شد،

 خفه قصد به پدرش دستان یک بار آخرین ...رفت گلویش
 گردنش دور کردنش
 !بود؟ شده حلقه
 مقابل فیلیم همانند خاطرات و کشید سوت رسش

 هنوز ....شد یم پخش چشمش
 رسش در مادرش جیغ صدای هم هنوز ...داشت درد هم

 ، نداشت ست   ...میپیچید
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 پدرش مقابل مادرش از توانست نیم و بود کوچک
 کودیک تمام ....کند محافظت

 ...کینه و خشم با اش نوجوان   و گذشت ترس با اش
 خون مادرش، خون خودش، خون ...دید یم خون

 احساس...اینانا پدرش،خون
 
 

اهنش ی یقه سمت به را دستش ...کرد یم خفیک  و برد پت 
 تا کشید را اش یقه
اهن ...شود باز اش تنفش راه شاید  و شد پاره تنش در پت 
ون تختش شکم  بت 
 ...افتاد
 فقط که هان   خطوط و خط از بود پر رویش که شکیم
 یم را دلیلش خودش
 ...کرد یم زنده برایش را درد یک کدامش هر ...دانست

 یم رتپ را او کدام هر
 اش سینه روی را دستش ...گذشته از گوشه یک کرد

 ...شد خم جلو به و گذاشت
 ظاهرش باید اما ...انتقام ...کینه ...خشم حس از بود پر
 مانند ...کرد یم حفظ را

 ...سالها این تمام
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 را کش چه از انتقام قصد خان دانست یم چه کش و
 یم خودش فقط !دارد؟

  معصومیتش، ، اش کودیک ...بس و دانست
 
 را اش زندیک

 حال و گرفتند او از
 زدن آتش دیدن با را درونش آتش و بتازاند تا بود او نوبت
 ...کند خاموش دیگران
 خنک کیم فقط دلش شاید اما ...گرفت نیم ارام دردش

 برای سالها ...شد یم
 وقت ...بود وقتش حال و بود ریخته برنامه روزی چنی   

 ...حسابریس
 این های شعله چون ، نشو نزدیک من به ردیگ زدی آتشم
 را تو قدریست به آتش
د، یم در هم  ...سوزانمت یم و میسوزم گت 

 !میمونه؟ زنده بگو خدا ترو !چطوره؟ اوضاعش_
 ی چهره به ونگاهش داشت دست را اینانا نبض منوچهر

 در جا از پایش ...بود او
ب کمرش و رفته  های کبودی و زخم از ...بود دیده ض 
ی هم ستشد  نیم چت  

 باال را رسش و کرد رها را اینانا دست ...بود بهتر  گفت
 و قرمز چشمان ...گرفت
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 که بود بخش امید جوان   منتظر خاتون سلطان نگران
 :گفت تاسف با منوچهر

 ...بیوفته جا باید پاشم ...شه پانسمان باید زخماش__
 راه نتونه مدنر  حتر  ممکن
 ...فقط امیدوارم بره،

 زده وحشت خاتون سلطان ، کرد سکوت که منوچهر
 :پرسید

؟ امیدواری_ ی!چ   ...بگو شده چت  
به شدت ...راستش_  به دارم شک که بوده طوری ها ض 

 داخیل خونریزی
 .باشه نیوفتاده
ه و کشید اینانا پلک روی را دستش  چشمانش ی خت 
 ...شد

به رسشم طرف   از_  ...خورده ض 
 دختر  این رس به الن  ب چه بگوید که آمد زبانش نوک تا

 داد ترجیح که !آمده؟
ین ...کند سکوت  کشته با شد یم مساوی دخالتر  کوچکتر
 پذیر انتقاد خان ...شدنش
 نفرت مرگ حد به کارهایش در دخالت از و نبود خون  
 ...داشت
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 برای توانش تمام با ...بست چشم بغض با خاتون سلطان
 دعا دختر  این سالمتر 

 عروس کوتاه مدت همی    در که بود چه گناهش کرد، یم
 به بال همه این شدنش
 نیم تمام جانش و شد یم زیاد دردهایش ...بود آمده رسش
 تمایم نا کار چه ...شد
 !شد؟ نیم رفتت   که داشت دنیا این در
 نذار ...بده انجام براش میاد بر دستت از کاری هر پشم_

 ...بیوفته براش اتفافر 
 و کرد باز را دستش ی جعبه .داد تکان رسی منوچهر
 بدن های زخم داشت قصد
 چهار در خان و شد باز اتاق در که کند باندپیج   را اینانا
 با ...ایستاد در چوب
 :گفت و کرد نگاهش اخمش پر ی چهره با منوچهر دیدن

 !اینجا؟ بیای گفت تو به یک_
 :گفت تحکم با و ایستاد منوچهر جلوی خاتون سلطان

 و زخماش باید ...داره مداوا به نیاز دختر  این...من_
ه، داره کیاشا، ببندیم  میمت 

 !...فهیم؟ یم
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 ن   هم اینانا مرگ به نسبت حتر  دیگر ، رفت جلو خان
 اشاره رس با ...بود تفاوت

 :گفت غیظ با و کرد خروچ   در به ای
ون برین ...نکرده الزم_  ...بت 

 یم اش قانع جوری یک باید ...رفت جلو خاتون سلطان
 با نه هم آن ...کرد

 به کودیک همان از اش دیده رنج پشک ...عصبانیت
 یم نشان واکنش عصبانیت

 ...بیاید راه او با خاتون سلطان شد یم باعث همی    و داد
 دیده را پشش ی گذشته

 ...شود رحم ن   اینچنی    گایه که داد یم حق او به و بود
 در را اش مهربان   تمام
 دیگر حال و بود کرده خرج اش خانواده برای کودیک همان
 مهربان   برای قلت  

 ....نداشت
 ویل عصبان   میدونم ...بیا خودت به پشم کیاشا_

 ...بدنش
د همش روی را دندانایش خان  بی    از حرص با و فش 
 اش شده کلید های دندان
 :غرید
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 همونطور اینو یا ...ده نیم دست من زن بدن به کش_
 همونطورم آوردیش که
 ...کنم یم خمت   و خورد و دستاش جفت یا ونبت   بریش یم

 بدی رایه دو در خاتون سلطان ...بود منوچهر منظورش
 برای ...بود گرفته قرار

 پشش !کرد؟ یم قربان   را منوچهر باید اینانا درمان
 تصمیم اکتر  و بود عصبان  
 ...بود گرفته عصبانیت همی    در هم را اشتباهش های
 از بود ممکن که کارهان   از و شپش  منطفر  ن   از ...ترسید

 ترسید بزند رس او
 ...برود تا انداخت منوچهر به نگایه میلش خالف بر و

 !دیگر؟ بود چه این گناه
 کردن نگاه بدون خان کرد ترک را اتاق صدا ن   که منوچهر

 که حیت   مادرش به
 :گفت رفت یم اتاقش ی پنجره سمت به
ون هم شما_  ...بت 

 روی که اینانان   زخیم جسم به درد با خاتون سلطان
 کرد نگاه بود خوابیده تخت

 :زد لب لرزید یم بغض شدت از که صدان   با و
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 ...نکن کارارو این بقیه و خودت با ...نکن کیاشا نکن_
 تلخ کامت به همیشه دنیا
ی داری، حق دونم، یم بود،  من مقرص .نداشتر  تقصت 
 دنیاتون به که بودم
 و خودم هم روزا همون چرا گم یم وقتان   یه ...آوردم
 هارو معصوم طفل همی   
 درد انقدر و نذارن کثیف دنیای این به پا تا نکردم خالص
 نتونستم ویل ...نکشن
 و سوخیر   به بودم محکوم دیگه اومدی که تو ...کیاشا
 گفتم مرد که بابات...ساخیر  
 
 
 ...نداد اما ...میده نشون ما به و خوشش روی داره زندیک
 بابات پای اج داری تو
 بالهان   همون داری ...اون مثل ییک میش   داری ذاری، یم
 ما رس به بابات که

 نیست انصاف این ، میاری دختر  این رس و میاورد
 ...نیست این اینانا حق ...کیاشا
 ضعفش نقطه همی    و بود آمده در مادرش اشک هم باز
 ضعف   نقطه اوهم ..بود

 ...دیگر داشت
ون روب گفتم خاتون سلطان_  ...بت 
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 از که کاری ...کرد یم ادا حرص با را کلماتش تک تک
 جز نبود ساخته دستش

ون را او که این  اشک ...نبیند را هایش اشک تا کند بت 
 تلج   خاطرات که هان  
 ...زد یم رقم برایش را

 اتاق از و انداخت اینانا به نگایه ناچارا خاتون سلطان
 پشش پس از ...شد خارج
 را عمارت کرد یم اش عصبان   این از بیش ...نمیامد بر

 خراب همه رس روی
 ...نبود امان در هایش ترکش از هیچکس و کرد یم
 و کرد جیب در دستش خان شد بسته که اتاق در

ون را سیگارش  به ...کشید بت 
 دیگر بود، شده آبرو ن   اشتباهش ازدواج با کاف   ی اندازه
 خواست نیم دلش

 و کند لمس را او تن مداوایش ی بهانه به هم منوچهر
 ...ببیند را بدنش
 اهمیتر  دیگر بود آورده باال که گندی هر اش گذشته در

 لحظه این از اما ...نداشت
 ...کند رفتار او با چطور دانست یم بعد به
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 از ... برگشت اینانا سمت به ...لرزید دستش در سیگار
 ای ذره...بود رفته حال
 فرستاد را سیگارش تفاوت ن   و نسوخت او حال به دلش
 ...لبش کنج

یتر  ون جیبش از کت   سیگارش کردن روشن با و کشید بت 
یت  کرد پرت را کت 
 ...مت    روی
 .ایستاد اینانا روی روبه و گرفت سیگارش از عمیفر  کام

 لباس از ییک آستی   
 ذوق توی ساعدش روی کبودی رد و بود رفته باال هایش
د  به نگایه ...مت  

ین ون را سیگارش دود و انداخت خودش کاری شت   بت 
 ....داد
 های حرف خریدن جان به دلیل دانست یم خودش فقط
 زنده برای تالشش و مردم
 ...را دختر  این داشیر   نگه
 دلیل هم خودش که اینانان  ...ایستاد اینانا رس باالی کامال

 خانه این در حضورش
 ...دانست نیم درستر  به را
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 پاره کیم که لباسش ی یقه سمت شد کشیده نگاهش
 تر غلیظ اخمش ...بود شده
 سفیدی روی را دستش سیگار داشت دوست چقدر ..شد

ون که گردنش  بود زده بت 
 !دیگر؟ بود همی    کار خیانت زن تقاص ...کند خاموش
 بدن وقت یه تا برد لبش سمت به دیگر بار را سیگارش

 نابودتر این از را اینانا
 یک تا ...کینه این گرفیر   دهنادی بود سخت چه و ...نکند
 خودش جلوی توانست یم
د؟ را  !بگت 

*** 
 کنار صندیل روی خان و بود گذشته شب از پایس

 تارییک در و نشسته شومینه
ه اتاق  به باری چند خاتون سلطان ...بود شده اینانا ی خت 

 بود رفته خان اتاق سمت
 ...بود نداده ورود ی اواجاره به خان

 رساغ به بار یک لحظه چند و میامدن چشمانش به خواب
 ...رفت یم سیگارش

 قصد که است امشب سیگار چندمی    این دانست نیم
 که دارد را کردنش روشن
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 ...شد بلند آخش صدای و خورد تکان   اینانا
 و شد دستش سیگار خیال ن   ...بود آمده بهوش باالخره
 به تکان   که این بدون

 اینانان   به دوخت ار  نگاهش تارییک همان در بدهد خودش
 یم ناله آرام که
 تکان جایش از تواند نیم و دارد درد بود معلوم ...کرد

 ...بخورد
 به چشمانش ...اش صندیل به داد تکیه و کرد صاف کمر
 بود کرده عادت تارییک

 بلند جایش از تا کند یم تالش درد با چطور که دید یم و
 یم چنگ مالفه به شود
 وقتر  هم آخرش...خورد نیم تکان دیگرش دست و زد

 نیامد بر دستش از کاری
 ..شد تر غلیظ خان پیشان   روی اخم. ترکید بغضش
یت و سیگار  از و گذاشت صندیل روی را دستش کت 
 سمتش به...شد بلند جایش
 این از تر جان سگ دختر  این بود فهمیده دیگر ...رفت
 ....هاست حرف
 یم دور او از را مرگ و خواند یم دعا برایش کش چه

 اینانا رس باالی !کرد؟

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 آن در ...کرد نگاهش مات ای لحظه اینانا ایستاد که
 تشخیص توانست نیم تارییک
 کش هر از قبل شاید ...است رسش باال کش چه دهد
 همی    و آمد ذهنش به فرشاد
 ...کرد یم دوچندان را ترسش

 کردن یم فکر همه ...کش   یم نفس هنوز که میبینم_
 ...دادی جون لحظه همون
 باعث که کیاشان   مقابل در کشید یم راحت نفس باید
 !بود؟ وروزش حال این

 بدی تمام با را کیاشا که بود آورده روزش به چه فرشاد
 یم ترجیح او به هایش
 !داد؟

 ...خان_
 کش داشت امید یعت   ... لرزید یم درد شدت از صدایش

 حال این به را او که
 !هایش؟ زخم مرحم بشود انداخته وروز
 ی ادامه منتظر و برد فرو شلوارش جیب در دست خان

 اینانا ...ماند حرفش
د هم روی را چشمانش  درد شدت از تا گزید لب و فش 

 غت   دردش ...نکشد فریاد
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 پیشان   روی بود نشسته رسدی عرق و بود تحمل قابل
 ...اش

 ...براد با ...اون با من ...نکردم کاری من ...من ...خان_
 ...دهنتو بندب_

ون را دردش پر نفس اینانا  وضعیتش این در حتر  ...داد بت 
 ن   اثبات فکر به هم

 ...بود اش گنایه
 اون ...از بعد !دین؟ نیم گوش من حرفای به چرا_

 فکر واقعا ...افتاد که اتفاقانر 
 من از همه که ای خونه این تو ...اینجا میام کنید یم

 یه منتظر و ...میاد بدشون
 ....برادرتون با اونم ...میام ...نآتوا

 ...ببند و دهنت گفتم_
د هایش دندان بی    را لبش اینانا  به خان دل چرا ...فش 
 نیم چرا !نمیامد؟ رحم

 که دردی شدت از دهد یم جان دارد دختر  این فهمید
 ....بود داده او به خودش
 یم خم کیم خان باید که آنقدر ...شد تر آرام صدایش

 یم گوش به صدایش تا شد
 رسید؛
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 هیچ با من ...نکردم خیانت من ...نکردم اشتبایه کار من_
 هیچ چرا ...نبودم کس
 !کنه؟ نیم باور منو کس
 بود گرفته در را مالفه ...دستش به شد کشیده خان نگاه
 خودش به درد شدت از و
 باشه وحشتناک خییل باید مرگ کردم یم فکر ...پیچید یم
 مرگ از دیگه ویل
م بار یه ...راضیم سنگسار به ...رسمت نیم ه بمت   تا بهتر

 درد بار هزار روزی
 ...بچشم و سنگسار

 لذت کشیدنش درد از و بنشیند را امشب بود قرار
د  چنی    دیدن دیگر اما...بت 

 در را دستش که این با ...چسبید نیم او به هم ای صحنه
 نیم خوب تارییک آن
  حدس اما دید

 
 ...نبود تر سخ چندان کار اش شکستیک

 بود سنگی    خان دستان چقدر
وز به را خودش از تر ضعیف که  !بود؟ دراورده ایت 
 را او داشت تصمیم که روزی ...گرفت اینانا از نگاه

 نیم کند عمارت این عروس
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ی همچی    با دانست  هرز دانست نیم ...است طرف دختر
 به داشت امید ...پرد یم

 او به موضوع نای که حال و مردم های حرف بودن دروغ
 دیگر بود شده ثابت
 که را جانش ...نداشت خودش کنار در را دختر  این تحمل

 تر راحت گرفت یم
 !نبود؟
 حال از بود مانده کم دیگر باز که اینانا آرام ی ناله صدای
 و رسید گوشش به برود

 به روزی شاید دختر  این ماندن زنده ...او سمت برگشت
 ...میامد کارش
 و نشست تخت روی اجبار به ناگهان   تصمیم یک در

 روی گذاشت را دستش
 حال ...بعد برای بماند کارش تقاص ...اینانا داغ پیشان  
 زنده تا کرد یم کاری باید
 ...بماند

 :گفت حرض با و خشدار صدای با
 !کنه؟ یم درد کجات_

 :زد لب وار زمزمه آرام و حال ن   اینانا
 ...پام ...دستم_
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 خفه جیغ و درامد صدایش که گرفت را دستش آرام خان
 توجه ن   او و کشید ای
ان به  آرام خییل ...زد باال را لباسش آستی    دردش مت  

 ساعدش روی را دستش
 فریاد تا گرفت یم گاز را سالمش دست اینانا و کشید
 بود کرده ورم دستش...نکشد
به ،شدت  شکسته را دستش که بود چقدر هایش ض 
 !بود؟
 :گفت و شد بلند جایش از عصت  

 ...بیام تا نخور تکون_
 کرد رو و زیر را هایش لباس تمام...رفت کمدش سمت به
 ای تکه با آخر در و

 را اینانا دست ...جایش رسه برگشت گردن   شال و پارچه
 گفت؛ و گرفت

 ...ببندمش باید ...بدی تکون نباید و دستت_
 یم دختر  این از پرستاری مسئول خودش دفعه هر گون  
 عصبانیت پر ...شد

 یم کمتر  که درونش آتش های وشعله گرفت یم تصمیم
 ...میامد خودش به تا شد
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 هم روی محکم را چشمانش اینانا و گرفت را اینانا دست
د، یم  آنقدری دردش فش 
 :توپید او به خان که بزند پس را خان داشت قصد که بود

 باید کن صت   داری درد ...گفتم نخور وول انقدر_
 ...ببندمش

 ن   با خان ...کرد سکوت و کشید درد ترسش از اینانا
 و بست را دستش رحیم
 به نگایه ...شد کشیده اینانا پای سمت به نگاهش
 :گفت و انداخت پاهایش

 !کنه؟ یم درد پاهاتم_
 بود قرار اگر ...داد تکان طرفی    به رسی حایل ن   با اینانا
 را پایش اینطور خان
 ...بود کوفته بدنش ...داد یم ترجیح را کشیدن درد ببندد
 از کاری دید که خان

 پاکت به و شد بلند جایش از نیست ساخته دستش
 را اش صندیل روی سیگارش

 با !فرستاد؟ یم منوچهر دنبال به حال اگر بود زشت .افتاد
 خان گفت نیم خودش
 !گوید؟ یم چت    یه لحظه هر و است دیوانه
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 صدای که ادافت راه پنجره سمت به و زد آتش سیگاری
 را اینانا وار زمزمه
 ...شنید

 ...نکردم خیانت بهت من ...نیستم بد من...خان_
 ...خان...آخ

 پیش سیایه به شد مات و شد خشک هوا در دستش
 و حالش این با چرا ...رویش
 !نمیامد؟ کوتاه حرفش از هم هایش کشیدن درد میان
 مشتش دستش سوخیر   با و گرفت مشتش در را سیگار
 مچاله سیگار و دش باز

 نگاهش و آمد باال دستش ...زمی    روی شد پرت شدن
 قسمت روی شد کشیده
 ...نبود مشخص تارییک آن در که شده سوخته

. 
 ...شوند یم عادی زود چقدر دردها از بعیص  
 تمام ...شد خارج عمارت از خان که بود صبح های دم دم

 تا بود بیدار را شب
 باالی بفرستد را نوچهرم که کند قانع را خودش بتواند
 نیم رضا دلش ...اینانا رس
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 عمارت از را پایش خودش که همی    دانست یم ...داد
ون  خان سلطان بگذارد بت 

 یم را نفر چند باید قبلش اما ..کند یم احضار را منوچهر
 اینانا رس باالی فرستاد

 اخالق از ییک هم این ...نزند دست او به منوچهر که
 کش از ...دیگر بود هایش
 لگه و میامد حساب به ناموسش باز داشت که هم نفرت
 آبروی به دامنش شدن دار

 ...کرد یم برخورد دیگری طوره زد یم لطمه خودش
د دورش اعتماد مورد های آدم از ییک به  اگر که ست 

 رس باالی از آمد منوچهر
 وارتان انتظار به هم باز تا رفت خودش و نخورد جم اینانا
 این و بیاید شاید بشیند
 ...کند تمام را ساله چند بازی

 پش و وارتان رسید که همی    ... نشد طوالن   انتظارش
 آنجا هم عموهایش

 اسبش از آمدن پایی    بدون ...شد نزدیکشان ...بودند
 یک و گرفت قرار مقابلشان
 :مطلب اصل رس رفت راست

 !نتیجه؟_
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 که وحرض بود همیشه از تر رنگ پر که اخیم با وارتان
 اسبش افسار رس بر

 :داد جواب غیظ با کرد یم خایل
 با من حساب تسفیه نره، یادت ویل رسیدی خواستت به_
 موقعش به ...جداست تو
 ...کنم چیکار دونم یم

 :پرید باال وابروهایش زد پورخندی خان
 این ...بخشه نیم قیل خان بخشه، یم خان ...عجب ..ا _

 !کجاست؟ رسم
د نداند روی دندان وارتان  خشمش تمام با خان و فش 
 یم نظر به خونشد عجیب
 لحن با و زد پوزخندی نداد، را جوابش که وارتان رسید،
 :گفت دراری حرص

 !انتخاب؟ برا بیام یک حاال خوب_
 موفق کارش در چقدر فهمید وارتان صورت شدن کبود با

 بس برایش همی    و بوده
 ...بود

 هم ما نوبت ...اشاکی چرخه نیم پاشنه یه رو یه دنیا_
 ...میشه
 :داد تکان رسی متفکر خان
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 ...خوام یم من که چرخه یم طوری همون داره که فعال_
 ...ضمن در

 :شد منطقه آن از رفیر   ی آماده و کرد کج را اسبش افسار
 ذارم یم کنم، یم انتخاب بگو، فرستادتت که اون   به_

 دور فکر ...کنید انتخاب
ون بندازید تونرس  از منم پیچوندن و زدم  این چون ....بت 

 وخودتون پیشنهاد
 و وبرید بزنید و چ   همه قید باید زیرش زدین ...دادین
 نگاه خودتونم رس پشت
 ...داده رخ اتفافر  هیچ انگار که انگار که طوری ...نکنید

 آخرین زدن با تا شد یم آماده که حیت   و زد پوزخندی
 آنجا از رسعت با حرفش
 :گفت شود دور

 ها زند اگه که میمونه تکتکشون با ابد تا ترس این ماا_
؟ برگشتند  !چ 
 را جلویش که برود سمتش به داشت قصد وارتان
 تمام کارش که هم خان.گرفتند
 دور آنجا از حرصش از پر نگاه همان با بود شده
 به دیگر شک بدون و رفت.شد
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 به باید که بودند آنها بار این.گشت برنیم منطقه آن
 که این مگر.میامدند دنبالش
 از این که بزنند را وانتقامشان ها زمی    قید بخواهند
 نیم هنوز ...بود بعید آراکلیان
ی چه دانست  یم زودی به اما ...گذرد یم رسشان در چت  
 زیادی گون   ...فهمید

 ...بود مطمی    خودش از
*** 

 تمت    تا تفنگش ی لوله روی کشید دقت با را دستمالش
 امروز شکار برای و شده
 با و کرد جدا بدنه قاب از را ها لوله ...کند اش آماده
ی دقت  ...شد مشغول بیشتر
 نگذاشته عمارت داخل را پایش گذشته ماه یک این در
 که کسان   بودند اما بود
 مانده اش کلبه در...بدهند او به را لحظه به لحظه آمار
 وسط درست ای کلبه بود،
 اش دوره داشت مکانا آن هر که وحش   حیوان   با جنگل
 در ماندن اما ...کنند
 در بودن به را گرسنه و وحش   حیوان با جنگیدن و اینجا

 شدن وحش   و عمارت
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 با که روزی....داد یم ترجیح دیکرات دریدن و خودش
 دعوا اینانا رس بر فرشاد
 دانست یم بود دیده را فرشاد داری جانب و بود شده اش
 بماند عمارت آن در اگر

 ...ریخت خواهد را اینانا خون کش بدون
 از را فرشاد داد دستور که بود مادرش نگاه التماس هم باز
ند آنجا  نگفته تا و بت 
 ...بود اخطارش آخرین دیگر این اما...برنگردانند را او

 یم خوب بعد رسی
 به رس را فرشاد مادرش چشم از دور چطور دانست
 چه نگوید هرگز و کند نیست

 یم فکر خاتون سلطان که بود وقت نآ...آمده رسش بر
 آنجا از خلفش نا پش کرد
 که کرده مست آنقدر یا دلش زیره زده خویس   یا ...رفته
 و افتاده ای گوشه که

 ...شده درنده حیوانات ی طعمه
به که بود مشغول همچنان  صدای و خورد در به ای ض 
 آنطرف از ای مردانه
 :گفت

لیک...آقا_  ...اومده م 
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 باال آرام را رسش و شد خشک اش سلحها روی دستش
 اینجا دیگر ملیک ...کشید

 !بود؟ کرده پیدا کجا از را
 ...ببینم تو بیا_
 از شک بدون که قامت بلند مردی و شد باز در

 چهارچوب چند در بود محافظانش
 ...شد نمایان در
 !خودشه؟ مطمئت  _

 بود گرفته مقابلش دیگرش دست با را دستش مچ که مرد
 با داشت زیر هب رس و

 :داد جواب قاطعیت
 ...برسند که االناست ...نزدیکیان همی    ...قربان بله_
 به شخصا بزرگ آراکیان اینبار پس ...شد بلند جایش از

 بازی ...بود آمده رساغش
وع تازه  ...شد یم رس 

 فرستاد را اش اسلحه و نشست لبانش روی محوی لبخند
 ...کنارش مت    روی

 ...باشن مراقب بگو ها بچه به ...داوم باالخره پس خب_
 سال همه این از بعد
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 ...چیه کار این از قصدش نیست معلوم اومده خودش
 ...باشند اتفافر  هر ی آماده
 اومدن جلو خق دیگش افراد از کدوم هیچ خودش جز

 !شد؟ فهم شت   ...ندارد
 :داد تکان رسی مرد

 ...آقا بله_
 ملیک انتظار به کمر به دست خان رفت که مرد

 منتظرش پیش سالها...ایستاد
 ...بود آمدنش همی    مهم و آمد اما ...آمد دیر ...بود

 ...داد یم شدنشان نزدیک از خت   ها اسب شیهه صدای
 و کرد ای قروچه دندان
 وار زمزمه لب زیر رفت یم خروچ   در سمت به که حیت  
 :گفت

لیک بدون بازنده و خودت االن از_  اگه ...خان م 
 برای و خودت ارید سالهاست

 سالها همون از خودت عی    منم کت   یم آماده امروز
 صت   آخرش تا فقط ..آمادم
 رسمون که میارم ورست بالن   همون چطور ببی    و کن

 و کن صت   فقط ...آوردی
 ...ببی   
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 ب پنجره جلوی و کرده گره بهم پشت از را دستانش
 آراکلیان. .ایستاده کلبه پشت
 ...نداشت یدد آنجا به و بود رسیده
 رسید گوشش به پان   صدای که بود شده هایش فکر غرق
 .شد بلند در صدای و
 ...تو بیا_
 باز در که همی    و است در پشت کش چه دانست یم
 از ای مردانه صدای شد

 :شنید رسش پشت
 باید گفتم ...ببینه شمارو خواد یم ملیک ...رسیدن آقا_

 هماهنگ شما با قبلش
 !؟آقا  بگم چ   ...کنم

 را خودش داشت سیع و بود هم توی هایش سگرمه
 جلوی ...دهد نشان خونشد
 به ...کرد یم برخورد خودش مانند باید دشمت   چنی   
 به حیت   و چرخید در سمت
 :گفت رفت یم کلبه کنار های چون   صندیل سمت

 ...بیاد بگو_
 نگاهش و مت    پشت نشست خان ...داد تکان رسی مرد
 در روی شد زوم
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 آم...
 
 را خودش که بود سال خییل !داشت؟ را اش ادیک

 آماده روزی چنی    برای
 .بود کرده
س با ب انگشتانش با کینه و خشم هم شاید استر  ض 

 طویل و مت    روی گرفت
 شخص بار این دانست یم. زد در کش هم باز که نکشید
 ...نیست تنها در پشت
 با شدن رو به رو برای شد آماده و شد غلیظ اخمش
 ...آراکلیان ملیک ...ملیک
 و بلند بمش صدای با و شد مشت مت    روی دستش
 :گفت محکم

 ...تو بیا_
 نگاهش و کرد باز را مشتش شدنش باز با و شد باز در

 پیش مرد به شد دوخته
 نسبتا ریش و خورده تاب های سیبیل با مردی ...رویش
 سفید برف مانند که بلندی
 ...یکدست و بود

 او از همه و داشت را قبلش تابه و اقتدار هم هنوز
 ...کیاشا جز بردند یم حساب

 :گفت و شد کیاشا میخ نگاهش ایستاد در دم
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 !هست؟ اجازه صاحبخونه_
 به جایش از برخاسیر   بدون و پرید باال کیاشا ابروان
 ای اشاره مقابلش صندیل
 :گفت و کرد

 که داشتی    عجله که این مثل ...بفرمایید دارید اختیار_
 دیدارمون دیندا ترجیح
 ...عمارت برگردم کردین یم صت   ...باشه جان   همچی   
 :رفت جلو ملیک

 تنهان   قراره ...نباشه کش که ببینمت جان   دادم ترجیح_
 اونم ...بزنیم حرف
 ...مردونه
 :کرد زمزمه تمسخر به و داد تکان رسی کیاشا

 ...بشینید بفرمایید ...بله ...مردونه_
 باال را رسش ، نشست کالمش ی تیکه به توجه ن   ملیک
ه نگاه و گرفت  ی خت 
 ...نشست بود ایستاده رسش باال که مردی روی اش

 و گرفت را منظورش کیاشا
 :گفت

 ...بری تون   یم تو مهدی_
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 را کلبه در رفتنش با و گفت چشیم لب زیر مهدی
 :گفت ملیک رفتنش با ...بست

 سال همه این از بعد کردم یم فکر ...نکردی تغیت  _
 ...نشناسمت ببینمت
 :زد پوزخند کیاشا

 کردم نیم فکر ...کردین تغیت   خییل ،شما برعکس ویل_
 ...باشی    شده پت   انقدر
 پشتش پر سیبیل به تان   شود ناراحت که این بدون ملیک
 :گفت و داد

 من نظر به که موهامه و ریش سفیدی منظورت اگه_
ی دهنده نشان  ...نیست پت 
 ...شد سفید موهاش زود پدرتم رحومم ...بازوئه زور مهم
 ...باشه ارنر  کنم فکر

 ...پش نش   پت   زود باش مراقب
 ...زد لبخند ظاهر در و گرفت آتش و سوخت درون از

 کس هر با که بود گفته
 ...کند یم رفتار خودش مانند

ش نشد پت   من پدر خدابیامرز پدر_  تو وگرنه ...کردن پت 
 ارنر  همچی    ما خاندان
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ای ما ...ارهند وجود ی چت    از که داریم دادن ارث برای بهتر
 تت    دندون طرف هر
 ...براش کی    یم
 کرد نیم روی زیاده اگه که کرد پت   الکل همون و پدرت_

 این اوضاع االن
 انگار ...اومدم پیشنهادت خاطر به ...بگذریم ...نبود
 درست نتونسته وارتان
 شخصا خودم دادم ترجیح برسونه مارو منظور حسان  
 ...بیام

 فکر ...میومدین خودتون باید اولش از...همینه درستشم_
 زبون دونفر ما کنم یم
 !نیست؟ اینطور بفهمیم وب  هتر  هم

 جوابش بود معلوم که حایل در و داد تکان رسی ملیک
 :گفت نیست میلش باب

 ...برسیم توافق به اومدم...اینجام همی    برای_
 پر را رویش پیش لیوان دو رویش پیش بطری از کیاشا
 :گفت و کرد

 !شما؟ نظر ...شنوم یم خب_
 تو رسمون سالها ... گردیم نیم مشکل دنبال ما پش ببی   _
 با و بوده خودمون کار
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 چرخمون ال چوب کش که این مگه نداشتیم کار کش
 برای دون   یم اونم که کنه

 مجازات باشه رسپرست ن   کش ...داریم قانون ما مجازاتم
 ازارش باعث که اون  
 خانواده شخص اون اگر ویل ...کنیم یم تعیی    ما رو شده
 رضایت با باشه داشته
 که کنیم یم تعیی    و مجازات خانواده اون اجزای تک تک
 اونا از ییک فردا پس

 کار اینطور که بیوفته انتقام فکر به ما به توجه ن   نخواد
 درست میشه، تر خراب
 !نمیگم؟
 مقابل را دستش لیوان بود شده گوش پا تا رس که کیاشا
 :گفت و گذاشت ملیک

 ...ادامش خب_
 :کرد اضافه هم ملیک

 شب نصفه ...داری خت   حتما کرد بابات که کاری از_
 بعدش و شد کشته دامادم
م  بچه تا کردم صت   سال همه این و کردن آبرو ن   و دختر
و     شن  بزرگ  هاش 
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ن تصمیم خودشون  رچیکا مادرشون قاتل با باید بگت 
 ...کی   

 ببینید خان صابر رساغ بردین یم و هاش بچه خب_
 مشت یه از خوان یم چطور

ن انتقام استخون  ....بگت 
 توانست نیم هم خییل مرد این ...زد پوزخند ملیک

 هنوز گون  ...باشد خونشد
 ...بود تازه دلش داغ

 فکر ...نمیشن استخون تا چند و خاک مشت یه با اونا_
 فقط مشکل نکن

 و جلوشون نمیشه و پشاشن پشت مردم تمام ...نپشاش
 یم بودی تو ...گرفت
 چنی    با اونم !بمونه؟ زمی    رو ناموست خون ذاشتر 
 !وضیع؟
 :داد جواب غضب با کیاشا

 کش ...هستم ناموسم مراقب کاف   ی اندازه به من_
 خیالت نمیشه، نزدیک بهشون
 ....جمع
 آرام داشت سیع و شد جمع ملیک ی پیوسته ابروان
 و جنگ وقت االن ...باشد
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 ...نبود دعوا
 سال همه این ...پش نیومدم بحث و جر برای من_

 به پشا ویل کردم آرومشون
 منم .گرفت و جلوش نمیشه دیگه که شدن بزرگ قدری

 خاندان دو بی    اینم مخالف
 ...هم جون به بیوفیر   طرف دو مردم و بیاد پیش مشکیل
 هم موضوع این راجب
 وارتان گفتیم و پیشنهادمون کردم، صحبت ها چهب با قبال

 که .دستت برسونه
 تا سه من دون   یم خوب خودت...شنیدیم خودتم پیشنهاد
 ...ندارم بیشتر  دختر 

 کوچیکم دختر  فقط حاال و شد فوت که دوتاشون
 ...مونده

 :گفت و شد ریز خان چشمان
؟ هات نوه_  !چ 

 ...برگشت قبلش حال به رسی    ع و.خورد جا ای لحظه ملیک
ی هر ازدواج برای_ طه پدرش رضایت دختر  چطور ...رس 
 و هام نوه تونم یم

 ...کرد راض   بشه شاید رو سیلوا !کنم؟ ازدواج به راض  
 و صلح خاطر به
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 اما ...بده مردمش به من دختر  عنوان به میتونه که ارامش  
 ست   اونا ...نه هام نوه

 ....هنوز ندارن
 از کمتر  نکنم فکر !؟سالشونه چند مگه ندارن ست  _

 باشن، داشته سن سال هجده
ن؟  !کمتر
 به غیظ با و خورد یم را خودش خون درون از ملیک
 این...کرد یم نگاه کیاشا
 ...بود زرنگ زیادی پش

، دختر  تا پنج گفتی    شما ...ضمن در_  روز به چ   داشتی  
 احیانا !اومد؟ ییک اون

 !نشد؟ من پدر که ییک این فوت باعث
 کاسه دو شد چشمانش و کرد عوض رنگ یکمل صورت

 از کیاشا ...خون ی
 ندانسته یا داشت زبان زخم وقصد داشت خت   موضوع
 ....بود پرسیده
 مشت پایش روی کیاشا چشم از دور را دستانش ملیک
 :گفت و کرد

 شامل حتر  که قانون   ...قانونه قانون آراکلیان برای_
 خودشم ی خانواده
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ی ...حرفه حرفمون...میشه  اشتباه من خانواده تو که دختر
 و مجازانر  همون کنه
یم نظر در براش یم بقیه برای که میگت   ...میگت 

 !نه؟ مرگه مجازاتش_
 آرام حال ...برداشت را رویش پیش لیوان و برد دست
 ثابت ملیک به باید ...بود
انش که کرد یم  ییک اگر که ...اند نبوده مشکل ن   هم دختر
 آن شده اعدام آنها از
 پس بود، آگاه آن از خون   به کیاشا که دلییل با هم

ان هست امکانش  دیگرش دختر
 ...باشند گونه همان هم

 همینه، خودمم خانواده برای باشه، مرگ بقیه برای اگه_
 شخص اون اگه حتر 
 ...باشه خودم دختر 
ابش از ای جرعه کیاشا  در ...داد تکان رسی و نوشید را رس 
 تجریه مشغول ذهنش
 اشاره ملیک جلوی لیوان به ابرو و چشم با و بود لتحلی
 :کرد ای
اب اهل_   رس 

 
؟ خونیک  بطری یه از که دیدین !نیستی  

 یم دارم خودمم و ریختم
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ی نباشید نگران ...خورم  قصد...نریختم توش چت  
 برای ...ندارم هم خودکش  
 خودمم اگه موقع اون ...جنگم یم مردونه کش کشیر  
 ...نیست بایک شدم کشته
 ...نیستم موافق اصال اینطور اونم جنگ بدون مردن با ویل
 محتویات تمام بار این و داد نشان را خودش لیوان و

 رس نفس یک را داخلش
 که همی   ...داشت را بحث کردن عوض قصد ...کشید
 بود انداخته را اش تیکه
 ...نمیامد کوتاه که بود ملیک بار این اما ...بود بس برایش

 ی نوبه به همباید او
 :ریخت یم را زهرش خودش

 با خودم های بچه بی    فرفر  گفتم شدم خان که روزی_
 همینم...ذارم نیم مردمم
ی داری خت   حتما موندم، حرفم رسه مردونه ...شد  دختر
 محبوب شد مجازات که
 پای روی خودم، بغل که ای بچه تنها !بود؟ بچم ترین
 ای لحظه و شد بزرگ خودم

 نیم درک و حس این نشدی پدر ،نکردم جداش خودم از
 برای من اما کت  
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 نیستم طلب منفعت کنم ثابت که این و عدالت برقراری
ی اگه و  همه برای بده چت  

 سخت تمام با... جگرگوشم مجازات به شدم راض   بده
 پذیرفتم ویل کار این بودن

ن  
 باید حال و کرده اشتباه خوردم یم قسم رسش که دختر

 همی    و شه مجازات
 مردم اتفاقات این تمام وجود با همی    برای...کردم رمکا

 قبول سابق مثل منو هنوز
 ...ذارم نیم فرق کدومشون هیچ بی    فهمیدن چون دارن،
 مستقیم غت   همی    به و گرفت کیاشا را کالمش زهره
 نکرد، اکتفا کردن اشاره
 :ندهد جواب تر کوبنده و بشنود حرف   نداشت عادت

 خت   کاریاش خراب از همه دیگه که برادرت با تو اما_
 چیکار دارن

 نذاشتر  و کاراش رو گذاشتر  رسپوش چقدر!کردی؟
ون به کاراش  پیدا درز بت 
 پاش اما میوفته اتفافر  چه اینور ندارم کاری من !کنه؟

 اونجا ما سمت شه کشیده
 براساس چ   همه اونور چون کنه، نیم رحم بهش کش
ه پیش قانونن  وقتر  ...مت 
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 با کت   یم فکر وقت اون شد اجرا خودم دختر  ایبر  قانون
 که خان صابر پش
 اجرا پاتیل، و مست اونم چرخه یم راست راست اینور

 یه حرفم این !نمیشه؟
ش، جدی ...هشداره  بالن   ما سمت از خواد نیم دلم بگت 

 ن   آدم همچی    رس
 هم شما مردم ندارم شک بیادم هرچند ...بیاد ارزیس  
 چون میشن، حال خوش
 موضوع این به خودت قبلش پس دارن، امنیت حداقل
 
 
 فرشاد ممکن کن، رسیدیک

م خون اما بده، خودش دست کار  با دامادم و دختر
 نیم...نمیشه پاک خون   همچی   
 کشیر   با که بیاد وجود به سوتفاهیم همچی    بعدش خوام

 و شده حل مشکل برادرت
 بالن   و من خانواده بحث ....نه .شدن آروم هم ها بچه
 جدا، اومده رسشون که

 کار تاوان بیاد فرشاد رسه بالن   ... جدا هم تو برادر بحث
 کاری تاوان ...خودشه

 !میگم؟ چ   که فهیم یم ..جداست کرد پدرت که
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 بیشتر  و بیشتر  دستش لیوان دور کیاشا انگشتان فشار
 در لیوان بود مانده کم و شد

 نشچشما در قرمز های رگه کم کم ...شود خورد دستش
 خشمش دیگر و شد پیدا
 حرص وبا سایید دندان روی دندان ...نبود شدن   پنهان
 :غرید

  و فرشاد وضعیت که اونطوری اگه_
 
 کت   یم رسیدیک

تون وضعیت  و دختر
 
 
ت اون نه ..نبود این وضعیتت االن کردی یم رسیدیک  دختر

 مجبور نه مرد یم
، قربان   و ییک این نه و بکش   و ییک اون شدی یم  !؟نه کت 

 نشست پوزخندی و کشید شعله ملیک چشمان از خشم
 لفیط   دعوایشان ...لبش کنج
 :نکند پیدا بیخ کار تا کرد یم مراعات باید و بود

 دیگه آورد وجود به خان صابر که مشکیل از بعد_
 دیگه ...شد بیشتر  رسیدگیم
 ...نخوردم خودی از خوردم دشمنم از هست حواسم

 رسی نبودی، مراقب و خوردی خودی از و بارش یه_
؟ بعدش  اون که نگو !چ 
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تم ییک تم ییک این که نگو کرد، آبرو ن   من پدر دختر  دختر
 یم پیشکش داری که
 ...پدرمه آبرون   ن   خاطر به من به کت  

 رفته صدایش .لرزید یم دستانش و خورد یم حرص کیاشا
 کم شد یم بلند رفته
د را ملیک ی یقه و شود بلند بود مانده  ملیک که بگت 
 مت    روی محکم را دستش
 :زد فریاد و کوبید

نر  ن   انگ من به نداری حق_  که کاری ، .پش بزن   غت 
 من هرگز
 اعضای ...همیشه بوده ییک باطنم و ظاهر....نکردم

 !کردن؟ اشتباه خانوادم
 وبلند نذاشتم رسپوش روش کردم، قبولش ..درست
 بقیه مثل بعدشم کردم، اعالمش
 رسم که همینه برای ...بازی پارنر  یچه بدون شد مجازات
 و دوز با ...باالست
 که همینم ...ندادم وفریب کش کردی پنهان و کلک
 ...میبیت  
 :داد ادامه و کرد کیاشا به ای اشاره
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؟ تو اما_  وزندگیت خانوادت و خودت به نگاه یه !چ 
؟  نازی یم چیت به!انداختر

 فقط هک این به !دارن؟ ازت مردم که تریس به !پش؟
 به که بلنده مادرت جلو رست

افت داری خاطرش  به برادرت تا فرویس   یم و خودت رس 
 !بده؟ ادامه کاریاش گند

 و کیاشا شدن بلند با شد مساوی بلندش پوزخند صدای
 دستش شدن کوبیده صدای
 تمام بار این و کرد نگاه ملیک به غضب با .مت    روی

 در ریخت را نفرتش
 :غرید اش شده قفل ایه دندان بی    از و نگاهش

 نیم و ناموسم تورس مثل بلنده، ناموسم جلوی من رس_
 ازم خانوادم همی    اگه برم،
 راض   ازم کس هیچ سیاه سال صد خوام یم نباشن راض  
 برای دارم چون نباشه،
  همینا

 
 .کنم یم زندیک
 نفرت از بود پر وجودش تمام که کیاشان   برخالف

 ملیک لب روی ،پوزخندی
 :گفت و بست نقش

 .کرد یم فکر طور همی    موقع اون پدرتم کاش خوبه،_
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 قفل های دندان بی    از و سایید دندان روی دندان کیاشا
 :غرید اش شده

 یه و مرد اون به بچسبونید منو لحظه هر بخواید اگه_
 همونم پش و کنید تاکید

تم بگم باید پس .باشم همون مثل باید و  لنگه حتما دختر
 ....که بوده خودتون ی
 .کافیه_

 خشم که کند عصبان   آنقدری را ملیک شد موفق باالخره
 .بکشد شعله چشمانش از
ی تنها موقعیت آن در و رسید نیم نظر به راض   اما  چت  
 کرد یم آرامش که

 کیم فقط کیم، موقع آن در شاید بود، ملیک خون ریخیر  
 .میگرفت آرام

 صدق شود یم خراب اوضاع دارد کم کم دید هم که ملیک
 هم همینجا تا کرد، رفیر  
 خراب هایش نقشه تمام داشته امکان و بود رفته پیش تند
 .شود
 :گفت تندی لحن با و رفت کیاشا به ای غره چشم

 دعوا و جنگ واسه بزنیم حرف مردونه دوکلوم اومدم_
 اینجام االن اگه نیومدم،
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، برا یعت    ایستم به روت به روبه که این جای وگرنه صلح 
 دست به اسلحه و آدمام

 ببی    بکن و فکرات خوب بشی    االنم .رساغت میفرستادم
، چیکار خوای یم  کت 

 .کن فکر خوب
 کیاشا از را ترسناکش نگاه که حایل در رسعت با خییل و
 دور کلبه از گرفت یم
 دستش رگهای و شد مشت مت    روی کیاشا دستان.شد

 ترکیدن تا ای فاصله
 شدت از که حیت   و سایید دندان روی و دندان.نداشت
 شدن منفجر حال در خشم
 روی کوبید آن یک در و کرد کج را رویش به رو مت    بود
 از ای تکیه ...زمی   
 یک در چوب به زدن لگد با کیاشا و شد جدا چون   مت   

 دره سمت به آن   تصمیم
 .برداشت خت    کلبه
 ورودی دره جلوی ...بود اسبش شدن سوار حال در ملیک

 از پر نگاه و ایستادی
 :کشید عربده بلندی صدای با و اودوخت به را حرصش

 ....ملیک_
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 فاصله آن با که کیاشان   سمت شد کشیده ها نگاه تمام
 قفسه شدن پایی    باال میشد هم
 نیم بی    از آسان   این به نفرت این...دید را اش سینه ی

 .رفت
 .میکنم قبول و پیشنهادت...قبوله_

 شده مشت دستان و دبو  گرفته را چشمانش جلوی خون
 ی گوشه ...لرزید یم اش
  کم و محو لبخند شد، کج ملیک لب

 
 لبش روی رنیک

 جوان   که این بدون و نشست
 از بعد و گرفت دست در را اسبش افسار بدهد کیاشا به
 را اسبش رس کوتایه نگاه
 کیاشا خشم و رفت ..افتاد راه بقیه از جلوتر و کرد کج
 تمام تالف   ، گرفت باال
 ....بود مطمی    درمیاورد، رسش را ملیک تارهایرف

*** 
 به کرد تند پا.شد عمارت وارد محکم و بلند هان   قدم با

 داشت قصد ، اتاقش سمت
ون و کرد باز را در خاتون سلطان که شود اتاقش وارد  بت 
 آن کیاشا دیدن با .آمد

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ه متعجب ای لحظه و خورد جا مقابلش هم  شد، اش خت 
 اما بود شایک دستش از
وع بدخلفر  با را برگشتنش ی لحظه خواست نیم  کند رس 
 تر عصت   را پشش و

 :کند
؟ یک ...کیاشا_  !برگشتر

 :گفت کند صحبت او با داشت قصد هم قبل از که خان
 .بزنم حرف باهاتون باید_

 نگران   با و انتظار چشم و بست را اتاق دره خاتون سلطان
ه  شد پشش ی خت 

ی باشه، خت  _  !شده؟ چت  
ان   یه قراره ویل نه که فعال_  .شی    آماده باید بشه، خت 

 یم داد، یم بد گواه قلبش و جانش به افتاد دلشوره
 خت   هست چه هر دانست
 .نیست خون  

 نیازه اما کنم شلوغش خوام نیم داریم، راه تو جشن یه_
 هم شماها که

،خودتون  .کنید آماده و باشی  
 ی کلمه چرا.تادایس مقابلش خاتون سلطان رفتکه قصد و

 !بود؟ ننشته دلش به جشن
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؟ چه_  !چیه؟ مناسبتش !جشت 
 برای اتفاق این هضم دانست یم کرد، سکوت کیاشا_

 .بود نخواهد آسان مادرش
 .فهمید یم که باالخره گفت، یم باید که باالخره اما
 .راهه تو عرویس_

 به چشم شد گشاد ممکن حد تا خاتون سلطان چشمان
 .دوخت کیاشا دهان

 !یک؟ عرویس !عرویس؟ چه !عرویس؟_
 دور مادرش چشمان از که خورد تکان   کیاشا گلوی سیبک
 به خونشد باید .ماند
 .همیشه مانند رسید، یم نظر

 یم چیکار دارم دونم یم خودم نیست نگران   به نیازی_
 متوجه زودی به .کنم

 .باشید اماده فقط میشید
 حرف به را او خاتون سلطان هم باز که این از قبل و

د  شد اتاق وارد رسی    ع بگت 
 روی جا همه از خت   ن   اینانا .بست مادرش پشت را در و

 ن   و نشسته صندیل
ه پنجره از کبود و پریده رنگ صورنر  با افشده و حال  خت 
 روی های پرنده ی
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  احساس .بود شده مقابلش درخت
 

 دلش و داشت خفیک
 اتاق ی پنجره خواست یم
 یم .بود نداده اجازه او به خاتون سلطان و کند باز را

 . رسد هوای این در ترسید
ک دل دانست یم چه .بخورد رسما  و زده یخ درون از دختر
 رسمان   هیچ دیگر
 متوجه که بود شده افکارش غرق انقدر .دهد نیم تکانش

ه که کیاشایه ی  اش خت 
 اش نزدییک در که داشت اهمیتر  چه اصال .نشد بود شده

 که مان  چش با و ایستاده
 که نگایه !کرد؟ یم نگاهش داد نیم لو را درونش حال
 پشیمان دانست نیم کس
 و اتاق داخل حمام در شدن بسته صدای …راض   یا است
 شت   شدن باز دنبالش به
 این .بود ترسیده کیم .بخورد تکان   اینانا که شد باعث آب
 برادر دو هر از بار

 رنجانده و ردهآز  را او نحوی به کدام هر که برادری دو.
 درد جز برایش و بودند

 …نداشتند هیچ کبود بدن   و ترس و
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 و فکر هزاران و حمام دره روی زد یم دو دو چشمانش
 یعت   .آمد ذهنش به خیال
 ،.بود فرشاد جدید بازی هم شاید یا !بود؟ برگشته کیاشا

 حاال تا حتما که فرشادی
 یستن کیاشان   و تنهاست عمارت در اینانا بود فهمیده

 برایش یا برسد دادش به که
 شد، بلند جایش از لرزان پاهان   با .بکشد نشان و خط
 روی همچنان لرزانش نگاه
 کابوس از یک کدام باالخره ببیند تا بود ثابت حمام دره

 جلوی است قرار اش شبانه
 برداشت عقب به قدیم ناخواسته .شود ظاهر چشمش
 گت   صندیل ی لبه به پایش
 از قبل و شد خم پایش ای خفه جیغ نکشید با و کرد

 را دستش شومینه رو افتادن
 حرکت نای پاهایش هم هنوز .گذاشت دیوار روی

 .دستانش همچنی    نداشت،
 از شده که سختر  هر با و جانش در پیچید عمیق دردی
 و خورد رس دیوار روی
 بازوی بود کمتر  دردش که دستر  با …نشست زمی    روی
 را اش دیده آسیب دست
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 که نکشید طویل شد، جمع صورتش و گرفت دست در
 حمام در شدن باز صدای
 :پیچید اتاق در کیاشا عصت   صدای و آمد

 دستتو ببینم !یهو؟ شد چت_
 و زد پس را دستش ها گرفته برق مانند هراسان اینانا

 هم روی را چشمانش
د  لمس از دیگر نگفته های حرف از بود پر سکوتش.فش 
 جماعت مرد توسط شدن

ارب  کوتاه قصد که خان اما .میوفتاد لرزش به تنش و بود ت  
 یک نداشت آمدن
 اخم که حیت   و نشست پا ی پنجه روی کرد، خم را پایش
 اش پیشان   روی عمیفر 
 :گفت محکمش صدای با بود نشسته

 !خودت؟ با کردی چیکار .دستتو من به بده_
 اکیاش به را اش یج   و رسد نگاه و آمد باال رسش اراده ن  

 نیم که حرف .دوخت
 .کرد، یم اش خفه بغض زد
 !خودم؟_

 فاصله این از حال آورد، باال را کیاشا رسه دردمندش لحن
 توانست یم بهتر 
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 اینانا چشم دو گودی بی    نگاهش ای لحظه ببیند، اینانارا
 ی گونه روی کبودی و

 هت   این که کرد نیم باور هم هنوز .افتاد راستش سمت
 با ، است خودش دست
ی زیبای صورت  محرمش بود وقت چند هنوز که دختر
 !بود؟ کرده چه بود شده

 ی فاصله همان در همانطور نگاهش و رفت عقب دستش
 …ماند اینانا روی کم

 برای ،اصال دانست یم هم خودش و بود کرده روی زیاده
 عمارت از مدنر  همی   
 چه او با که نبیند و نیوفتد اینانا به چشمش تا شد دور
 فقط اینانا دیدن با …کرده

 های کابوس و میشد یادداوری برایش شومش ی گذشته
 بریم اش شبانه
 به که ای پارچه روی و رفت پایی    کیم رسش…گشت
 بود شده بسته اینانا دست

ل را خشمش بود قرار .نشست  ارام بود قرار کند، کنتر
د،  از ... بود قرار بگت 
 را اش حوله و گرفت اینانا از را نگاهش برخواست جایش
 تنش دور تر محکم
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 که بود نکرده فرصت حتر  اینانا صدای شنیدن با .پیچید
 با فقط و بپوشد لباس
 اینانا به را خود اش حوله برداشیر   و آب شت   بسیر  
 از اب قطرات .بود رسانده

 بود، شده خیس زیرشان قایل و کرد یم چکه رویش و رس
 بی    را خیسش موهای
د چنگالش  صورت روی کشید را دستش شدنبال به و فش 
 از نگاه هم اینانا .خیسش

ه و گرفته او  و داشت درد بدنش .بود شده قایل ی خت 
د یم هم روی را لبانش  فش 

 یاد را بودن قوی او به همیشه مادرش .نیاید در صدایش تا
 تالشش تمام و بود داده
 به بینشان جو کند، عمل مادرش حرف به تا کرد یم را

 که دبو  سنگی    قدری
 تمام در پوشید، لباس رسی    ع و رفت کمد سمت به کیاشا
 درد که حیت   اینانا مدت
 بدی ی کینه او از ببیند، را او تا نیاورد باال رس کشید یم
 این به و گرفته دل به

 را مادرش که این مگر شد نیم صاف او با دلش ها آسان  
 هر و برگرداند او به
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 یم که بود تصور  این در فقط .کند رها را دویشان
 به را هایش بدی توانست
 .شاید هم آن بسپارد فرامویس  
 باز که را در .رفت در سمت به پوشید لباس که کیاشا
 نگاهش اراده ن   کرد

ک سمت چرخید یک اتاق، ی گوشه دختر  زیادی که دختر
 بود، و خودش ی شبیه
 خودش را درد این نیاورد، خودش روی به و سوخت دلش
 درد بود، چشیده هم
 موقع آن بود، نشانده تنش قلب روی پدرش که هان   زخم
 نرسید دادش به کش
 کش به را هایش زخم کش نسوزاند دل برایش کش
 شاید تا داد نیم نشان
 هایش کبودی بستند، هایش زخم بگذارند، مرحم برایش
 تر رنگ کم و رنگ کم

 شد یم دیده روحش و جسم روی کدام هر آثار شدند،اما
 پاک ها راحتر  این به و

ه روی دستش نبود، شدن    نگاه و شد مشت در ی دستگت 
 وقت …گرفت اینانا از

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 یم سامان و رس کارها به زودتر چه هر باید نداشت زیادی
 عروسش ملیک داد،
 برای هم آن …میامد زودی به و بود کرده انتخاب را

 جنگ به بیشتر  که جشت  
 را اش زره دامادی لباس جای به باید…داشته شباهت
 ….کرد یم آماده
*** 

 !کنید؟ یم امر چ   شما_
اهنش  زیر بست یم را هایش دکمه که حیت   و زد تن را پت 
 نگاه مهدی به چشیم
 :داد جواب و کرد

 چ   هر فقط .بیام تا کن راهنماییشون رساغشون، برو_
 یا پرسید سوایل هر گفت
 بدشون نباشم من مطمئنا .کن سکوت یا دونم نیم بگو
 کی    فضویل خورده هی نمیاد

ون، بکشش زبون   زیر بقیه از و  و حواست دنگ شیش بت 
 !خب؟ کن جمع

 .هست حواسمون آقا، بله_
 .داد تکان رسی کیاشا

 .بیام تا برو پس خب_
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 در که همی    .شد خارج اتاق از و گفت چشیم مهدی
 روی کیاشا دست شد بسته

ه نگاه و شد خشک کمربندش  از ای نقطه روی اش خت 
 یم خودش فقط .ردیوا

 رخ اتفافر  چه است قرار و روزیست چه امروز دانست
 هر برای را خودش .دهد
 مخالفت خیلیا دانست یم بود، کرده آماده العمیل عکس

 پشت ها حرف و کنند یم
 منتظر دیگر، بودند همی    مردم این شد، یم زیاد رسش
 و حرف تا بودند اتفافر 
وع را هایشان حدیث  .اعالم را انمخالفتش و کنند رس 
 هر که جماعت این به دیگر
 از را کمربندش .بود کرده عادت زدند یم حرف یک روز
 و برداشت مت    روی
 ، بود آماده .کرد مرور ذهنش در دیگر بار را هایش حرف
 و زدن حرف آماده
 مردم حمله ی آماده ، دهد انجام بود قرار که کاری اعالم

وع و  های حرف رس 
ی اتنه برای شان، زننده  نتوانسته ماه یک این در که چت  
ه شود آماده بود  شدن خت 
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 یم او از نگاه باید بعد وقت چند تا.بود مادرش چشمان در
 …ابد تا شاید !؟ گرفت
 …دانست نیم دقیق
ون گردنش های رگ االن از خورد، تکان   گلویش سیبک  بت 
 یم کبودی به و زده
 خودش به نگایه آیینه در و کرد مرتب را اش یقه ، زدند

 آماده بود، آماده .انداخت
  جنگ، به رفیر   ی

 
 صالچ با هم شاید یا …صالح ن   جنیک

 لحظه …تر متفاوت
 هم روی محکم را هایش دندان بست، چشم کوتاه ای

 نفش کشیدن با و داد فشار
 حال رفت، خروچ   در سمت به و کرد باز چشم عصت  
 ….بود آماده کامال

 در هایش مهمان که متر قس سمت به بلند هان   قدم با
 افتاد، راه داشتند حضور آنجا
 که هان   بالش با و شده چیده سنتر  کامال که بزرگ اتافر 
 گرفته قرار هم رون  
 بودند، زده تکیه آن به اقوامش از تن چند و ملیک و بود

 اتاق داخل به ورود قصد
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 سلطان دنبالش به و کشید را بازویش دستر  که داشت را
 .رس   راهش سد خاتون
، و بود آشفته  زد یم رسچ   به چشمانش که آنقدر عصت 

 :لرزید یم دستانش و
ه چه اینجا_  راه عمارت این تو اینارو یک !کیاشا؟ خت 

 یم چیکار اینجا اینا !داده؟
؟  !کی  
 به را چت    همه اول همان از نداشت قصد که کیاشا
 به ای اشاره بگوید مادرش

 :گفت و کرد رویش پیش خدمتکار
ید وبان_  .اتاقشون تو بت 

اهن آستی     و شد مچاله خاتون سلطان دست در پت 
 :گرفت باال صدایش

  داری چ  _
 

 یم چیکار اینجا اینا پرسیدم !کیاشا؟ مییک
؟  رسمون بدبختر  کم !کی  
 یادت قسمت !عمارت؟ تو دادی راشون حاال آوردن
ون بندازشون !رفت؟  و بت 
م من گرنه  .یناا جای یا منه جای یا اینجا .مت 

 وقت هر از تر عصت   بود، شده عصت   خاتون سلطان
 حایل در هم آن دیگری،
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 همینش از کیاشا و .نداشت خت   ماجرا اصل از هنوز که
 عکس از ترسید یم

 …مادرش العمل
ه نگاه دیدن با خدمتکار  خالف بر کیاشا جدی و خت 
 خاتون سلطان سمت به میلش
 اوج ونخات سلطان صدای که گرفت را بازویش و رفت
 :گرفت

 یم چیکار داری !کیاشا؟ بده منو جواب کن، ولم_
؟  یم رست تو داره چ  !کت 
؟ نیم حرف چرا !گذره؟  تو دادی راه اینارو چرا !زن 

 !عمارت؟
 از مادرش کردن دور برای خودش کیاشا که این از قبل
 انجام اقدایم قسمت آن

 به رساسیمه مادرش صدای شنیدن با سیندخت دهد،
 قبل از کیاشا مد،آ سمتشان
 آماده باید همه و دارد مهمان   امروز که بود داده دستور
 به را مهیم خت   تا باشند
 ایستاد، کنارشان …بود، آماده هم سیندخت بدهد، آنها

 که مادرش به نگایه
 :گفت و انداخت بود شده برامده چشمانش
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ه؟ چه !داداش؟ شده چ  _ ی مامان !خت   !شده؟ چت  
 :گفت کیاشا

 فرستم یم دیگه دیقه چند ، اتاق تو بت   و مامان نه، فعال_
 از موقع اون تا دنبالتون

ون اتاق  .نیاین بت 
 اتاق سمت به خاتون سلطان های زدن صدا به توجه ن   و

 شدن معطل رفت،
ی تنها موقعیت آن در هایش مهمان  برایش که بود چت  
 باید اما .نداشت اهمیتر  هیچ
 باز را در.داد یم سامان و رس قضیه این به زودتر چه هر
 همه ورودش با و کرد

 تکیه دو هر وارتان، و ملیک جز شدند بلند پایش جلوی
 پشتشان های بالشت بر
 روی دو هر دست و کرده جمع را پاهایشان از ییک

 جواب در .بود زانوهایشان
ی و داد تکان رسی دیگران سالم  زمزمه سالم به شبیه چت  
 رویشان به رو .کرد

 روی اش جدی نگاه .نشست خودشان مانند و نشست
 دیگران نگاه و بود ملیک
 .کیاشا روی
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 .شدی پشیمون کردم فکر …پش اومدی باالخری_
م تصمییم که این از قبل من_  کنم یم فکرامو خوب بگت 
 .نشم پشیمون بعدش که

 :داد ادامه و گفت ای خوبه ملیک
 اتونمخ سلطان .اینجاییم ما چرا نداره خت   کش که مثل_
 نمیومد، راض   نظر به

 !زدی؟ حرف باهاشون
 یم هایش دندان به زورش فقط موقعیت در که خان
د هم روی را ها آن رسید  فش 

 :داد جواب و
م من که تصمییم مهم_  و آخر و اول حرف اینجا میگت 
 نگران شما زنم یم من

 .نباش
 .شد کج کیم لبش ی گوشه و داد سیبیلش به تان   ملیک

 …و گرفتم ازت و قولش چون .نیستم که نگران_
 لیوان یه بندازد نگایه رویش پیش خدمتکار به که بدون
 سیت   روی از چان  

 :داد ادامه و برداشت مقابلش
 نیست خوب من نظر به بزنم، و آخر حرفای اومدم_

 کاش یهون   و خت   ن   انقدرم
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 یم خت   یه بقیه به قبلش . !دیگه؟ دارن خت   خانوم عروس
 اانش دادی،
 بیشتر  ملیک لب شد مشت پایش روی که کیاشا دست
 کیاشا حال این دیدن آمد، کش
 .بود بخش لذت برایش

 از و قولش شما .بایس   نگران شما نیست الزم که گفتم _
 یعت   پس گرفتر  من

 .میوفته باید که اتفافر 
 گفیر   با و کرد تایید را حرفش رسش دادن تکان با ملیک
 مطلب اصل رساغ بریم

وع بحثشان  حرف کیاشا و ملیک مدت تمام در شد، رس 
 سکوت در بقیه و زدند یم

ده گوش هایشان صحبت به فقط  در را ساعتر  .بودند ست 
ی اتاق آن  کردند، ست 

 باالخره گذشت، تخم و اخم با اش ثانیه هر که ساعتر 
ش ملیک  و کرد رها را تت 
 :آورد زبان به را اش اصیل حرف

 خانوادت اعضای به ریکا .خوایم یم و زنت فقط ما_
 و عروست تازه .نداریم
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ه خودتم برای اینجوری.ام نوه عروس بکنم میخوام  .بهتر
ی  مدت یه که دختر
ن ازت رو شده زندگیت وارد کوتایه ه خییل بگت   تا بهتر
 رو بذارن دست

 !نیست؟ اینطور خواهرت،
 :کرد یم صحبت لذت با ملیک و خورد یم حرص کیاشا

ه شنیدم_  و خاطرش خییل حتما .هست مخوشگلی دختر
 همه این با که خواستر  یم

 از و کیاشا وگرنه .گرفتیش مخالفت و حدیث و حرف
؟
 

 ...محاله !خودگذشتیک
 هیچ کرد یم نگاهش اش برزچ   نگاه با سکوت در کیاشا
 داد اجازه گفت، نیم

 !شد؟ یم مگر اما شود، خسته تا بزند حرف آنقدر ملیک
 باز دهن سالها از بعد
 توانست تا شد، نیم بسته دیگر دهان این و بود کرده
 آخر در و زد زبان زخم
 :حرفش میان پرید تند رسید رس به کیاشا صت  

ان   منت   باال برین نشدیم جمع اینجا_  قبال کنید، سخت 
میمونه    قط  ف.  زدیم  حرفامونو 
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 بدون شه، برگزار ساده شد قرار اونم که مراسم برگزاری
 جفت .مردم دخالت
ه یک هر و میشه برگزار روز یه تو هم مراسما  رساغ مت 
 
 
 در .خودش زندیک
 .باشه اینجا پاتون یه بعدش نمیاد خوشم اصال ...ضمن

تونم  این عروس دختر
 یه این ...نیست ما داشیر   رابطه بر دلیل شد خانواده
 ...خودتون پیشنهاد به معامله
 !حله؟
 :جنباند رسی ملیک

م دور باید البد_  دیگه و بکشم رمزق خط یه و دختر
 !آره؟ نبینمش

ی_ ی همچی    یه ا   !شدی؟ پشیمون نکنه چیه .چت  
 به را اش چان   لیوان اش شده جمع صورت با ملیک
 با و برد لبش سمت

 پر های سیبیل به دستر  نعلبیک داخل لیوان برگرداندن
 :گفت و کشید پشتش

 غریبه تو با دیگه مجدد ازدواج و طالق از بعد تو عروس  _
 من دختر  اما .میشه
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ه طالق بارم هزار مه بازم بگت   قرار وقت هیچ و دختر
 .شه غریبه من برای نیست
 :داد جواب و زد رویش به پوزخندی کیاشا

تون تنها نه شما قراره مشخصه که اینطور پس_  بلکه دختر
 بیاین کال خودتونم

  اینجا
 
 ...کنید زندیک

م تونم یم که و بار یه مایه ویل نه_  نیم ،ببینم و دختر
 اوایل مخصوصا !تونم؟
 باهاش اینجا و خوبه حالش شم مطمی    باید ازدواج،
 درست .میشه رفتار خوب
 !نمیگم؟
 پر و جدی نگاه با که حایل در میلش خالف بر کیاشا
 نگرید یم او به نفرتش
 :گفت

 اگه اونم .نداره مشکیل ازدواج اوایل اونم بار یه مایه نه_
 دیدن یه حد در فقط
 .باشه

 این نه کنم تموم و دشمت   این اومدم .پش نگت   ختس_
 این از .بزنم دامن بهش که
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 با بخواد دامادم ندارم خوش . من داماد بش   قراره بعد به
 رفتار غریبه یه مثل من
 .کنه

 که اینو .خانم صابر پشه باشم شما داماد که این از قبل_
 !نرفته؟ یادتون

 خودش .بود من رفیق پدرت .پش ای کینه تو چقدر_
 این من اما قبول کرد اشتباه
 همچی    بیت   یم اگه .نویسم نیم پشش پای و اشتباه

 آروم خاطر به دادم پیشنهادیم
 اهل اگه من .بود بیامرز خدا اون های بچه دل کردن
 میومدم بودم دعوا و جنگ
 هم با رو ها بچه و خودم دل کشتنش با و پدرت رساغ
 راه از من .کردم یم آروم
 با دوستر  این که این از بهتر  چ   و شدم وارد ستانهدو 

وع ازدواج  !شه؟ رس 
؟ و خان صابر خودتون معلوم کجا از_  !نکشتی  
 :داد ادامه و زد زخندی زهر اش رفته وا صورت دیدن با
 خییل اونم !شد؟ کشته خان صابر دونستی    نیم مگه_

 فردی توسط و یهون  
 ...دیگه بود روزا همون...ناشناس
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 وارتان .رفت فرو فکر در و ملیک ابروان میان فتادا گره
 نگاه ملیک به متعجب

 و بود برده ن   عمویش بودن کا زیر آب به هم او .کرد یم
 که دانست یم خوب
 ...نزدیکانش نزد حتر  نمیاورد زبان به را حرف   هر ملیک
 پوزخند دیگر بار کیاشا ، انداخت پایی    را رسش که وارتان

 تند کیم ملیک .زد
 !گفت؟ کیاشا به خطاب عصت   و شد

  چ  _
 

؟ مرد مییک  و خودم دست بود قرار اگه من !حسان 
 آلوده تو پدر خون به
 .نبودم اینجا االن که منم

 از...بود حدس یه فقط !شماست؟ کاره گفتم من مگه_
 صابر قاتل وقت هیچ طرف  
 .بشناسینش شما شاید گفتم .نشد پیدا خان

 ...داشت زیاد دشمن پدرت ...نکن قاتل منو خودی ن  _
 بودن تشنه خونش به خیلیا

 دست از بعد ضمن در ...باشه کش هر کار تونه یم این و
م دادن  ریخیر   دختر
 نه دیگه ...کشیدم خودم و دردش چون .شد ممنوع خون
 گذاشتم نه گرفتم جون
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ه جون کش  ی همه جریان در که دونم یم خوب ...بگت 
 ...هستر  اینا

 به دیگری وقت هر از تر تند قلبش زد، خندی زهر کیاشا
 نفس و میکوبید سینه

 روزی چنی    منتظر ها سال ...بود دشوار برایش کشیدن
 برای را خودش و بود

 یم کرد یم فکر که بیشتر  اما بود، کرده آماده روزی چنی   
 آماده هنوز دید

 ...نیست
  خوای نیم_

 
 !بیاد؟ عروسم بیک

 با و کرد پنهان لیکم دید از اش شده مشت دستان کیاشا
 محکمش و رسا صدای
 :گفت

 ...بیارش ...مهدی_
 تمام دنبالش به و شد باز اتاق در که نگذشت ای لحظه
 ...در سمت چرخید ها نگاه

 ی ترسیده نگاه به خورد گره نگاهش و چرخاند رس کیاشا
 نیم هنوز که اینانان  
 ...است خت   چه آنجا دانست

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 یم فشار محکم و بود ردهک گره هم در را لرزانش دستانش
 لرزششان جلوی تا داد
د را  قلبش و بود افتاده بد دلش به .توانست نیم اما بگت 

 ...گرفت نیم آرام
 ...اینجا بشی    بیا !اینه؟ میگن که اینانان   پس_

ی گر نظاره و داشت لب به لبخند ملیک  که بود دختر
 ...شد یم عروسش داشت
 و انداخت پایی    را رسش ...رفت جلو اجبار روی از اینانا

 روی به رو درست
 ...ایستاد ملیک
 ای اشاره کنارش به دیگر بار و خندید ملیک های سیبیل
 :کرد

، بشی   _  بش   قراره سالمتر  نا ...نکش خجالت من از دختر
 ...عروسم
 لب زیر آمد باال رسش و دوید مغزش به رسعت به خون

؟“  و گفت آرایم”!چ 
 کیاشا !بود؟ خت   چه ینجاا .کیاشا سمت چرخید نگاهش

 مرد این پس نداشت پدر که
 نشده عروس قبال مگر !عرویس؟ چه !گفت؟ یم چه
 !بود؟
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ی کیاشا_  !نگفته؟ بهت چت  
 کرده قفل زبانش ، چرخید ملیک سمت به دیگر بار اینانا
 نیم دهانش در و بود

 ملیک شاید تا دهد تکان رسی توانست فقط ...چرخید
 .بزند حرف تر واضح

 بهت چیو همه کیاشا ما، اومدن از قبل تا کردم کرف_
 نیست درست .باشه گفته

ی همچی     ...اما بشنوی ما دهن از و چت  
 نظر زیر را کیاشا رفتار که حیت   و کرد کوتایه مکث
 :داد ادامه داشت

 ...وارتانم عروس...من عروس بش   زودی به قراره_
ه متعجبش و برزچ   نگاه با هم کیاشا بار این  دهان بر خت 

 .بود ملیک
 :پرسید خشداری صدای با و
 !وارتان؟_

 :جنباند رسی ملیک
 زن که وقتشه شده مردی دیگه ماشاال ...وارتان آره_

ه،  از بهتر  کش چه بگت 
 !اینانا؟
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ت تمام و بود دار نیش لحنش   به را کیاشا غت 
 
 لگد یکباریک

 در کیاشا ...کرد مال
 وارتان روی خشمش از پر چشمان ...بود انفجار حال

اض حق ...نشست  اعتر
 خواست به اتفاق این بود، خواسته خودش ...نداشت
 دادن رخ حال در خودش

 کرد یم فرفر  چه بود داده آنها به را اینانا قول وقتر  ...بود
 عروس اینانا که

 !شود؟ یم کدامشان
 بی    این در و کند پنهان را خشمش تا دزدید را نگاهش
 به حواسش کس هیچ
 از قرمز صورت ...نبود لرزید یم بید مانند که ن  اینانا
 را دهانش کیاشا خشم
 است خت   چه آنجا که این پرسیدن جرعت حتر  بود بسته

 اما ...نداشت را
 زد یم برق که چشمان   با ملیک و نکشید طول انتظارش
 انداخت اینانا به نگایه

 :گفت و
، خودم عروس قراره نباش، نگران_  اینجا از اونجا بش 

 بدترم نباشه بهتر 
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 ییک کن فکر نکن، نگاه بهش معامله یه چشم به...نیست
 و خواستگاریت اومده
، شوهر خونه رایه قراری  خت   من که جان   تا چون بش 
 از ازدواجتم این دارم
 .بوده خودت خواست بدون و اجبار روی
ی لحن با و انداخت کیاشا به نگایه  :داد ادامه تمسخرآمت  

 !اینه؟ از غت  _
 لب لرزان   صدای با و چرخید ملیک و کیاشا بی    اینانا نگاه
 :زد
؟ یعت  _  !چ 

 دیگران گوش به که ای اندازه به نه ویل بود آرام صدایش
 شل اینانا پاهای .نرسد
 پس ییک که افکاری حجم از کرد یم سنگیت   رسش و شد
 خوره مانند دیگری از

 ...خورد یم را مغزش داشت
 ...منتببی بیا ...جلوتر بیا_

 به را نگاهش و ریخت چشمانش در را التماسش تمام اینانا
 کیاشا اما .دوخت کیاشا

 احساساتش و او به ای توجه هیچ همیشه از تر رحم ن  
 به حواسش تمام .نداشت
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 این در .او های کنایه و نیش برای خشمش و بود ملیک
 کش چه به باید موقعیت

 !برد؟ یم پناه
م بیا_ س دختر  بهتر  خوام یم فقط ندارم کاریت …نتر

 .ببینمت
 بلند که بود منتظر و بود کیاشا به نگاهش همچنان اینانا
د را دستانش شود،  و بگت 
 این از دیگه اوضاع کرد یم فکر .شنیده اشتباه که بگوید
 گویا اما شود نیم بدتر
 شانه گرفیر   با ...شد و بشود توانست یم هم بدتر این از

 و خورد تکان هایش
 هدایت جلو به را او و ایستاده کنارش که شد زن   متوجه

 نا زور از کرد، یم
 به امید داشت، امید همچنان اما شد همراه او با توان  

 خان اما …خان پشیمان  
 پشیمان بخواهد بعدش که زد نیم را حرف   وقت هیچ
 .شود
 نگاه باالخره بود، گرفته قرار ملیک روی به رو درست حال
 و گرفت خان از
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 و داد هایش سیبیل به تان   ملیک .انداخت پایی    را رسش
 از را اینانا پای تا رس
 و تایید را عروسش رسش دادن تکان با گذراند، نظر

 :گفت وارتان به خطاب
 !پسندیدی؟ و عروست پشم_
 یم حقارت احساس و شد خورد اینانا غرور ی مانده ته

 خیمه عروسک مگر کرد،
 !بود؟ بازی شب

 …بابا_
 ادامه ملیک خواست نیم دلش بود، تند کیم رتانوا لحن
 بود کش تنها شاید دهد،
 ملیک اما .بود سوخته اینانا حال به دلش جمع آن در که

 قصد شد نیم بیخیال
 .دهد سکته را کیاشا روز همان داشت

 عروست باید میش   داماد داری باالخره !پشم؟ چیه_
 !نه؟ یا بپسندی
 اش خورده گره ابروان آن با وارتان و بود دار نیش لحنش

 اش عصت   لحن و
 :کند تمامش داشت سیع
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 تمومش لطفا پس گرفتی    و خودتون تصمیم شما …بابا_
 قراره دختر  این کنید

 .بشه عروستون
 وجود عمق تا که ها پوزخند آن از زد، پوزخندی ملیک
 و میسوزاند را کیاشا

 .کرد یم خاکستر 
 چت    همه نخوای تو نشده، که هنوز اما جان بابا درسته_
 کنم، یم تموم جا همی    و

م زن دارم دردونم عزیز واسه  نمیشه، که نپسنده میگت 
 باهاش قراره باالخره
 
 
، زندیک  !گم؟ یم اشتباه کت 
 به .انداخت پایی    را رسش و کرد ای قروچه دندان وارتان
 که دانست یم خون  
 داشت قصد فقط چیست، کارها این از وارتان قصد
 ن   را او و بشکند را کیاشا
ت  هر .کند خورد هم اینانارا کنارش در ، دهد نشان غت 
 داد یم ادامه بیشتر  چ  

 وضع این از هم او کرد، یم بدتر و نمیامد کوتاه ملیک
 میشد چه اما بود ناراض  
 !بزند؟ حرف ملیک حرف روی توانست یم مگر !کرد؟
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 !چیه؟ نظرت !پشم؟ شد چ  _
 بدون وضع آن به دادن خاتمه ایبر  و اجبار روی از وارتان
 ترین ترین کوچک

 :گفت ریخت یم اشک بهار ابر مثل که اینانان   به نگاه
 بله_
 تر بلند چ  _

 شد تر واضح وارتان صدای
 بله_
 !بله؟ چ  _
 .پسندیدم بله_

 و زد لبخندی ملیک .کلمه دو همی    گفیر   برای دادن جان
ه که حیت    کیاشا ی خت 
 :گفت بود شد

 .رکهمبا پس خب_
  به بزند، دست کند فرصت کش که این از قبل

 
 یکباریک

 و شد باز کیاشا مشت
 را همه که بود لبش روی شیطان   لبخند آمد، باال رسش

 اثری دیگر کرد، متعجب
 را ملیک همی    و نبود اش چهره در پیش دقایفر  نفرت از
 این توقع ترساند، یم
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 که صدان   با همیشه از تر عادی کیاشا …نداشت را ییک
ین  آن در لرزیس   کوچتر
 :گفت ملیک به خطاب نبود هویدا

 !ببینمش؟ که کجاس من عروس .پسندیدین شما خب_
 ازدواج قبل باید منم باالخره
 من برای خییل چهره که دونید یم !نه؟ یا بپسندم ببینمش
 یم نکنید فکر مهمه
ی تونید  که من به بندازید رو مونده دستتون رو که دختر
 یم بهم نجاهمی چ   همه
م سودی یه وسط این باید منم باالخره .خوره  بهم که بت 

 …بچسبه
 .زد یم آتش که بود کیاشا اینبار بود، شده عوض جایشان
 شدت از ملیک

 را دستاتنش وارتان که شد یم بلند داشت عصبانیت
 تحمل را اینجا تا .گرفت
 خراب را چیده خودش که ای برنامه ملیک که بود نکرده
 یه ی صلهحو  کند،
 ….نداشت را جدید ی برنامه

 …لطفا…بابا_
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ل را خشمش شده که سختر  هر به ملیک  حرف .کرد کنتر
 جواب حساب

ی نداشت،هر ر به گفت یم چت    زیادی بود، خودش ض 
 را این و بود رفته تند
 …بود فهمیده تازه

 بیام باید خودم نکنه !دیگه؟ خودتون با آوردینش_
 !کنم؟ انتخاب
ون آرام را نفسش ملیک  از نگاه ای غره چشم با و بت 
 :گرفت کیاشا

 .کردی قبول خودتم .کوچیکم نوه شد قرارمون_
؟ به یک !کردم؟ قبول_ یم اصال !سالمتر  قبول که گت 

 قبول هم شما باشم کرده
 یم تازه و درمیارین دبه اینطور دارین حاال و بودین کرده
 . کنید پسند خواین
 را چ   همه داشت سیع رتانوا بار این و کرد سکوت ملیک
 هم او کند جمع رسی    ع

 .نبود راض   وضعیت این از
 رس بریم االن گذاشتیم، زدیم،قرارامونم حرفامونو قبال_

 قضیه قال زودتر اصل
 .روبکنیم
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 شما با قراری همچی    نمیاد یادم !قرار؟ کدوم !قرار؟_
 مگه اصال .باشم گذاشته
 و عروسش باید پشم باالخره نگفتر  االن همی    شما خوده

 باید منم خب بپسنده،
 !نه؟ یا بپسندم و عروسم
 از خت   رخسارش رنگ نمیاد، در ملیک خون زدی یم کارد
 یم درونش حال
 برای قبل از تر عصت   هم شاید یا تر جدی کیم .داد

 :گفت بحث کردن عوض
 چ   هر .شه کنده قضیه قال خوام یم هفته این آخر تا_

 و حرف بدیم کشش بیشتر 
 و بدیم انجام و مراسم کارای زودتر .میشه بیشتر  یثاحد

 .کنیم تمومش
ی تمسخر لبخند کیاشا شدنش بلند با  نشاند لب به آمت  
 :برخاست جایش از هم او و
 میام، باهاتون منم دارید عجله انقدر که حاال پس خب_

 زودتر هرچه باید باالخره
 .بشه انجام کارا تا بشه انتخاب عروس

 بلندی صدای با ملیک غضبناک ی چهره به توجه ن   و
 :گفت
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 .کن آماده و اسبم مهدی_
 :داد ادامه خروچ   در به اشاره با و ایستاد در کنار

 .بفرمایید_
 کنار از ای قروچه دندان با و شد مشت ملیک دستان
 خارج در از و گذشت کیاشا
ون به هم اقوامش دیگر و وارتان دنبالش به .شد  رفتند بت 
 مانده اشاکی فقط حال و

 اتاق وسط حرکت ن   ای مجسمه مانند که اینانان   و بود
 اش چهره در . بود مانده
 او از اشک ریخیر   جز کاری و بود درد بود، غم بود، خشم

 قدرنر  برنمیامد،
 قدرتمندان دست روی چت    همه دنیا این در و ...نداشت

 .چرخید یم
 هر دل اینانا معصوم ی چهره ایستاد، رویش به رو کیاشا

 رحم به را شخیص
 ی چانه حرص با که نداشت دیل کیاشا گون   اما میاورد
 و گرفت دست به اینانارا
 رحیم ن   و اش دریان   چشمان در زد زل کرد، بلند را رسش
 :کرد تمام را اش
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 چت    همه ی متوجه خودت دیگه کنم فکر دختر  ببی   _
 جل دیگه وقت چند تا .شدی

ی، عمارت این از و کت   یم جمع پالستو و  حرفامونو مت 
 بش   قراره که شنیدی
 !فهمیدی؟ .آراکلیان عروس  
 به باید ، کرد ول را اش چانه کیاشا کرد سکوت که اینانا
 و رسید یم ملیک

 قدم از قدم هنوز اما گذاشت، یم دستش کف را حسابش
 صدای که بود برنداشته
 :پیچید گوشش در اینانا آرام و آلود بغض

؟ منو چ   ازای در_  !نه؟ بود ارزون !فروختر
ه که بود اینانا بار این و شد مشت کیاشا دست  خت 
 :کرد یم نگاهش

ت ن   انقدر_  ...و فرویس   یم و زنت که شدی غت 
 سفت را گلویش کیاشا انگشتان که بود نشده تمام حرفش
 کشت قصد به و چسبید
 از رنگ و شد تنگ اینانا نفس که حدی به داد، فشار

 هلش اشاکی پرید، رخسارش
 برد جلو را صورتش دیوار به چسباندنش با و جلو به داد
 های نفس که حیت   و
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 : غرید کرد یم خایل اینانا صورت روی را اش عصت  
 یم و ندارم کارت به کاری آبرون   ن   این با کردی فکر_

 تو راست راست ذارم
 این از جون دختر  نه !من؟ عروس   بش   و بچرچ   عمارت
ا  تا نیست، خت 
 این دست نذاشتم که کردم رحم بهت خییل ینجاشمهم

 برات اونا و بیوفتر  اهایل
 بهم واینمیستادی روم جلو االن وگرنه .کی    صادر حکم
نر  ن   انگ  غت 

،حداقل  نداره خت   کاریات کثافت از کش اونجا بزن 
 جلوش قطره دو ،وارتانم
  بهش هرچ   میشه خر بریزی اشک

 
 اما کنه یم باور و بیک

 از اینجا ...نه من
ا  ...نیست خت 
 خودش به تازه کیاشا زد کبودی به که اینانا ی چهره رنگ
 دق کرد، رهایش و آمد
 .کرد یم خایل بیچاره دختر  این رس داشت هم را ملیک دیل

 به و افتاد زمی    روی اینانا حال ن   بدن شد رها که دستش
 نفس نفس ، افتاد رسفه
ن ای ذره برای و زد یم  ...کرد یم تقال اکست  
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 تند پا ندانست، جایز را ماندن دید را وضعیت که کیاشا
 دره سمت به و کرد

 با اینانا که شنید آخر ای لحظه درست و رفت خروچ  
 میان خشداری صدای
 :گفت هایش رسفه

 ازم وقت هیچ ...کردی اشتباه فهمیدی .. روزی یه ...اگه_
 ... نخواه...

 ...نمیبخشه خدا ...ببخشم من ...ببخشمت
 بود، کاف   کیاشا عصبانیت کردن چندان دو برای همی    و

 وجدان   هنوز یعت  
 !بیاید؟ درد به که داشت

 را اسبش افسار که دید را مهدی و شد خارج عمارت از
 منتظر و گرفته دست در

 بر سوار و رفت سمتش به حرف   هیچ بدون اوست،
 نوبت بار این شد، اسبش
ه که بود بیچاره حیوان  با .شود کیاشا تعصبانی است 
 را خودش و تاخت رسعت
 یم خاتمه اوضاع این به زودتر چه هر باید ...رساند ملیک
 .داد

*** 
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 نداشت، خودش عمارت از کیم دست هم آراکلی    عمارت
ا و بود شکوه با  .گت 

 عجیب آراکلیان عمارت او خاموش و رسد عمارت برخالف
 هر از .بود روشن
 قهقه و ها بچه ازیب صدای ، میامد خنده صدای طرف

 عمارت این در ، هایشان
 
 
 آیا کرد، یم اش عصبان   این و داشت جریان زندیک

 و خودش حق خوشحایل
 یم ظلم که آن باید همیشه چرا اصال !نبود؟ اش خانواده

 و باشد خوشنود کند
 !محضون؟ و غمگی    عمرش آخر تا قربان  
 ها بچه و کرد یم حرکت جلو جلو گویان هلل یا ملیک

 به نگاهشان لب به خندلب
 وارد که ای ی غریبه دیدن بود جالب برایشان بود، کیاشا
 .شد یم عمارت

 فضویل توانست نیم که تخس های بچه همان از از ییک
 دوان دارد نگه را اش
ای لحن با و رساند ملیک به را خودش دوان  گانه بچه گت 
 :پرسید اش

 !شماست؟ مهمون !کیه؟ آقا این پدری_
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م بلند موهای لب به ندلبخ ملیک  و کرد نوازش را دختر
 :داد جواب

 ...بزنید صداش عمو تونید یم ...عمت شوهر بشه قراره_
 !عمو؟ کدوم_

 برخورد سوال این به دادن جواب با ترسید یم که ملیک
 رسی    ع ببیند کیاشا از بدی

 :کرد عوض را موضوع
 نعموتو  با باید کنید بازی برین فعال باالخره، فهمید یم_

 .کنم صحبت
 به حواسش تا کرد اشاره بود رسش پشت که زن   به و

 راهش به و باشد ها بچه
 از همیشه افتاد، راه رسش پشت هم کیاشا داد، ادامه

ار ها بچه و شلوغ    .بود بت  
  خودش

 
 این شد یم باعث همی    و نداشت خون   بچیک

 دلش روی همیشه ترس
 یم تا .باشد داشته هراس هم شدن پدر از و باشد

 یم دوری ها بچه از توانست
 محبت که ای بچه .نکند قایط رسشان وقت یک که کرد

 در چگونه ندیده
 !کند؟ محبت تواند یم بزرگسایل
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های تمام مانند هم محبت ی به نیاز دیگر چت    دارد، یادگت 
، باید  حسش باید ببیت 
،  بی    مادر و پدر بی    را عشق و محبت خانه در باید کت 

 باید ، دید برادرا خواهر
 و کت   درک را حسش تا شوی واقع دیگران عشق مورد
 یه را حس این بتوان  
 ...کت   منتقل نت    دیگران

 که عمارت ی ها پله از و گذشتند عمارت بزرگ حیاط از
 پشت به شد یم منتیه
 محو ای لحظه رسیدند که بام پشت به ...رفتند باال بام

 مت    چندین ...شد اش زیبان  
 گلدان از بود پر دورش تا دور و بود شده دهچی ظرافت با

 به بود معلوم که هان  
  آنها به خون  

 
 با و بود زیبا چت    همه .شود یم رسیدیک

 ...صفا
 ویژم مهمونای معموال اینجا، بیایم گفتم بود خوب هوا_
 .اینجا میارم و

 رسید نیم نظر به اما بود عایل هوا واقعا میگفت راست
 عایل هم کیاشا دل هوای
 .باشد
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 ...بشی   _
 و نشست بود کرده اشاره ملیک که صندیل روی کیاشا
 رو هم ملیک نکشید طویل
 :گرفت دست در رل بحث و نشست رویش به
؟ یم زمینارو این_  سالها کردم، آباد خودم رو همه !بیت 

 گذاشیر   جوونیمو و عمر
 این مردم بقیه هم هام بچه هم آینده در که همی    پای

  خوب بتونن اطراف
 
 زندیک

،  به اما کن جوون   گفت یم همیشه خدابیامرزم پدر کی  
یتم فکر  اون باش، پت 
 از پس برنمیاد دستت از کاری و شدی ناتوان که موقع
 و باش فکر به االن همی   
یتو دنیای  این به که االن میگفت راست .کن قشنگتر  پت 
 باال این میام رسیدم سن
 .نمک یم کیف و میبینم و رنجمم دست حاصل و

 زمی    از نگاه بود،باالخره شده هایش حرف غرق زیادی
 گرفت رویش پیش های
 :دوخت کیاشا به و
 اینجا فضای این ی ایده بگم خواستم یم بگذریم، اینا از_

 وقتر  بود، بابات واسه
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 و عمارتت گفت بخرم اطرافم های زمی    قراره دونست یم
ی باید  از تا باال بت 
، داشته تسلط فماطرا های زمی    به باال اون  همون و بایس 
 اینجارو که بود موقع
  و زبر مرد میومد خوشم ازش .ساختم

 
 یم بود، زرنیک

 ویل بشه دامادم خواست
 ...حیف
 کل کل ی حوصله دیگر بود کرده سکوت هم کیاشا

 خواست یم دلش فقط نداشت،
 .شود تمام ماجرا این زودتر

م بیا_  ...دختر
یک متس شد کشیده نگاهش ملیک صدای با  و آرام دختر
 به سیت   که زیر به رس

 و ابروانش میان نشست اخیم .میامد سمتشان به دست
 .انداخت پایی    را رسش
 .ندید هم را اش چهره خون   به حتر 

 ...بفرمایید_
 و کرد دراز را دستش گرفت قرار رویش به رو که سیت  
 های لیوان آن از ییک
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 آرام آنقدر د،کر  تشکر آرایم به و برداشت را باریک کمر
 دانست یم بعید که

 .باشد شنیده خودش جز کش
 :زد صدایش ملیک کرد رفیر   قصد که دختر 

م، وایسا_  ...اینجا بیا دختر
ک  و ایستاد ملیک جلوی زیر به رس و آرام رفت، جلو دختر

 :گفت نریم به
 !بله؟_

نر  ن   این از و بود عصبان   کیاشا  جوش به خونش غت 
 مک که آنقدر بود، آمده
 .کند خراب را چت    همه و چ   همه زیر بزند بود مانده

 ..!پشیمه نوه ... شارون ...کوچکیمه نوه این_
 را نگاهش رسی    ع و انداخت شارون به گذران   نگاه کیاشا
 چرا دانست نیم دزدید،
 نیم پاک خاطرش در خیس چشمان آن با اینانا تصویر
 !شود؟
 را ملیک یصدا حتر  که آنقدر بود، درگت   حسان   ذهنش

 به موقیع نمیشنید،
 داشت اشاره با ملیک و بود رفته شارون که آمد خودش

 چان   فهماند یم اون به
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 .شود یم رسد اش
 از کشید، رس نفس یک و کرد نزدیک لبش به را لیوان

 بود، شده پشیمان آمدنش
 با خواست نیم دلش اصال !آراکلیان؟ به چه را او اصال
 حال و کند وصلت آنها

 .گرفت یم تصمیم او جای داشت خشمش
 تا اما داره زیاد خواستگار .سالشه ١٨ تقریبا کوچیکم نوه_

 تا داشت نگهش حاال
 گذاشت پیش سال چند مادرش .کنه انتخاب خودش
 زنش دوری از باباشم و رفت
 زیاد ازدواج تو من های بچه انگار بیابون، و کوه به زد

 حداقل نیاوردن، شانس
 و نشن دچار اشتباه این به هام نوه هباش حواسم خوام یم

 .کی    انتخاب درست
 خنک دلش هم باز اما نشست، کیاشا لب روی پوزخندی

 ملیک دانست یم نشد،
 نشان محکم را خودش همچنان دارد سیع و شده شکسته
  از دهد،

 
 هایش وابستیک

  شود یم مگر اما .داشت خت   خون   به فرزندانش به
 
 زندیک

 آتش به را کش
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  و بکش  
 
 !بماند؟ گلستان خودت زندیک

 و ات نوه وقت یه و کنم دلسوزی مثال که گفتر  اینارو_
 !نخوام؟
 بود، شده موش بود شده خودش نوبت که حال ملیک
ی دیگر  نیش زبان آن از خت 
 .نبود اش مارموزی و دار

 !خوای؟ یم و شارون_
م یه گفتر  .کنم یم فکر روش دارم_ ت داری، دختر  دختر

 !کجاست؟
 :گفت بلند صدای با ملیک ، کیاشا تصور برخالف

 ...!اینجا بیار و سیلوا ...وارتان_
یک بعد ای لحظه و  یم نظر به شارون از بزرگتر  که دختر

 ٠ .شد خانه وارد رسید
ارت چشمانش از و بود محکم شارون خالف بر  یم رس 

 اثری نگاهش در بارید،
 روزی، همی    برای بود آماده گون   نبود خجالت از

 لب به لبخند و شد کشاننزدی
 :گفت ملیک به رو
 !؟...زدین صدام پدر_
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ش به ملیک که این از قبل  کیاشا بنشیند که بگوید دختر
 خییل و برخاست جایش از

 :گفت ناگهان  
 !درسته؟ دیگه بود شارون خوام، یم و ت نوه_

 حس را شدنش خرد رفت، کنار سیلوا لب روی از لبخند
 برایش این و کرد یم

 را خانواده این تک تک تا بود آمده اصال ...شتدا لذت
 که طور همان کند، خرد
 ...بود شده خرد
 را واکنش   چنی    توقع هم او ، خورد ای یکه ملیک

 یم را کیاشا اما نداشت،
 .ریزد یم را کرمش جور یک دانست یم شناخت

 !کردی؟ و فکرات زودی این به_
 !اینه؟ از غت   .کردم انتخاب منم کن، انتخاب گفتر  شما_

 به رسش دادن تکان با و ملیک ابروان میان افتاد گره
ش  الزم که فهماند دختر
 کیاشا از هم سیلوا گون   .بماند آنجا این از بیشتر  نیست
 اینگونه که بود نیامده بدش
 ن   ی چهره ی حواله را اش عصبان   نگاه .بود ریخته بهم

 راه و کرد کیاشا تفاوت
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 .برگشت را آمده
 ملیک به نگایه بود شده مطمی    سیلوا رفیر   از هم کیاشا

 :گفت و انداخت
 !بذاریم؟ مدارو قرار حاال خب،_

*** 
 کیاشا مجدد ازدواج خت   گذشت، رسعت به چت    همه
 از ای عده و پیچید جا همه
 یم دشنام پشتش و زدند یم سنگ اینانا به که ها همان
 مظلوم را او حال گفتند
ت ن   را کیاشا و خوانده  را دختر  این است قرار که غت 
 .کند بدبخت
 حال از بود مانده کم خت   شنیدن با هم خاتون سلطان
 پشش کرد یم فکر برود،

 وجودش در رحم ای ذره گون   اما شود یم پشیمان
 در را انسانیت او ...نمانده
ی کس هر ...بود کشته خودش در سالها همان  یم چت  
 متفاوت ها نظر و گفت
 ...بود
 تا نداشت قصد و بود رفته عمارت از کیاشا ی   ب این در
 این شدن قطیع روز
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 حرف ی حوصله نه دهد، نشان را خودش ها مراسم
 و داشت را ها وحدیث
 بود محال و بود گرفته را تصمیمش ...را شدن رسزنش
ش  ...دهد تغیت 

 نگاه اش چهره به ای ثانیه حتر  و بود شده جا اینانا از
 خواست نیم دلش ، نکرد
 آشفته این در شود، ثبت خاطرش در تصویرش هم زبا

 که بود مانده همینش بازار
 .شود بیدار وجدانش

 صدا و رس ن   چت    همه که بودن رسیده نتیجه به ملیک با
 هم ملیک و شود انجام
 در صدایشان هم خودش ی طایفه کرد نیم را فکرش که

 را مردم خشم و بیاید
د را شارون بود شده قرار .داد رضایت بود دیده  و بگت 
 ماه سه اینانا طالق برای
 سه تا گفت یم ...اش عده ماه سه همان .کنند صت  

 نیم طالقش نشود تمام ماهش
 ...بود کرده قبول هم ملیک و دهد
 خاتون سلطان که روزی .رسید فرا موعود روز باالخره و

 یم اشک مدت تمام
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 تا بود پشش انتظار در .بود شده دعا به دست و ریخت
 حرف او با دیگر بار
ی اما بزند  حاض   را اینانا دیگر بار .نبود کیاشا از خت 

 مانندی اینان و کردند
 در اوضاعش .بود افتاده ی گوشه حرکت ن   ای مجسمه

 نبود خوب عمارت این
 یم .داد یم ترجیح رفیر   به را کیاشا کنار بودن هم باز اما

 بیاید در چاله از ترسید
 .چاه داخل بیوفتد و
س با  زن دو و شد باز در که جوید یم را هایش ناخون استر

 .شدند وارد آراسته
و دو هر  با اینانا اما .داشتند لب به لبخند و بودند خورس 
 یم نگاه دو آن به ترس
 در و نشست پا ی پاشنه روی جلویش آنها از ییک که کرد
 صورتش آرام که حایل
 :گفت و کرد باز دهن کرد یم نوازش را
 هوان   و آب یه بریم پاشو ... پاشو !عزیزم؟ سیدیتر  چرا_

 گریه جای کن عوض
 قراره !نیست؟ خوشگلت چشمای این حیف کردن،
 .که نسالچ   نه بش   عروس
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 .زد نیم حرف که بود روز چند بود، کرده سکوت اینانا
 هایش حرف وقتر 
 !زد؟ یم حرف باید چرا نداشت ارزیس  
 را او عمارت شتر پ در از و شود بلند کردند کمکش دو آن

ون  کش تا بردند بت 
 یم جلو سختر  به اینانا سست پاهای ...نبیند را وضعیتش

 حرکت نای و رفت
 دوم قدم همان با نبود دختر  دو آن دستان اگر و نداشت
 .زمی    روی شد یم پرت

 مهربون آدمای نیست، دور زیاد آراکیان عمارت_
 مخصوصا وخونگرمی   
 با معدب، .واقیع معنای به مرد یه .وارتان پششون

 اونجوری ...آقا شخصیت،
 این از کن باور .نیسیر   ترسناک اصال اونا ترسیدی تو که

 روح ن   و رسد عمارت
ه خییل  .بهتر
 خشک لبان که بوده سختر  هر به چرخاند، رس آرام اینانا
 باز هم از را اش شده
 :زد لب و کرد
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 روح ن   و رسد عمارت همی    تو خوام یم من !نرم؟ میشه_
 .بمونم
ک  به نگایه و پاشید اینانا صورت روی به لبخندی دختر
 تا انداخت اطرافش
 جلو را رسش سپس و نیست اطراف آن کش شود مطمی   

 :گفت آرایم به و برد
؟ کنه پیدا و مامانت داده قول وارتان بگم اگه_  اصال !چ 

 االنشم همی    تا شاید
 .کرده پیداش

ک نگاه در زد یم ودود چشمانش و لرزید اینانا دل  دختر
 دنبال به رویش، پیش
 باور باید دانست نیم .بود نگاهش در هایش حرف تایید
 یم گول دارد یا کند
 ازدواج حال بود مادرش خاطر به اولش ازدواج !...خورد
 خاطر به هم دومش

ی تصمیم ...او  ی تنه به را دستش بود، شده تر سخت گت 
 و گرفت کنارش دیوار
 هایش حرف اگر .داد تکیه آن به را شرمق ن   تن رس

 به اصال !چه؟ بود راست
 !بگوید؟ دروغ که خورد یم دختر  این
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 تو برگرد بری دلخوری با خوای یم اگه نداریم، وقت_
 بمون منتظر و اتاق همون

 خواست یم دلش وارتان که اونجان   از اما .دنبالت بیان تا
 و عزت با عروسش
ام  .دنبالت بیایم خواست ما از عمارتش تو بیاد احتر
 ای دیگه راه میدون   خودت
 تا وارتان پیش بری و بش   اسب این سوار تون   یم .نداری

 یا .کنه عمل قولش به
 ...میتون  

؟ نکرد عمل قولش به اگه_  پیدا و مادرم نتونست اگه !چ 
 ...کنه

 یم که کسان   تمام از و برو ...حرف وارتان حرف_
س شناسنش  محال ...بت 

 باشه سنگم زیر .کنه عمل بهش نتونه که بزنه و حرف  
 ..!برات کنه یم پیداش
 دور او از کیم حال که عمارت به نگایه .شد دل دو اینانا
 و انداخت بودند شده
 کیاشا ، فرشاد جای که روزی آورد، یاد به را عقدش روز
 دیده خودش کنار را
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 بود، مانده پشتش مردانه کیاشا خیالش به که روزی بود،
 کرد یم خیال که وزیر 
 شود عاشق تواند یم کند، تکیه مرد این به تواند یم

 بخواهد او از و کند عاشقش
 ...حال و کند پیدا را مادرش
 ذهت   و خسته تت   با حال بود شده نابود تصوراتش تمام

 کرد یم ریسک باید آشفته
 است خت   کدام دانست نیم که کرد یم انتخاب را رایه و
 ...!رس   کدام و
ون اومدی عمارت از بفهمن_  اون کی    پیدات میان بت 

 تون   نیم دیگه وقت
 بد برات و کت   فرار خواستر  یم میگن وقت اون...بری
 تصمیم رسی    ع میشه، تموم
 !برمیگردی؟ یا میای ما با بگت  

 به دستش و شد جمع صورتش کشید تت   که پاهایش
 هم هنوز رفت، پایش مچ سمت
 دلیل تازه گون   و کرد، یم درد مدت همه این از بعد

 و .آورد یاد به را دردهایش
 !کیاشا؟ جز باشد توانست یم کش چه دلیلش
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 باعث شدند خارج عمارت از دوان دوان که نفری چند
 اینانا ی شانه دختر  دو شد
ند را  نبود، کردن فکر برای وقت دیگر .کنند بلندش و بگت 

 و بودند فهمیده گون  
 .ماند نیم نبرایشا فرار جز رایه حال
 ترسید یم تر، هراسان اینانا و شد یم بیشتر  صدا و رس

 و برو گفت یم عقلش
 دستر  با .خواهد یم چه دانست نیم هم خودش ...دلش
 نشست کمرش روی که
 آنها از ییک ، نشست اسب روی دو آن کمک با شد بلند
 و گرفت قرار رسش پشت

 :گفت ییک آن به اسب افسار گرفیر   با
 رم، یم رودخونه کنار از کن، گرم و ونرسش برو تو_

 .منتظره اونجا وارتان
 .شدند دور آنجا از رسعت با اسب افسار کشیدن با و

 :گفت دختر  به هراسان اینانا
 ...وایسا ، بزنم حرف خان با باید کن صت  _
 :داد جواب حرفش به توجه ن   دختر  اما و
ی هیچ حرفات باش مطمی    دیره، دیگه_  ارقر  نداره، تاثت 
 بده گوش حرفات به بود
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 .شده تموم چت    همه دیگه که االن نه داد یم گوش زودتر
وع و نیامد کوتاه اینانا اما  :کردن تقال به کرد رس 
 نیم و خان تو میشه، عصبان   رفتم اینجوری بفهمه_

 یم حرف باهاش شنایس،
 ...گم یم بهش زنم،

؟ بهش خوای یم چ  _
 

 نگهت عمارت تو که این !بیک
 نداره دوست که این !داره؟

 بدی تغیت   تون   نیم که رو کرده ازدواج باهات زور به و
؟ یم  !تون 

 رس فقط نداشت، جواب که حق حرف کرد، سکوت اینانا
 ثابت نگاهش و برگرداند

 و خواست یم کردن فرار دلش اوایل عمارت، روی ماند
 رفت یم داشت که حال
ی انگار  رفتنش به خون   حس نبود، راض   دلش تهه چت  

 با داشت سیع و نداشت
 یم آرام مگر اما کند آرام را خودش کیم مادرش به فکر به

 !شد؟
 تر کوچک و کوچک چشمانش مقابل در که عمارت
 تصویر و بست چشم میشد
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 بارم این :گفت خودش با و دید چشمانش پیش را مادرش
 فقط مامان، تو خاطر به

ت که برگرد برگرد،  ...ههپنا ن   خییل تو بدون دختر
ک اسب ایستادن با  نگاهش و چسبید محکم را افسار دختر
 چرخاند درختان بی    را
 صدان   که نکشید طویل گشت، یم کش دنبال به و

 :آمد رسشان پشت درست
 !نیومد؟ دنبالتون که کش_

ک  به رو و برگرد را اسبش ای حرفه حرکت یک با دختر
 .ایستاد وارتان

 رو گیلدا .اینجا برسن گهدی دیقه چند تا کنم فکر ویل نه_
 وقت خورده یه فرستادم
 .بریم اینجا از رسی    ع باید ویل بخره
 :گفت و گرفت اینانا سمت به را دستش آمد، جلو وارتان

، بیا_  .بریم اینجا از رسی    ع باید پایی  
ک به نگران و ترسیده اینانا  به باید چطور کرد، نگاه دختر
 کرد یم اعتماد وارتان

ک !رفت؟ یم او با و  باز شد اینانا ترس ی متوجه که دختر
 مهربان   در از هم
 :گفت لبخندی زدن با و شد وارد
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 وارتان، باشه اعتماد مورد اینجا نفرم یه نباش، نگران_
 بدی اتفاق هیچ کنارش
 تو برو، باهاش بشه دیر که این از قبل نمیوفته، برات

 .بینمت یم عمارت
 رایه وارتان با و دآم پایی    اسب از میلش خالف بر اینانا

 اسب شد، عمارت
 به رفت یم انتظار آنچه از زودتر و بود تر تندرو وارتان
 .رسیدند عمارت
 نگرفت را چشمش هم برقش و زرق حتر  که عمارنر 
 به تا کشت   یم طول چقدر
 دلش دانست یم فقط …دانست نیم !کند؟ عادت اینجا
 رسد اتاق آن برای زده لک
  آن رد مادرش با که تارییک و

 
 هیچ که اتاقیک کرد، یم زندیک

 برایش اما نداشت
 …عشق از بود پر

 عمیق ی گره آن با و بود نشسته بام پشت باال در ملیک
 که حیت   ابروانش بی   

ه کرد یم چاق را قلیانش  که بود شده وارتان   و اینانا ی خت 
 یم عمارت وارد
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 و رفتند در جلوی عمارت افراد ای عده رسی    ع شدند،
 به وارتان و گفتند دآم خوش
 دیدن با و کرد بلند رس آخر در داد، یم جواب اینانا جای
 سمتش به دو هر ملیک
 رسش نداشت خویس   ی خاطره ملیک از که اینانا رفتند،

 از و انداخت پایی    را
 که رسی دادین تکان شد جوابش و کرد سالم ادب روی
 جریحه را غرورش بیشتر 
 یک داخل آبش مرد این با دانست یم االن از کرد، دار

 تا باید و رود نیم جوب
د فاصله او از تواند یم  .بگت 
 مون   یم عواقبشم پای !نه؟ کردی خودت کار باالخره_

 !دیگه؟
 :گفت جدی خییل ملیک جواب در وارتان

 به اینجا از رفتیم پیش شما ی شیوه با و کار اینجای تا_
 ی شیوه به و بعدش
 .خودم

 !مونه؟ یم ساکت کیاشا کردی فکر_
 همه من، بارم یه آوردین در و صداش شما همه این_

 نگران کش دونیم یم اینجا
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 این خواستی    یم شما نیست، کیاشا قال و داد یا سکوت
 منم خب که شه انجام کار

 .دادم انجامش
 :پرسید و کرد ای اشاره اینانا به ابرو و چشم با ملیک

 !اینجوری؟_
 بشه، من عروس قراره دختر  این اگه همینجوری، بله_

 عزت غرورش، آبروش،
ای خییل و نفسش  کردین فکر مربوط، من به دیگشم چت  

 خودمون بود قرار اگه
 همی    به آوردنش بیارتش بخواد کیاشا یا دنبالش بریم
 !بود؟ راحتر 

 و مدارامون قرار قبال ما .پش نیست ما مشکل دیگه اون_
 بود قرار و گذاشتیم

 همینطور داره خودتم عموی دختر  بریم، پیش همون طبق
 نکنه چیه میشه، عروس
 !تره؟ رنگی    این خون

 اجبار به البته میشه، شما خودخوایه قربان   داره شارونم_
 و خودش خواست به یا

 پس کرد، قبول خودش بس، و دونه یم خودش فقط
 آیا اما مونه، نیم توش حرف  
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م این  !کرده؟ انتخاب خودش دختر
 های دندان بی    از حرص با و شد تر غلیظ ملیک اخم
 :غرید اش شده قفل

 ...وارتان_
 و گرفت را اینانا دست مچ وارتان ملیک، شدن عصبان   با

 :گفت
 مشکالنر  تمام بعد به این از پس بشه من زن قراره اگه_
 میشه مربوط بهش که
 .کنم یم حل خودم رو
 به برنداشته را دوم قدم اما پله سمت به کرد گرد عقب و

ه و برگشت عقب  در خت 
 :داد ادامه و شد ملیک آتیشی    چشمان

 نیست مهم ...ست خانواده این از جزن   دیگه دختر  این_
 .شناسنامشه تو اسیم چه
 من زن چشم به و اون همه دیگه اومده وقتر  از اینه مهم
 حواستون ...کی    یم نگاه
 دید یم اجازه بقیه به و کنید یم رفتاری چه من زن با باشه
 رفتار باهاش چطور
 .کی   
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 وارتان نداشت خوش .برخاست جایش از غضب با ملیک
 صحبت اینطور او با

 :اینانا خاطر به هم آن ، کند
 ....کنم رفتار چطور هرکش با دونم یم خوب من_

 :حرفش میان پرید تند وارتان
 خییل کنار از ساده رسی این چون .بدونید که امیدوارم_
ا از  .نمیشم رد چت  
 ...وارتان_
 لحظه هر و کنه نیم سکوت کیاشا خودتون ی گفته به_

 پیدا کلش و رس ممکنه
 ؟!ببینه کردن بحث حال در مارو خواید نیم که شما شه،
 قبل از که برد اتافر  سمت به را اینانا و رفت پایی    ها پله از

 کرده آماده برایش
 .بود
 شده برداشته وارتان به نسبت گاردش کیم حال که اینانا
 :پرسید آرایم به بود

 !کردی؟ کارو این چرا_
 که پرسید هم را اش بعدی سوال کرد سکوت که وارتان
 :نماند دلش روی حداقل

 !زدی؟ حرف باهاش اینجوری چرا_

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 و ترس توانست یم چرخید، اینانا سمت به وارتان بار این
 چشمان در را امیدی نا

 یم خودش حال به را او اگر ببیند، حالش ن   و مظلوم
 آینده چه نبود معلوم گذاشت

 : بود انتظارش در ای
 !بودیم؟ اینجا االن گفتم نیم اینارو کردی فکر_
 ...کنه لج اگه_

 که زمان   تا گفتم بهت .نباش اینش نگران تو کنه، نیم
 چشم به کنم پیدا و مامانت

 قراران   و قول یه هم با .کنم یم نگاه بهت امانتر  یه
 !اینه؟ از غت   گذاشتیم

م با انااین  به آمدن راه در انداخت، پایی    را رسش رس 
 را هایشان حرف عمارت

 هایش حرف روی شود یم چقدر دانست نیم و بودند زده
 .کند باز حساب

م من االنم_ ی یه قمر ننه میگم مت   هم بخوری بیاره چت  
 در تنهان   از که این

ه یم فرامویس   وقتان   یه خوبیه، زن بیای،  آدمان   اما گت 
 هیچ و زندگیش مهم
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 میگم تا االنم .باشه حواست پس کنه، نیم فراموش وقت
ی یه  کنه آماده برات چت  
ی دوش یه بری تون   یم بیاد و ، حال رس خورده یه بگت   یس 
 دست چند یه بقیم از

یم روزا همی    تری، راحت کدومش با ببی    گرفتم لباس  مت 
ان   و خرید

 که چت  
 فقط افتاد اتفافر  منم دنبو  تو .کنیم یم تهیه و داری الزم
 باشم جا هر بگو، خودم به

 باشم، خونه آفتاب غروب از قبل تا کنم یم سیع همیشه
 خت   حتما قبلش نشد اگرم
 !شدی؟ متوجه دم، یم

 داد، تکان رسی کرد یم غریت   احساس همچنان که اینانا
 ای لحظه هم وارتان
 اتاق از آخر در و ماند ثابت اینانا روی نگاهش کوتاه
 را اینانا و رفت .شد خارج

 .گذاشت تنها وحشت و دلهره از دنیان   با
  احساس که آن از بیشتر 

 
 گرفیر   دوش دلش یا کند گرسنیک

 خوان   دلش بخواهد
 و بود نخوابیده درست مدت این در .خواست یم راحت
 هم کوتاه ساعت چند همان
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 یم حرام او بر را خواب که بود هان   کابوس از پر
 بر نشسته طور کرد،همان

 باید بست، چشم و داد تکیه دیوار به را رسش تخت روی
 دست به را خود

 .دید برایش هان   خواب چه ببیند تا سپارد یم رسنوشت
 و داد قورت را بغضش

 :کرد ناله آرام دل در
؟ مامان_  !کجان 

*** 
 به بود زده زل لب به لبخند .بود ای ساده و آرام زن ننه
 دقیقه چند هر و اینانا
 وارتان که طور همان رفت، یم اش صدقه قربان یکبار
 زیاد اش حافظه بود گفته
 دیگری شخص با او که بود عجیب اما کرد نیم یاری
 را او و بود گرفته اشتباه
 تا شد نیم قضیه این منکر هم اینانا و زد یم صدا الی   
زن  امید نا و دلخور پت 
 برای اشتهان   که این با دستش نکردن رد برای نشود،
 آش قاشفر  نداشت خوردن
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 عجیب که طعیم از شد خایل دلش تهه و برد دهان به
 بود، مادرش دستپخت شبیه
  هم باز

 
 برای را بعدی قاشق و آمد رساغش به دلتنیک

 .برد باال بغضش داد قورت
ی جون بخور_ م بگت   وارتان اینجوری شدی، الغر .دختر

 ها، ده یم طالقت
ه دیگه زن یه بره فردا سپ اگه باشه، تپیل باید دختر   یم بگت 
؟ چیکار خوای  !کت 
 بخور فقط تو کنم یم درست خوشمزه غذاهای برات
 !باشه؟
 به نگایه ناخداگاه و داد تکان رس اجبار روی از اینانا

 فکر در و انداخت خودش
 از بعد بود، شده رنجور و ضعیف چقدر رفت، فرو

 پا از کامال مادرش شدن ناپدید
 . بود درامده

 چشمان به را نگاهش دید دهانش جلوی که قاشفر  با
 .دوخت قمر ننه مهربان

 دردونم عزیز بخور .قشنگم دختر  بخور _
 دیگر مادرش از دوید،بعد چشمش به اشک حرف همی    با

 قربان اینطور کس هیچ
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 این آغوش به داشت دوست چقدر .بود نرفته اش صدقه
د پناه زن  های های و بت 

 کار این برای دیگران و کند ناراحتش دترسی یم اما بگرید،
 هنوز کنند، رسزنشش

 و نداشت خت   هایش آدم برخورد و عمارت این قوانی    از
 شد یم باعث همی   

 روی تلج   لبخند .نزند آب به گدار ن   باشد حواسش
 را صورتش و نشست لبش
د دهان به را ننه دست قاشق تا برد جلو  صدای که بت 

 هب لرزه عمارت در فریادی
 به را نگاهش و شود بلند رسش شد باعث و انداخت تنش
 .بدوزد در
ون بیا .…ملییییییییک_ ، مرد بت   ناموس اینجوری حسان 

؟ یم دزدی  زن !کت 
ون بیا اینانا …اینانا !بردیش؟ کجا !کجاست؟ من  ...بت 
 او به آرامش ای لحظه برخاست، جایش از هراسان اینانا

 بید مثل بدنش .بود نیامده
 بزرگ اشتبایه که داشت کودیک حال و حس و لرزید یم

 حال و شده مرتکب
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 گردد، یم دنبالش به عصبانیت با و آمده خانه به پدرش
 تربیت اش وظیفه پدر اما

 !چه؟ کیاشا است
 بگید نکردم خراب رستون رو رو اینجا تا گفتم، کنید ولم_

ون، بیاد اینانا  بت 
 .…ایناناااااا !آره؟ بود این قرارمون
 کردنش آرام قصد ای عده بود معلوم و زد یم فریاد کیاشا

 نیم آرام اما داشتند، را
 به نگران دید را اینانا خراب حال که قمر ننه .گرفت
 را دستش دو و رفت سمتش
 داد یم تکان را رسش که حیت   و گذاشت او گوش روی
 :گفت

ی ، تو نده گوش_  وارتان ندارن، کاری تو با نیست، چت  
 تو میاره، در پدرشونو

م باش آروم  .ذاره نیم وارتان نداره، کاری تو با کش .دختر
 صدای شنید نیم که صدان   تنها لحظه آن در اینانا اما
 با چرا دانست نیم بود، ننه
 در داشت اضار هم باز دارد کیاشا از که تریس همه

 و دست بماند، عمارتش
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 در و شود بلند خواست یم دلش چقدر و شد شل پایش
 وقت یک تا کند قفل را

 زیر نیاید، رساغش به عصبانیت از حجم این با کیاشا
 بعید داد یم هم جان دستش

 اصال …هم وارتان و برسد دادنش به ملیک دانست یم
 !بود؟ عمارت در وارتان

 من از خت   ن   اینطور که !بود؟ این قرارمون نامروت د_
 عمارت تو بیای پایس  
ون بیاد اینانا بگید آقا، شدم پشیمون اصال !دزدی؟ من  بت 
 بیارمش، نرفتم خودم تا

 ...شد تموم همینجا داشتیم مدار قرار هرچ   …رسی    ع
 در الی ، رفت در سمت به و شد بلند جایش از آرام ننه
 آن بفهمد تا کرد باز را

ون به صدای با اما است خت   چه بت   به که محکیم ی ض 
 هراسان خورد در
 و بود ریخته بهم عمارت کل .تبس را در و شد اتاق وارد
 مقرص را خودش اینانا
 گرفته هم را عمارت این آرامش نیامده هنوز دانست، یم
 اینجا ترسید یم و بود
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 شود مجبور روز هر و ها حدیث و حرف از شود پر هم
 و بشنود حرف کیل

 را دستانش که بود خودش بار این کند، سکوت ناچارا
 یم هایش گوش روی

 یم کاش بود، خسته شنیدن از دیگر ود،نشن تا گذاشت
 حرف خودش را بار این شد
 و ها حرف به که بود ای شنونده و کشید یم فریاد زد، یم
 گوش هایش زجه

 ...همی    کند آرامش و بسپارد
 کرد، نثارش لگدی و برد یورش در سمت به عصبانیت با
 هجوم سمتش به نفر دو

 عصبانیت از حجم آن با اما گرفتند را دستانش و بردند
 آن نبود، دارش جلو کش
 فریادش صدای رفت، جلو و زد پس خشم با را نفر دو

 کس هر بود شده باعث
د پناه ای گوشه  نگاهش ترس کیم با و متعجب و بگت 
 نشده هیج   هنوز کند،
 گوشه مت    داشتند، هراس او از هم عمارت این اهایل دیگر
 خشونت با را حیاط
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 در کنارش های گلدان و مت    شکستند صدای و برگرداند
 همه وحشت و آمیخت هم
ی افراد بار این کرد، چندان دو را  کردنش آرام برای بیشتر

 صدایش اما رفتند جلو
 :شد نیم قطع

ون بیا ملیک_  پس جواب بیا !شدی؟ قایم کجا ببینم، بت 
 ...بده

 و رفت ها پله سمت به بود بیننده لحظه آن تا که ملیک
 :داد جواب باالخره

ته؟ چه_  …جلو بیا آدم عی    بزن   حرف خوای یم !خت 
 بیشتر  چه هر کردی فکر
ی؟ جواب زودتر بزن   داد  !میگت 

 دوخت، ملیک به را آتشینش نگاه و ماند جایش رس کیاشا
 کاسه دو همانند چشمانش

 با نه …اینگونه نه اما بود همی    قرارشان … بود خون ی
 از خارج و کلک دوز

ی ترین کوچک اگر و …رفتند پیش برنامه  خالف چت  
 اصال رفت یم پیش میلش
 یم دست او به خوردن رکب حس و نبود خوشایند برایش

 نیم دلش داد،اصال
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 و دارد دوست که بکند را کاری همان ملیک خواست
 به و بنشیند هم آخرش
ی از بیشتر  مرد این خندیدن از …بخندد ریشش  در هزچت  
 …داشت نفرت دنیا

 من عروس دزدیدن و شدن من مارتع وارد اجازه ن  _
 !بود؟ برنامه این کجای
 . بود شده خشدار عصبانیت شدت از کیاشا صدای
 ها پله از خونشد و آرام ملیک
 :آمد پایی   

 نمیاد، حساب به تو عروس دیگه دختر  اون !تو؟ عروس_
 قبول که شب همون
 عروس شد دیگه وارتان رو گذاشتیم اسمش و کردی
 .وارتان

 رو اسمش منه، عمارت تو که زمان   تا !اینو؟ گفته یک_
 من که وقتر  تا و منه
 هنوز بذاره، عمارت این تو و پاش نداره حق ندادم اجازه
ی  شت   نشده، قطیع چت  
 !شد؟ فهم

 پشتش که دستان   با و آمد پایی    هم را پله آخرین ملیک
 سمت به بود زده گره
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 :افتاد راه کیاشا
 تو کارم صالح کرده، تموم و ارک زودتر وارتان دیره، دیگه_

 گفتم بود، همی   
ی  دونم یم خودم دختر  عی    رو بشه عروسم قراره که دختر

 حرفم رس االنم و
 و حرف انقدر کردم نیم فکر اولش راستش .هستم
 نداشتم خوش بیاد، پیش حدیث

 یه کش هر و کردن دوره و عروسم مردم که حایل در
 کنه یم بارش حرف  

ینب اینجا، بیارمش  و کار اینجوری که بود همی    کار هتر
 .کنیم تموم
د هم روی را هایش دندان کیاشا  جواب غیض با و فش 
 :داد

 یم ایم دیگه کس صالح مگه خودت صالح جز به تو_
 بیشتر  تا االنم !خوای؟
 .بیاد اینانا بگو ندادم دستت کار و نشدم عصبان  

 این دوار  اینانا که موقع همون از .دیره دیگه که گفتم_
 وارتان زن دیگه شد خونه
 .بیاد زودتر عروسش خواست یم وارتان میاد، حساب به
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 را او نفری دو هم باز و ملیک سمت برد هجوم کیاشا
 رس بالن   که چسبیدند سفت
 :نیاورد ملیک

 همینجا و دوتاشون هر خون تا کرد، غلط خییل وارتان_
 بیاد اینانا بگید نریختم
ون  لحظه این از و کردید خراب چیو همه خودتون …بت 
 هیچ دیگه ما بعد به

 .نداریم بهم نسبت قویل هیچ و نسبتر 
 که کاری از هم زیاد لحظه آن در ، زد پوزخندی ملیک
 نا بود کرده وارتان
 این تا کیاشا دانست یم اگر شاید رسید، نیم نظر به راض  
 یم عصبان   اندازه
 . داد یم را کاری همچی    دستور زودتر شود

 خان میگن !گن؟ یم راجب چ   مردم تازگیا دون   یم_
 کم کم داره و شده دیوونه
 رو ازت کم کم میشه باعث همی    و داداشش، لنگه میشه
 همون و گردونن بریم
 کال بدن ترجیح بردن یم حساب ازت که نفریم چهار

ن و نادیدت  دیگه و بگت 
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 و گرفتر  تصمیم خودت ازدواجت موقع نیاد، سمتت
 ازدواج و نشد جدا موقع

 باز خان که بپیچه خت   جا همه اگه االن ، خودت مجددتم
 عوض و نظرش هم
ی دنبال و کرده  دیگه ییک زن حاال و داده خودش که دختر
 دست بازم و شده
 شک که نفریم چند همون !میگن؟ چ   مردم نیست بردار
 که میشن مطمی    داشیر  
 باعث دیوونه خان یه از ترسشون همی    و شدی دیوونه

 ممکن و میشه نگرانیشون
 خان رس که کی    ییک به دست خودت از تر دیوونه تا چند
 حاال آب، زیر بکی    و

 و زن نگران و ترسن یم هوسبازشون خان از چون !چرا؟
 فهیم یم شونن، بچه
 !گم؟ یم چ   که
 و لرزید یم دستانش نمیامد، در کیاشا خون زدی یم کارد
 جنون به بود مانده کم

 را ملیک خون همانجا و بزند را چت    مهه قید ، برسد
 هم خودش وقت آن بریزد،
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 مشکل فقط نبود، مهم برایش شد یم کشته همانجا را
 نیم دلش که بود اینجا

د، و کند تمام لحظه یک در ملیک خواست  زجر باید بمت 
 تا دید یم را کشیدنش

 زجر کم اش خانواده و خودش مگر گرفت، یم ارام
 یک در حاال !بودند؟ نکشیده
 !شد؟ یم پاک اش گذشته کرد یم تمام را ملیک کار لحظه
 :کرد رها را خالص تت   و رفت جلو دیگری قدیم ملیک

 تمام، و چت    همه زیر زنیم یم فوقعش نشده، دیر االنم_
 اون خوده از قبلش ویل
س دختر   یم اگه اصال .نه یا پیشت برگرده خواد یم ببی    بت 

 بمونه اونجا خواست
 .دنمیوم که
 بود ایستاده کنارش که هان   آدم همان از ییک به رسی    ع و

 و برود تا کرد ای اشاره
 خون کیاشا بیاید اینانا که فاصله این در .بیاورد را اینانا
 تمام و خورد یم را خود
ون گردنش های رگ  کار چه دختر  آن برای .بود زده بت 
 ایمان حال که بود کرده
 !گشت؟ بریم باید چرا اصال !برگشتنش؟ به باشد داشته
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 از جوان   انتظار به همه و گشت یم کندی به لحظات
 باز در که بودند اینانا جانب
 گچ همانند رون   رنگ و افتاده پایی    رسی با اینانا و شد

 هر شد، دیوارخارج
 روی سنگی    ای وزنه گون   که بود ای گونه به قدمش
 کند، یم سنگیت   پاهایش

 :گفت یم لحظه ره و بود دنبالش به هم ننه
 ول منو دختر  ...نکرده کاری که اون !بردینش؟ یم کجا_

 ...وارتان ...کنید
؟ پشم وارتان  !کجان 
 او ای لحظه ذهنش در داشت، برنیم اینانا از نگاه کیاشا

 شان عرویس شب با را
 پایش یک ...بود شده ضعیف و الغر چقدر کرد، مقایسه

 راه سختر  به و لنگید یم
 دندان فشار و شد مشت اراده ن   ستشد ...رفت یم

 قرار ...بیشتر  هم رو هایش
 ...برسد اینجا به نبود

م، اینجا بیا_ س، دختر  نداره، کار باهات کش اینجا نتر
 عروس که زمان   تا حداقل
 ...جلوتر بیا .مت  
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 ای گونه به ، رفت جلوتر کیم ملیک خواست به اینانا
 و باشد کیاشا راستش سمت
 دیدن و کردن بلند رس جرعت حتر  .ملیک چپش سمت
 را برزچ   چشمان آن

 .نداشت
 بریم باهاش برگردونه، رو تو داره اضار و دنبالت اومده_

 !گردی؟
 جوان   چه دانست نیم لحظه آن در بست، چشم اینانا

 یم ملیک از است، درست
، هم شاید و کیاشا ی اندازه به شاید ترسید،  یم بیشتر
 ها حرف این تمام دانست

 از نیست، آمدنش به راض   هم ها آنقدر و است یلمشف
 … و وارتان قول طرف  

یس نیست الزم_ ام با بری بخوای ، بتر  یم برت کامل احتر
 بخوای و گردونم
ه، اینجا از رو تو تونه نیم کس هیچ هم بمون    حاال بت 

 میمون   خودته، با انتخاب
ی؟ یا  !مت 

 را هایش ناخون و کرد گره هم در را لرزانش دستان اینانا
 رو کشید یم
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 که کرد یم فکر و بود کلنجار در خودش با انگشتانش،
 است درست تصمییم چه
 :پیچید گوشش در آرایم صدای که
 بیا …نیست تو ی خونه نیست، تو جای اینجا …اینانا_

 !هوم؟ …بریم
 را نگاهش و کند بلند را رسش تا کرد جمع را جرئتش تمام
 بدوزد، کیاشا به

 وارد دیگری در از داشت قصد ، بود شده کم شعصبانیت
 مانند درست شود،
 اش النه از هم را مار خوش زبان مادرش قول به…ملیک
ون  اما کشد یم بت 
ون اش النه از که باشد مار آن خواست نیم  ...رود یم بت 

 آلودش بغض چشمان
 که نگایه …درد با غمگی    رنجور، . دوخت کیاشا به را

 فحر  زبانش از بیشتر 
 …داشت گفیر   برا
 …گفتر  خودت …خواستر  خودت اما_

 را این بود خودش منافع دنبال به کیاشا ، لرزید صدایش
 .دانست یم خوب
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 گردونم برت اومدم …زیرش زدم االنم گفتم، چ   یه من_
 همینو مگه …خونه
؟ نیم  !خواستر
 :جنباند رسی اینانا

 که هبلرز  تنم هنوز تا برگردم خوام، نیم دیگه نه، دیگه_
 نکنه که !کیه؟ بعدی نفر
 …بخواد بازم

، دیگه شد تموم_  من نظرت به ، بنداز من به نگاه یه دختر
 که کش دنبال اومدم
 !کنم؟ ولش دوباره بخوام
 کیاشا با کیاشا این شد، یم نرم دلش داشت کم کم

 و آرام لحن داشت، فرق همیشه
  کیاشای به اصال مهربانش

 
 .نداشت شباهت همیشیک

 و کرد یم نگاه جدید کیاشای به خیسش چشمان پس از
 برای دلییل دنبال به دل در
 مردانه صدای که گذشت یم هایش حرف و کارهایش این
 :پیچید گوشش در ای
ه؟ چه اینجا_ ؟ یم چیکار اینجا دیگه تو!خت   !کت 

 وارتان و کیاشا اگر ، برداشت عقب به قدیم ترس با اینانا
 یکدیگر رس بالن  
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 چنی    در باید چرا دانست نیم هم خودش !؟چه میاوردند
 نگران خود جای موقعیتر 

 و کیاشا میان درست و جلوتر وارتان باشد، دو آن حال
 جانب به حق و ایستاد اینانا
 :گفت

 !اینجا؟ خوای یم چ   !چیه؟_
 و چسبید را وارتان ی یقه یکهون   حرکت یک در کیاشا
 را جلوش نتوانست کش
د  :بگت 

، یم خودت قاتل ومن باالخره تو_  عمارت تو اومدی کت 
  بعد دزدی من

 
 چ   مییک

 .شده چ   دم یم نشونت االن !شده؟
 بار که آمد، فرود وارتان صورت روی محکمش مشت و

 دو از را دستانش دیگر
 یم کار به را زبانش دست جای به باید حال گرفتند، طرف

 .نداخت
 دو ردم،ک اعتماد آراکلیان شما به کردم اشتباه اولشم از_
 خودتون، از تر باز دره

 کیاشا من بگید، دروغ سگ عی    بلدین فقط خودتونید،
 با و عمارت این اگه نیستم
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 بد با .کیم من نفهمیدین هنوز ، نزنم آتیش تکتون تک
 فقط …افتادین در کش

 صت  …نشونمتون یم سیاه خاک به چطور ببینید و بشینید
 …فقط کنید
 و شد تر نرم کیم ملیک که بود کارساز تهدیدش گون  
 :آمد جلو

 رساغ نمیومدیم اولش از بودیم رس   دنبال اگه ما پش ببی   _
 اول همون از خودت،

 که شد زده بینمون حرفان   یه کردیم، یم و خودمون کار
 و واستادیم پاش هنوزم
 خواستم کردم بد امروزم کار بابت .نمیشیم منکرش
 ن   و صدا ن   و عروسم
ون دون   یم خودتم !اینجا؟ بیارم دردرس  چ   عمارت این بت 

 جفتمونه انتظاره در
 به خوای یم میشه، زده راجبمون دره حرفان   چه و

؟ دامن شایعات  !بزن 
ی قبلش چرا پس_ ؟ من به چت    تو چ   نگفتی    چرا !نگفتی  

 !گذره؟ یم رستون
 یم پیش من اطالع بدون و قایملیک چت    همه باید حتما
 خواستی    یم که !؟ رفت
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 !من؟ برا بمونه انگش طفق
 از بیا، خودت به پش، نداشت قصدی همچی    کش_

 قرار که روزی از بعد
 خب ...امروز به تا شدی ناپدید یهو گذاشتیم و مدارامون

 یم خت   بهت چطور باید
 و دختر  این تون   یم بخوای گفتم من ضمن، در !دادیم؟
ی خودت با برداری  بت 
 توهی    بهش ذارم نیم دیگه اینجا ...خودش ی اجازه با ویل
 ...بشه
 :داد ادامه و اینانا سمت را نگاهش و
 برگردی یا بمون   من عروس خوای یم ...جان دختر  بگو_
 !؟

 هم کیاشا دوخت، کیاشا به را نگاهش دیگر بار اینانا
 پناه ن   امروز خودش مانند
 عصبانیت شدت از اش سینه ی قفسه رسید، یم نظر به
 ایی   پ باال ها مکش کش و
ی از نشان اش ریخته بهم موهای و شد یم  یم هایش درگت 
 این دانست نیم .داد
وع کجا از کینه  است قرار دانست یم فقط شده، رس 

 سمت به و شود قربان   خودش
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وز دیگری و شکسته غرورش ییک آن برود کس هر  پت 
 ...است میدان
 آرام و برد پایی    را رسش ترشد، نزدیک اینانا به وارتان
 :گفت

س_  ...امان   در اینجا بکنه، تونه نیم کاری نتر
 یعت   شد، بیشتر  اضطرابش درعوض و نشد گرم دلش
 ملیک برخالف وارتان
 از یا !ماند؟ یم حرفش رسه و بود حرف هایش حرف
 یم بازی نقش اول همان
 !داشتنش؟ نگه برای کرد
 کش بود بار اولی    برای گرفت، یم را تصمیمش باید

 و ستخوا یم را نظرش
 به تا دهد انجام خودش خواست به را کاری داد یم ترجیح
 رسش دیگران، اجبار

 چسبید اش چانه که حدی در انداخت پایی    ممکن حد را
 رسدی عرق گلویش، به

 روی را هایش ناخون فشار و کمرش روی نشست
 این با کرد، بیشتر  انگشتانش

 و آرام صدای با و دریا به زد را دلش نبود مطمی    که
 :گفت لرزانش
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 ...میمونم_
وزی رس از لبخندی ملیک  :گفت ناباورانه کیاشا ، زد پت 

؟_ ؟ !بگو؟ دیگه بار یه !چ   !میمون 
 تکان رسی کیاشا برزچ   ی چهره به کردن نگاه بدون اینانا
 دیگر بار کیاشا و داد
د یورش سمتش به کرد سیع  چسبیده او که دستان   و بت 
 .ندادند اجازه بودند

؟ یدار  چ  _
 

 گول گفیر   گوشت دره حرف تا چهار !مییک
 دادی و عقلت خوردی
 رسه خوای یم نموندن من با حرفشون رس اینا !اینا؟ دست

 تو با حرفاشون
؟ انقدر !بمونن؟  !احمفر
 علم قد کیاشا جلوی و داد نشان خودی باالخره وارتان
 :کرد

 کس ن   انقدر دیگه االن باش، دهنت حرف مراقب_
 بتون   تو که نیست

، توهی    بهش همینطوری  گرفتر  و جوابت که االنم کت 
 دیگه برو، بکش راتو
 ...نبینمت اینورا
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 دیگر بار کیاشا .برگردانند داخل به اینانارا کرد اشاره و
وع  قال و داد به کرد رس 
 او کردن خارج برای بودند تالش در نفری چند و کردن

 که این از ازعمارت،
 کرد، یم اش دیوانه رسید نیم کش به لحظه آن در زورش
 خواست یم دلش

 روی نگاهش ...نشد و کند تمام دیگری طور را داستان
 که اینانان   ..بود اینانا
 که حیت   و شد عمارت وارد رسش پشت به نگاه بدون

 گونه روی اشکش قطرات
 گرفته درستر  تصمیم کرد یم دعا دل در چکید یم اش

 و تاب بدنش دیگر باشد،
 فرق چت    همه اینجا شاید ...نداشت را خوردن کتک توان
 دستش پشت ...کرد یم
 آرام کیاشا های فریاد به توجه ن   و کشید صورتش روی را
 حقش :گفت دل در
 بدتر این از باید کنه یم اینطور زنش با که کش بود،
 ...بیاد رسش
 یم برایش کیم فقط کیم، دلش تهه چرا دانست نیم اما

 گذشته از که سوخت،او
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 ...نداشت خت   بارکیاشا خفت و ختل ی
ی هر و کشید یم عربده بلند صدای با  دستش دم که چت  

، کوبید یم را بود  زمی  
 خودش به کش هر از بیشتر  نبود، دارش جلو کش
 دستان بود، زده آسیب

 نفهمید بود، چت    همه گواه اش پاره لباس و خونینش
 اتاقش به را خودش چطور
ی هر و رساند  پاره تکه یا را شد یم اینانا به مربوط که چت  
 پرتش یا و کرد یم
 که رسید تختشان به زورش آخر در و دیوار سمت کرد یم
 قبل و برگرداند را آن
 سلطان و شد باز اتاق در شود تر دیوانه این از که این از

 .شد وارد خاتون
 مادرش جز اصال ...نیاورد طاقت دلش و بود مادر باالخره

 جرئت کش چه
 !داشت؟ را او به شدن کنزدی

 یم بی    از خودتو داری فقط خدا به نکن، پشم نکن_
 تموم و دشمت   این بری،
 .نمیشه درست هیج   اینجوری زندگیت، به بچسب و کن
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 جلوی خون دید که را مادرش خیس های چشم کیاشا
 جلو و گرفت را چشمانش

 :شد یم تداغ برایش هم باز گذشته گون   رفت،
 باشم آروم چجوری بگو تو !چجوری؟ !باشم؟ آروم_

 و زندگیمون که کش وقتر 
 هر و چرخه یم راست راست داره نشونده سیاه خاک به

 یم خواد یم دلش غلیط
 که بود نشسته صابر پای زیر رفته یادت مگه کنه،

ش  در بهش بندازه و دختر
 ازت و هات بچه از ییک مگه بودی، حامله تو که حایل

؟  و شوهرت مگه !نگرفیر 
  !بود؟ اینطوری یک فرشاد !نکردن؟ معتاد و پشت

 
 زندیک

ت  نابود مگه و دختر
 کردن پر و شوهرت کم شدی، تحقت   کم خودت !نکردن؟

 جون به بیوفته بیاد که
 بچه به خودت، به ...بنداز من به نگاه یه ...بچش و زن

 !سالمیم؟ کدوممون هات،
اهنش طرف دو  زخم کردنش پاره با و کشید و گرفت را پت 

 رخ به را تنش های
 :کشید
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 !کنم؟ چیکار گذاشیر   برام که هان   یاددگاری این با_
ه یادم چطور  روز به چه مت 
 یم ...پاچیدن هم از و خانوادم و آوردن خانوادم و خودم
 نمیشم !باشم؟ آروم خوای
 اون رس بالهارو این تک تک که زمان   تا خاتون، سلطان
 آروم نیارم عوضیا
 ...نمیشم آروم !هیم؟ف یم ...نمیشم
 اما داد یم پشش را حق ...گریست یم های های سلطان
 دیدن طاقت دیگه دلش
 و بود شده تمام گذشته ...نداشت را هایش بچه حال این

 یم درد پشش هنوز
 یم آزار همی    و بود نشده خوب هایش زخم هنوز کشید،

 سالها را خودش ...داد
 فرزندانش اش ران  نگ تنها حال و بود کرده فراموش پیش

 را آنها باید بودند،
 ...داد یم نجات
 تند اش سینه ی برهنه عضالت و زد یم نفس نفس کیاشا
 شد، یم پایی    باال تند
 هر که بود نگران خاتون سلطان و نداشت چهره به رنگ
 بیوفتد، پس پشش آن
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 ...کشید آغوش در را پشش رنجور تن و رفت جلو آرام
 ، اش سینه به آرام
 بغض صدای با و زد بوسه هایش زخم از ییک جای رستد

 :گفت آلودش
 نکنه کرده، کور چشماتو میاره، درت پا از داره کینه این–
 بیای خودت به وقت یه
ی تنها نه ببیت   و  چهار همون بلکه نیاوردی دست به چت  
 دست از هاتم داشته تا

 ضبط و ثبت و چت    همه که هست خدان   باالخره ...دادی
 چیو همه ، باشه کرده
 ...خودش به بست  

دم سال همه این_  این !کرد؟ چیکار !شد؟ چ   بهش ست 
 اون   کار نه خودمه کار
، یم حرف ازش داری تو که  کاری خواست یم اگه اون زن 
 کرده حاال تا کنه
 ..بود

 نیم چت    هیچ ...بست چشم و کرد سکوت خاتون سلطان
 را پشش نظر توانست
 ...شد نیم پاک ها راحتر  این به ینشچرک دل ...برگرداند
 آماده را خودش سالها
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 نظرش از بود محال حال و روزی چنی    برای بود کرده
 ...برگردد
 :زد لب آرام هایش اشک شدن رسازیر با و کشید آیه

 چیکار من بیا تو رس بالن   کیاشا، نت   بی    از خودتو فقط_
 ...!کنم؟
ک یصدا به مت    روی نشسته و بود تاریک هوا جت   جت 
 یم گوش عمارت های
ه که بود این کارش شب هر داد،  به رو درخت به ی خت 
ک دنبال به رو جت   جت 
 را رسش و بود کرده جمع شکمش در را پاهایش . بگردد ها

 زانوهایش روی
 خواب همه …ساکت و بود تاریک جا همه …بود گذاشته
 نیم خوابش او و بودند
 در و را مادرش ی هروز  هر کشیدن درد بود دیده …برد
  عالم

 
 هم باز بچیک

 به کودیک برای …مریضش مادر حال نگران …بود نگران
 زیادی ذهنش سن آن

 در و کشید یم خط مت    روی دستش چوب به …بود درگت  
 که بود رفته فرو فکر
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 منبع دنبال به تارییک آن در و کرد بلند رس …شنید صدان  
 که گذشت یم صدا

 :رسید گوشش به صدان  
 …اینور بیا …خوابن ها چهب_

 صدا گرفت، پناه درخت پشت و شد بلند جایش از رسی    ع
 آن در اما شناخت یم را

ی تارییک  از اصطبل در شدن باز بعد کیم …دید نیم چت  
ون درخت پشت  بت 
 از …است خت   چه آنجا فهمید یم باید رفت، جلو و آمد
 او به مادرش که وقتر 
 اتفاقات تمام مسئول را خودش دیگر خانه مرد بود گفته
 داشت سیع و دانست یم
 ایستاد اصطبل در پشت …کند محافظت اش خانواده از
 نزدیک در به را رسش و

 :بود شده تر واضح صدا حاال کرد،
 نبینه، کش باشه حواست .داشتم و همینقدر فعال_

 کس از تا میدم بهت دارم اینارو
ی، ای دیگه  !فهمیدی؟ کت   ترکش باید کم کم نگت 

، خت  _  مونده کم دیگه نیست، خوش حالم شبه چند ببیت 
 به .بزنم رو بقیه به بود
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 …رسیدی موقع
 نفهمه کش ویل …بگو خودم به خواستر  وقت هر_

 بفهمم دادم، بهت من اینارو
  یا مستر  تو

 
 زده حرف   و رفته در دهنت از نعشیک

 تو ره یم بدجور کالهمون
 …هم

مم …قرص قرص من دهن راحت، خیالت آقا نه_  بمت 
 …زنم نیم حرف  

 ندیده اینجا رو تو و نشده بیدار کش تا االنم خوبه،_
 پیشنهادمم به …بره پاشو
 رابطمون و بشه تر بزرگ خانوادمون کن فکر …کن فکر

 ضمن در…تر نزدیک
 که کنه کمکت خوای یم و ییک ریس نیم زمینا به اصال تو
 کاله رست وقت یه
 بهت کی    یم کار برات رندا که اینان   کردی فکر …نره

 … میگن و راستش
 حواست تو دونن یم چون ذارن یم کاله و رست دارن همه
 یه …نیست هیج   به

 .…پش باش زرنگ خورده
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  راست_
 

 یه دستم وره بذارم اعتماد مورد نفر یه باید…مییک
فا این وقت  زیر بیش 
 یم نشونشون ذارن یم کاله رسم دارن بفهمم …نرن آن  
 .…دم
، دامادم خوام یم همی    برای.…همینه مدرستش_  دو بش 
 رسشناس خانواده تا

 کردن اشتباه جرئت ترسش از کش دیگه بشن فامیل
 یم چ   که فهیم یم نداره،
 بزن حرف زنت با و کن راه به رو کارارو زودتر پس !گم؟
 …کنه یم درک اونم

 مردش حرف رو زن داره دلییل چه اصال من، با اووونش_
 یم !بزنه؟ حرف
م زن خوام  قبول تونه نیم !بکشم؟ آدم خوام یم مگه بگت 
 برداره و هاش بچه کنه
 داشته برام سودی چه سال همه این …باباش خونه بره و
 داشته بخواد حاال که

 ...باشه
 پایش باشد حواسش که این بدون و شد مشت دستانش

 گت   پایش جلوی شلنگ به
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 فرار انستتو  یم …شد باز در و در سمت شد پرت و کرد
 رس نکرد، و کند

د جواب پدرش از تا ماند جایش  با پدرش که همی    اما بگت 
 اش برزچ   ی چهره
ی که این از قبل آمد جلو  به وحشیانه دستان   بگوید چت  

 او و زد چنگ بازویش
 شد پرت خورد صورتش به که سییل با داخل، کشید
 باال را پدرش و زمی    وسط
 :ایستاد رسش

؟ یم غلیط چه اینجا_  چوب منو سیاه زاغ دیگه حاال !کت 
؟ یم  ننت اون !زن 

 دیگه حاال …دم یم نشونت االن وایسا !آره؟ فرستادتت
 فضویل میای شدی آدم
 !من؟ واسه

 خودش در درد از کرد، کمرش و پا نثار محکیم لگد و
 در صدایش و شد جمع
 برای و نرسد مادرش گوش به صدایش وقت یک تا نیامد
 آخه اید،نی او به کمک
 کتک هم او خواست نیم دلش و بود مریض مادرش
 لگدی چند پدرش…بخورد
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 آخر در و چرخاند اصطبل در را نگاهش زد او به که
 
 

 و برداشت زمی    از شلنیک
به هر با افتاد، جانش به آن با  خورد یم تنش به که ای ض 

 روی را خون خیش
 را دهانش جلو خودش در شده جمع کرد، یم حس کمرش
 صدایش تا بود تهگرف
 رو که بود مردی به نگاهش فقط لحظه آن در و نیاید، در
 با و ایستاده رویش به

 و کرد ثبت ذهنش در را اش قیافه …کرد یم نگاهش خشم
 فقط کشیدنش درد میان
 …داشتند شلنگ یک فقط آنها …کرد یم فکر چت    یک به

  همان
 

 در دم که شلنیک
  …بود

 
 …شد ست    رشپد پای جلوی لحظه آن که شلنیک

 با تارییک آن در
 یم …کرد نگاه مرد آن به تر دقیق شده جمع صورنر 
 به روزی چهره این دانست
 .…حسابریس روز …میاید کارش
*** 
ی پرید، خواب از زنان نفس  یم سنگیت   اش سینه روی چت  
 به زد چنگ کرد،
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 کیم باالخره عمیق نفس چند از بعد و اش سینه ی قفسه
 روی رسد عرق شد، آرام

 روی نگاهش و برگرداند رس و زد پس را اش پیشان  
 نیم ماند، ثابت شومینه
یک هم هنوز داشت توقع چرا دانست  جمع خود در دختر
 موهای آن با را شده
 خودش با یه و ببیند شومینه کنار پریشانش طالن  
 کند بیدارش که برود کلنجار
ی یا بخوابد تخت روی  حداقل تا و بندازد او روی چت  
 …نشود دشرس 
 تخت و بود مرتب نا اتاق هم هنوز برخاست، جایش از

 ی گوشه شده واژگون
 خایل و برداشت را آب پارچ و رفت مت  ش سمت به اتاق،
 و رس روی کرد

 گرما احساس او یا است گرم هوا دانست نیم صورتش،
 خیسش رس …کرد یم
 پارچ کردن رها با و داد تکان راست و چپ به بار چند را

 سمت به ت   م روی
 و برداشت را فندکش و سیگار ، رفت اتاقش ی پنجره

 سنگیت   رسش .شد مشغول
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 سو کم چشمانش بود شده باعث اش گیجه رس و کرد یم
 چشمانش بار چند …شود
د هم روی را  تاری هم هنوز اما داد تکان را رسش و فش 

 که نشد بهتر  دیدش
 چشمانش روی را اش سبابه و شست انگشت…نشد
 سیگارش از کایم و کشید
 را کش و بود برگشته هایش کابوس هم باز…گرفت
 آرامش مواقع این در نداشت

 تمام !دیدی؟ کابوس بگوید و شود بیدار هم او که …کند
 …هستم کنارت من ، شد
 است خودش دانست یم فقط دانست، نیم را بعدش … و
 خودش باید …خودش و
  همدم با هم آن کرد، یم آرام را

 
 …سیگار اش همیشیک

 نفسش صورتش به رسد هوای هجوم با و کرد باز را پنجره
 حبس ای لحظه را

 ریه هم باز …اش ریه داخل فرستاد را سیگارش دود و کرد
 کابوس تاوان باید اش

 بود اینانا اگر کرد یم حس لحظه آن در .داد یم را هایش
 کیم اوضاعش شاید
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ک .بود بهتر   حرف کیل که آن با مهربانش قلب آن با دختر
 حالش اگر اما شنید یم
 اینانا حال اما.کرد یم برایش کاری حتما دید یم اینچنی    را
 برای …نداشت هم را

 چه و خواهد یم چه دقیق دانست نیم که بود بار اولی   
 تر سنگی    قلبش …کند یم
 عمیفر  کام ، بود کرده کز اش سینه ی گوشه همیشه از
 و گرفت سیگارش از

 قوی باید ...اش بسته های لب بی    را نفسش کرد حبس
 این تمام مانند و ماند یم

 جنگید یم باید برمیامد، چت    همه پس از تنهان   ها سال
 تمام ی خواسته تنها برای
ی چرا دانست نیم فقط ...سالهایش این  گلویش در چت  
 خفه قصد و کرده گت  

 به چه را کیاشا اصال ...نبود بغض ...دارد را کردنش
 بغض دمر  مگر ...بغض
 مشکالت بی    در کند یم خم کمر مرد مگر !کند؟ یم

 رحیم ن   و روزگار
 روزی و نبود بد بود چه هر !بود؟ مرد اصال !هایش؟
 ، تپید یم اش سینه در قلت  
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 و پاک طور همان نگذاشتند اما دریا، وسعت به قلت  
  عالم در معصوم

 
 اش بچیک

  بماند،
 

 دلش رد را کینه بذر و گرفتند او از را اش بچیک
 همان با او و کاشتند،
 رسش بر چه که ماند یادش و شد بزرگ و کرد رشد کینه
 یم درد باید حال و آمد
د ارام خودش درد تا داد  ...گت 
 بود دود فقط دورش دیگر ، گرفت سیگارش از آخری کام
 لبه را سیگارش دود، و
ون کرد پرتش پنجره از و کرد خاموش پنجره ی  کنار …بت 

 درست شومینه
 یک ، نشست نشست، یم اینانا همیشه که همانجان  

 پای و کرد دراز را پایش
 باشد، آویزانش دست گاه تکیه تا کرد جمع را دیگرش
 داد تکیه دیوار به را رسش

 به حال این با توانست یم را امشب یعت   .…بست چشم و
 !برساند؟ صبح
*** 
 جمع با و بود نشسته شومینه کنار اش همیشه عادت به
 شکمش در پاهایش دنکر 
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 چت    هیچ و کس هیچ ی حوصله کرد، یم نگاه رو به رو به
 …نداشت را

 
 زندیک

 نمانده بالن   مدت این در بود شده عوض شبه یک اش
 نیامده رسش به که بود
 غمگی    دلش و بود همیشه تر روح ن   چشمانش ..باشد
 لحظه آن در شاید …تر
ی تنها  و در شدن باز کند آرامش کیم توانست یم که چت  
 که بود مادرش دیدن
 رویش به را دستانش و ایستاده در چوب چهار در درست

 طور همی   …کرده باز
 و شد باز اتاق در که برد یم رس به مادرش خیال در

یک  به سیت   اندام ریز دختر
 کاری کش اینجا کیاشا عمارت خالف بر شد، وارد دست

 اگر و نداشت کارش به
 نیم زبان زخم کش حداقل خندیدند نیم هم رویش به
ک …زد  را سیت   دختر

 :گفت و گذات اینانا مقابل
 یم اگه که بخورید، کامل غذاتونو بگم بهتون گفت عمو_

 کنه عمل قولش به خواید
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ی که نخوردن با ..بمونید سالمت قبلش باید  درست چت  
 …نمیشه
 وارتان از چقدر کرد، سیت   محتویات به نگایه اینانا

 راحتر  برای که بود ممنون
 .دارد را هوایش دورادور و نیست چشمش جلوی اش

 یا میشن حل یا دسیر   دو مشکالت میگه همیشه عمو_
 که میشن حل اگه نمیشن،
ی واسه باید چرا نمیشن حل اگرم نداره، غصه دیگه  چت  
 غصه نمیشه حل که

 !میشن؟ حل خوردن غصه با بخوریم،
 به رو دختر  هب را نگاهش و کرد بلند رس باالخره اینانا
 تر فهمیده دوخت، رویش

 به حواسش زیادی ملیک گون   رسید، یم نظر به سنش از
 هایش نوه و فرزندان

 …شوند یم تربیت خون   به کدام هر شد یم مطمی    و بود
 !کنم؟ کمکمتون خواین یم_

 دیوار از را اش تکیه و داد تکان را رسش باالخره اینانا
 کیم را دامنش برداشت،

 روز چند برداشت، را قاشق اجبار به و کشید پایش روی
 !بود؟ آمده اینجا به بود
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 .بود رفته در دستش از هم روزها حساب …دانست نیم
 امشب دانست یم فقط

 با برد، یم خودش با را عروسش و میاید خان که شبیست
 بهتر  نسبتا اینجا که این
 پس و شدن تحقت   همه این از شکست دلش باز اما بود
 مانند که این از ،شدن زده

 شخص بود قرار امشب و شد انداخته دور ارزش ن   کاالن  
 را جایش دیگری
د،   قلب توانست یم دختر  آن یعت   بگت 

 
 نرم را کیاشا سنیک

 او با کیاشا یعت  !کند؟
 یعت   !باشد؟ داشته دوستش توانست یم و بود مهربان
 سفیدشان دستمال امشب
 فقط عروسش که راحت خیالش کیاشا و شد یم قرمز
 یا !بس؟ و بوده خودش مال
 !شود؟ دچار خودش رسنوشت به بود قرار هم دختر  آن
 !کنه؟ یم درد جاییت!خوری؟ نیم چرا_

 بگوید و بگذارد قلبش روی را دستش توانست یم کاش
 یم درد اینجا اینجا،
 برد دهانش سمت به را برنج از قاشفر  جایش به اما …کند
 رسش دادن تکان با و
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 که بغیص   بلعیدن بود سخت چقدر و …داد ف  ن جواب
 .داشت ترکیدن به اضار
 به که حرف   آخر در و کرد دست دست کیم دختر 

 مانده آنجا لحظه آن تا خاطرش
 :آورد زبان به را بود

 دنبالت میاد دیگه ساعت دو ییک بایس   آماده گفت عمو_
ون برین  خواد یم .بت 
تت  خودش رو اونجا کلبه نیست، دور زیاد رساب، بت 

تت خواد یم ساخته،  بت 
 تو …شه عوض هوات و حال تا بده نشون بهت اونجارو

 کردم یم حس مدت این
 خورده، یم غصه بیشتر  میبینه که و حالت این عمو

 فقط کردم آماده لباس واست
 …باید

 !امشبه؟ عرویس خاطر به_
 مراسم از حرف   بود گفته او به وارتان خورد، جا دختر 
 نبود رارق..نزند امشب
 …بفهمد اینانا

 …حالت دیده چون فقط عمو .دونم یم بعید یعت   ..نه_
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 من خاطر به نیست الزم بگو خوبه، حالم بگو بهش_
 کنه، فرار شت   همچی   
عموشه عرویس  .دیگه دختر
 و بود موافق اینانا های حرف با هم او کرد، سکوت دختر 
 خواست یم دلش
 و کوچک مراسم اگر حتر  باشد، کنارشان امشب وارتان
 ساده دورهیم یک حد در

 .باشد
 را سیت   بود داده دست از را اشتهایش کامل دیگر که اینانا
 و داد هول عقب به

 :گفت
 تو امشبم گفت اینانا بگو بگو، عموت به اینارو و برو_

ون و بمونم اتاق  نرم بت 
ی با دیگه که وقته خییل من .ندارم مشکیل  مشکل چت  
 .ندارم
 نخورده دست غذای ظرف به نگایه داد، انتک رسی دختر 

 :گفت و انداخت
 !خوری؟ نیم دیگه_

 جایش از دختر  و داد تکان راست و چپ به رسی اینانا
 .برخواست
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 یه بشیت   بخوای شد، گشنت شاید بمونه، ذارم یم_
 باید هم بخوری غصه و گوشه
 .بایس   داشته انرژی
 …رفت و کرد ترک را اتاق ملیح لبخندی با و گفت را این

*** 
 ن   رفتنشان برای وارتان اضار و بودند رسیده ها مهمان
 یم دلش بود فایده

ی رفتنشان با ببیند، و بماند خواست  و نمیشد درست چت  
 برنیم اش رفته غرور
 تن به را بودند کرده آماده برایش که لبایس همان …گشت
 که زیبا لبایس کرد،

 !فایده؟ چه باشد مرده که دل اما درخشید، یم درونش
 به شارون قبل لحظانر 
 بود پرسیده او از کیاشا از خجالت با و بود آمده رساغش

 هزاران لحظه ان در و
 ، کرد مرور خودش برای بود داده او به که جوان   بار

 تمام وقتر  مخصوصا
 و گذشت یم چشمانش پیش از کوتاهشون خاطرات
 میامد در دهانش از که جوان  
 :بود ارادی غت   کامال

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 یه که مراقبته و هست بهت حواسش جوری یه گایه_
 نکنه کت   یم شک لحظه
 و دلت طوری کاراش با هم وقتان   یه و داره دوقلو برادر
 دو تو که شکنه یم

  خودت با و بمون   رایه
 

 !کدومه؟ واقیع کیاشای یعت   بیک
 شخصیت دو یا آدم یه

 سوپرایزت رفتارش با دفعه هر که آدیم …متفاوت کامل
 دون   نیم و کنه یم

 کدوم دون   نیم …بد یا خوب ادم یه زده که نقان   پشت
 و کت   باور و کارش
 کنه یم تالش داره دون   نیم …کنه یم گمراهت همی   
 کنه مخف   و بودنش خوب

 جدید تصویر یه نقابش افتادن با دفعه هر که بدیشو یا
 …جدید آدم یه میبیت   ازش
 که هم شارون و دز  شارون به که حرف   اخرین شد این و

ی  او های حرف از چت  
ش  بماند، هایش مهمان منتظر تا رفت بود نشده دستگت 

 تا بود آمده انجا تا که همی   
سد اش آینده همش قابل زن از سوایل همچی     زیادی بت 

 اما بود، رون   و چشم ن  

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 این به فقط و نگرفت دل به را هایش حرف حتر  اینانا
 راه کجای که کرد یم فکر
 برایش توانست یم که شت   شب، آن چرا و رفته اشتباه را

 باشد ساز رسنوشت
 !شود؟ زده پس و بیاید پیش برایش آبرون   ن   چنی    باید
ی چرا اصال  آن از چت  
 !نمیامد؟ یادش زد یم حرف آن از کیاشا که آبرون   ن  
ون؟ نمیای تو وع االن بازی آتیش !بت   ...میشه رس 
ی صدای شنیدن با  اسمش بود فهمیده حال که دختر

 کرد، بلند را رسش است آلنوش
 دیده بودند کرده روشن بام پشت باال که آتش   پنجره از
 جمع همانجا همه و بود
کت برای اشتیافر  هیچ اما بودند، شده  مراسمشان در رس 

 یم دلش فقط ...نداشت
 ...بود کاف   برایش همی    ...ببیند دور از و بماند خواست

 …برو تو تم،خس خورده یه من نه_
؟_  !مطمئت 
 !..مطمئنم_

 آن ببینید و برود که داد یم قلقلش حش …نبود مطمی   
ون  !…است خت   چه بت 
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م، من پس خب_ ی مت   .کن صدام خواستر  چت  
 پنجره کنار به آرام آلنوش رفیر   با و داد تکان رس اینانا
ی آنجا از رفت،  چت  

 ماا است، خت   چه باال آن فهمید شد نیم و نبود مشخص
 که کسان   میشد گهگداری

 را اتاقش ی پرده دید، را کنند یم امد و رفت ها پله از
 روی برگشت و کشید
ون اتفاقات به توجه ن   توانست یم کاش ..تخت  کیم بت 
 به به فکر اما خوابید یم

 رفت کلنجار خودش با کیم …گذاشت نیم اتفاقات همان
  حس با آخر در و

 
 خفیک

ون قلحدا که برخواست جایش از  از دور ای گوشه بت 
 هوا و بنشیند بقیه چشم
 پله مست   خالف که همی    اما نبود، بلد را عمارت …بخورد
 به شده منتیه های
 بس نمیوفتاد او به انها چشم و رفت یم را بام پشت باال
 ...بود

ا و بود خلوت عمارت  از صدا ن   و آرام بودند، باال اکتر
 هر و شد خارج عمارت
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 فضان   …رساند عمارت پشت به را خودش شده که طور
 کاری گل و بسته رس
 که حوض   و دورش تا دور صندیل و مت    چندین با شده
 یم هم تارییک آن در

 بود رویان   چت    همه …ببیند را داخلش های مایه توانست
 اما …بخش آرامش و
 به و نگرفت را چشمش هم زیبان   همه آن موقعیت آن در

 ددی که بود قسمتر  دنبال
ی  .کند خلوت خودش با را ساعتر  تا باشد داشته کمتر

 خفه اتاق آن از حداقلش
 .بود بهتر  زد یم صدایش لحظه هر که ای پنجره و کننده
 لباسش که آورد یاد به تازه انگار و بود شده رسد هوا

 نیست، مناسب هم ها آنقدر
ون که هان   آن  گرم برای آتش   حداقلش بودند بت 

 از دور حال او و بود کردنشان
 رسما یا و گشت یم بر عمارت داخل به باید یا گرمان   هر
 و کرد، یم تحمل را

 ...بود ریسک اش همه اش دوباره برگشیر   و رفیر   وگرنه
 کشید، عمیفر  نفس و کرد حلقه خودش دور را دستانش

 های خیال و فکر هم باز
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 بود، جنگ رسش در و بودند و گرفته را اش یقه همیشیک
 را خودش تداش کم کم
 او به هم را خوبش روی رسنوشت شاید که کرد یم قانع
 مادرش که داد، نشان
 زخم روح دانست نیم بی    این در ... و گشت بریم دوباره
 خوب هم اش خورده
 هضم را افتاده اتفاقات تواند یم که نه، یا شد خواهد
 ...کند

 !...نشه رسدت_
 جایش زا هراسان و کشید آرام هی    شنید که صدان   با

 یک به نگاهش ...برخاست
 درخشیدند یم تارییک آن در که افتاد وحش   چشم جفت

 و بود یاغ   هم هنوز و
 ...دلشوره با و ناباور کرد، نگاهش ...نشدن   رام
؟ یم چیکار اینجا تو_  !کت 

 لباس خودشان عقد روز برخالف رفت، تر جلو کیاشا
 شاید داشت، تن به مشیک
 به دیگر هم شاید و نداشتند ها سومر  این از آراکلیان چون
 چه و ..نبود پایبند رسوم
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 انجام و شد یم گرفته نادیده دیگران نبود در که رسومانر 
 بسیر   برای فقط دادنشان

 …بس و بود مردم دهن
، قایم بقیه دید از کت   سیع چقدرم هر_  تا دو بازم بش 

 رسی    ع که هست چشم
 …کنه پیدات
 داستان هم باز و برسد رس کش بود ترسیده که اینانا
 تکرار برایش گذشته های
 قرار اگر ایستاد، جلویش کیاشا که کرد رفیر   قصد شود
 همی    به بگذارد بود

 .نمیامد و کرد نیم ریسیک همچی    اصال که برود راحتر 
 یم خوش چیه ، ساخته بهت حسان   اینجا که بینم یم_

ه اونور از !گذره؟  بهتر
 !نه؟ دیگه

 اومد رسم بال همه این !جونم؟ از خوای یم چ   دیگه_
 راض   هنوزم !نبود؟ بس

 !نشدی؟
 کیاشا که بگذرد کیاشا کنار از داشت قصد عصبان   با و

 او و گرفت را بازویش
 نخورد تکان دیگر تا دیوار به چسباند را
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؟ یم شلوغش الیک چرا_  اومدی، خودت اینجان   اگه !کت 
 خودت، خواست به
 یادت بودی، شده شت   وارتان جلو خوب موقع اون

 …!رفته؟
ه و کرد جمع را جرئت تمام اینانا  وحش   چشمان در خت 
 :گفت اش

 جلوی که این !بودنمه؟ اینجا مشکل فقط کردی فکر_
 به و زنت مرد همه اون
  و بذاری حراج

 
 …بیک

 دهانش شستش انگشت با و کرد ای غروچه دندان کیاشا
 شنیدن طاقت بست، را

 ترجیح را حریف تیم اینانا که همی    و نداشت را حقیقت
 کافیه ی اندازه به بود داده

 :بود کرده اش عصبان  
 …بشنوم اینارو نیومده دهنتو، ببند خب خییل_

 تا رس ارام که حیت   و کرد کمتر  را شستش انگشت فشار
 یم برانداز را اینانا پای
 :گفت کرد

 !نکردن؟ که اذیتت_
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 گیج را اینانا هم باز که ها وقت آن از و بود، آرام لحنش
 مرد این که کرد یم

 !خواهد؟ یم چه واقعا
، ، حرف   !رساغت؟ نیومده که مرتیکه اون_  کاری حرکتر
 !نکرده؟ که
 :شد نیم رام دیگر ها حرف این با زد، پوزخند اینانا

؟ باشه کرده_ ؟ چیکار خوای یم !چ   کت   تشکر ازش !کت 
 … یا
 فرود یوارد روی صورتش، کنار که کیاشا محکم مشت با

 دهانش در حرف آمد
 نبود، مهم برایش که کیاشا نداد، ادامه دیگر و ماسید
 یم آبروداری باید خودش
 :کرد

، نرو من اعصاب رو انقدر_  آدم عی    پرسم یم سوال دختر
 اون…بده جواب

 !نکردن؟ کاری که تر حرومزاده خودش از نوه و حرومزاده
د را هایش اشک جلوی نتوانست هم باز  چشمان با و بگت 

 :گفت دلخوری و خیش
؟ باهام خواستر  یم چیکار_  بالهان   منظورت اگه !بکی  
 ، نه آوردی رسم تو که
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، کاری باهام ، حاال تا یعت   نداشیر   به اینجا از نداشیر 
 …دونه نیم کش و بعدش
 مشت دیوار روی دستش و کرد ای قروچه دندان کیاشا
 میگفت، راست …شد

 این از آراکلیان خیال و شد یم زنش شارون که امشب
 میشد راحت موضوع
 دختر  این حال و شود یم چه اینانا رسانجام نبود معلوم
 به ماجرا این قربان   تنها

 …میامد حساب
ی یه بهت میگم دارم چ   ببی   _  اسم به اینجاست دختر

 گل تو کارش اغلب سوزان،
 چرندیات این و زدن قلمه برای دستش میگن و گیاهه و

 ملیک همی    هرس  و خوبه
  اون به اومد پیش مشکیل اگه داشته، نگهش حاال تا

 
 مییک

 !خب؟
 :داد جواب رون   ترش با اینانا

 !بشه؟ چ   که بگم_
 دستت و اینجا افتادی گت   وقتر  کن، گوش و نگو چرت_

 اون نبود بند جا هیچ
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  فهیم یم وقت
 

ی نخواستیم بشه، چ   که بیک   چت  
 

 بیک
 و ببند و دهنت حداقل
 !شد؟ حالیت نکن، درست دردرس خدا بنده اون برای
 به و شنید پان   صدای که بدهد را جوابش آمد اینانا

 با که نفری دو صدای دنبالش
 راه دنبال و افتاد لرزه به تنش ..زدند یم حرف یکدیگر
 کیاشا که بود فراری
 بیدمجنون   درخت پشت و دیوار سمت کشید را او رسی    ع
 توانست یم راحتر  به که
 .دهد پوشش ار  آنها

 البد …باشه طرفا همی    باید رفت، کجا نیست معلوم_
 و کنه عوض هوان   رفته

 …فراری شلوغ   و جمع از دیگه کیاشاست بکشه، سیگاری
 کرد یم دعا دل در اینانا و چسبید اینانا به بیشتر  کیاشا
 هم با را دو آن کش
 نبود هم حقش که هرزه ی واژه شنیدن از دیگر …نبیند
 مرد دو آن … دبو  خسته
 اینانا به چسبیده آنها به پشت کیاشا و میامدند تر نزدیک
 لباس با داشت سیع
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 عصت   های نفس کنند، استتار تارییک آن در اش مشیک
 اینانا صورت روی اش
 بود شده گرمش قبل لحظانر  برخالف اینانا و شد یم خایل
 …نزدییک این حجم از
 فرار آنجا از و یددو  یم بودند دیگری موقعیتر  هر در اگر
 آن در اما …کرد یم

 جایش رس باید شده هم خودش خاطر به موقعیت
 …کرد یم سکوت و میماند
 بود این اش خون   رفتند، دو آن که کشید طول لحظانر 

 کیاشا دنبال به فقط که
 رفت عقب کیم شد مطمی    رفتنشان از که کیاشا …بودند

 آخر بار برای اینانا و
 و کیاشا نفس بشود بود قرار …دکشی نفس را تنش عطر
 …حال
 :رسش روی و کشید جلو را اش سینه و رس کیاشا

 !ترسیدی؟ !چیه؟_
 تا انداخت پایی    را رسش و داد قورت را دهانش آب اینانا

 آن از نشود مجبور
 کیاشا تا کشید طول کیم ...کند نگاه چشمانش به فاصله

د فاصله او از  در و بگت 
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م به ست   کوتاه لحظه آن  اش شده گلگون های گونه و رس 
 زیر ...کرد نگاهش
 ...نگرفت رنگ اما داد رنگ نگاهش

ه هم تو …رفتند_ ، اینجا دیگه بهتر  خوشحال هم اینا نمون 
 میگن فقط میشن
 درست اوضاع نیست معلوم …باال کشن یم و سالمتر 
 یا باشن داشته درمون  

 از یا بیوفتر  عقلش ن   یه گت   خوای نیم اگه هم تو …نه
 بزن   یخ همینجا رسما
 …تو برگرد

 …مهمه برات که نکن وانمود طوری_
 …خواست یم توضیح شاید کرد، نگاهش تر دقیق کیاشا
 دلیل برای توضیح
 برایش جوان   هم خودش که نقییص   و ضد رفتار

 مادرش حرف فقط …نداشت
 یم تکرار رسش در اتاقش از رفیر   قبل ی لحطه درست
 اون :گفت یم که شد
 تو اگه …بشه دوم خاتون سلطان نذار نداره، گنایه دختر 

 شدی قربان   ناعادالنه
 …نکن قربان   ناعادالنه هم رو دیگه ییک
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 !مهمه؟ گفتم_
_ 

 
 یم اذیت منو میده نشون اینو داره که رفتارت اما نمییک
 و بگت   نادیده …کنه
 چ   عمارت اون تو روزی یه کنم یم فراموش منم شو، رد
 …گذشت بهم

 !خوای؟ یم اینو تو_
 :داد تکان رسی مکث کیم با اینانا

 …خوام یم همینو آره_
 عقب کیم گوید نیم دروغ چشمانش دید که کیاشا و

 چرا دانست نیم اما …رفت
ی  اصال کند، فراموش اینانا داد نیم رضایت دلش تهه چت  
 و ببیند که بود آمده
 باید …میماند یادش باید …کند فراموش نگذارد و بشنود
 آن در بودن لحظات تمام

 …سپارد یم خاطرش به را عمارت
 تفاوت ن   گذشت یم رسش در که آنچه برخالف باز اما

 :داد جواب
 فرامویس   …بتون   اگه البته … کن فراموش …خب خییل_

 ساده هم اونقدرا
 …دختر  نیست
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  یه …میام کنار باهاش نره یادمم نباش، نگران تو_
 
 زندیک

وع و جدید  کنم یم رس 
 …کن کارو می   ه هم تو ،

 وقت کرد، مکث ای لحظه و کیاشا ابروان میان افتاد گره
 ماندن بیشتر  برای
 دست آتو و کند ریسک خواست نیم دلش دیگر …نبود
 بریم باید …بدهد ملیک
 آنجا از کامل که این از قبل و رفت عقب عقب …گشت
 کامال لحت   با شود خارج
 :گفت جدی

 تموم ای دیگه طور و داستان این آخر خواستم یم شاید_
 نیم واقعا شاید کنم،

 دنبال یا و شدم پشیمون شاید …اینجا بفرستمت خواستم
 و چت    همه که بودم رایه
م، پیش ای دیگه طور  کارم این پشت هدف   شاید بت 
 …شاید …بوده
ه اینانا  حرفش ی ادامه شنیدن مشتاق و دهانش به خت 
 و کرد سکوت کیاشا که بود

 شب تارییک در رسعت با و او به ردک پشت یکهون   خییل
 اینانا و رفت شد، گم
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 و زد حدس ذهنش در را حرفش ی ادامه بار هزاران
 چید یکدیگر کنار را کلمات

 و نشست رسد زمی    روی همانجا آخر در و چید و
 …کشید آغوش به را خودش
 نرسیدنش جواب به و سواالتش دنبال به گشیر   از دیگر
 اصال …بود شده خسته

 را خالفش و زند یم حرف چرا دیوانه مرد آن که رکد به
 مهم …کند یم ثابت
 که رایه وسط در و کرده خایل را پشتش حال که بود این
 همراه او با زور به

 ماندن …گشت بریم تنهان   باید حال و شده رها بود شده
 تبایه جز راه آن در
 .…نداشت هیچ

 کار که حال …گذشته شب از تر شلوغ بود، شلوغ عمارت
 و بود گذشته کار از

 تازه ایستد به هایشان خواسته جلوی توانست نیم کش
ند جشن خواستند یم  بگت 
 نداشت کارش به کاری کش هم باز …کنند خوشحایل و
 و گاه نگاه سنگیت   تنها و
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 نیم اما …کرد یم اذیتش که بود خودش روی ملیک گاه ن  
 به و بورد توانست

 به کاری هم وارتان !توانست؟ یم نکن، نگاه که بگوید او
 این در و نداشت کارش
 و بودند دیده را یکدیگر بار سه شاید رفته هم روی مدت
 و اتفافر  شاید هم آن

 یم فقط وارتان …مهیم حرف هیچ شدن بدل و رد بدون
 اینانا بداند که خواست
 جواب یه فقط رسی هر و اینانا و است خوب حالش
 دردی چه و …خوبم:داشت
 …هایش گفیر   خوبم این شتپ بود
ی بود قرار و بود بهتر  نسبتا هوا روز آن  حیات داخل آشت  

 با چند شود،هر انجام
  های دیگ آن

 
 خواستند یم هم اگر دید یم او که بزریک

 داخل دانست یم بعید
خانه  غذا مردم به است قرار بود شنیده …شود جا آشت  

 ای بهانه این شاید و دهند
 .…دهنشان بسیر   برای بود

ی_  !داری؟ الزم چت  
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 او به و گرفت اطراف از نگاه باالخره آلنوش صدای با
 آلنوش گویا ..نگریست
 نیم و باشد اینانا به حواسش تمام که بود این اش وظیفه
 ای چهره این پشت دانست

 ...آدمیست چه واقعا باشد مهربان دارد سیع که
ه چه ببینم گفتم صداس و رس دیدم نه_  …خت 
 داره، کار باهات خان ملیک اتفاقا کردی، کاری خوب_

 .کنم صدات گفت
 آن در اما زد، یم صدا اینگونه را پدربزرگش که بود عجیب
 اهمیتر  چه موقعیت
 !داشت؟

 !من؟ با_
 !بیام؟ باهات خوای یم ..بومه پشت آره_

 اما داشت هراس ملیک با بودن تنها از که این با اینانا
 رفیر   از بعد و کرد تشکری
 رفت، ها پله سمت به اش باطت   میل خالف بر آلنوش
 بریم آهسته را هایش قدم

 کند کش   وقت بود تالش در پایش درد بر عالوه و داشت
 به چشمش دیرتر و
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 پله آخرین که نکشید طویل اما شود، روشن ملیک جمال
 بالخره و رفت باال هم را

 که هواها آن از بود، خنک نسبتا هوا آورد، باال را رسش
 از و تلبید یم زدن قدم
 …دیگر بود بهار …کرد یم حس را خوب هوای تازه باال آن
 !اومدی؟_
 به و گرفت رویش پیش ی منظره از نگاه ملیک صدای با

ی سمت  ملیک که مت  
 فاصله با و کرد سالم آرام رفت، بود نشسته آن روی

 تنها ملیک…نشست مقابلش
ه با و بود  و یدکش یم قلیان ها دست دور به شدن خت 
 از ممکن حد تا داشت سیع
 …کند استفاده هوا

 …بشی    اینجا بیا …جلوتر بیا_
 زیر به رس هم باز و نشست بود گفته که همانجا اینانا
 …شد

 هم تو باالخره .بزنم حرف باهات کلوم چند بیای گفتم_
 چ   قراره بفهیم باید
 این به باشه انتقام و کینه از پر همیشه که آدیم …بشه
ه، نز  راحتیا  چون نمیگت 
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 درش روشنان   برای جان   که شده سیاه انقدر قلبش
 .…همینه هم کیاشا …نیست
 دلش یعت   این و تونه نیم و کنه پنهان و نفرتش داره سیع
 شده سیاه کاف   قدر به
 !میگم؟ چ   که فهیم یم نشه، جا توش کش که
 به دیگری پک زدن با ملیک و گفت ای بله آرام اینانا

 به دودش رستادنف و قلیانش
ون  :داد ادامه بت 

 واقعا کیاشا که فهمیدی مدت این تو حتما خودتم_
 …میگم که آدیم همچی   
 اما کردیم، تعجب اولش گرفته زن فهمیدیم وقتر  خالصه
 و پرس خورده یه وقتر 
ی فهمیدم کردم جو  زن بوده قرار که گرفته و دختر

ی .بشه برادرش  از که دختر
 و گرده بریم ورق شبه یه و دهنبو  خوشنامم زیادم قضا
 …کیاشا عروس میشه
 از اهل نه ازدواج اهل نه که کیاشایه اونم

 
 

 معت   یه فقط این و .…خودگذشتیک
 یا کرده یم استفاده تو از داشته مدت تمام یا …داره

 روشنان   یه واقعا شایدم
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 داره دلییل چه وگرنه سیایه، همه اون بی    شدی کوچیک
 حایل در مراسم وسط
 یهو هست بهش حواسشون چشم چندین دونه یم که

 سابقش، زن رساغ بره پاشه
 !میشه؟ دیگه، نمیشه

 را وجودش و ریخت هری اینانا قلب رسید که اینجا به
 ملیک پس برداشت، ترس

 و …داشت تعجب جای فهمید نیم اگر اصال بود، فهمیده
 خیال که بود احمق چه
 قرار و یاشاک و خودش بی    رازیست شب آن اتفاق کرد یم

 …بفهمد کش نیست
 به رس نمه یه شد که عاشق کیاشا نمیومد بدم راستش_

 مشکل اما …بذارم رسش
وع جان   از  و وارتان.…شد عاشق خودم نوه که شد رس 

 …میگم
ی اینانا  بعدی حرف با و فهمید نیم هایش حرف از چت  
 :خورد جا کامل ملیک

 بجنبیم نخودمو  به تا و اومد خوشش تو از وارتان آره_
 اونم شدی، عروس دیدیم
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 تا وارتان شد باعث همی    و …کیاشا عروس !یک؟ عروس
 و نیاد عمارت ها مدت

 دونست یم مقرص منو بیشتر  ، کنه رابطه قطع هممون با
 اولش از من چون

 بخواد دختر  همون کرد یم و فکرش یک اما ، بودم مخالف
 کنه ازدواج کیاشا با

ی طرف یه از وارتانم …  دست از خواست یم که و دختر
 طرف یه از و بود داده
 مثل کش به که شده دار جریحه غرورش کردم حس
 یم دلیلشم …باخته کیاشا
 باهاش تر راحت بود ای دیگه کس هر شاید …دیگه دون  
 رقیبش اما میومد، کنار
 بذاره و بیاد کوتاه بود محال وارتان یعت   این و بود کیاشا
ی  داره دوستش که دختر

 بحث که شد اینطوری…بمونه کیاشا مثل کش تدس
 یه با و کشیدم پیش رو گذشته

 هم و گرفتم ازش و عروسش هم زدم، نشون دو تت  
 دوباره و وارتان تونستم
 طور کیاشا البته …عمارت گردونم برش و دارم نگه راض  
 یم فکر ای دیگه
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 این کرد یم مخالفت عمارت این به تو اومدن با اگه…کنه
 تو به که این ییدتا یعت  
 وقتر  چون …بود خطر زنگ براش هم همی    و داره حس
 دشمی    باهم نفر دو
 هدف دن، نیم قرار هدف و مقابلشون طرف وقت هیچ

 طرف برای که کسایی   
 .… مهمن مقابلشون

 زده زل پلیدش ی چهره و ملیک به مبهوت و مات اینانا
 یم چقدر ادم یک …بود

 !باشد؟ انگت    نفرت توانست
 به اینجا از مهم نیست، مهم زیاد قبلش به اینجا از االح_

 االن مطمئی   …بعدشه
 دادم انجام کارارو این خاطرش به که وارتان   فهمیدی
 من برای تونه یم چقدر
ی هر نتیجه در …باشه ارزشمند و مهم  کنه ناراحتش چت  
 یم بر راه رس از رو

ی یا باشه کیاشا خواد یم حاال دارم،  دوستش که دختر
 !مفهومه؟ اینجا تا داره،
 از کل به را تکلمش قدرت و اینانا های اندام به افتاد لرز

 همه پس …داد دست
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 …بود شده ریزی برنامه قبل از چت   
ی اون پس …پس_  …که دختر
 چون نبود، اش جمله تکمیل به نیاز و بود افتاده پته تته به

 زود خییل ملیک
 :گرفت را منظورش

 مادرشم بود، خودش انتخاب که شارون منظورت اگه_
 با کرد ازدواج طور همی   
ش شب یه آخر در و فرار و مخالفت کیل  گذاشت و دختر
 کار خاطر به …رفت و

ش با دلم وقت هیچ مادرش شم نشد، صاف دختر  دختر
 یم و شق کله مادرش مثل
 بذاره جا و بده آب به گل دست یه روزی یه اینم ترسم
 این با اما …مادرش پای
 نازک گل از نداره جرئت کیاشا که راحته خیالم مباز  حال
 حواسش و بهش بگه تر

 نوه …نیست من نوه شارون …ضمن در …هست بهش
 …برادرمه

 که بود سوال جای برایش هم قبل از …بعدی شوک و
 بچه همه این چطور ملیک

 …نبود اینطور پس …دارد نوه و
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 !دونه؟ یم کیاشا_
 نیم بار زیر راحتیا ینا به دونست یم اگه …دونم یم بعید_

 که این مگه رفت،
 پنهانش تونه نیم خیلیم که باشه داشته ای دیگه هدف
 تو چ   فهمم یم باالخره کنه،
 که باباشه قاتل دنبال کنم فکر که فعال گذره، یم رسش
 تونه نیم اینجا خدا شکر
 تو بی    رابطه مهم…نیست مهم زیاد اینا حاال …کنه پیداش

 ...وارتان و
 شد گوش پایش تا رس و بست یخ تنش رسید که جااین به

 باید باالخره...شنیدن برای
 روزش به چه است قرار انصاف   ن   همه این با فهمید یم

 ...بیاید
 ...هست وارتان به حواست و میمون   اینجا مدت یه_

 دلت جا هر تون   یم بعدشم
ی مچه بچه از باشه حواست فقط ...بری خواست  خت 
 این بدون دش اگرم که نباشه
ش از بفهمه ای دیگه کس یا وارتان که  خالص رس 

 !مفهمومه؟...میش  
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 اشک تا انداخت پایی    را رسش و شد خرد هم باز
 مستقیم گونه جای به چشمانش

 نداشیر   است تلخ چقدر و ...بیاید فرود دامنش روی
 محکوم و دفاع برای قدرنر 
 ...سکوت و صت   به بودن

 مطمی    …کت   جمع و ستحوا بیشتر  تا گفتم اینارو_
 من میوفته که اتفافر  هر باش
ی از زودتر  اینجا …میشم خت   با بکت   و فکرش که چت  
ی  و زدن دور از خت 
 اینجا از مدت یه بعد خوای یم اگه …نیست گفیر   دروغ
 ن   بری و یس   آزاد

 من که بکت   و کاری همون باید هستر  تا پس زندگیت
 تون   یم االنم بهت، میگم

 …بمونه یادت و حرفام فقط اتاقت، هب برگردی
 اینانا برد، لبش سمت به را قلیانش دوباره و گفت را این
 جان که بدن   با هم

 از تر حرکت ن   پاهایش …برخاست جایش از نداشت
 ذهنش . بود ورودش موقع
 آرام …دید نیم هم را پایش جلوی حتر  و کرد نیم یاری
 قدم جلو سمت به آرام

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 …معلومش نا رسنوشت تسم به ، داشت یم بر
 معلوم و ماند نیم حرفش رس محال ملیک بود فهمیده
 یم تمام او با که کارش نبود
 ذهنش آنقدر …بیاورد رسش به بالن   چه است قرار شد
 ی پله که بود درگت  
 که آن بدون پایش زیر شدن خایل با و ندید را پایش جلوی
ل را خودش بتواند  کنتر
 آخر ی لحظه و خورد معلق ی   پای تا هارا پله تمام کند
 اش پیشان   روی خیش فقط
 یم سمتش به ای عده دید تار چشمان   با و کرد حس
 …نفهمید هیچ دیگر و دوند

 یم زندان   اتاقش در را خودش همش که اینانا برخالف
 و رس با شارون کرد،
ون لحظه هر داشت که زبان    با و چرخید یم عمارت بت 

 یم گرم خدمتکاران
 از توانست یم تا شد یم صمییم آنها با که کیم ...گرفت
 و پرسید یم سوال آنها
 آشنا بیشتر  هایش آدم و عمارت با تا کشید یم زبان   زیر
 که خاتون سلطان ...شود
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 که اینانا بود شده ذکرش و فکر تمام و نداشت کاری او با
 و آمده رسش بر چه

 او به بود گرفته شارون از که چشیم زهر با هم سیندخت
 بیش نزدییک ی اجازه
 را تالشش ی همه شارون بی    این در ...داد نیم را حد از
 کیاشا به تا کرد یم

 یم قیافه طوری میامد یا نبود، یا هم کیاشا و شود نزدیک
 بود عصبان   و گرفت
 شود نزدیک او به بیشتر  حدی یه از ترسید یم شارون که
 کیاشا عصبانیت تمام
 سیاست مواقیع چنی    در ایدب خب و شود یم خایل رسش
 و داد یم خرج به

 ..شود آرام تا گرفت یم فاصله
 آراسته های لباس ...بود خانه این در حضورش سوم روز
 به و پوشید را اش

 کیم باید روز سه از بعد باالخره ...نشست کیاشا انتظار
 و شد یم نزدیک او به
 کیاشا صدای که نکشید طویل ...کرد یم باز جا دلش در
 دوان و دوان و شنید را
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 تهه و انداخت او به نگایه در الی از رفت، در سمت به
 که رفت قنج دلش

هان   آن تمام کیاشا ...اوست شوهر مردی همچی   
 را چت  

 داشت و خواست یم که
 کرد یم حس میاورد دست به هم را دلش که همی    و

 روی آدم ترین خوشبخت
 ...است زمی   
 شود تمام کنارش مرد با اشاکی صحبت تا ماند منتظر کیم
 اما بیاید سمتش به و

 در را مخالفش مست   اتاق جای به شد تمام که کیاشا کار
 باعث همی    و گرفت پیش
 همه این ...برود جلوتر و کند باز کامل را در شارون شد

 که بود نکشیده انتظار
 راه وسط کالفه ...برود او دیدن بدون و برگردد کیاشا
 ییک لحظه همان که ایستاد

 کیاشا که سمتر  به دست به سیت   که دید خدمتکارهارا از
 ...رفت یم بود رفته

 و ایستاد مقابلش خدمتکار ایستادن با و زد صدایش
 :پرسید

 !بری؟ یم خان واسه اینارو_
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 :داد جواب مطیع و آرام خدمتکاری
 .خانوم بله_
 !االن؟ کجاست خان_
 :داد ابجو  و داد نشان از عمارت از قسمتر  رس با
 اتاقشون_
 !اتاقشون؟_

 :انداخت زیر را رسش و شد دستپاچه کیم خدمتکار
 بله_

ی به نگایه شارون  بود داده نشان او به خدمتکار که مست 
 گرفیر   با و انداخت
 :گفت او از سیت  

 .بری تون   یم تو براش، برم یم من خب، خییل_
 …خانوم ویل_
 …خواستم ازت خودم گم یم …نیست مشکیل_
 یم حرف او از خدمتکار که اتافر  سمت به درنگ دونب و
 یم تازه …رفت زد

 به کرده یم فکر و بوده کیاشا منتظر که هان   شب فهمید
 در او برنگشته عمارت
 …کرد یم اش عصبان   موضوع همی    و خوابیده دیگر اتافر 

اتاق    در  پشت 
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 چند بدهد ورود ی اجازه کیاشا تا و زد در آرام و ایستاده
 تا کشید عمیق سنف باری
 …همیشه مانند درست کند، برخورد آرایم به و باشد آرام
 کرد باز که را در

 های دکمه بسیر   حال در او به پشت که دید را کیاشا
اهنش  عصت   نگاه …بود پت 

 …اتاق سمت فرستاد و گرفت او از را اش
 …برو و تخت رو بذار رو سیت  _

 تخت روی گذاشت را سیت   کرد، را کار همی    هم شارون
 به لبخندی …نرفت اما
 :گفت و نشاند لب

 اتاق اون سمت چرا فهمم یم االن…اینه اصلیت اتاق پس_
 یه خودت …نمیای
ش  …داری و بهتر
 ی یقه روی دستش شارون صدای شنیدن با کیاشا
 به رسی    ع و شد خشک لباسش
 …برگشت عقب

 !اینجا؟ بیای گفت بهت یک_
انه که همانطور و نباخت را خودش شارون  یم جلو دلت 
 :داد جواب رفت
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 !بخوام؟ خودم نمیشه !بگه؟ کش حتما باید_
 گره و رفت عقب قدیم بینشان ی فاصله برای کیاشا

 :ابروانش میان انداخت
ون برو_  …بت 
 حرف باهات و بمونم اینجا دیقه چند ندارم اجازه یعت  _

 !بزنم؟
ون برو گفتم_  …بت 

اض یبرا جای کیاشا ی کوبنده و محکم لحن  اعتر
 به بیخیایل ی چهره…نگذاشت
 :گفت و گرفت خودش

م خب، خییل_ سم و حالت خواستم یم فقط …مت   ، بت 
 …همی   

 که کرد یم فکر این به رفت یم در سمت به که حایل در و
 ی اجازه هم اینانا
 این که این به فکر با و …نه یا داشته را اتاق این به ورود
 بوده شان نفره دو اتاق

خانه سمت به عصبانیت با و شد مشت دستانش  آشت  
 در کیاشا کار از رس تا رفت
 …بیاورد
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 را بهاری هوای ها پنجره گذاشیر   باز با و نشسته کلبه در
 ذهنش و کشید یم نفس

ین تا کرد یم آرام را د را تصمیم بهتر  از تر حوصله ن   ...بگت 
 دیگری وقت هر
ی و بود شده  به تر اهمی و کرد یم اذیتش قلبش تهه چت  
 کف...داد نیم حس آن

 و شد باز در که کشید قلبش روی آرام بار چند را دستش
 سالیم شد، وارد مهدی
 و نشست مقابلش صندیل روی کیاشا ی اجازه با و کرد
 :گفت

ی شب اون کس هیچ نیست، شاهدی هیچ_  و ندیده چت  
 ملیک باشه دیده اگرم

 .زنه نیم حرف راحتیا این به که بسته و دهنش طوری
ی مهمون مردم  یم و چت  
 ...ملیک های حرف شنیدن،یعت   که گن

ی نتونست سوزانم_  اون تو آدم همه اون !کنه؟ پیدا چت  
 یعت   هستند عمارت
ی شب اون یکیشون  !نشنیده؟ صدان   یا ندیده چت  

 ...هیچکس آقا، نه_
 : زد عصت   نیشخندی کیاشا
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 و شده تجاوز زن یه به عمارت اون تو شب اون یعت  _
 ...نشنیده صدان   یچکسه

 ...جالبه ...فهمیدن بعدش چطور دونم نیم فقط
 اون از سالها خب اما کنه، یم و تالشش تمام داره سوزان
 پیدا و گذره یم اتفاق
ی همچی    کردن  .…میگم آقا ویل…سخته خورده یه چت  
 نگاهش سوایل و چرخاند رس کیاشا کرد سکوت که مهدی
 :کرد

؟ خوای یم چ  _
 

 !بیک
 خانوم اینانا کنم فکر ویل …ویل نه یا درسته دونم نیم_

 اگه …کنه کمک بتونه
ی از کش  بیشتر  خونه اون خانوم به باشه داشته خت   چت  
 به تا بگه کنه یم اعتماد

 از وارتانم اگه ویل ببخشید منو گستاچ   …باغبان زن یه
ی ی چت    داشته خت 
 …طریق از میشه

 کردم باهاش که ریکا از بعد دختر  اون کردی فکر واقعا_
ه  مدرک من برای مت 
 دنبال بخواد اگرم اون …پش خیایل خوش !کنه؟ جمع
ی  آتو یه دنبال بگرده، چت  
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 …کنه کمک بهم که این نه کنه تالف   منو کار که منه از
 که باشه ناراض   اونجا وضع از قدری به ممکن اقا ویل_

 از فرار برای بخواد
 …ما سمت بیاد وضعیت اون

 را لیوانش مت    روی بطری برداشیر   با و زد وزخندیپ کیاشا
 :گفت و کرد پر
 این نه گشت، بریم دنبالش رفتم که وقتر  بود ناراض   اگه_
 چشمام تو صاف که
 میاد خوشش دختر  اون از وارتان …میمونم بگه و بزنه زل
 مدت این تو معلومه و

 همونجا ابد تا بخواد که داده امنیت حس بهش طوری
 ملیک مشکل فقط …بمونه
 …کنه کاری نداره جرئت ملیکم باشه وارتان که زمان   تا که

 روی تهدید به شاید
 اینجا تا و بده دست از و وارتان که کنه نیم کاری اما بیاره
 …ایناناس نفع به
 …آقا ویل_

 آخر در و بود دل دو حرف   گفیر   برای کرد، مکث مهدی
 و زد دریا به را دل

 :گفت
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 .…که بود گفته داشتم، سوزان طرف از نامه یه امروز_
 خانوم اینانا که این مثل
 … و پایی    افتادن ها پله از

 در صدایش و چرخید کیاشا رس که نکشید طول ای ثانیه
 :آمد

؟_  !چطوره؟ حالش !کجا؟ !یک؟ !چ 
 .بوده خودش اینانا افتادن مقرص گون   کرد، هول مهدی

 اشتهد کارش ملیک که این مثل ویل …آقا خوبه حالش_
ه  و بوم پشت رو مت 

 گشته بریم داشته وقتر  و کشه نیم طول خییل حرفاشون
 …پایی    میشه پرت
 خواسته و بوده ملیک کار شاید دونه یم چه کش

 …اینطوری
 جلوی خون هم باز و پرید جا از برق مثل کیاشا

 :گرفت را چشمانش
 ملیک به حسان   درست درس یه برم باید که این مثل_

 ...نمیشه ریاینجو ...بدم
 در داد یم اجازه ایستاد،نباید کیاشا مقابل رسی    ع مهدی

 او از اشتبایه عصبانیت
 :بزند رس
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 عصبان   شمارو خواد یم اقا خواد یم همینو هم ملیک_
 از واکنش یه منتظر .کنه

 ببخشید …که بندازه راه حرف دوباره مثال که شماست
 پشم بگه ویل میگم اینو
 خودش که …من عروس و دختر  دنبال و پدرشه مثل

 هنوزم و کرده موافقت
س این دنبال چشمش ین و رسی این …دختر  دست بست 
 و خانوم گفتی    …وارتان
 وایستاده ملیک روی تو خاطرش به بارها و داره دوست
 یم و کار این بازم پس
 …ریسکه فقط کنید هرکاری االن شما …کنه

 متما برگرداند، و مهدی از و شد مشت کیاشا دستان
 داشت قبول را هایش حرف
ی هم باز اما  ها حرف این و داد نیم رضایت دلش تهه چت  
 …کرد نیم قبول را

 طوری و بیاورد اینانا رس بالن   هر توانست یم ملیک
 که کند سازی صحنه
 !کرد؟ یم ریسیک چنی    آیا اما است، اتفافر  کند فکر وارتان
 …نبود معلوم
*** 
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 احتیاط با و انداخت افاطر  به نگایه شب تارییک آن در
 پناه دیواری پشت
 همچی    شب وقت این شد نیم باورش هم هنوز ...گرفت
 خریده جان به را ریسیک

 مهر و بود حالل خونش میوفتاد که گت   ...اینجاست و
 حرف روی شد یم تاییدی
 آن حضورش برای داشت ای بهانه مگر اصال ...دیگران
 !آنجا؟ هم آن شب وقت
 راحتر  به بود داده او به سوزان که ای قشهن به ی توجه با

 را مخف   در توانست
 اینانا که بود گفته او به سوزان...شود وارد و کند پیدا
 یم اتاقش در تنها هارا شب
 ریسک هم باز اما خوابد یم دیگر اتافر  در وارتان و ماند
 که دری کردن باز بود

 ...است خت   چه آنورش نداشت اطمینان
 تا ایستاد ستون   پشت و رفت جلو ی   پاورچ پاورچی   

 تارییک به کیم چشمانش
 بی    این در ...کند پیدا را اینانا اتاق بتواند و کند عادت
 دیده که بود حواسش هم
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 اگر که بود بسته را اش بیت   و دهان ای پارچه با و نشود
 او کش هم درصد یک
 فرار بتواند شود شناسان   اش چهره که این از قبل دید را
 ...ندک
 پشت ای لحظه و افتاد راه احتیاط با کرد پیدا که را راه
 بازش تا ...ماند بسته در
 نه یا است اتاق داخل کش اینانا جز فهمید نیم کرد نیم
 آدم که آنجان   از و

 را در ...شد داخل و کرد باز آرام را در بود پذیری ریسک
 در بر تکیه بست که

 ...برد ماتش یشرو  پیش ی صحنه دیدن با که ایستاد
 پاهان   با همیشه مانند اینانا
 و بود نشسته شومینه کنار بود گرفته اغوش در که

 ریخته دورش پریشان موهایش
 ...بود شده
 آن اش مردانه های حس افتادن کار به موقعیت آن در
ی برابر در هم  قبال که دختر

 آن و دراورد را پلیورش ...نبود عجیب چشیده را طعمش
 در یرز  طوری را
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 وقت کیم کند باز را در خواست کش اگر که انداخت
 فکر باید ...باشد کرده کش  
 ...کرد یم را جایش همه
 کشید پایی    را صورتش جلوی دستمال شد تمام که کارش

 .رفت اینانا سمت به و
 و کرد بلند را رسش اینانا واکنش   گونه هر از قبل

 آنقدر ...شد هم میخ نگاهشان
 هم تعجب حتر  که رسید یم نظر به خسته و حال ن  

ی دیگر ...نکرد  دنیا در چت  
 ...نبود برانگت    تعجب برایش
 نشست پایش جلوی دید را رسش دور دستمال که کیاشا

 او رس سمت به را دستش.
 :داد تکان وار نوازش و برد
 !کنه؟ یم درد_

 !باشد؟ نداشته درد شد یم مگر ...داد تکان رس آرام اینانا
 بهتر  تا نکشیدی دراز تخت رو چرا !اینجا؟ یاومد چرا_

؟  !یس 
 حرکات از …انداخت زیر را رسش زده خجالت اینانا

 معلوم دلش روی دستش
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 عادت یا یعت   این و کرده بلند جایش از را او درد دل بود
 یا و بود شده ماهانه
 با و کند کثیف را تخت ترسید یم شاید …عادتش نزدیک
 او از حالش این

 داشت را اش تجربه …بشورد را ختت بخواهند
 حرص با و فهمید کیاشا…دیگر

 را دستانش رفت، جلو و کرد باز را گردنش دور دستمال
 کرد حلقه اینانا کمر دور
 :گفت ارایم به و شکمش دور بست محکم را دستمال و
؟ کش به_ ی دمنویس   دارون   !گفتر  !بخوری؟ ندادن چت  

 :گفت ارایم به و داد تکان راست و چپ به رسی اینانا
 …خودش میشه خوب_

 :گفت و کرد روترش کیاشا
 … کش   یم درد داری !اینجوری؟_

 روی را رسش دیگر بار و شد کج کیم اینانا لب ی گوشه
 ..گذاشت زانوهایش

 چطور حالش ببیند تا بود آماده را راه همه این هم کیاشا
 دید یم که حال و است
 اینش به ند،ک چه باید دانست نیم نیست خوب حالش
 کیم…بود نکرده فکر دیگر
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 دیوار بر تکیه اینانا کنار اخر در و کرد پا آن و پا این
 انداخت را دستش ، نشست
 از قبل و خودش ی شانه به داد تکیه را او رس و او پشت
 بکشد عقب اینانا که این

 اینانا…داد ماساژ آرام و برده او شکم سمت به را دستش
 داشت سیع و خورد جا
 دستش کیاشا آخر در . توانست نیم و بزند پس را ستشد
 تندی لحن با و گرفت را

 :گفت
 جفتمون خر بیان بفهمن خوای یم .. نخور تکون انقدر_
ن؟ و  یه بگت   آروم !بگت 

 …دیقه
 دادنش ماساژ مشغول هم باز اینانا دست زدن کنار با و

 حال که هم اینانا و شد
 برای جان   یعت   رد،نک مخالفتر  دیگر بود شده کم دردش

 بر تکیه نداشت، مخالفت
 های نفس صدای به و بست را چشمانش کیاشا ی شانه
 گوش اش عصت   اما ارام
د  …ست 

 !نه؟ بود خرفت اون کار_

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 :داد جواب چشمانش کردن باز بدون_
 .نه_
؟ پس_  !چ 

 اما نریزد بهم آرامشش تا ساکت، بگوید خواست یم دلش
 داد نیم جواب اگر

 …برسد جواب به باالخره تا پرسید یم قدرآن کیاشا
 .افتادم خودم_
 !کنم؟ باور باید_
 …اوهوم_
 …بود سخت برایش همچی    باور توانست، نیم کیاشا اما

 از بعد باید چرا اصال
 کرد کج را رسش !میوفتاد؟ برایش اتفاق این ملیک دیدن

 به دیگر بار را نگاهش و
 کم ودشخ عمارت در …دوخت اینانا رس روی دستمال

 حال بود آمده رسش بال
 و نشست اینانا رس روی دیگرش دست …بود اینجا نوبت

 …زد کنار را موهایش
 به ، خواهد یم چه آنجا دقیقا دانست نیم هم خودش
 اینجا مادرش حرف خاطر
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 …هم شاید یا !میشد؟ بیدار داشت که وجدان   با بود
 دیگر دلییل هر از را ذهنش
 …گرفت اینانا از نگاه و دیوار به رسش تکیه وبا و کرد دور

 دونم نیم …نکردم اشتبایه کار من …نبودم کش با من_
 …شد اینطور چرا

 هذیان انگار که بود ای گونه به خشدارش و آرام صدای
 …گفت یم
 …شب اون اگه …میدم پس و همی    تاوان دارم_

 مطمی    زیادی بیاورد زبان به خواست یم که حرف   از گون  
 کرد تسکو  که نبود
 صدان   با و چسباند خودش به قبل از بیشتر  را او کیاشا و
 به دانست یم بعید که

 :گفت باشد رسیده اینانا گوش
 بی    از با شاید…بوده یک کار بود یادت حداقل کاش_

 شدم یم آروم یکم بردنش
… 

ون صدا ن   را نفسش  زیر از آرام را گرمش دست و داد بت 
 داد حرکت اینانا لباس

 .…شد مشغول کارش ی ادامه به مه باز و
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انش نگاه و کرد باز چشم کرختر  با  به دوخت را حت 
 رویش به رو که آلنویس  
 :زد یم صدایش و بود ایستاده

 پاشو !نشد؟ خشک کمرت !خوابیدی؟ اینجا چرا_
 خوام یم بخور و صبحونت
 دیشب !نداری؟ که درد …کنم عوض و رست پانسمان
 !خوابیدی؟ خوب
 خشک او و پرسید یم سوال و زد یم حرف تند تند آلنوش
 مبهوت و مات شده

 کیم که حال و بود مانده جا گذشته شب در روحش
 بود آمده جایش رس حالش
 نفسش …باشند کرده وصل او به ولتر  صد برق گون  
 دستر  برگشتنش با و رفت
 گذشته شب اتفاقات شود مطمی    تا گشید شکمش به

 که دستمایل با و .نبوده خواب
 در اتفاقات آن تمام فهمید بود شده بسته کمرش به

 را گذشته شب و داده رخ بیداری
 اطرافش به نگایه …رفته خواب به کیاشا آغوش در

 روی همانجا دید و انداخت
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 شک بدون که است رویش پتون   و رسش زیر بالشتر  زمی   
 کیاشا همان کار
 ی متوجه آلنوش تا چسباند خودش به را پتو …بود

 و نشود کمرش ورد دستمال
سد  …امده کجا از که نت 

 از تون   نیم ها مدت تا گفتیم افتادی تو که اونجوری_
 شکر بخوری، تکون جات
ی انگار خدا ی یه ننه پاهاتم واسه …بهتر  کرده درست چت  
 و پات به بزنم گفت
 باید مدت یه میشه، خوب ببندم دستمال با و پاهات
احت خوب ، استر  بیچاره کت 
 گفتیم و بزنه رس بهت بیاد خواد یم یه دیشب از وارتان
 دلش آخرشم خوان  
ون زده عمارت از و نیاورد طاقت  .…دیشب از و بت 
 !منه؟ با گوشت
 رسی تندی بود داده دست از را حواسش پاک که اینانا
 :گفت و داد تکان

 …آخ فقط ..خوبم …آره آره_
 به رسی    ع آلنوش و ماند جایش رسه پایش در سوزیس   با

 :آمد سمتش
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 پله چندتا از دون   یم !آخه؟ اینجوری …خون   آره_
 یه خوای یم حاال و افتادی
 …من به بده و دستت کمکت، بیام وایستا …یس   رسپا شبه
 بده تکیه االن …آهان
 .…دیوار به

 سیت   آلنوش …کرد دراز آرام را پاهایش و داد تکیه اینانا
 برداشت را مت    روی
 :گفت شوچ   به و
م لقمه یا سالمه دستات_  !برات؟ بگت 
 دست رسی    ع آلنوش که ندارد میل که بگوید آمد اینانا و
 نان ای تکه شد، کار به

 :گفت و برداشت
ای !مربا؟ یا عسل !کدومش؟_ ین چت    …برات خوبه شت 
 و دوتاش هر خوای یم

؟ تست  !کت 
 به باید بازهم دانست یم که انجا از و نان به مالید کره
 دخور  به را ها این زور
 نان روی عسل ریخیر   و نماند جوابش منتظر بدهد اینانا
 دهان سمت به را لقمه
 :برد اینانا
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 …شد حاال …آفرین …کن باز و دهنت …آآآآآآآ بگو_
 گذشته روزهای برخالف …بعدی ی لقمه رساغ رفت و

 را اش صبحانه بار این
 همانجا کرد عوض را پانسمانش که هم آلنوش و خورد
 هم باز و کشید دراز

 همچی    که کیاشان   و گذشته شب سمت رفت فکرش
 …بود کرده را ریسیک
 دور ی شده بسته دستمال سمت به پتو زیر از را دستش
 بازش ارام و بود شکمش
 آن باید …انداخت آن به نگایه و اورد باال را دستمال کرد،
 یم قایم جان   را

 تا گذاشت بالشتش زیر را آن و کرد تا را دستمال …کرد
 که کند پیدا برایش جان  
 آلنوش کرد فکر اولش…شد باز در و خورد در به ای تقه

 دیدن با اما برگشته
 شدن بلند قصد و کرد جمع را خودش رسی    ع خییل وارتان
 اجازه درد که داشت
 :گفت و رفت جلو وارتان …نداد

 .…باش راحت …نشو بلند_
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 را شب تمام که فهمید شد یم و بود خسته و آرام لحنش
 ...بوده اربید

ی؟_  !بهتر
ار تکراری سوال این از چقدر ، گفت ارایم ی بله اینانا  بت  
 که را وضعیتش .بود
 کنارش وارتان !باشد؟ خوب توانست یم چطور دیدند یم

 غم چشمانش …نشست
 تمام هم او داشت توقع…حرف کیل نگاهش و داشت
سد را کیاشا سواالت   و بت 
 عوض در اما …نه یا بوده ملیک کار این که بداند بخواهد
 به دستر  ارام وارتان
 :گفت و کشید اش پیشان  

 باید …نبودم افتاد برات اتفاق این که موقیع که ببخشید_
 و بود بهت حواسم بیشتر 
 .…کردم یم مراقبت ازت

 اینانا که کرد بیان ناراحتر  با را جمالتش این آنقدر
 دهانش به چشم متعجب
 وجدان عذاب انوارت حال و بود مقرص خودش دوخت،
 در اما …بود گرفته
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 هم وارتان …کند ارام را وارتان بتواند که نبود موقعیتر 
 رفت آخر در و ماند کیم
احت اینانا تا  های فکر از رهان   برای اینانا و …کند استر

 در که اتفاقانر  و رسش
 به دیگر بار تا کرد سیع و بست چشم بود دادن رخ حال

 …برود خواب
 یم دلش .رسید یم بست بن به رفت یم که سمتر  هر به

 زودتر چه هر خواست
 بعد که ...کند پاک اش خانواده روی از را ننگ ی لکه این
 همه سال همه این از
 برادرش وقتر  و نشناسند خان صابر پشه نام به را او

 کش کند یم کاری خراب
 او از شود یم توقیع چه دیگر است خان صابر پش نگوید

 این از بعد !داشت؟
 برایش و داد یم آزارش ها حرف این هم هنوز سال همه
 مگر ...شد نیم عادی
 !داشت؟ شدن عادی هم شدن خورد و شنیدن توهی   
 و شود تر نزدیک آنها به تا بود شده خانواده این داماد
 ی پرده پشت از بتواند

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 فهمید یم باید ...بیاورد در رس پیش سال چند اتفاقات
 بود قمشتا انقدر که ملییک
 متجاوزگر را او شبه یک که شد چه شود دامادش صابر
 ی رابطه یکهو و خواند
 رسعت به خت   ...رفت هوا به و شد دود بینشان خوب
 صابر و پیچید جا همه

 نیم باور کش است دروغ گفت یم چه هر رسافکنده
 مست یا که صابری ...کرد
 داشت موجیه تصویر که ملییک مقابل در نعشه یا و بود
 از ...نداشت شانش که
  های تلج   روز آن

 
 چندی و شد چندان دو یشان زندیک

 در را اش جنازه بعد
 چه کار نفهمید کس هیچ و کردند پیدا عمارت نزدییک
 ...بوده کش
 داشت عادت گذاشت، مت    روی را دستش شکاری تفنگ
 را او شکار هر از بعد

 را دستمالش ... جایش رس بگذارد و کند تمت    خوب
 مت    پشت نشست و رداشتب

 :زد بهم را خلوتش و شد وارد مهدی که
 ...اینجاست ملیک آقا_
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 روی کشید را دستمال کند بلند را رسش که این بدون
 :گفت و تفنگش

 عادت باید که این مثل طرفا، این میاد زیاد بعد به این از_
 ...کنیم

 :داد ادامه و گذاشت مت    روی دیگر بار را تفنگش
ون، ریب تون   یم_  …باشه آدماش به حواست اما بت 

 در ملیک بعد ای لحطه و رفت و گفت چشیم مهدی
 یم در به ای تقه که حایل
 :شد وارد زد
 و کردی ول و زندگیت !پش؟ اینجان   باز که میبینم_

 ذره یه این به چسبیدی
 اون با عمارت اون که تو واسه کلبه این داره چ   …جا

 !واست؟ نداره شکوهش
 را جوابش و میامد جلو ملییک به دوخت را نگاهش کیاشا
 :داد

  به که آرامش …آرامش_
 
 ربیط مکان کوچییک و بزریک

 اینجا که همی    …نداره
 .داره آرامش یعت   بینه نیم و کش چشمم و ساکته

  خوای یم یعت   نکنه، درد دستت_
 

 زدن برهم عامل ما بیک
االالن؟!    شدیم  آرامشت 
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ی همچی    من_  !گفتم؟ چت  
 :داد جواب و انداخت باال را ابرویش تای یک ملیک

 …آره مستقیم غت  _
 اسلحه با رفیر   ور مشغول هم باز و کرد زهرخندی کیاشا
 :شد اش

 نداریم، عبان   کسیم از زنیم یم مستقیم و حرفمون ما_
 یم بقیم خودمون بر عالوه
 متاسفانه و نداریم همدیگه مالقات به ای عالقه که دونن
 حسان   چه رو دونم نیم
 بشیم، منکرش و ندیم نشون اینو داریم سیع دو هر

 !نه؟ مسخرس
 ادامه جای به داد ترجیح و داد سیبیلش به تان   ملیک
 رس برود موضوع این دادن
 :مطلب اصل

 دختر  …رسید نیم نظر به راض   ببینم، و شارون اومدم_
 تحویل و ورگلم ترگل
م تحویل افشده یه که ندادم  یگهنم هیج   خودش …بگت 
ی اما  غریب که دختر

 بهش و نیست خونه اصال شوهرش و خانواده یه تو افتاده
 کم کم نمیده اهمیت

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 …میشه افشده
 !گفت؟ خودش اینارو_
ی اون که گفتم_  فهمید میشه حالش از ویل نمیگه چت  

 و شوهرش با اوضاعش
ه پیش خوب هم اونقدرا جدید ی خونه  …نمت 
 لوله روی کشید روی را دستمالش آرام و خونشد کیاشا

 احتیاط با و تفنگش ی
 :چرخاند را تفنگش

 شده دور خانواده و خونه از فعال کنه، یم عادت اولشه،_
 یه سختشه نمور یه

ایط با خودشو کم کم بگذره که خورده  یم وقف اونجا رس 
 بخوام نیست که بچه ده،

 روز یه بودم، همی    همیشه دلش، ور بشینم شب تا صبح
 یم دشبع روز و خونم
 خسته بعدش روز چند نیست معلوم و کمر و کوه به زنم
 .عمارت برگردم و شم

 …دیگه دونستی    یم قبل از اینارو
 روز همون از و عروسش تازه آدم ویل .دونستم یم آره_

 و ذاره نیم تنها اول
 .…کمر و کوه به بزنه
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 :گفت و دوخت ملیک به را آمت  ش شیطنت نگایه کیاشا
_ 

 
 دوقل قل یه باهاش دلش وره بشینم کنم چیگار مییک
 دلش وقت یه که کنم بازی
ه  !نره؟ رس حوصلش و نگت 
 ادامه اش کوبنده لحن همان با و کرد نثارش اخیم ملیک
 :داد

 بهش حواست که همی    نیست، قل دو قل یه به نیازی_
 کلوم دو روز در و باشه

 دلش تهه و داری وجود اصال بفهمه که بزن   حرف باهاش
 ما …کافیه بشه قرص

 …کنیما نیم برخورد اینطور بهمون دادی که امانتر  با
 باهاش دونید یم صالح که طور هر مختارین شما_

 عروس…کنید برخورد
  برای نکنید فکرشم حتر  اما دیگه، خودتونه

 
 من زندیک

 بگید یا کنید تکلیف تعیی   
 جلو گذاشتی    خودتون و راه این …غلط چ   درست چ  
 ینجاا از دیگه و ما پای
 هم با جوری یه باالخره ...خودمون پای بذارید و بعدش به

 …میایم کنار
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 از دنیان   دانست یم خوب کیاشا و کرد سکوت ملیک
ی اگر و است حرف  چت  
 دیگری جای دارد نگه را هایش حرف خواهد یم گوید نیم
ش هم که بزند  تاثت 
 رسی    ع همی    برای …خودش نفع به هم و باشد بیشتر 
 رفت و کرد جمع را بحث
 …دیگر موضوع رساغ

 که اینا از حاال …کت   جمع و حواست که گفتم خالصه_
 زمینا اوضاع بگذریم
 بیشتر  باید محصول بارید، خوب بارون امسال !چطوره؟

 باشه، دیگه سالهای از
 یم بازم !داری؟ ای برنامه چه محصوالت  واسه امسال
 کمتر  قیمت با خوای
 !اونور؟ بفرستیشون و کت   ردشون

ی و اصیل موضوع پس خب_  اینجا تا رو شما که چت  
 فعال …همینه کشونده
 کجا از ویل خوبه اوضاع االن …براش ندارم ای برنامه
 یه دیگه وقت چند معلوم
 از که کش !نکنه؟ خراب و چت    همه تگرگ و بارون

 هواش و حال و آسمون
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 …نداره خت  
ی که کرد باز دهن ملیک  رهباالخ کیاشا که بگوید چت  
 گذاشت مت    روی را تفنگش

 :گفت و
 …داره و وطن حکم ما برای میبیت   که زمینان   این تمام_
 یم و وطنت تو

 ترصفش و بیاد کنه سیع غریبه یه ذاری یم یا فرویس  
 این فکر پس !…نه !کنه؟

ون رست از زمینارو  مال نیست قرار وجبشم یه که کن بت 
 از اینا …بشه کش
 داده زند یه به همینطورم و هبود زند خاندان مال اول

 …میشه
 :گرفت جبهه حرفش مقابل در و کرد ترش رو رسی    ع ملیک

 باهات کلوم دو آدم عی    نمیشه !خواست؟ زمیناتو یک_
ی رسه !زد؟ حرف  پت 
 !چیکار؟ خوام یم زمی    دیگه
 حرف این چقدر که دهد نشان تا پرید جایش از تند و

 برخورده او به کیاشا
 .است
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 بشه قراره زن   یم حرف ازش که زندی ونهم ضمن در_
ی …من نتیجه  چت  
 به تو با جنگیدن با باید چرا رو برسه نتیجم به قراره که

 !بیارم؟ دست
 خود به تعحب رنگ نگاهش و پرید باال کیاشا ابروهای
 با ملیک که. گرفت

 رس از لبخندی رفتنش با و شد خارج کلبه از دلخوری
 کیاشا لب روی تمسخر
 دل هم او …کرد زمزمه لب زیر را نتیجه ی اژهو  و نشست
 …داشتا خویس  
 هم شارون با است قرار او که بود گفته کش چه اصال
 بچه او از و شود خواب

 …ببیند خواب در ملیک که این مگر !باشد؟ داشته ای
 یک که بود مانده همینش
 یا آنوقت …دیگر هیچ …برگردد آراکلیان به اش بچه طرف
 بی    از را خودش

 …باشد خودش ی بچه اگر حتر  …را بچه آن یا برد
 و کند خشک را موهایش تا کشید یم رسش روی را حوله
 شد، خارج حمام از
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 رو لب به لبخند که دید را شارون کرد بلند رس که همی   
 ایستاده، رویش به

 و خجالتر  دختر  أصال بود دیده را او که اویل روز برخالف
 نیم نظر به آرایم
 ...بود خون   بازیگر یعت   این و رسید

 و لباسات بیام گفتم بودی خسته اومدن   ...باشه آفیت_
 یم چان   .کنم آماده

 !خوری؟
 باز و داد تکان رسی .دختر  این دست از نه اما خورد، یم
 :گرفت اش نادیده هم

 ...نبینمت اتاق این تو نگفتم مگه_
 ...بیام میشم مجبور من پس .اتاق اون تو نمیای که تو_
 ...نیستر  مجبور_

 دیدن لباس ن   از اینانا هرچقدر ، رفت جلوتر شارون
 کشید، یم خجالت کیاشا
 آن یک کیاشا که شد یم تر نزدیک و برد یم لذت شارون

 و برگشت سمتش به
 :کرد او ی حواله را اش جدی نگاه

  نگاه این تو من خوبه، حالت که این مثل_
 
 افشدیک

…ت      گف  یمیم  ملیک  که  نمیبینم 
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 بهت داره اینجا کنه فکر که دراوردی ادا کیل جلوش
 !گذره؟ یم سخت چقدر
 :گرفت جبهه رسی    ع شارون

ی من ..نیست اینطور_  …فقط نگفتم چت  
ه،ملیکم جلوتو کش برگردی خوای یم_  خداشه از نمیگت 
 وره برگشته ش نوه که

 افشده از قبل تا کن جمع و پالست جلو برو …دلش
 چون .گردونم برت شدنت

 یه کنم حس و ندارم بازیارو لوس این ی حوصله صالا من
 آمار اینجا داره نفر
 .میشم عصبان   بد کنه یم بازی

 آنقدر شارون کرد نیم را فکرش ، برد جلو را صورتش
 رسی    ع که باشد ترسو
 فشار و گرفت دست در رحمانه ن   را فکش ..ببازد رنگ
 دستش کار حساب تا داد
 :بیاید

 و شدی نزدیک من به هدف   هواس بفهمم باشه حواست_
ین  از و اتفافر  کوچکتر

 درنگ کشتنت واسه هم لحظه یه دی یم گزارش اینجا
 یم اگه پس کنم، نیم
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 رس بشی    و بعدش به اینجا از نیاد رست بالن   خوای
 ماجرا این از و پات و جات
 ارزش ن   ملیک برای کاف   قدر به ندارم شک …بکش عقب
 االن که بودی
 پای باید که نباش اونم طرف از نجانر  راه رمنتظ .اینجان  
 باشه وسط که منافعش
 …نمیشناسه رو تو اصال
 :افتاد پپته تته به شارون

 …اونو ملیک …اینانا …دختر  اون پس_
 :تر خشن صدایش تن و شد بیشتر  کیاشا دست فشار

 من برای کردی فکر ..بکنه تونه نیم غلیط هیچ ملیک_
 مهم برام اگه !مهمه؟
 به و بار این ..نه !پیشش؟ فرستادم یم و دختر  ناو  بود

 برسه پاش …زده کاهدون
 بد با بفهمه ملیک تا میشم راحت هم با جفتتون رس   از

 تا االنم …افتاده در کش
 …گمشو بیارم رست بالن   یه نزدم

 خارج اتاق از رسی    ع و رفت عقب عقب ترس با شارون
 هم او حتر  دیگر …شد
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 این روی لوندی و عشوه بود یدهفهم و ترسید یم کیاشا از
ی مرد  با و ندارد تاثت 
ها این  از قبل زد یم حرف ملیک با باید …شود نیم رام چت  
 …شود دیر که این

 داخل از و مت  ش روی کرد پرت را دار نم ی حوله کیاشا
 را هایش لباس کمد

 از مهدی همراه به و پوشید لباس زود خییل ..برداشت
ون خانه  را کش تا زد بت 
 که تنها و سالخورده زن   ببیند، بود کرده پیدا مهدی که

 عمارت به قبل سالها گون  
 گذشته اتفاقات جریان در و داشته آمد و رفت آراکلیان
 که اش خانه به بوده،

 کنارشان و ریخت چان   رسی    ع بود، منتظر او رسیدند
 سو کم هایش چشم نشست،

 نیم اریی زیاد هم اش حافظه گفت یم خودش و بود شده
هان   یک اما کند

 را چت  
 بود مردم زبانزد موضوع این سالها تا چون داشت خاطر به
 گایه هم همچنان و

هان   راجبش مردم
 آن ملیک دختر  به تجاوز گفتند، یم چت  

این     خان  توسط  هم 

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ی کم که منطقه  ها زبان از زودی این به که نبود چت  
 …بیوفتد

 خوب ملیک و د،کر  یم کار ملیک برای پشم زمان اون_
 رسید، یم بهمون
 و بود عمارت تو منم پش افتاد اتفاق اون که روزی یادمه
 خونه تو اومد که بعدش
 زور اونقدری مست آدم یه گفت یم و بود فکر تو همش

 بتونه که نداره بازو و
 داد یه نتونه و نیاد در صداش زن اون حتر  که کنه کاری
 براش همی    و …بزنه
 نداشت جرئت کش ها موقع اون … داشت تعجب جای
ی یا بزنه حرف  چت  
سه ش رسید خت   که بعدش مخصوصا …بت   دختر

 هیچ بی    این و کرده خودکش  
ش کس  وقتم هر…نزد حرف کس هیچ با و ندید و دختر
 یم همش زد یم حرف  
 نیم آرومش اما !پشم؟ بدی باد به رستو خوای یم گفتم

ی انگار گرفت،  دیده چت  
 …بگه تونست نیم و تدونس یم یا بود
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 اش شده مشت دستان و بود رفته فرو فکر در کیاشا
 داد، یم خشمش از نشان
 :پرسید او جای به مهدی

 حرف   بود عمارت تو یک روز اون که این راجب پشتون_
 همه که کش !نزد؟
 .کنه تعریف جزئیات با بتونه و باشه دیده نزدیک از و چ  

 تو خان صابر واقعا
 !بود؟ یکمل دختر  اتاق
زن  سیع که حایل در و کرد تنگ را چشمانش کیم پت 
ی داشت  خاطر به را چت  
 :گفت بیاورد

 یم بعید افتاد که اتفافر  اون با شب اون .گفیر   یم اینطور_
 باشه یادش کش دونم
 با که کسان   تنها کنم فکر ..بودن کیا اطرافش که

 بچه همون باشه یادشون جزئیات
 …زنن نیم باره این در حرف   هیچ که باشن خودش های
  کیاشا

 
 :پرسید و زد موهاش به چنیک

 !کجاس؟ پشتون_
زن  :شد حشت از پر صداش و کشید آیه پت 
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ش شب یه سالها همون تو …نبود دنیا به عمرش_  و خت 
 که این مثل …اوردن
 … خوره یم تت   اشتبایه شکار موقع
 به و شد بیشتر  کیاشا ی شده مشت انگشتان فشار
 بود، داشته نگه را ودشخ سختر 
زن این پش مرگ کرد یم حس چرا  …است بودار هم پت 
 آن توانست نیم دیگر
لش که این از قبل و کند تحمل را جو  دست از را کنتر

 و برخاست جایش از بدهد
زن حرف با که رفت خروچ   در سمت به  راه وسط پت 

 :زد خشکش
 هم از امان اما نبود، بدی مرد یادمه، خوب و بابات_

 امان امان …بد نشی   
 …نشونه یم سیاه خاک به و آدم بد نشی    هم …امان
 دوست و مامانت ، بابات
 وارد ملیک اگه کرد عقدش زورم به اتفاقا و داشت

 بابات االن نمیشد زندگیشون
 راحت خیال با داشت و بود نشسته عمارت اون تو

 …یه…کرد یم و زندگیش
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 از بلند های قدم با و شد طاق طاقش رسید که اینجا به
ون کاهگیل خانه آن  آمد بت 
 و کشید یم سوت مغزش که حایل در بلند های قدم با و

 یم اش مشت دستان
 …افتاد راه دنبالش به مهدی و شد دور انجا از لرزید
*** 

ی_  !هنوز؟ نرسیده خت 
 ...اقا نه_

 روی از را چان   لیوان و داد پشتش پر های سیبیل به تان  
 ای جرعه و برداشت
 که کرد یم اش عصت   کم کم داشت انتظار این ..نوشید
 به دوان دوان مردی
 :گفت زد یم نفس نفس که حایل در و امد سمتش

ی_  و نشد خارج عمارت از اصال شارون ..آقا نبود خت 
 ایم نشونه یا نامه هیچ

 …نذاشته
 موضوع و داد سیبیلش به تان   خونشی با دیگر بار ملیک

 حالچ   ذهنش در را
 و کرد خم رس بود ایستاده کنارش که مردی که کرد یم

 :گفت گوشش کنار
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 …فهمیده کیاشا شاید_
 :داد جواب و کرد فکر کیم ملیک

 بازم باشه زده حرف   دختر  اون اگرم …دونم یم بعید _
 نگفته دقیق رو موضوع
 …بهش

؟ شارون خوده_  !مطمئنید؟ اون از !چ 
 نیست، بنده وخدار  زبونش زیر بره پول ی مزه شارون_

 رو بهش کیاشا مطمئنم
 آخر و اول دونه یم…همینجا میشه امیدش تنها و ده نیم
 اسم چون بخواد کمک
 به و …رسیم یم دادش به که ماییم فقط روشه اراکلیان
 کیاشا اسم، همی    خاطر
ی همچی    عاشق محال  سیع شارون هرچقدرم بشه، دختر
 زنه یم پسش کیاشا کنه
 …موندیم براش ما فقط که همهبف میشه باعث همی    و

 به دیدین درصد یک اگرم
 همی    و شد عاشفر  و عشق درگت   و داد وا زودی این

 وا دهن کیاشا جلو شد باعث
 یا که کنید وانمود طوری و بیارید و دخلش همونجا کنه

 خودکش   یا شده کشته
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 …کرده
ه این با که این فقط چشم،_  !کنیم؟ چیکار اینانا دختر

ه و کرد درنگ یا لحظه ملیک  معلوم نا ای نقطه به خت 
 :داد جواب

 باهاش میگم برسه موقعش داریم، نیاز اون به فعال_
 …کنید چیکار

 رس نفس یک بود شده رسد حال که را اش چان   لیوان و
 :گفت شدنش بلند و کشید

 کنید یادداوری بهش و شارون رساغ بفرستی    و نفر یه_
 رفته کاری چه واسه
 نیم زیاد روزا این باشه، وارتان به ستونمحوا ...اونجا

 داره نیست معلوم بینمش،
 ن   دختر  اون خاطر به باشه حواستون کنه، یم چیکار
 ...نزنه آب به گدار
 ...افتاد راه ملیک دنبال به و گفت چشیم دیگر بار مرد

 ...آقا ...آقا ...آقا_
 و دوید یم که افتاد مهدی به نگاهش و رسبرگرداند کیاشا

 این با زد، یم نفس سنف
 زیاد داده رخ ناگواری اتفاق که این حدس وضعیتش
 که مهدی ...نبود سخت
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 بریده صدایش و کشید یم نفس سختر  به شد نزدیک
 :بود بریده

ف ...آقا...آقا_ ف ...بودم ...اونجا ...االن ...ارس   ... و ارس 
 نگران   با و گذاشت مهدی ی شانه روی را دستش کیاشا
 :پرسید

  چ   ببینم بزن حرف تدرس_
 

 بگو بگت   نفس یه ...مییک
 ...شده چ   ببینم
 :گفت هایش زدنش نفس نفس میان و گرفت نفس مهدی

ف رساغ رفتم_ زن همون ...ارس   پیش روز چند که پت 
 بود افتاده ...بودیم پیشش
 ...آقا کشتنش کنم فکر ...کشید نیم نفس و زمی    کف
زن  ...کشیر   رو بیچاره پت 
ون حدقه از بود مانده کم که ان  چشم با کیاشا  بزنند بت 
 که آن بدون و کرد نگاهش
ی  یم باد مثل ...اش خانه سمت به دوید یکهو بگوید چت  
 لعنت را خودش و دوید
 نزدییک با و نکرده جمع بیشتر  را حواسش چرا که کرد یم
زن آن به اش  پت 

 حال و زد یم کبودی به صورتش ...بود گرفته را جانش
 کم فسن هم خودش
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 بتواند و برسد موقع به شاید تا دوید یم اما بود آورده
 اما ...دهد نجات را جانش
زن شد وارد و کرد باز را خانه در که همی     با که دید را پت 

 کف باز چشمان  
 ...بود گرفته راه دهانش از خون و افتاده خانه

 رسش روی را دستش و نشست در چهارچوب در همانجا
 دهرسی دیر ...گذاشت

 را نبضش رفت جلو ...بود رسیده دیر هم باز ...بود
 را دستش ...زد نیم ، گرفت
 هم خودش ...بود امیدی دنبال به و گرفت اش بیت   زیر
 اما کرده تمام دانست یم
زن که امید ای ذره برای کرد یم تقال هم باز  برگرداند را پت 
 ...نشد موفق و

 جنازه ی هخت   و زده خشکش آنجا دیقه چند دانست نیم
 اما بود رویش پیش ی

 جایش از و آمد خودش به مهدی های تکان با باالخره
 قرمزش چشمان ...برخاست

 همینطور هم پدرش ...بود کرده تر ترسناک را اش قیافه
 با همینطور ...بود مرده
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 از پس ییک ها تصویر ...خون از پر دهان   و باز چشمان  
 یم جان دیگری
 تت   رسش آن یک ...شد وعرس   باز رسدردش و گرفتند
 مغز تا دردش و کشید

 ای لحظه و کشید رسش به دستر  رفت، استخوانش
د هم روی را چشمانش  ...فش 

 مهدی ...میشد تکرار داشت چت    همه ...تکرار تکرار تکرار
 دید را حالش که

 :بود نگران هم او ، کشید اش شانه به دستر 
؟ آقا_  کارارو رتیبت خودم من برگردین خواین یم !خوبی  
 ...دم یم

 حالش ..شد خارج خانه آن از آرام و داد تکان رسی کیاشا
 بوی از خورد بهم

 خانه در از که کیم ... بود پیچیده اش بیت   در که خون  
 کرد رو گرفت فاصله
 :گفت و مهدی سمت

 خاکش اطراف همون کردن خاک کجا و پشش ببی   _
 ...کن

 با کیاشا و دش خانه وارد هم باز و گفت چشم مهدی
 به فکر و نفرت از دنیان  
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 سمت به یک و شد بود أورده مهدی است   بر انتقام،سوار
 راه ملیک عمارت
 ...افتاد
زن ی خانه  ...ملیک و خودش عمارت میان بود جان   پت 
 که نکشید طویل
 هان   پله سمت به مستقیم و شد پیاده اسب از ...رسید
 به شد یم منتیه که رفت
 پیدا همانجا را ملیک باید که دانست یم ...بام پشت
 های نگاه به اعتنا ن   ...کند
ه  همیشه مانند که دید را ملیک و رفت باال ها پله از خت 
 های بالشت بر تکیه

ه و نشسته پشتش  ...است رویش پیش ی منظره ی خت 
ی بود کنارش که مردی  باعث و گفت گوشش کنار چت  
 و برگردد ملیک شد

 لبخندی ...رفت جلو کیاشا ...کند گاهن کیاشا به متعجب
 :گفت و نشاند لب بر
 یه بیام گفتم بودم نزدیکیا این !کردین؟ تعجب چرا_

سم شما از حالیم  ...بت 
 :شد جا به جا جایش در کیم و انداخت باال ابرون   ملیک
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 !وضیع؟ و رس چه این !اینطوری؟ آخه ویل باشه خت  _
 !بودی؟ شکار

 کیاشا .کرد اش خایک و خون   های لباس به ای اشاره و
 نشست و زد نیشخند
 :ملیک نزدییک در جان  

 باال رفتم ، شده کشته خونش تو خدان   بنده یه شنیدم_
 ...همونه واسه اینا رسش

 ملیک ی عزیزدردونه ، عمارت برگردم اینطور ترسیدم
سه ببینه،  کنه فکر بتر

 لباس با روز هر کیاشا بگه وقت اون قاتل، شوهرش
 دادم ترجیح خونه، میاد خون  

 رو شما هم اینطور .نکنم نگرانش که اینجا بیام مستقیم
 هم کنم یم مطلع قضیه از
 ...خونه رم یم بعد رسم یم وضعم و رس به خورده یه
 !کشتم؟ من اونم کردی فکر نکنه_

 :کرد حفظ را خودش خونشدی سختر  به کیاشا
 هم شما که بگم اومدم اتفاقا !زدم؟ حرف   همچی    من_

 قاتل این زودتر کنید کمک
زن یه به زورش که کش شه، پیدا  رسه، یم آزار ن   پت 

 راست نباید خطرناکه،
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 این از بازم و رسش به بزنه ممکن بازم چون بگرده راست
 باالخره ...بکنه کارا
 ممکن که دارید عمارت این تو پش دختر  کیل هم شما
 رساغ بیاد یهو قاتل همی   

 فکر به نیوفتاده خودتونم برای اتفاق نای تا ... یکیشون
 بعدش کنید پیداش و باشید
 !فایده؟ چه دادین دست از و عزیزی که

 نیاود، خودش روی به و گرفت را حرفش تهدید ملیک
 موضوع این خواست نیم
 :کند تر بزرگ را
ه هم تو ...هست حواسم من_  عمارت به حواست بهتر

 ضمن در ...باشه خودت
 از چشات مثل باید...اونجا داری امانتر  یه که باشه یادت
 کت   مراقب م نوه

  که حاال مخصوصا
 

 فراری قاتل یه و اینطوره اوضاع مییک
 ...داریم
 خواستم که قدری به ...هست حواسم من ...بله که اون
 به حواستون هم شما بگم
 و ببینیم مشکوک چت    یه ممکن ...باشه آمدتون و رفت
 کشتنش برای نکنیم درنگ
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 ....درومده اشنا ببینیم بعد
 :داد جواب اش جدی لحن و اخم آن با ملیک

ه هم تو ...هست حواسمون_  عوض و لباست بری بهتر
ی یه میگم ، کت    چت  
 ...کی    حاض   برات
 را هایش دکمه که طور همان و برخاست جایش از کیاشا
 ها پله از کرد یم باز

اهنش ...رفت یم پایی     آب شلنگ کنار و دراورد را پت 
 ...کرد بازش و ایستاد
 و لباسش روی نشست دستر  که آب زیر گرفت را لباسش
 :گفت

 ...میشورم من بده_
 لباسش افتاده زیر رسی با که دید را اینانا و آمد باال رسش

 نشست گرفت، او از را
 و شد حرض کارش این از.شد آن به زدن چنگ مشغول و
 که ارایم صدای با

 :فتگ بشنوند دویشان هر فقط
 ...پاشو ...نده جماعت این دست آتو پاشو_

 : زد چنگ آرام و لباس خون   قسمت به زد صابون اینانا
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 ندازی یم و خودت میشه چ   هر چرا !نیستم؟ تو با مگه_
 خوای یم !آخه؟ وسط
 !خودت؟ برا کت   درست رس  

 ...نداره اهمیتر _
 االن ...بهت پاشو میگم د !نداره؟ اهمیت چ   یعت  _

ی کنه یم فکر ملیک  خت 
 دنبال !شدی؟ ست   زندگیت از رست، رو میشه خراب
 !چرا؟ گردی یم دردرس
 ...پاشو
 لباس ، بود کرده پاک را لباس روی خون حال که که اینانا
 از و کرد کش   آب را

اهن ...شد بلند جایش  را آبش تا چالند دستش در را پت 
د  که حایل در و بگت 

اهن به فقط نگاهش  :گفت بود پت 
 به موقع اون من اتاق تو میای میش   پا شب نصف وقتر _

 فکر من انداخیر   دردرس
؟ نیم  !کت 

 قفل های دندان بی    از و انداخت اطراف به نگایه کیاشا
 :غرید اش شده

 ...میشنوه ییک دهنتووو، ببند_
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 تهه فرستاد را روحش ن   نگاه و کرد بلند رس باالخره اینانا
 :او عصبان   نگاه

یس بعدش قراره وقتر  !ترسیدی؟ چیه_  یس   پشیمون و بتر
 یم کارو این چرا

؟ ی دیگه من !کت  ؟ تو ندارم دادن دست از برای چت    !چ 
اهنش و انداخت چنگ کیاشا ون اینانا دست از را پت   بت 
س کشید،  و بود شده نتر
یس این ...ترساند یم را کیاشا همی     یم بایک ن   و نتر

 باد به را رسش توانست
 ...دهد

 این واسه کن جور ای بهونه یه و دهنت ببند فعال_
 نیستر  خودت فکر به ...کارت
 حیوون همی    دست نیست بعید که باش مادرت فکر به

 استفاده علیت بخواد و باشه
 و خاتون سلطان حال خواستر  بگو االنم ...ازش کنه

یس  دونم یم چه یا ازم بت 
یس ی باالخره بت   بپا قطف نه، یا کردیم پیدا مامانت از خت 
 ...ندی باد به و رست
 ضعش نقطه از فهمید پرید اینانا رخسار از که رنگ

 دیگر کرده، استفاده درست
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اهنش ...نداشت جایز را ماندن د مشتش در را پت   و فش 
 باید ...شد عمارت وارد
 کردن خشک ی بهانه به ...داد یم آب به گویس   و رس

 شومینه کنار به لباسش
 فهمید داشت، نظر زیر را عمارت چشیم زیر و رفت
 نیست عمارت داخل وارتان

 چه و بود کجا وارتان ...داشت سوال جای برایش همی    و
 حواسش باید !کرد؟ یم
 این تمام باعث شاید اصال ...داد یم او به بیشتر  را

 ...بود خودش اتفاقات
ون ملیک عمارت از که وقتر  از  آن رسگردان بود زده بت 

 و زد یم پرسه اطراف
 که دانست نیم اول از شاید ...کرد یم دود را گارشسی
 بازی چه وارد را اینانا

 خب شب یک اگر کرد یم فکر این به و کرده خطرنایک
 برایش را او شدن کشته

 بود خطری زنگ برایش زن این شدن کشته !چه؟ بیاوردند
 از که فهمید یم تازه و

 ...شد نخواهد خوشحال اصال اینانا شدن کشته

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 اش پشتر  درخت به تکیه با و زد سیگارش به یدیگر  پک
 آن در را نگاهش
 بود زده رسش به هم باز ...ملیک عمارت به دوخت تارییک
 و شود عمارت وارد

 راست اینانا ...داشت ترس بار این گذشته رسی برخالف
ی وقتر  بود گفته  چت  
 حال و ندارد معت   ترس بایس   نداده دادن دست از برای
 یچت    یک کرد یم حس
 ...شود یم ترسش باعث دادنش دست از فکر که هست
 را بازی این خودش
وع  شت   قفس در بود انداخته را او خودش بود، کرده رس 
 هم خودش باید حال و ها

 ...داد یم نجاتش
 درخت از را اش تکیه و کرد له پا زیر را سیگارش
 تماما رفتتش ...برداشت
 او با ایدش گرفت یم را مچشان ملیک اگر و بود ریسک
 یم اما نداشت کار

 نیم را این او و بیاورد را اینانا دخل همانجا توانست
 کشید عمیفر  نفس ...خواست
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 حرکت جلو به رو نبود مطمی    همچنان که حایل در و
 نیم را اینانا امشب ...کرد
 ...نمیامد چشمانش به خوب دید
ی دقت با پیش رسی مانند  به را خودش و شد وارد بیشتر
 اینانا ...رساند اینانا اتاق
 کیاشا همی    و بود نشسته شومینه کنار همیشه مانند
 بلند جایش از رسی    ع شد وارد
 ...میاید که دانست یم و بود منتظر ...شد

 :گفت و کرد تعجب کیم دید که را منتظرش نگاه کیاشا
 !بودی؟ منتظر!چرا؟ نخوابیدی_

 کرده نروش را اتاق کیم شومینه نور ... رفت جلو اینانا
 برایشان همی    و بودند
 ...بود کاف  

 ...بیای زدم یم حدس_
 :پرسید و رفت باال کیاشا ابروی تای یک

 !اونوقت؟ کجا از_
 ها پله رو از افتادنم خاطر به قبل دفعه اونجان   از_

 بارم این حتما اومدی،
 اومده امروزم کار خاطر به ملیک بفهیم تا میومدی
 ...نه یا رساغم
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 سمت به قدیم و نینداخت تا و تک از را خودش کیاشا
 ی فاصله تا برداشت
 :شود کمتر  بینشان

 !اومد؟ ، خب_
 ..اومد آره_
 !گفت؟ چ  _

 :داد جواب و انداخت کیاشا رس پشت به نگایه اینانا
 .بیاد خودش تا دارم نگهت اومدی شب بازم شب گفت_
 کیاشا .کرد اشاره کیاشا رس پشت به ابرو و چشم با و

 به رسعت به و ردب ماتش
 به چرخید ...نبود رسش پشت کش اما برگشت عقب
 :زد تش   او به و اینانا سمت

 !گرفته؟ بازیت شت   نصفه_
 اش سینه به تند تند که کیاشا قلب روی را دستش اینانا
 و گذاشت کوبید یم

 :گفت
  ترس با فهمیدی !ترسیدی؟_

 
 ...سخته چقدر کردن زندیک

 از ملیک که این ترس
 باید دفعه هر و باشه، یک دست ممکن مامانت یا سهبر  راه

 که کت   رفتار طوری
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 ترس این دون   یم نیوفته، مامانت واسه اتفافر  وقت یه
 !داره؟ درد چقدر
 را او و کشید را دستش کیاشا افتادند راه که هایش اشک
 بهتر  تا شومینه کنار برد

 روی خشونت با را دستش ...ببیند را اش چهره بتواند
 :گفت و کشید او تصور 

 نیست، بعید هیج   ملیک از...دیگه بسه خب خییل_
 پیشش االن مامانت ممکن
 ... و باشه

 !آدیم؟ همچی    دست دادی و من چرا_
 کیاشا شد باعث مظلومش لحن و بغضش پر صدای
 پشیمان کارش از ای لحظه
د را دختر  این دست بزند رسش به و شود  با بردارد و بگت 

د، خودش  قتو  آن بت 
 ...مردم حرف و ملیک بابای گور

 ...بودم مجبور_
 ارام برای شاید.داد جوان   همچی    چرا نفهمید هم خودش
یک دل کردن  که دختر
 ...ریخت یم اشک و بود ایستاده رویش به رو آنگونه
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 خودت ...نبودی مجبور نزن، گول حرفا این با و خودت_
 با البد ...خواستر 
ش از اینطوری گفتر  خودت  کاش اما ...میشم حترا رس 
 یم منو همونجا خودت
 ...بیوفتم آدمان   همچی    دست ذاشتر  نیم و کشتر 
ی حتما ، شد عوض کیاشا نگاه رنگ  که بود شده چت  
 دلیل ن   ..ترسید یم اینانا
 او ظریف های شانه روی را دستش ...که شد نیم

 :گفت و گذاشت
ی_ ی ...بزن حرف توام با ....!شد؟ چت    !شده؟ چت  
وع آرایم به اینانا که شود بلند صدایش بود مانده کم  رس 
 :کردن تعریف به کرد

ن منو گفت یم که شنیدم خودم_  .کی    نیست به رس بت 
 کرده فرار میگیم گفت یم

 یک کار کنه نیم فکرشم وارتان بخورن حیوونا که و جنازش
 فکر اصال ...بوده
 بزنه رسم به فرار فکر و بشنوم من تا گفیر   یم اینارو کنم
 بتونن تر راحت تا

 منو طوری رسی هر که کنارشم مرتیکه اون ...بگن دروغ
 ...اگه کنه یم نگاه
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 کیاشا محکم ی سینه به رسش که بود نشده تمام حرفش
 گلو در صدایش و خورد
 رسش و نشست موهایش روی دستانش ...شد خفه

ده  از هم که آغویس   در شد فش 
 ...هم و داشت ترس او
 ...هیج   ...نگو هیج   هدیگ ...کافیه_

 کیاشا و کرد خفه کیاشا آغوش در را هقش هق صدای
 ببیند تا بست چشم ای لحظه
 کیم...بریزد رسش به تواند یم خایک چه موقعیت آن در
 گرفت آرام اینانا که

 :گفت دلخور و برداشت کیاشا اغوش از را رسش
 مجبورم من اآلنم اینجا بفرستر  منو بودی مجبور تو اگه_
 االنم ...بمونم اینجا که

 تر عصبان   هست که ایت   از و ملیک تا زنت پیش برگرد
 واسه نذار نکردی،
 ...کنه مجبورت زنتم کنار بودن

  چ  _
 

 !گفته؟ و چرندیات این یک !خودت؟ واسه مییک
 و چرت چه دیگه امروز
 !شنیدی؟ پرتان  
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 تا کرد بلند را رسش و اینانا ی چانه سمت برد را دستش
 را چشمانش اندبتو  بهتر 
 :ببیند تارییک ان در
 ...زنم نیم حرف تو با مگه_

 :گفت بغض با اینانا
 !منه؟ واسه فقط زورگوییات این و دادت ن   و داد_

 دیوار، به بچسبد کامل تا داد هول را اینانا آرام کیاشا
 و صورتش رو زد خیمه
 :گفت

 دیگه امروز ..جوابم درست پرسم یم سوال ازت وقتر _
 !دی؟شنی چیا

 کنه نیم توجه ش نوه به کیاشا وقتر  گفت یم ملیک_
 نگه منو باید چرا پس

 رفتار من با طوری همون بعد به این از گفت یم !دارن؟
 شون نوه با که کی    یم

 ...میشه رفتار
؟ دیگه_  !چ 

 باال را رسش دیگر بار کیاشا که انداخت زیر را رسش اینانا
 را سوال و برد

 :کرد تکرار
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 !زدن؟ زری چه یگهد پرسیدم_
 شد رنگ به رنگ بار چند و گرفت دندان به را لبش اینانا
 :بگوید تا
 ... نباید گفت یم ... گفت یم_
؟ نباید_  !چ 
 ...دیشب و شم دار بچه نباید گفت یم_

 و متورم گردنش های رنگ و دوید کیاشا چشمان به خون
 :شدند کبود

 !نه؟ یا زن   یم حرف_
 :داد ادامه و گرفت یاشاک چشمان از نگاه اینانا

ن زن براش یا برنگرده وارتان اگه گفت یم دیشب_  یا میگت 
 من خوان یم یا ...
 ... و شم دار بچه

 کوبیده بار هزاران ذهنش در و شد مشت کیاشا دستان
 ...ملیک صورت روی شد
 ...شنیدن به داشت اضار و نداشت شنیدن ی جنبه

 ...یعت   این و شهبا وارتان از بچه اون خواد نیم اما_
 ...نده ادامه ...دیگه کافیه_

 بار هزار ...انداخت زیر را رسش کامل و کرد سکوت اینانا
 این تا شد زنده و مرد
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م شدت از و بگوید را ها  گرفته گر بدنش خجالت و رس 
 یم آتش داشت و بود

 برای بود امیدی نور سوی کور برایش کیاشا ...گرفت
 ...برزخ این از رهان  

 یم آدماش و عمارت این از من ...ترسم یم اینا از من_
 نیم من ...کیاشا ترسم
  ترس این با خوام نیم ...بمونم اینجا خوام

 
 ...کنم زندیک

 ...خوام نیم
 دو هر کیاشا .زمی    روی نشست و و خورد رس همانجا
 سمت به را دستش
 برای گشت یم رایه دنبال به ذهنش در و برد موهایش

 زده که گندی اما ...فرار
 تا اینجا بود آمده ...شد نیم درست ها راحتر  این به بود
د آرام کیم  حال و بگت 

 ...بودند شده چندان دو مشکالتش و خراب حالش
 و انداخت گریست یم بهار ابر همچو که اینانا به نگایه
 رس نشست، پایش جلوی
 :گفت و گرفت دستانش بی    را اینانا

 پیش کدومش هیچ گفتر  که اتفاقانر  این ...منو ببی   _
میگم...    که  طمئنم  م.  نمیاد.. 
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 ...ندارن و کردنش عمیل جرئت ویل زنن یم زیاد حرف
 آدم یه مثل مدت یه فقط
  اینجا عادی

 
 بیام تا باش نداشته کار کش با و کن زندیک

ون بیارمت  !خب؟ بت 
 را ملیک که همان   ...اش برنده برگ همان به بود دلخوش

 و ...درمیاورد پا از
 و کرد نیم درنگ کردنش رو برای رسید یم که اش وقعم

 ی قیافه موقع آن چقدر
 ...بود دیدن   ملیک

 ... و رسم باال بیاد نفر یه شب یه اگه ...ترسم یم من_
 نگذاشت و نشست او لب روی کیاشا شست انگشت
 :دهد ادامه

 به که زمان   تا ملیک ...نمیوفته اتفافر  همچی    شششش،_
 به دبخوا و برسه هدفش

 راحتر  این به بود قرار ...داره نیاز تو به بمونه نزدیک من
ه بی    از رو تو  که بت 

 عمارت تو کشتنت !اینجا؟ بکشونه رو تو کرد نیم اضار
 این برداشیر   و من
 بکشونه رو تو که این تا بود بهتر  خودش روی از اتهام
 رست بالن   بخواد و اینجا

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 قصد از شنوی یم روحرفا این داری فهمیده شاید ...بیاد
سونتت که گفته  شایدم بتر

 که برسونن من گوش به حرفارو این طریق این از خواسیر  
 جمع و حواسم من

 ...افتاد امروز که اتفاقانر  با مخصوصا کنم،
 :نالید بغض با اینانا

 ...که نبیت   و بریس دیر اگه_
 و دراورد حرکت به اینانا صورت روی آرام را دستر  کیاشا
 :حرفش انمی پرید

 کی    قایمت من دید از کی    سیع چقدرم هر که گفتم_
 هر که هست چشم تا دو بازم
 ...کنه پیدات شده طور
 های لب سمت خورد رس آرام و آمد پایی    نگاهش و

 جلو صورتش ...اش برجسته
 ...ماند جایش رس حرکت ن   بسته چشمان   با اینانا و رفت
 اندازه چه تا دانست یم

 کشاندن و کردنش آرام برای رایه نای جز و ترسیده
 دیگر سمت به ذهنش
 آرام و گرفت دستانش بی    محکم را صورتش ...نداشت
 او خیس لب روی را لبش
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 بردن عقب با کیاشا و خورد ارایم تکان اینانا ...گذاشت
 رو زد خیمه او رس

وع لبانش و رسش  ...کرد خوردن تکان به رس 
 که بود شده شوکه آنقدر اینانا بود، درست حدسش
بان  آن در و رفته باال قلبش ض 
 لب ... لبانش داغ   جز کرد نیم فکر چت    هیچ به لحظه
 بسته و باز آرام هایش

 دید یم و ...گرفت یم بازی به را او ها های لب و شد یم
 هیچ ناشیانه اینانا
 ان در ...زد یم بوسه حریصانه خودش و کند نیم حرکتر 

 را مچشان که وضعیت
 خودش میشد کشته که نبود اینانا فقط دیگر دگرفتن یم
 شاید و داد یم تاوان باید هم
 ...بود جانش گرفیر   با تاوان این
 قبل کیاشا و کشید عقب را رسش آمد خودش به که اینانا
 حالش و حس که این از
د اش چانه بخورد بهم  تش   با و کشید جلو را رسش و فش 

 :گفت
ه متآرو  دیقه یه دیگه، نخور تکون اه_  ...بگت 
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 فرار برای رایه هم اینانا و کرد شکار را لبانش هم باز و
 حرکت ن   پس نداشت
 دهد کف از اختیار که آن از قبل کیاشا بعد کیم و ماند
 پس از و کرد بلند رس آرام
 نه دیگر و بود گرفته آرام ...کرد نگاهش کم نور آن

 نه و بود خیس چشمانش
 زدن کنار با و کشید موهایش به دستر  ...لرزان بدنش
 چشم آرام پریشانش موهای

 هم شب آن گون   شد، هم قفل چشمانشان ...کرد باز
 ...کیاشا نفس بشود بود قرار
س زیادی  اش برنده برگ آن به کیاشا انگار .بودند شده نتر
 که داشت اعتماد خییل
 ...بود داده ریسیک چنی    به تن

ه با و زد کنار کامل را اینانا موهای  زخم جای به دنش خت 
 با اش پیشان   روی

 :گفت آرایم صدای
ون بریز و شنیدی و دیدی چ   هر_  فکر هیج   به و بت 

 زیاد که آدمان   ...نکن
، نیم غلیط هیچ و خالی    تو کی    یم پورت و هارت  کی  
 و کاری نتونه که کش
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ن، حساب ازش خواد یم تهدید با بده انجام  آدم وگرنه بت 
 حرفا این جای حسابیا
 بقیه دست کار حساب تا میدن انجام کارو اون مستقیم

ت درس بشه و بیاد  ...عت 
 تنها هم آنقدرا میدی که همی    ...شد گرم دلش کیم اینانا

 کیم میشد باعث نیست
 ...کند پیدا امید

ت درس یه فردا من حاال_  حساب میدم نشون بقیه به عت 
 ...دستشون بیاد کار
 که نشاند اینانا پیشان   یرو  آرایم ی بوسه و گفت را این

 را لبش اینانا شد باعث
د گاز م با و بگت   :بگوید رس 

 ...ما دیگه اآلن ...دیگه تو نیست درست این_
 همی    فقط وضعیت این در ، شد کج کیاشا لب ی گوشه
 با توانست یم دختر 

 :بنشاند لبش بر لبخند حرکاتش
؟ االن ما_  !چ 

 کیاشا و کند یلتکم را حرفش نتوانست و شد رسخ اینانا
 :داد ادامه جایش به
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 خونده وارتان و تو بی    ای صیغه نه و شدیم جدا ما نه_
 نیم کردی فکر شد،

 !دونم؟
 کرد ای خنده تک کیاشا ، کرد نگاهش متعجب که اینانا
 :گفت و
 وارتان که هم روزی اون ، فهمم یم من بخوری تکون تو_

 یه اینجا آوردتت
 کج وقت یه وارتان بود حواسم ویل رسیدم دیر خورده

 ...نره
ی اینانا به وارتان حس از  حتر  نخواست نگفت، چت  

 اینانا ذهن در ای لحظه
 ...کند فکر حسش و او به بخواهد و شود دیده بزرگ

 مطمی    هنوز یعت   باشه، بدی آدم وارتان نکنم فکر_
 ...نیستم
 روی از را اش خیمه کیاشا، ابروان بی    نشست عمیفر  اخم
 نشست و برداشت اینانا
 هم باز اما دانست یم را اینانا حرف این دلیل ...جایش رس
 وارتان به توانست نیم

 روی از کارهایش این تمام دانست نیم ...کند اعتماد
 قصدی یا ایناناست به عشق
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ی کیاشا روی هم باز بود چه هر دارد، انجامش از  تاثت 
 ... نداشت
ون صدا ن   را نفسش  سمت داد رس را نگاهش و داد بت 
 دراز کنارش که اینانان  
 موهایش سمت به را دستش کرد، یم نگاهش و کشیده

 :گفت و برد
 بر کاری چه پخمه همی    از نیست معلوم ویل پخمس،_

 فکرا جای هم تو میاد،
 ...بخواب و ببند و چشمات

ی؟_  !مت 
 توانست یم مگر ...دانست یم خودش را سوالش جواب
 یم دلش اما !بماند؟
 خواب به که زمان   تا حداقل ...برود دیرتر کیم ستخوا
 ...برود

 چقدر دون   یم خودت ...بیام نتونم مدت یه شاید_
 موقع اون تا ...خطرناکه
 مشکیل !نرفته؟ یادت که و سوزان .باش خودت مراقب
 به جوری یه اومد پیش

 ...برسون گوشش
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 برود او با توانست یم کاش .هم اینانا و شد بلند جایش از
 درد با جایش به اما

 :گفت و کرد نگاهش
 ... ندیدمت دیگه اگه_

 هنوز ...نداد دادن ادامه ی اجازه او به کیاشا برزچ   نگاه
 الل او اخم یک با هم
 ...شد یم
 ...نکن فکر چرندیات این به و بخواب برو ...نشنوم دیگه_
ون به نگایه کرد، باز را اتاق در آرام و گفت را این  بت 

 همه دید وقتر  و انداخت
 اینانا به رو رفیر   از قبل و برگشت است امان و امن جا
ی و کرد  که گفت چت  

یت    :..کرد زهر برایش را امشب شت 
 امانتیه ...نیستم من که زمان   تا حداقل ...باش مراقب_

 رو تو تا ...خاتون   سلطان
ه آروم برنگردونم بهش  ...نمیگت 
 ...شد گم شب سیایه در و گفت را این

*** 
 بود عادتش ...بود اطراف های زمی    به نگاهش باال آن از

 برنامه و باال آن بنشیند
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 برای کرد یم صت   و بود صبور...هایش زمی    برای و بچیند
 یم که را آنچه هر

 ...میاورد دست به را چت    همه کم کم و خواست
؟ زمینارو اون_  ی همه عرویس روزی گفت یم !میبیت 

 من، به بده قرار اونارو
 کنارش ی رودخونه به توجه با زمینارو اون ارزش هنوز
 احمق ...دونست نیم
 چنگش از و همش میموند زنده ذره یه ...دیگه بود

 هم کیاشا نشد، اما درمیاوردم
  همون از

 
 بدتر مرد که پدرش و میموند گرگ عی    بچیک

 اما نداشت ست   ...شد هم
 جودو  با و کنه مدیریت رو اوضاع تونست چطور دیدم
 برم ترسیدم یم کمش سن
 از کجا تا فهمیدم یم باید شه، خراب چت    همه و جلو

 یه که داره خت   موضوع
 خت   هیج   از فهمم یم حاال و نزنم آب به گدار ن   وقت
 کیاشا از چون نداره،
 ...کنه سکوت سال همه این و بدونه بعید
 :داد ادامه و کشید عمیفر  نفس
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 میگم من ویل ترسن یم کیاشا مثل عصت   آدم از همه_
 میشه بهتر  آدمارو اینجور
لشون و شن دور  دنبال و یاغ   همیشه که کش کرد، کنتر
 همون کرده یم رس  

 دنبال فقط و میشه درست تصمیم گرفیر   مانع عصبانیت
ی  که گرده یم چت  

 میشه عصت   ...همینه هم کیاشا و کنه خایل و خشمش
 یم راه داد ن   و داد فقط
 فکر این به اصال لحظه اون ..کاری کتک دنبال و ندازه
 به و عقلش که کنه نیم
 خودش که بگرده درمون درست راه یه دنبال و بندازه کار
 وضعیت اون از و

 ...بده نجات
 :دوخت پدرش به را غرورش پر نگاه و خندید پشش

 فقط سالها این تو!داره؟ توقیع چه احمق آدم یه از_
 عقلش ...کرده گنده هیکل

 ...مونده کوچیک رهمونطو 
 فکر ...پش میشه همی    کنه کورت که نفرت و خشم_

 رست تو بیوفته که انتقام
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ی تصمیم قدرت  که دون   یم یه ...میشه سلب ازت گت 
 سیاه خاک به و طرف
 یه میشه باعث نیست کارات پشت فکری چون و بنشون  
 ...بخوری زمی    خودت
 در و شتبردا جلویش های میوه بی    از سیت   و برد دست
 پوست را ان که حایل
 :داد ادامه گرفت یم
 خودم االن بودم گرفته صابر از زمینارو این زمان اون اگه_

 .بودم کرده آبادش
 فرسیر   یم مفت مفت سال هر و محصول هم اون
 براش که اوناییم دهن ...اونور
 کرده پر و سفرشون ... دیگه بسته همینطور و کی    یم کار
 بهتر  کجا میگن اونام
 یک وگرنه ...دلش وره ،موندن خوبه نونش حداقل اینجا از
 درخشان ی سابقه با

ه خرابش اخالق و خانوادش  خان عنوان به و اون حاض 
 کنه کار و کنه قبول
 !براش؟
یت   و برد دهانش سمت به را سیب از قارچ    اش شت 
 قارچ و آورد جا را حالش
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د دهنش سمت به که برداشت را دوم  واند شخیص که بت 
 :آمد باال ها پله از دوان

 ...آقا آقا_
 چقدر چرخید، صدا سمت به و ابروانش بی    نشست اخم
 موقع میامد بدش

احتش  :زند برهم را اوقاتش اینطور کش استر
 ...خان وارتان زن ...آقا_

 :توپید و کشید پشتش پر های سیبیل به دستر 
؟ خان وارتان زن_  !چ 
 یم گشت ممنوعه اقات تو داشیر   حایل در عمارت تو_

 ...کردن پیداشون زدن
 اش عصبان   صدای و برخاست جایش از پر توپ با ملیک
 :شد بلند

؟_  قفل اتاق اون در مگه !کرده؟ غلیط چه ؟!؟!؟!چ 
 !نبود؟
 دانست نیم اینانا تنها و بود پریده ملیک رخسار از رنگ
 برای اتاق آن چقدر که

 را آن هب ورود ی اجازه کش و است ارزشمند ملیک
 شخیص مگر ...ندارد
 ...کردنش تمت    برای هم آن خاص
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 ها پله در اینانا صدای بدهد جوان   مرد آن که آن از قبل
 :پیچید

 !دزدم؟ من کردی فکر ...کردم نیم کاری من ...کن ولم_
 یم باید کجا از من خب

 ...میام خودم کن ولم !ممنوعس؟ اتاق اون که دونستم
 ...آخ
 گرفته را اینانا دست که شخیص یدندرس که بام پشت به
 ملیک نزدیک را او بود
ی چه کرد باز دهن زیر به رس اینانا ...کرد رهاش و برد  چت  

 سییل با که بگوید
 نشست دستش ناباور و زمی    روی شد پرت خورد که
 :اش گونه روی

 راه نیومدی روزه چند هنوز !کردی؟ غلیط چه تو_
 !فضویل؟ اتاقا تو افتادی
 !آشغاله؟ اون کار !خواسته؟ ازت کیاشا ...بگو راستشو

 آمار براش گفته بهت اون
ی   بهش و بگت 

 
ه؟ چه عمارت این تو بیک  !آره؟ !خت 

 دیگران جلوی این بدون ...کرد اش جری اینانا سکوت
 موهای کند مراعات
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 رحمانه ن   کشیدنش وبا گرفت مستش در را اینانای
 :کرد تکرار را سوالش

 !خواسته؟ ازت اون !؟ اونه کاره .ببینم بزن حرف_
 بود شده جمع چشمانش در اشک درد شدت از که اینانا
 :گفت بغض با
ی اون ..نه_  ...آخ ...فقط من ...نگفته چت  
؟ یم چ   دنبال بگو ...من نگو دروغ_  یم چ   !گشتر

 !اتاق؟ اون تو خواستر 
 !بگردی؟ چ   دنبال اتاق اون تو گفته بهت

 ...آی ...مامانم خواستم یم فقط ...هیج   خدا به_
 مانده کم و داد نیم زدن حرف ی اجازه او به رسش درد
 از موهایش تمام بود
 جانش ...داشت را قصدش همی    هم ملیک ... بیاید ریشه

 تا رساند یم لبش به را
اف باالخره اف   تنها و کند اعتر  این خواست یم او از که اعتر
 کیاشا بگوید که بود
 ...بوده چه کار این از کیاشا قصد و خواسته او از
  دروغ داری_

 
 ییک به دست عوض   اون با ...سگ عی    مییک

 پیدا چیو که کردین
 !گردین؟ یم چ   دنبال ...کنید
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 ...باشه شما کار ..ممکنه کردم فکر ...مامانم شاید گفتم_
 مطمی    خواستم یم
 ...شم

 تو مادرت اصال !کنه؟ یم چیکار اتاق اون تو ، تو مامان_
 ی اجازه بخواد که کیه
 غلط خییل تو مامان !باشه؟ داشته و اتاق اون به ورود
 چ   ...اتاق اون تو بره کرد
 و دزدیدم من و مامانت که !خودت؟ با کردی فکر

 هم رو تو !خونم؟ تو اوردمش
 !بیارم؟ مامانتم برم حاال ...دختر  داشتم نگه زور به

 هم هنوز لرزید، یم دستانش و بود رفته باال ملیک فشار
 بود حساس اتاق آن روی
 خونشدی از همیشه ...ریخت بهم را روانش و روح پاک و

 پای اما زد یم حرف
های و اتاق آن  هیچ دیگر شد یم که آن به مربوط چت  

 خون و نبود اش حایل
 باز رس اینانا پیشان   زخم ...گرفت یم را چشمانش جلوی
 از خون و بود کرده

ی ... بود گرفته راه صورتش  شدن کن ریشه تا چت  
 رسش ترکیدن و موهایش

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 :گفت بلند صدای با کش که بود نمانده
 ...خان وارتان ...اقا_
 که و افتاده اتفافر  چه بگوید وارتان به تا کرد بلند رس

 با بگت   تحویل و بیا بگوید
 و خون   لباس آن با وارتان دیدن با با ...انتخابت این

 در که بازی نیمه چشمان
 بعد که صدان   با و شد رها دستش بود شدن تهبس حال
 آن در لرزش کیم سالها از

 : گفت شد یم دیده
 !اینطوریه؟ وارتان چرا !شده؟ چ  _

 رفت جلو شده که سختر  هر به اما نکرد یاری پاهایش
 را ها پله چطور ونفهمید

 بازوی زیر که شخیص ...رفت پایی    ازانها و کرد تا دو ییک
 گرفته را وارتان

 و گذاشت کنارش مت    روی را او شده که سختر  هر با دبو 
 :گفت

 ...بشه جراچ رسی    ع باید ...راهه تو ویگن_
 یقه نبود بند جا هیچ به دستش که حایل در ناالن ملیک

 :گرفت را کنارش مرد ی
 !کیه؟ کاره !اومده؟ رسش بالن   چه !شده؟ چ  _
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 بودیم جنگل تو ...دونه نیم هیچکس ...اقا دونیم نیم_
 اتفاق این چطور نفهمیدی

 افتادن اسب روی از و خوردن تت   دیدیم فقط ...افتاد
 نتونستیم دیگه هم ما ...پایی   
 اقارو فقط بگردیم اتفاق این باعث دنبال و کنیم معطل

 ... اینجا آوردیم برداشتیم
 با و دوخت او چشان به را نگاهش پریشان و عصت   ملیک
 :گفت غیض

 بالرو این که کش شده طور ره ...کنید پیداش برید_
 پیدا آورده من وارتان رسه
 !فهمیدین؟ ...اینجا بیاریدش و کنید
 ...رفت وارتان سمت به شخص آن کردن رها با رسی    ع و
 از و بود خورده تت  

 دست از زیادی خون شد یم هایش لباس روی خون
 با را زخمش جای ...داده
 ...نمیامد بند خونش هم باز اما بودند بسته ای پارچه
 و نداشت رو به رنگ

 صورت هراسان ملیک ...بود شده گچ مانند صورتش
 گرفت دست در را وارتان

 :شد ناالن صدایش و
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ی_ یت ، بیار دووم پشم نیست چت    ...نمیشه چت  
 توانست نیم وارتان ...میدید چشم به را مرگ داشت
 به را چشمانش ...بزند حرف
 بگردد، اینانا دنبال به تا داشت نگه باز بوده که سخته هر
 ...چرخید نیم رسش اما
 بره ییک ...بکنید غلیط یه !وایستادین؟ همینطور چرا_

 چرا ببی    ویگن دنبال
 نفس !شنوی؟ یم صدامو ...وارتان ...وارتان !نیومد؟
 یم ویگن االن پشم بکش
 ...بکش نفس ...رسه
 نقطه داشت بار اولی    برای و کشید یم فریاد ملیک
 وقتر  ...میداد نشان را ضعش
 نقطه دادن نشان دیگراز داد یم دست از را وارتان داشت
 ابان   ضعفش
 بیوفتد پس وارتان جای خودش بود مانده کم...نداشت

 اش شانه روی زد مردی که
 :گفت و
 ...دربیاریم و تت   رسی    ع باید ...لطفا کنار برید_
 را کارش ویگن تا کشید عقب میلش خالف بر ملیک و

 بود امیدوار فقط بکند،

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 زنده هم را ویگن که نبود مطمی    وگرنه دهد، نجاتش
 ...بگذارد
ون اتاق از که بودند ویگن انتظار در همه  و بیاید بت 
 چطور وارتان حال بگوید
 هم اینانا و رفت یم راه اتاق در پشت ملیک ...است

 ...خودش اتاق به بود برگشته
 از و بود خطر رد هم اینانا میامد وارتان رس بالن   اگر

 امان در ملیک های ترکش
 طرف دو را دستانش و کشید یم تت   رسش ...ماند نیم

 یم فشار و گذاشته رسش
 و کند فرار زد رسش به باری چند ...بکاهد دردش از تا داد

 سلطان پیش برگردد
 از تر راحت اینطور که موضوع این به فکر با اما خاتون
ش  شوند یم خالص رس 
 کرد یم دعا باید فقط ...شد کار این امانج مانع ترس
 هم باز تا شود خوب وارتان

 ..کند دفاع ملیک مقابل در او از
 از و شد تمام کارش ویگن باالخره تا کشید طول ساعتر 
ون اتاق  به خسته آمد، بت 
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 تا برده کار به را تالشش تمام بود معلوم و رسید یم نظر
 ...دهد نجات را وارتان
 :گفت و رفت ویگن سمت به عجله با ملیک

 !براش؟ بکت   کاری تونستر  شد چ  _
 پاک را عرقش تا کشید اش پیشان   روی را دستش ویگن
 نبود راحتر  کار ...کند

ین با هم آن وارتان نجات  ...امکانات کمتر
 یه .بستم و زخمش و کنم خارج بدنش از تونستم و تت  _

 رو گذاشتم داروهم رسی
 کنده، هنوزم نبضش ...بیاره بند خونریزشو تا زخمش
 باید دادم بهش که داروهان  

  اینا ی همه بازم ویل ...کنه اثر کم کم
 

 مقاومت به بستیک
 ببینیم باید ...داره بدنش
 ...نه یا میاره دووم
 :گناه ن   ویگن جان به افتاد و کرد روترش هم باز ملیک

 میاد بر دستت از کاری هر !فهیم؟ یم بیاره دووم باید_
 نجاتش تا بده انجام
ه نباید وارتان ...بدی  نجاتش و بکن و تالش ی همه ...بمت 
 بود الزم چ   هر بده،
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 زنده فقط براش کنم یم پیدا شده سنگم زیر از بگو
 ...بمونه
 به گشت بریم هم باز که حایل در و داد تکان رسی ویگن
 :اتاق داخل

احت باید فعال ..خدا امیده به_  ساعت یه تا ...کنه استر
 مشخص چت    همه دیگه
 ...میشه
 رویش وارتان که تختر  کنار نشست و گفت را این

 روی را دستش ...بود خوابیده
 هنوز ...گرفت را نبضش دیگر بار و گذاشت او پیشان  
 بدنش دمای ویل بود زنده
 کنارش مت    از ای جعبه ...رفت یم بالتر  لحظه هر

 به کردنش باز با و برداشت
 ...بیاورد پایی    را بدنش دمای که گشت یم دارون   دنبال
 را تالشش تمام باید
 !میاورد؟ دوام یعت   ...کرد یم وارتان جان نجات برای
 وارد زدن در بدون و رفت کیاشا اتاق سمت به پر توپ با

 لباس تازه که کیاشا شد،
 چرک رخت های لباس پا با بود کرده عوض را هایش
 مت    پشت فرستاد را هایش

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 :پیچید گوشش در شارون صدای که
 و عمارت این از شدن خارج ی اجازه من چ   یعت  _

 هر عمارتم خوده تو !ندارم؟
م جا ؟ است   ؛ بهم زدن یم زل چشم تا چند مت   !گرفتر

 کل از چقدر آورد، باال را رسش و بست را کمربندش کیاشا
ار شارون با کل  بت  
 ... بود

ون اون قاتل یه_  نای تو دزد یه و نشده دستگت   که بت 
 هر که این مثل که عمارت
ی یه رسی  پیدا هم نامه رسی یه ...میشه گم داره چت  
 که این مثل خب که کردیم
 نفر چند گفتم امنیت خاطر به بود، شده نوشته رمزی
 ...باشن مراقبت چشیم چهار
 و نباخت را خودش اما کرد، تغیت   شارون ی چهره حالت
 همانطور کرد سیع

 ...برسد نظر به رسسخت
 من موقع اون تا !کنید؟ پیدا و قاتل دزده این قراره یک_

 !بشم؟ زندان   باید
 کرده تغیت   عجیب امروز رفت، جلو و زد لبخندی کیاشا
 نظر به خوشحال و بود
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 :رسید یم
 نوه رو میشنایس که و پدربزرگت ...خودته امنیت واسه_

 شدت به هاش
 حسابمون وقت اون بشه کم موشون تار یه کافیه.حساس

 رسه ...الکاتبی    کرام اب
 ...باشیم تقاریش ته مراقب که کنه یم حکم عقل همون
 روی به بود شده کیاشا تغیت   ی متوجه که هم شارون
 کرد سیع و نیاورد خودش

 :کند استفاده خودش نفع به حالش این از
  یعت  _

 
 و اتاقم تو بشینم تنها و تک موقع اون تا من مییک

 !کنم؟ نگاه و دیوار و در
 !زدم؟ حرف   همچی    یک من هن_

 کیم منتظر و و دوخت دهانش به چشم ذوق با شارون
 با که بود جانبش از نرمش
 :ذوقش تو خورد حسان   اش بعدش حرف

 اونجا مدت یه و بزرگت پدر پیش برگردی تون   یم_
،  و حال هم اینطور بمون 
 و ازته مراقبت مسئول خودش هم میشه، عوض هوات
 پای من دیگه بیوفته اتفافر 
 ...نیست گت   من

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 را غرورش کم ...کرد مشت را دستانش عصت   شارون
 مقابل در و بود نشکسته

 دل به کم کم کرد یم فکر ...بود نشده تحقت   مرد این
 و کند یم باز راه کیاشا
  این باالخره

 
 اوضاعش اما شود یم تمام بارش خفقان زندیک

 بهتر  و شد بدتر
 گت   زودی به که داشت را جاسوس یک حس ...نشد

 دو توانست نیم دیگر میوفتد
 را خودش و سمت یه رفت یم باید دارد نگه را طرف
 اگر تا چسباند یم سفت
 یک به پشتش و باشد داشته حایم یک افتاد هم اتفافر 
 ...باشد گرم چت   
 تکان جایش از کیاشا گذشته دفعات برخالف و رفت جلو

 تالیس   هیچ حتر  نخورد،
ون برای  مقابلش کیم ی فاصله با نکرد، هم او انداخیر   بت 

 باال را رسش و ایستاد
 :گرفت

 !نیستم؟ زنت من مگه !میاد؟ بدت من از انقدر چرا_
 زن یه چشم به من به اصال
؟ یم نگاه  !کت 
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 مست   باید باالخره ...دلخوری از پر و بود آرام صدایش
 
 
 مشخص را اش زندیک
 :کرد یم
 به یا فراری من از انقدر گرفتر  زور به و من چون فقط_

 نوه که این خاطر
 !ملیکم؟
ه کیاشا ین بدون چشمانش در خت   فقط عصبانیتر  کوچکتر

 جواب محکم لحت   با
 :داد

 ...دو هر_
؟ نیستم ملیک نوه بگم اگه_  قراره بازم اونوقت !چ 

؟ فرار ازم همینطور  !کت 
 دو بی    افتاد خیط و شد جمع کیاشا ابروان کم کم

 برای هم شارون ...ابرویش
 باز دهن باالخره کیاشا به شدن نزدیک و خودش نجات
 :گفت و کرد

ه فقط من ...نیستم ملیک نوه من_  که معشوقم یه دختر
 گردن اونو مادرشم حتر 

 گردن منو نتونست پدرمم حتر  ...رفت گذاشت و نگرفت
ه  گفت یم همش و بگت 
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؟ نباشه من دختر  اگه !باشه؟ من دختر  معلوم کجا از  !چ 
 زده پس طرف هر از

زن یه آخر در و شدم  ، فوتش از بعد و کرد بزرگ منو پت 
 یم فکر چون ملیک
 نوه عنوان به و عمارتش تو آورد من برادرشم نوه من کرد
 و دیدم آموزش ش
  اونجا ش نوه عنوان به شد قرار

 
 یم حاال و ...کنم زندیک

 کار این از قصدش فهمم
 اولش کنم ازدواج باید گفت که روزی ...بوده چ  

 اضاری اونم کردم، مخالفت
 ...دیدمت وقتر  اما ...دیگه ییک نشدی تو گفت و نکرد
 اومدی روز اون وقتر 
ه اون دنبال  همه کشیدی یم عربده طور اون و دختر

 من بار این و بودن ترسیده
 هر ملیک و کنم ازدواج خوام یم کردم یم اضار که بودم
 گفت یم بار

؟  من هم فردا پس از که کرد یم کارو این !مطمئت 
 خودش بگه شدم پشیمون
 فیلمش اینا ی همه ...بود خودش رضایت با خواست،

 خواست یم فقط بود،
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ط برام که بده نشون دل دو خودشو  یم بگه که .بذاره رس 
 اگه اما باشه !خوایش؟

ه رس وصلت این خوای یم  گم یم بهت که و کاری باید بگت 
 انقدر منم .بدی انجام

 یم دلم که کردم یم حس زندگیم تو مرد یه دکمبو  همیشه
 داشته و ییک خواست
 چت    همه که ییک ...قدرت با ، باجربرزه ملیک عی    باشم
 انگار اما ...باشه داشته
 منو طرف که این ...بود رفته یادم و چت    ترین مهم

ین وگرنه ...بخواد  مرد بهتر
 جلوش داری وقتر  !فایده؟ چه نخوادت باشه زمینم روی
 عی    اون و میدی نجو 

 !خوره؟ یم دردت چه به قدرتش و ابهت نباشه، خیالش
 از که بود باورش اولی    انگار لرزید، صدایش و کرد بغض

 ...گفت یم دردهایش
هان   از

 ...کرد یم اذیتش که چت  
ط یه اما کنم ازدواج باهات کرد قبول ملیک_  رس 

 به لحظه امار باید ...گذشت
 بهت کردم یم سیع باید .دادم یم بهش اینجارو لحظه
 بفهمم بتونم تا شم نزدیک
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 بهش اگه گفتم یم خودم به همش و گذره یم رست تو چ  
 ملیک دیگه شم نزدیک

 یم آدماش، و ملیک گوربابای اونوقت !چیکار؟ خوام یم و
 و زندگیم به چسبم
  باالخره

 
چیت   و ملیک واسه کردن کار ...کنم یم زندیک  خت 

 همش !یک؟ تا دیگه
 مگه اما ..ندم باد به و رسم و نیوفتم گت   که بلرزه تنم باید
 !دارم؟ ایم دیگه راه

 جلو صورتش و گذاشت کیاشا بازوان روی را دستش
 حرف که حال ...رفت
 دست باید هم خودش بود گذاشته را خودش تاثت   هایش

 های حس روی گذاشت یم
 یم خودش سمت به را او بود آرام تا و کیاشا مردانه
 ...کشاند
 گردن روی نشاند ای بوسه و شد بلند پا انگشت روی
 که قسمت همان ...کیاشا

ون هایش رگ شد یم عصبان   ه شارون و زد بت   یم اش خت 
 دیدن با اصال ...شد

 ...دیگر بود شده جذبش مرد این عصبانیت
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 کمرش دور کیاشا دست که بود نیاورده عقب را رسش
 او حرکت یک با و نشست

ه چشمانشان ...دیوار به باندچس و چرخاند را  هم ی خت 
 دل در شارون و بود

وز  : اتفاق این از پت 
  خوای یم االن یعت  _

 
؟ ملیک سمت دیگه بیک  !نیستر

 جواب کیاشا ریش ته لمس با و برد باال را دستش شارون
 :داد

 دست از و کنم تکیه بهش که هست ییک بدونم اگه_
م، پناه بهش ملیک  چرا بت 
 !کنم؟ کار ملیک رایب همچنان باید

 و رفت شارون صورنر  های لب سمت به چشمانش
 فشار و آورد باال را نگاهش
 دانست یم خوب کرد، بیشتر  او کمر دور را دستانش
ک دل چطور  ن   را دختر
 :کند قرار

؟ راست داری بدونم کجا از_
 

 این ی همه اگه !مییک
 برای باشه حقه یه حرفاتم
 رسم تو چ   بفهیم که ینا خودت قول به و من به نزدییک

 کف بذاری و گذره یم
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؟ ملیک دست  !چ 
 :جنباند رسی شارون

 ...خورم یم قسم ..ندارم کاری ملیک با دیگه من_
 قسم گه یم دروغ که کش نمیاد، من کار به قسم_

 یه ...بخوره تونه یم دروغم
ی  یم و مت   سمت بدونم اینکه ...بشه باورم که بگو چت  
 به بعد به این از خوای
  من زن عنوان

 
 ...ملیک دروغی    ی نوه نه کت   زندیک

 آخر در و گشت و گشت کیاشا چشم دو بی    شارون نگاه
 :گفت

وع کجا از دشمت   این میدون  _  !شده؟ رس 
 کیم گشت یم کننده قانع جواب یه دنبال به که کیاشا
 واقعا ببیند تا کرد مکث

 !؟..داند یم را سوال این جواب خودش
 !کجا؟ از_
 ...بده گاف که نیست کش ملیک وگرنه شنیدم فافر ات_
 مهم برام اصال فهمیدی چطور که این..بزن حرفتو_

 ...نیست
 کیاشا صورت اجزای تک تک روی را نگاهش شارون
 لبش روی و چرخاند
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 دستش شد باعث ها لب آن از بوسه هوس ...کرد مکث
 کیاشا صورت روی را

 ...هایش لب سمت بکشاند را شستش انگشت و بگذارد
 ...که اونجان   از_

 ...کرد یم بازی هم کیاشا خب ...بود گرفته اش بازی
 صورتش ...خودش مانند
 صورتش روی کرد خایل را داغش های نفس و کشید جلو
 کشید را ریشش ته و
 ...هایش گونه رو
؟ حرف خوای نیم_  !بزن 

 چشم و سوخت کیاشا داغ های نفس حرارت از گوشش
 کیاشا انانگشت ...زد هم بر
 استخوان روی نشست و رفت باال کمرش از مهارت با

 را صورتش اش، ترقوه
 به هایشان لب ی فاصله که حایل در و کشید عقب کیم
 رسید یم انگشت بند

 :گفت وار زمزمه
 !کنم؟ اعتماد بهت من خوای یم و نداری اعتماد من به_

 که حایل در و هایش دندان میان کشید را لبش شارون
 بود داده کف از اختیار
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 :گفت
وع وقتر  از دشمت   این_ ه ملیک که میشه رس   مت 

 خاتون سلطان خواستگاری
ش قول پدرش چون ...شنوه یم نه و برادرش واسه  و دختر
 داده دیگه نفر یه به

ه ملیک و بوده  ....تا نفر یه همون رساغ مت 
 همان در ذهنش و شنید نیم را هایش حرف دیگر کیاشا
 ردهک گت   اول جمله
 منظورش !خاتون؟ سلطان !خواستگاری؟ ملیک، ...بود

 بود خودش مادر همی   
 !بود؟ نفهمیده حاال تا چرا پس !دیگر؟

 حلقه ...برگشت وجودش به خشم و کرد داغ رسعت به
 شارون دور دستانش ی

 ای فاصله کردکهو تنگ را نفسش حدی به شد، تر تنگ
 هایش استخوان شکسیر   تا

 ...نداشت
 خودت از یا داده خوردت به ملیک و اتچرندی این_

 !دراوردی؟
 کرد یم تقال و نشست او های دست روی شارون دست
 :رهان   برای

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 ...اومد دردم ...اخ ...کت   یم اذیتم داری_
 !آوردی؟ کجا از و چندیات این گفتم ...بزن حرف_
 ...گفت یم پشش به داشت وقتر  شنیدم خودم خدا به_
 داخ به کیاشا کن ولم ..اخ

یس مامانت از بری تون   یم...نمیگم دروغ  ...بت 
 دستان است   که او باریک کمر به دیگری فشار کیاشا

 و کرد وارد بود قدرتمندش
 :گفت غیظ با
، گفته دروغ اگه حالت به وای_  یم من وقت اون بایس 

 ...تو و دونم
 دنبال به ...شد خارج اتاق از رسی    ع کرد رها که را شارون
 یم خاتون سلطان
 موضوع این بفهمد و کند پیدا را او ترسید یم و گشت
 تمام یعت   ...داشته واقعیت
 !بود؟ کرده پنهان او از را مهیم چت    چنی    مادرش مدت
 توانست یم تازه گون  

 پدرش داشت اضار ملیک ...کند درک را افتاده اتفاقات
 تا شود دامادش
 یم اش عصت   هم موضوع این به فکر حتر  ...مادرش

 ...دکر 

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 خایل را اتاق وقتر  و رفت مادرش اتاق سمت به راست یک
 اوج صدایش دید

 :گرفت
؟ خاتووون سلطان ...خاتون سلطان_  سلطان !کجان 

 ...خاتووون
ون اتاقش از رساسیمه سیندخت  که برادرش ...آمد بت 
 یم شد یم عصبان   اینطور
 یم را او موضوع همی    و داده رخ بدی اتفاق دانست
 ...ترساند

؟ یم داد چرا !داداش؟ شده چ  _  !زن 
 توضیج هیچ بدون و چرخید خواهرش سمت به کیاشا
 !پرسید؟

 !کجاس؟ خاتون سلطان_
 :انداخت باال ای شانه سیندخت

ون، ره یم رس یه گفت کنم فکر ویل .دونم نیم_  بت 
 ...برگرده که اآلناست

ه؟ کجا نگفت_  !مت 
سیدم نه_  کیاشا بودی کجا مامان برگشت، ا ....ویل نت 

 ...گرده یم دنبالت داره
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 ناباور که دید را خاتون سلطان و برگشت عقب به کیاشا
 :کند یم نگاهش

ه؟ چه_ ؟ راه بیداد و داد باز چرا !خت   کار من با !انداختر
 بیام کن صت   داری
 ...کت   یم را به زا رو همه ای وضعه این دیگه
 نداشت را ها حرف این شنیدن ی حوصله که کیاشا
 کشید و گرفت را سلطان دست
 ...اتاقش سمت

؟ یم داری چیکار_  چ   باز ...میام خودم کن صت   !کت 
 قایط اینطور شده

 ...میگم بهت کن صت   !کردی؟
 هان   حرف دیگران جلوی و کند باز دهان ترسید یم کیاشا
 پس ...نباید که بزند
 و خودش بی    باید حرفا این ...رابست در و شد اتاق وارد

 ...ماند یم مادرش
ی ...بزن و حرفت حاال خب_  کشوندی منو که شده چت  

 !اینجا؟
ه کیاشا  دنبال به که حایل در مادرش چشمان در خت 

 از و گذشت یم واقعیت
 :پرسید داشت هراس شنیدن
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 این تمام که این از قبل !ملیک؟ و تو بی    ای رابطه چه_
 یم بیوفته اتفاقات

 !شناختینش؟
 رنگ و کرد تغیت   رسعت به تونخا سلطان ی چهره حالت
 او هم گون   ..باخت
 سینه در سالها که رازی شدن فاش از داشت هراس هم

 ...داشت
؟ یم حرف چ   از_  !چیه؟ منظورت !زن 
 میشناختر  و ملیک قبل از تو ..واضح خییل من منظور_
 !سختیه؟ سوال !نه؟ یا

  به تنش
 
 پایی    سختر  به را دهانش آب و بست یخ یکباریک

 تنگ نفسش اد،فرست
 لرزشش وقت یک تا کرد مشت را دستانش و بود شده

 باید ...نشود مشخص
 ...توانست نیم و کرد یم پنهان را ترسسش

 اون تو بفهمم نباید زن   نیم حرف چرا !پرید؟ رنگت چرا_
 خاک من که ساالن  

 !افتاده؟ اتفافر  چه نبودم رس بر
 کردنش آرام قصد به را پشش دست خاتون سلطان

 :افتاد پته تته به و رفتگ
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 بذار ...نیست کت   یم فکر تو که اونجوری ...پشم_
 ...بدم توضیح
 :گرفت اوج صدایش و زد پس را مادرش دست کیاشا

 بوده خواستگارت عوض   اون پش !بوده؟ چجوری پس_
 واسه سال همه این و

 در رو نه اون تالف   یا که شدن نزدیک ما به موضوع همی   
 ...نبتون یا بیارن
 را موهایش و موهایش بی    برد چنگ رسید که اینجا به

 و شود آرام شاید تا کشید
 روز هر هیچ که نمیشد بسته کهنه زخم این شد، نیم
 باز رس چریک دمیل مانند
 ...کرد یم ویرانش نو از و کرد یم
 و کرد مادرش به رو اخر در و رفت راه حالت آن در کیم
 :گفت خشم با
 چرا !بریزم؟ و خونش برم تا فتر نگ اول همون چرا_

 دیده احمق یه مثل گذاشتر 
ت ن   من به چرا !؟ بشم ی غت   تو خایک یه تا نگفتر  چت  
 !بریزم؟ رسم

 :داد جواب هایش گریه میان خاتون سلطان
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 به و دستت خواستم نیم ...بش   قاتل خواستم نیم_
 نیم ... کت   آلوده اونا خون

 چ   اینا گفیر   با ...بشه ور شعله انتقام این اتیش خواستم
 که این جز کرد یم تغیت  
 واسه اتفاق این !بده؟ دستت کار و کنه تر دیوونه رو تو

 ...کیاشا پیشه سال خییل
 !گردی؟ یم چ   دنبال شد تموم دیگه که ای گذشته تو

 :گفت و برد باال را دستش کیاشا
 آلوده دیگه دست این ...خاتون سلطان فهیم نیم تو د_

 این رو که خون  ...شده
 فهیم یم اصال.نمیشه پاک جوره هیچ شده ریخته دست
 !کردم؟ چیکار من

 را دستانش و زمی    روی نشست همانجا خاتون سلطان
 ...گرفت صورتش مقابل
 غصبناکش چشمان با کیاشا و بود بریده را امانش گریه

 :کرد یم نگاهش
 نکنم نابود و خاندانش کل کرد،تا نابود رو خانواده یه_
 باید ...کنم نیم شول

  چطور ببینه و بمونه
 
 تالش براش سال همه این که زندیک

چشمش    جلوی  کرده 
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 خدان   دیدم کردم صت   سال همه این ...میشه نابود
ه پس منو تقاص نیست  بگت 
 سال همه این که دردی باید ...شدم کار به دست خودم

 ...بکشه رو داد من به
 یم...کوبید یم سینه به شدت با قلبش و زد یم نفس نفس
 دوام کار آخر ترسید
د ازبی    را خودش ملیک جای و نیاورد  سینه ی قفسه...بت 
 دیگر کشید که تت   اش

 تند پا بود، کم کشیدن نفس برای اتاق آن هوای ...نماند
 خارج عمارت از و کرد
 باز ...گرفتند جان چشمش مقابل ها تصویر هم باز ...شد
 دستش روی خون رد هم
 بیداری در چرا کرد، پر را مشامش خون بوی و کرد حس
 از دست کابوس این هم

 !داشت؟ برنیم رسش
 کنارش دیوار به گرفت را دستش و رفت نفسش ای لحظه

 نشست دیگرش دست ،
وع کمرش شدن خم با و سینش ی قفسه روی  به کرد رس 
 آنقدر ...کردن رسفه
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 تمام توانست یم کاش ..گرفت گلویش که کرد رسفه
 و بیاورد باال را خاطراتش

وع نو از  اش سینه روی درد از حجم این ...کند رس 
 و تاب و کرد یم سنگیت  
 یم تر خمیده رفت یم پیش چه هر و بود گرفته را توانش
 روی دستش ...شد
 بار، یک ...اش سینه روی شد کوبیده و شد مشت سینه
 راه ...بار سه بار، دو

 ونبت   به را اش شده حبس نفس شد که باز نفسش
 رسفه به دیگر با و فرستاد
  احساس ...افتاد

 
 ترش مسمم حالش همی    و کرد یم خفیک

 ی ادامه برای کرد یم
به مشت با ...برگردد مست   این از بود محال .راه  ای ض 

 و زد اش سینه به دیگر
 یا دیده وضعیت این در را او کش ببینید تا کرد بلند رس
 ی متوجه وقتر  و ...نه

 با و برداشت دیوار روی از را دستش شد اطرافش خلونر 
 قدم سختر  به که پاهان  

 به برگردد هم باز و برداد را اسبش تا برگشت داشت یم بر
 دوری به ...اش کلبه
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 هر به ...داشت نیاز شدن آرام برای خودش با خلوت و
 را اسبش شده که سختر 

 شود حالش این ی متوجه کش که این از قبل و برداشت
 ...شد ردو  آنجا از

 وارتان آمدن بهوش انتظار در پریشان و عصت   ملیک
 هزاران رسش در ...بود
 در بار هر و بود گرفته رگبار به را اتفاق این باعث بار

 شخص آن برای ذهنش
 و زد یم قدم اتاق در ...کشید یم نشان و خط نشده پیدا
 بار یک لحظه چند هر

 دستمایل اب که وارتان ی برهنه ی تنه نیم به را نگاهش
 انداخت یم بود شده بسته

ا تا چند هم باز و  ...کرد یم اش بان   و باعث نثار نارس 
 اما خسته و بود پریشان

 هم ویگن ...نمیامد چشمانش به خواب وضعیت آن در
 و دارو با بود تالش در

 تب ...شد هم موفق که بیاورد پایی    را تبش دستمال
 هم اما بود آمده پایی    وارتان
 نیم هیچ ویگن و برد نیم رس به خون   وضعیت رد چنان
 جز گفتنش ...گفت
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ی هیچ تهدیدهایش شنیدن و ملیک کردن عصت    تاثت 
 ...نداشت

احت برین شما_ ی کنید استر تون شد چت    .کنم یم خت 
 کش دنبال به برگشت، ویگن سمت به پرخاشگر ملیک
 دیل و دق که گشت یم
 :کند خایل او رس را اش

 ...بکن کارتو وت نکرده الزم_
 ؛:داد ادامه وارتان به نگاه با و رفت جلوتر کیم

 !نکرد؟ تغیت   وضعیتش شد، چ  _
 ...آقا نه_
 ...بیاد ای دیگه کس بگم نمیای بر پسش از_

 :کرد مکث کیم گرفت را وارتان نبض دیگر بار ویگن
 میشد که کاران   تمام همینه، اوضاع بازم بیان نفرم هزار_
 دیگه داد انجام و

 ...کنه مقاوت چقدر که بدنش و خداست دست باقیش
 و خورد تکان   وارتان انگشت که کند باز دهان آمد ملیک
 پرت حواسش تمام
 ...شد

 ...خورد تکون دستش ..خورد تکون_
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 را دستش رسی    ع بود، شده متوجه خودش که هم ویگن
 و گذاشت او گردن زیر

 :گفت
 ...یهخوب خت   خودش همی    و برگشت حیاتیش عالیم_

  رس از نفش ملیک
 
 در را وارتان دست و کشید آسودیک

 :گرفت دست
 !نمیاد؟ بهوش چرا پس_
 ...باشید داشته صت   ..میاد بهوشم_

 برایش صت   مواقیع چنی    در ...توانست نیم ..شد نیم
ه ...نداشت معنا  به خت 

 که بود چشمانش شدن باز انتظار در اش نوه چشمان
 :گفت ملیک

 و چشماش کردن باز برای بیمار ای مواقع چنی    در_
  به برگشت

 
 به نیاز زندیک

 ...منتظرشه که بزنه صداش کش باید ...داره انگت   
 :پرسید و بلند رس ملیک

 !چیه؟ منظورت_
 دوستش که باشه رسش باال کش باید که اینه منظورم_

 من ...منتظرشه که داره
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ن قرار موقعیتر  همچی    تو که آدمان   تمام میگم  میگت 
 خوان یم که کش منتظرن

  این به برگردن تا بزنه صداشون
 
 اون بدون که کش زندیک

  این
 
 نیم رو زندیک

 !هستید؟ شخص اون کنید یم فکر شما ...خوان
 داخل آبشان وارتان با وقت هیچ ...کرد مکث کیم ملیک
 و رفت نیم جور یک

 ازدواج رس و اواخر این مخصوصا داشتند اختالف همیشه
 نبود راض   ...وارتان

 نوه داشیر   نگه راض   برای اما نمیامد، خوشش اینانا از ،
 اش حایل خوش و اش
 ...کرد یم کاری هر
 !داره؟ تاثت   یعت  _
 ...وارتان جای بذارید و خودتون شما ...داره که معلومه_
 صدای وضعیت این اگه

 یم تاثت   روتون کش چه صدای شنیدین یم و اطرافیان
 !ذاشت؟
 هایش حرف تا کرد مکث کیم ویگن و دکر  سکوت ملیک
 بگذارد را خودش تاثت  
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 و میشه عاشق پودش و تار تمام با بشه عاشق که آدیم_
 اون وجودش بند بند

 و باشه بسته چشماش شاید ...کنه یم حس و شخص
 یم حس دستا این اما نبینه
 تمام تونه یم گوشاش ..گرفته اونارو دستر  چه که کی   

 و بده تشخیص صداهارو
 حس اینارو ی همه ...زنه یم صداش داره کش چه بفهمه

 ...کنه یم
 که حال ...کرد رها را وارتان دست میلش خالف بر ملیک

 چنی    در را او
 اش بهبودی برای کاری هر بود حاض   دید یم وضعیتر 
 ...دهد انجام
 منتظر هم هنوز که حایل در و برداشت عقب به قدیم
 در سمت به که حیت   نبود
 :گفت فتر  یم
 ...بیاد اینانا بگید_
 ...نشود رو در رو او با تا شد خارج اتاق از خودش و

 های حرف به و بود نشسته زمی    روی کالفه و نگران
 گفته ...کرد یم فکر کیاشا
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نر  درس که بود  کار حساب تا دهد یم بقیه به عت 
 روز درست و بیاد دستشان

 با ... بود تادهاف وارتان برای اتفاق این حرفش این از بعد
 که بود جدال در خودش
 با زن   و شد باز در موقع همان که است کیاشا کار یعت  
 وارد آشنا نا ای چهره
 :شد

 یم همراهیتون اونجا تا ...خان وارتان اتاق برین باید_
 ...کنم
 نداشت ای چاره اما نیامد، خوشش اش دستوری لحن از
 گفت هرچه که این جز

 ...دهد انجام
ی_  !شده؟ چت  
 .کنم همراهیتون خان وارتان اتاق تا گفیر   من به فقط_
 جایش از ...کند دریافت جوان   نیست قرار یعت   همی    و

 زن آن با و برخواست
ی چه دانست نیم ...شد همراه  .اوست انتظار در چت  
 یم درد هم هنوز رسش
 اتاق در پشت ...نداشت جدیدی دردرس ی حوصله و کرد

 شدن وارد برای و ایستاد
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 که کرد اشاره رس با و کرد باز را در زن آن که بود دل دو
 :شود وارد

 ...بفرمایید_
ی تصورش خالف بر ..رفت جلو مردد اینانا  ملیک از خت 
 اشاره ویگن ...نبود
 ملیک نبود از خیالش که حال اینانا و برود جلو که کرد

 را نگاهش بود شده راحت
 اش چهره ...بود خوابیده تخت روی که وارتان   به دوخت
 نگاهش و شد جمع
 کارهای اگر بود انصاف   ن   گرفت، خود به نگران   رنگ
 حقش در که خون  
 کنون تا ملیک که همی    کرد، یم فراموش را بود کرده
 بود نیاورده رسش بالن  
 ...بود وارتان همی    رسی صدقه از

 کنارش خون   ی پارچه و پریده رنگ و ایستاد رسش باالی
 رس نگران   با دید را

 :گفت و بلند
 !میشه؟ خوب_

 :جنباند رسی ویگن
 .امیدوارم_
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 !بده؟ حالش خییل_
 اومده بر دستم از کاری هر داده، دست از زیادی خون_

 باید فقط دیگه دادم انجام
 ...بشیت   تون   یم ...میشه چ   دید کرد صت  
 زل و نشست کنارش، صندیل به خورد چشمش تازه اینانا
 و وارتان به زد

 ن   ...بخورد رقم برایش بود قرار او مرگ با که رسنوشتر 
 :زد لب آرام اختیار

 ...لطفا بمون زنده ...بمون زنده_
 عاشق را او خیاالتش در شاید نیاورد، رویش و شنید ویگن
 ...نگران و خواند یم
 !بدم؟ انجام براش میاد بر من دست از کاری_

 برداشت تخت کنار از دستمایل ویگن لرزید، یم صدایش
 .داد دستش به و

 یه برگردم باید منم ...نره باال تبش باشه حواست باید _
 کنم درست براش دارون  

 تون   یم موقع اون تا...نکنه عفونت وقت یه زخمش که
؟ مراقبش  !بایس 
ان و مات اینانا  :کرد نگاهش هت 

 !من؟_
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 !میای؟ بر پسش از کت   یم فکر ...خودت آره_
 !بری؟ باید حتما_
 .بیاره دووم صبح تا وضعیت این با دونم یم بعید نرم هاگ_

 نبود تو دادم ترجیح
 فاصله این تو اگه ...خان ملیک تا بایس   رسش باال شما من
 اومد بهوش هم

 این با چند هر بخوره، تکون نذار باشه، بهش حواست
 دونم یم بعید وضعیتشم

 ...بتونه
 روی از نه ای برمیاید پسش از دانست نیم که این با اینانا
 به کرد، قبول اجبار

 نشسته رسش باال تنها و تک و رفته ویگن دید آمد خودش
 در نشست منف   افکار ،

 وارتان برای اتفافر  اگر که کرد یم فکر این به و رسش
 گناهکار خودش و بیوفتد
 !بدهد؟ ملیک به باید جوان   چه شود شناخته
 ...زد صدا ار  خدایش و برد باال را دستش دردمند و ناتوان
 هایش گونه کم کم

 لب عاجزانه و شد خیس
 :زد
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 سالمتر  خودت ...دردام رو درد یه بشه اینم نذار خدایا_
 خدایا ...برگردون بهش و

 ...خدایا بده نجاتش ...کن کمک وارتان به خودت
 دیگری برای و بود کرده فراموش را خودش لحظه آن در
 نیم ...کرد یم دعا

 صدای کرد حس که زد حرف خدایش با چقدر دانست
 که چشم ...شنود یم ای ناله
 ...شد مواجه ،وارتان ی شده جمع ی چهره با کرد باز

 را صورتش و کرد هول
 :گوید یم چه بفهمد تا برد جلو

ی_  !داری؟ درد!خوای؟ یم چت  
 و آورد باال را دار نم دستمال .کرد یم ناله آرام وارتان
 ..اش پیشان   روی کشید

 صت   خورده یه ...بیاره دارو برات رفته میاد، دکتر  االن_
 خوب ...باش داشته
، ی میش   ...نیست چت  
 و گوید یم چه موقعیت آن در نبود متوجه هم خودش
 وارتان به داشت سیع فقط

 از دارد درد چنان هم وارتان دید وقتر  و ...دهد دلداری
 به و برخاست جایش
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 و گرگ هوا...نه یا آمده ویگن ببیند تا رفت پنجره سمت
ی و بود میش  تا چت  
 است قرار ویگن دانست نیم ...بود نمانده آفتاب طلوع
 خودش پس برگردد یک

 ...شد کار به دست
 دمای دید وقتر  و گذاشت وارتان پیشان   روی را دستش
 را دستمال باالست بدنش
 ..گذاشت اش پیشان   روی و شست کنارش ظرف در

 و کرد خیس دیگری دستمال
 پاک را اش سینه روی خون هم تا اش سینه روی کشید
 را بدنش دمای هم و کند
 ...بیاورد پایی   
 را آنها ییک ییک و انداخت مت    روی داروهای به نگایه

 های نوشته و برداشت
 بود شده نوشته رویش که آنها از ییک ...خواند را رویشان
 و برداشت را مسکن
 !رد؟ک یم ریسک باید ...کرد نگاه وارتان به مردد
 برداشت، قاشفر  و خواند رویش را مرصفش ی طریقه
 دستش و کرد پر را قاشق
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 به را قاشق و کرد بلند را رسش گذاشت، وارتان رس زیر را
 هر و برد لبش سمت
س ...داد خوردش به را دارو شده که طور  و داشت استر

بان  رفته باال قلبش ض 
 گهن باز سختر  به را چشمانش خوان   ن   شدت از ...بود

 برگشیر   تا اما بود داشته
 ...بود حرام چشمانش بر خواب ویگن
 تبش ببیند کرد یم چک و کرد عوض را دستمال تند تند
 در ... نه یا آمده پایی   
 باز چشم وارتان بعد کیم و داد نتیجه هایش زحمت اخر
 به نگاهش و کرد

 ...نگریست یم او به که افتاد خواب ن   و نگران چشمان  
 چشمان دیدن با اینانا
 و لبش روی نشست لبخندی ها مدت از بعد وارتان باز

 :گفت
؟ ...کردی باز و چشمات باالخره_  برات رفته دکتر  !خون 

 که االناس بیاره دارو
 ...شده رفع خطر یعت   اومدی بهوش که همی    ...برسه
 و دید یم را چشمانش فقط وارتان و زد یم حرف اینانا

 اینانا ...شنید نیم صدان  
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 هوا رفت، پنجره سمت به و شد بلند جایش از هم باز
 باز ، بود شده روشن کامل
ون برود ترسید یم و ندید ویگن از اثری هم  را کش و بت 
 یک حتر  ...کند خت  

 هم ز با ...گذاشت یم تنها را وارتان نباید هم لحظه
 به و تخت کنار برگشت
 :کرد نگاه شود بلند جایش از داشت سیع حال که وارتان  

احت باید !کجا؟_ ، استر  از تون   نیم وضع این با کت 
 ...بخوری تکون جات
 او دست روی را دستش نکرد توجه حرفش به که وارتان

 بلند مانع تا گذاشت
 دست روی نگاهش و ماند حرکت ن   وارتان...شود شدنش
 تا ...ماند ثابت اینانا
را خواست اینانا  را رسش و گرفت را دستش بردارد دستش 
 رنگ اینانا ...کرد بلند
 لب فقط لحظه آن در ...ماند حرکت ن   و شد رنگ به

 ن   صورت و کبود های
 همی    و بود کرده جلب را اش توجه وارتان روی و رنگ
 .کرد یم ترش نگران

 !نخوابیدی؟ دیشب_
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 به بیشتر  دلش شد باعث وارتان خشدار و آرام صدای
 فقط کاش بسوزد، او حال
 ...باشد نبوده کیاشا او حال این باعث

 ...نه_
 :گفت ارایم با بود شده کش دراز هم باز حال که وارتان

 ...خوبم من ...بخواب اتاقت تو برگرد_
 ان در را وارتان نمیامد دلش هم باز اما بود خسته اینانا

 بگذارد تنها وضعیت
 تو ...نمرده خوان   ن   شب یه با کش نباش، من نگران تو_
 دکتر  تحویل که رو
م بدم ه االنم .مت  احت بهتر  ...کت   استر

 ...ماند جایش رس خواسته خدا از داشت درد که وارتان
 این و اینانا نگران   دیدن
 ...بود اش دلگریم باعث مانده رسش باال را شب تمام که

 انداخت پایی    را رسش
 :پرسید مردد اینانا که انداخت زخمش به نگایه و
 رر
 !کرد؟ روکا این یک فهمیدی !؟ شد چ  _

 :داد جواب مکث کیم با و اینانا به زد زل وارتان
 ...نه_
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 کش شبیه بیشتر  نچسبید، اینانا دل به گفتنش نه این اما
 حرف خواهد نیم که بود
 !...قضیه این راجب حداقل بزند،
 درد…شد جمع صورتش و کشید زخمش به دستر  وارتان
 نداشت دوست اما داشت
 دیگر بار ...ببیند تخت رو حالتر  چنی    در را او کش
 و شود بلند داشت قصد

 !...شد بیخیالش دیگر و نتوانست
 شخص بگوید داشت قصد اینانا خورد در با که ای تقه

 اما شود وارد در پشت
ی  به خودش و شد پشیمان که دید وارتان نگاه در چت  
 را در ..رفت در سمت
 از دیدی هیچ رویش به رو شخص که کرد باز طوری
 .باشد نداشته رس پشت
 اینجا تا را او آمده دنبالش به گذشته شب که زن   همان

 ...بود کرده همرایه
 !داری؟ کاری !بله؟_
 کرد دستش سیت   به ای اشاره اینانا برخورد از متعجب زن
 :گفت و
 ...اینجا بیارم و صبحونتون گفتم_

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

د او از را سیت   تا برد را دستش اینانا  را دستش زن که بگت 
 :دکشی عقب

 ...براتون میارم_
 کشیدنش و سیت   گرفتم با و برد جلو را دستش اینانا
 :داد جواب خودش سمت

 ...بری تون   یم شما برم، یم خودم .ممنونم_
 وارتان لحظه همان...بست را در و شد اتاق وارد رسی    ع و

 :گفت
 ...دره رو کلید_

 دستش سیت   وارتان، پیش برگشت و کرد قفل را در اینانا
 کنارش مت    یرو  را

 :گفت و گذاشت
گفت_  و دارون   یه زخمتون نکردن عفونت برای باید دکتر

 و زخمتون کنید، تهیه
 اینطور کنم فکر بپوشید لباس تونید یم ببنده دوباره که
 جلوی باشید معذب کمتر 
 ...بقیه
 :داد ادامه و برداشت سیت   داخل از نان ای تکه

ی باید حال این با دونم نیم_  یا بخورید بدم بهتون چت  
 نکنم فکر ویل ...نه
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م؟ لقمه ...باشه مشکیل  !بگت 
 معلوم دیگر داد، تکان رسی اش مییل ن   وجود با وارتان
 همچی    یک نبود

 برایش اینطور بخواهد اینانا و بیاد پیش برایش موقعیتر 
د لقمه  ...بگت 
 برد وارتان دهان سمت به و گرفت کوچک ای لقمه اینانا
 باز دهان آرام وارتان و

 :گوششان در پیچید ملیک صدای نخورده را لقمه اما کرد
 با و وارتان !رفته؟ گوری کدوم !نیست؟ ویگن چ   یعت  _

ه اون  تنها تنها دختر
؟ بیاره وارتان رس بالن   اگه !گذاشته؟  !چ 

 که بود ملیک ن   در ن   های مشت صدای بعد کیم
 :در روی میشد کوبیده

 درو که تو اون کت   یم ریدا غلیط چه ...درو کن باز_
 این کن باز ...بستر 
 ....نشکستمش تا درو

 یم حرص وارتان و کشید یم ی عربده در پشت ملیک
 از که اینانا ...خورد
 و گرفت را دستش وارتان کند باز را در تا شد بلند جایش
 صدای اما...نداد اجازه
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 کردن رها با و نیاورد طاقت اینانا گرفت اوج که ملیک
 در سمت به ارتانو  دست
 تا شد رو به رو ملیک با که همی    و کرد باز را در و رفت
 حرف   کرد باز دهان
به شدت از صورتش بزند  و شد کج ملیک دست ای ض 

 روی نشست دستش
 یم خودنمان   رویش ملیم انگشتان رد که قرمزش صورت
 !...کرد

؟ و در که کردی یم غلیط چه_  ...داشتر  !بستر
 بلند جایش از داشت سیع که افتاد رتانوا به نگاهش تازه
 شد عوض رنگش ، شود

 و باشد آمده بهوش زودی این به وارتان نداشت توقع ...
 ای صحنه چنی    شاهد
 و کرد صاف کمر شده که سختر  هر به وارتان...باشد

 قصد ...تختش روی نشست
 سمتش به رسی    ع ملیک که بیاید پایی    تخت از داشت
 :گرفت را بازویش و رفت

احت باید بخواب تو ...تازست زحمت پشم کجا_  استر
 ...کت  
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 با کرد، نگاهش اخم با و زد پس را ملیک دست وارتان
 ن   و زیادش درد وجود
 کند حایل ملیک به تا کرد یم مقاومت هم باز اش حایل
 ...بوده اشتباه کارش که
؟ یم بلند دست من زن روی من اتاق تو_  !کت 
 ....دمکر  فکر من بود، قفل در_
 قراره اگه !بکشه؟ منو قراره که که این !کردی؟ فکر چ  _

 اون بکشه منو کش
 ...خان ملیک شمان  
 کنده جا از قلبش کرد حس ای لحظه و خورد جا ملیک
 چه عشق این و ...شد

 !گرفت؟ یم او از را فرزندانش تک تک که داشت
 به کنم یم کاری هر من ...پشم کت   یم اشتباه داری_

 فقط من ودته،خ خاطر
 ...ترسیدم

 ...دراورده مارو پدر تو ترس این !آخه؟ تریس یم چ   از_
 با کیاشاس با مشکلت

 از جزن   عروسیتون، االن دختر  این !داری؟ چیکار من زن
 نیم خانواده، این

 !...بریم اینجا از ما بگید بیاید کنار باهاش تونید
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 و بود کارساز تهدیدش بود، بسته رو از را شمشت   وارتان
 ی ترسیده چشمان
 ...گفت یم را همی    هم ملیک

 ...اینجا بیا اینانا_
 تا ایستاد وارتان کنار و رفت جلو لرزان   هان   قدم با اینانا

 ملیک ...کند کمکش
 یم بود، داده ترجیح را سکوت کرده خراب فهمیده که هم

ی ترسید  و بگوید چت  
 واقعا را نوارتا و کند تر خراب هست که ایت   از را اوضاع

 فراری اینجا از
 ...دهد
 چشمان کش تا انداخت پایی    را رسش کرده بغض اینانا
 ...نبیند را اش اشیک
 دلش به هم وارتان طرفداری دیگر که بود شکسته آنقدر

 یم دلش فقط و نچسبید
 با نباشد مجبور دیگر که جان   ، برود آنجا از خواست
 ...شود رو به رو ملیک

ون برو لطفا االنم_  ...میمونه یادم امروزت کار ویل...بت 
 هیچ گفیر   بدون و کرد اینانا به نگایه چشیم زیر ملیک
 اتاق از دیگری حرف
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 برایش آمده بهوش اش نوه میدید که همی    شد، خارج
 ...بود کاف  

؟_  !خون 
 شده که سختر  هر به وارتان ...داد تکان رس آرام اینانا

 به و کرد دراز را دستش
 :برد لرزید یم که اینانا ی چانه سمت

 !کنه؟ یم درد ...ببینمت_
 دهان ترسید یم داد، جوابش رس دادن تکان با هم باز اینانا
 بغضش و کند باز

کد  ...بتر
 یم فکر ...کنه رفتار باهات اینطور دم نیم اجازه دیگه_

 ویل اومده، کوتاه کردم
 ...صورتتو ببینم بیا ....هنوزم که این مثل
 روی را ملیک انگشتان رد وارتان خواست نیم در اینانا

 در اما ببیند صورتش
 مات اش عصت   نگاه و گرفت باال را صورتش وارتان آخر

 لحظه شد، صورتش
 نیم وقتر  ...عمارت این به اینانا آوردن از شد پشیمان ای

 محافظت او از توانست
 !داشت؟ کیاشا با فرفر  چه دیگر کند
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 باردیگر و دلش در یدپیچ دردی که شد خم جلو به کیم
 اینانا ...شد جمع صورتش
 زخم به نگاهش نگران و کرد فراموش هم باز را خودش
 کرده باز رس که وارتان
 روی را دستش رسی    ع.افتاد دورش خون   ی پارچه و بود
 و گذاشت وارتان ی شانه

 :بکشد دراز کرد کمکش
 ...کرده باز رس زخمت !شدی؟ بلند چرا_

 ...انداخت وارتان به نگایه و ون  خ پارچه سمت برد دست
 رو به رنگ هم هنوز

س قبل از بیشتر  ...بود خراب حالش و نداشت  استر
 درد وارتان که میدید...گرفت

 خودش هم باز ...دهد نیم بروز او جلوی و کشد یم
 را دستمال شد، کار به دست

 و زخمش کردن عفون   ضد با و برداشت زخمش روی از
 های خون کردن پاک
 هم را فکرش ...بست را زخمش دیکر بار زخمش افاطر 
 دل روزی کرد نیم

 که موقعیتش در ویل باشد داشته را کاری همچی    انجام
 برای دید یم گرفته قرار
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 ...بزند تواند یم کارا خییل به دست نفر یه جان حفظ
 که اینانان   به افتاده گره ابروان با وارتان مدت تمام در

 یم انجام دقت با را کارش
 یم جمع درد شدت از صورتش گایه و کرد یم نگاه داد
 یم گاز را لبش و شد

 دیگر بار شد تمام که کارش...نیاید در صدایش تا گرفت
 وارتان به مسکن همان از
 :گفت و داد

 ...بشه خوب زود زخمت بذار نخور، تکون جات از دیگه_
 و نداشت بدن در نای دیگه داد، تکان رسی وارتان

 بسته به رو کم کم چشمانش
 کم کم و شکست مقاومتش باالخره رفت، یم شدن

 از که هم اینانا ...برد خوابش
 صندیل روی نشسته طور همان شد مطمی    خوابیدنش

 گذشت تخت روی را رسش
 تکان یا وارتان بدن دمای رفیر   باال با که این برای و

 شود متوجه رسی    ع خوردنش
 به هم ودشخ که نکشید طویل و گرفت را دستش ارام

 ...رفت خواب
*** 
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 یک ملیک که بود اینانا انتظار در و چرخاند یم چشم
 :گفت و زد دستر 

 خدا بنده ...وارتان رسه باال حاال تا شب اون از هم اینانا_
 وارتان فهمیده وقتر  از
 نیم فکر ...نیومده چشمش به خواب افتاده روز این به

 با دلش زودی این به کردم
ان   یه بینشون انگار اما بشه صاف ما  ...هست خت 

ین بدون و کرد صاف کمر کیاشا ی کوچکتر  حالت در تغیت 
 :داد جواب اش چهره

ه جفتشون برای اینطور...دیگه خوبه_  ...بهتر
ایط با و خودشون خوب خداروشکر ، آره_  وقف رس 

 که این برای وارتانم ...دادن
 جااین از داره اضار نیاد پیش زنش برای رنجش   وقت یه

 دیگه، جوونن برن،
 ...میشه بهتر  اوضاعشون بقیه از دوری با کی    یم فکر

؟ به کجا_  !سالمتر
 آن از ای جرعه و برد لبش سمتش به را لیوانش ملیک
 :نوشید

 تو داره چ   دونم نیم ...اینجا جز جان   هر .بدونم چه_
 ، گذره یم وارتان رسه
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 و شه دور ااینج از خواد یم داره، فرق ما با رویاهاش میگه
 راه خودشو کار

  و زبر پش میاد خوشم بندازه،
 

 پیش میدم ترجیح اما زرنیک
 ...باشه خودم
 سمت به را سیگارش و کرد تایید را حرفش رس با کیاشا
 کردن ریز با و برد لبش

 ... زد سیگارش به پیک چشمانش
؟ قلیون اهل_  !نیستر

 :داد جواب و برد باال را سیگارش کیاشا
 ...ترم راحت سیگار با ...هکافی همی   _

ه و کرد ریز را چشمانش  شد رویش به رو های زمی    ی خت 
 یم دقت که بیشتر 
 ... ببیند هم را خودش های زمی    توانست یم اینجا از کرد

ه نگاه که ملیک  خت 
 :داد نشان او به را قسمتر  و آورد باال را دستش دید را اش

؟ یم اینجارو_  ...بکارم نهال خوام یم اینجا تا اینجا از !بیت 
 به قسمت واسه

 واسه کردم اینور واسه کاری ...دارم برنامه قسمتش
 ...کنم یم هم اینجاها
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 بود خودش های زمی    به نگاهش فقط سکوت در کیاشا
 باال ها پله از وارتان که
 با دو هر ...شد همراه او با هم اینانا رسش پشت و آمد
 ، خوردند جا کیاشا دیدن
 زخمش هم هنوز که وارتان ...نداشتند را دیدنش توقع
 دستش و بود نشده خوب
 و کرد صاف کمر دید را کیاشا که همی    بود زخمش روی
 محکم را اینانا دست
 ثابت کیاشا به را اش برتری خواست یم شاید ...گرفت
 که این هم شاید و کند
 هر تحت و است خوب او کنار اینانا حال دهد نشان

اییط  ...هماند کنارش رس 
 ..دارید مهمون اومدیم موقع بد که این مثل_

 با بود شکفته گلش از گل وارتان دیدن با که ملیک
 روی موقیع کمتر  که لبخندی

 :گفت و داد نشان را کنارش نشست یم لبش
 که هم کیاشا ...اومدی هم موقع به اتفاقا پشم نه_

 اینجا بیاین نیست، غریبه
 ...بشینید
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 با هم اینانا و رفت جلو کیاشا به نکرد نگاه بدون وارتان
 همراهش افتاده رسی
 دود حی    هم کیاشا و نشستند ملیک نزدییک در ...شد

 نگاهش با سیگارش کردن
 ...کرد یم دنبالشان

ی_  !نداری؟ که درد !پشم؟ بهتر
 رس بود نشده صاف ملیک با دلش هم هنوز که وارتان
 :داد جواب سنگی   

م_  ...بهتر
ان   وهمچی    ان قوی همشون من های بچه ...شکر_

 چت  
 درشون پا از تونه نیم
 ...بیاره

 !شده؟ چ   نده، بد خدا_
 و کرد وارد اینانا دست به فشاری کیاشا صدای با وارتان
 برد را نگاهش باالخره
 :کیاشا ی شده جمع چشمان سمت

ی_  خوب داره که بود کوچیک زخم یه نیست، چت  
 ...میشه
 :گفت تمسخر با داشت خت   جریان از قبل از که کیاشا
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ون اون قاتل یه که میگم !خوردی؟ تت  _  باید ...هست بت 
 جمع بیشتر  و حواستون

 ...کنید
 کرده، شلیک بهش شکار موقع اشتبایه ییک که این مثل_

 ...نیست طوری
 :ملیک سمت چرخید کیاشا

 یه انگار اشناس، برام اتفاق این چقدر !شکار؟ موقع_
 اتفاق این ایم دیگه خدا بنده
 !...باشید مراقب خییل شکار موقع بود، افتاده براش
 و انداخت بود نشسته خونشد که وارتان به نگایه ملیک

 ی تیکه به توجه ن  
 :گفت کالمش

 این قصد این از کش و باشه نبوده اتفافر  درصد یک اگه_
 به باشه کرده کارو
 !...رسم یم حسابش به موقع
 و کرد خاموش مقابلش جاسیگاری در را سیگارش کیاشا
 پاکت و برد دست

 لحظه آن در ...بردارد دیگر نخ یک تا برداشت را سیگارش
 آرامش سیگار فقط
 ...کرد یم
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، یم خون   کاره_  العمیل عکس عمیل هر باالخره کت 
 همچی    که کش...داره
 اتفاقم همون باشه منتظرز باید میاره نفر یه رسه بالن  
 !...بیاد رسش
 خودش روی به و گرفت را کالمش ی تیکه ملیک

 شک هم اآلن تا نیاورد،اگر
 اما است، کیاشا کار که بود شده مطمی    دیگر داشت
 زد یم حرف طوری کیاشا
 به مقرص هم خودشان خواندند یم مقرص را او اگر که

 ...میامدند حساب
 باید آورده من نوه رسه بالن   همچی    که کش ...دقیقا_

 ه،بمون هم ما تالف   منتظر
ی هر از من ی از بگذرم چت    نوه و ها بچه سالمتر  که چت  
 بندازه خطر به و هام
 ...گذرم نیم
 که اینانان   سمت چرخید نگاهش و برخاست جایش از
ه زمی    به ارام  بود شده خت 
 توانست یم هم فاصله همی    از گفت، نیم هیچ و

 :ببینید نگاهش در را دلخوری
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 مادر میاد نظر به ردنک پیدا و نفر یه ها بچه ضمن در_
دم باشه، اینانا  ست 

 که این مثل نمیشه، که زور با خب ویل اینجا بیارنش
 که بوده دیگه جای دلش
 همینم رسه داره، شوهر و کرده ازدواج االنم و کرده فرار

 ...شده سخت آوردنش
  داره که اونجاییم

 
 و خارج ما های محدوده از کنه یم زندیک

 رو بذاریم پا باید یا
 کنیم راضیش جوری یه باید یا بیاریمش زور به و چت    مهه
 بیاد خودش پای با که
ایط به توجه با خب که  احتمال به ...تره منطفر  دویم رس 
 راه خودم فردا زیاد

 ...بزنم حرف باهاش شخصا برم بیوفتم
 پای برخاست، جایش از و کرد بلند رس رسی    ع اینانا

 دیگر میامد وسط که مادرش
 :میدنفه نیم هیچ

 حرف باهاش من راجب!بوده؟ من مامان مطمئت  _
 تو من بفهمه من مامان !زدین؟
 بذارید اصال نیاد، و بشه من بیخیال محاله وضعیتیم چه

 بزنم، حرف باهاش خودم
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 ...برگرده که کنم یم راضیش
د کیم را اینانا دست وارتان  ی متوجه را او تا فش 

 با خودش و کند موقعیتش
 :گفت کیاشا به خطاب وستانهد چندان نه لحت  

 !بوده؟ خودش مطمئت  _
 ...شم مطمی    برم خودم باید نیست، مشخص گفتم منم_

تون وقت اون  یم خت 
 ...کنم
 اینانا مادر خودش داد یم ترجیح شد، تر عمیق وارتان اخم
 در باخیر   کند، پیدا را

 ...نداشت دوست اصال را کیاشا مقابل
 بزنم، حرف باهاش باید شهبا مامان اگه...بیام منم میشه_

 روش حتما من حرفای
 ...میدونم داره،من اثر

 از هم خودش کند ساکت را اینانا نتوانست که وارتان
 :برخاست جایش

 .میام منم فردا پس،_
 ته و شد خم و گرفت دومش سیگار از آخری کام کیاشا

 سیگار کنار را سیگارش
 :داد جواب و کرد خاموش اش قبیل
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 از !...نه یا خودشه اصال ببینیم برم دمخو  بذار فعال_
 این رسه که اونجان  
 مطمی    چت    همه از تا ندارم اعتماد کس هیچ به موضوع
 خودم با رو کش نه نشم
 ...میگم کش به و جاش نه برم یم

 با شده که طور هر داشت سیع اینانا و نگفت هیچ وارتان
 و شود همراه کیاشا
 در ...بود کرده راموشف عمارت آن در را موقعیتش حتر 
 را عمارت کیاشا آخر
 وال و هول با و وارتان سمت چرخید اینانا و کرد ترک
 :گفت

 مامان اون اگه ...بودی داده قول من به تو کن، کاری یه_
 راحتیا این به کنه پیدا و

 این به اون...بیاره رسش بالن   ترسم یم ...کجاست نمیگه
 مامان بیخیال راحتیا
 ...کن کاری یه داخ ترو نمیشه،
 را خشمش سختر  به که ملیک به نگایه چشیم زیر وارتان
ل  بود کرده کنتر

 اینانا سمت به از را او اینانا دست کشیدن با و انداخت
 لحظه آن در که اینانا ...برد
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 وارتان از تند تند کرد نیم فکر مادرش جز چت    هیچ به
 و کرد یم خواهش
 نشان العمیل عکس یچه اتاق به رسیدن لحظه تا وارتان
 اتاق وارد که همی    ...نداد
 :گفت اینانا به رو و بست را در شدند

 درمیارم رو قضیه توی ته طوری یه باالخره ...دیگه بسه_
 داشته صت   فقط تو

 حال این به رو تو که خواست یم همینو هم کیاشا ...باش
 یم ، بندازه روز و

؟  !دونستر
 :کرد بغض اینانا

؟ باشه هگفت راست اگه_  یم ...باشه کرده پیداش اگه !چ 
 مامان برای اتفافر  ترسم
 ...کن کاری یه خدا ترو ...بیوفته

 یه ... کنم یم پیدا رایه یه باالخره باش داشته صت   گفتم_
 ببینم باش ساکت لحظه
 ...کرد میشه چیکار
 باعث بود فهمیده که حال ...نداشت قرار و آرام اینانا اما

 وارتان برای که اتفافر 
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 یم او از بیشتر  بوده، کیاشا رفت مرگ پای تا و افتاد
 مادرش نگران و ترسید
 دیگر داد یم دست از را مادرش کرد، یم فکری باید...بود
  این

 
 درد از پر زندیک

 !چکار؟ خواست یم را
 را اتاق عرض و طول بود شده اتاق وارد که ای لحظه از
 یم راه و کرد یم ییک
س شدت از ، رفت  کنده را دستش های ناخون تمام استر
 سمت به هم باز بود،
ون و رفت پنجره  یم که کاری از هم هنوز کرد، چک را بت 

 دهد انجام خواست
 به موضوع همی    و بود وسط مادرش پای اما نبود، مطمی   

 در ...داد یم قدرت او
 عمارت ...کرد باز را اتاقش در و زد دریا به را دلش آخر
 رفته فرو سکوت در
 توانست نیم دیگر بودند، خواب همه یعت   این و بود

 اتاق از بماند، وارتان منتظر
ون عمارت از که شده که طور هر و شد خارج  رفت، بت 
 کش شد مطمی    وقتر 
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 ...دوید یم فقط رسش پشت به نگاه بدون نیست دنبالش
 کرد گت   پایش باری چند
 تارییک آن در همچنان اما بخورد زمی    رس با بود نزدیک و
 به پاهایش درد با

 دود یم است دقیقه چند دانست نیم ..داد ادامه راهش
 و ایستاد پاهایش درد از اما

 به اعتنان   ...انداخت اش زده تاول و زخم پاهای به نگایه
 به اگر نکرد پایش درد

 لحظه بود، کرده امضا را مرگش سند یعت   رسید نیم موقع
 و ایستاد کوتاه ای

 به ...نداشت نا دیگر و زد یم نفس نفس گرفت، نفس
 آن در ، برداشت عقب
ی تارییک  ی متوجه کش کرد یم دعا فقط نبود، معلوم چت  
 با باشد، نشده فرارش
 راه و بخشید رسعت هایش قدم به زخمش پاهای همان
 عمارت نزدیک ... افتاد
 به هراسان و شنید را اسب چند صدای که بود کیاشا
 شدن نپنها برای جان   دنبال
 دور با و کرد پنهان دیواری پشت را خودش ...گشت یم

 دیگر بار ها اسب شدن
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 به یکبار لحظه چند هر بار این و داد ادامه راهش به
 سمت به و گشت بریم عقب
 بود مانده کم رسید که عمارت به ...کرد یم حرکت جلو
 ایستاد در دم ، بیوفتد پس
 شد خارج اتاقش از بلند هان   قدم با کیاشا لحظه همان و
 تعجب آمد، سمتش به و
 آنجا هم آن را اینانا دیدن توقع دید، نگاهش در شد یم را

 به نگایه...نداشت
 سمت به را او اینانا دست کشیدن با و انداخت اطرافش
 را در رسی    ع برد، اتاقش
ی و تند لحن با و بست  :گفت تت  

؟ یم غلیط چه اینجا_  کشیر   به خودتو خوای یم !کت 
 !بدی؟
 به پاهایش روی توانست نیم دیگر کرد، بغض اینانا
 :ایستد

  که اون   شم مطمی    تا بت   منم میام، باهات منم_
 

 مییک
 ببینمش، بذار مامانمه،
 ...کنم یم خواهش
 دانست یم کرد، نگاهش عصت   و کرد ای غروچه دندان
 رساغش به اینانا بفهمند
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 را مکنم اتفاقات جلوی تواند نیم هم وارتان دیگر آمده
د  را کارش همانجا و بگت 
 :کردند یم تمام

؟ کله انقدر چرا_  یم !کرده؟ زیادی تنت رو رست !شفر
 چ   اینجان   بدونن فهیم

 !میشه؟
 را التماسش تمام و گرفت مشتش در را کیاشا لباس اینانا

 :ریخت صدایش
ی دیگه من اومدم، و دونستم یم دونم، یم_  از برای چت  

 ندارم،از دادن دست
 نیست معلوم و اومده رسم بالها این شد گم مامانم تر وق
 چ   قراره بعدش به این از

 من به فقط مامانم ...باهات بیام بذار خدا ترو بشه،
 خودشم اگه میگه و راستش
 اگه داشته، کارش این برای محکیم دلیل حتما باشه رفته
 بیوفته مردم گت  

،هرکاری یم سنگسارش  ترو فقط کنم، یم برات بخوای کی  
 باهات بیام بذار خدا
 ...بزنم حرف باهاش بذار
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 میان اخیم هم هنوز کرد، نگاهش ای لحظه کیاشا
 از اثری دیگر اما بود ابروانش

 از بود گنگ نگاهش شد، نیم دیده اش چهره در خشم آن
 شد نیم که ها نگاه آن

ی  ...فهمید آن از چت  
 !هرکاری؟_
 ...هرکاری آره_
 !بده؟ تغیت   و زندگیت مست   اگه حتر _

 :داد جواب لرزانش صدای با و فاصله با اینانا
ی دیگه_  !برام؟ مونده دادن دست از برای چت  

 قبل و چرخید اینانا صورت در نگاهش ...رفت جلو کیاشا
 متوجه اینانا که این از

 یغما به را هاش لب و گرفت را اش چانه شود قصدش
 و بوسید یم کیاشا ...برد
 روی جانش ن   های مشت...رهان   برای دکر  یم تقال اینانا
 فرود کیاشا ی سینه
 یم وحشیانه قدری به کیاشا ...انگار نه انگار و میامد
 نداشت شک اینانا که بوسید
 گونه روی رس   رس   هایش اشک ...شود یم کبود هایش لب
 ,میامد فرود اش
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 داد اگر…کرد یم اش سینه ی قفسه در سوزش احساس
 دادش به کش چه زد یم
 در حال و بود آمده خودش پاهای با خودش !رسید؟ یم

 کرده گت   وضعیتر  چنی   
 ...بود

 میان اینانا و رفت گردنش سمت به کیاشا های بوسه
 یم وار زمزمه هاش گریه
 :گفت

 ...خدا ترو ...کن ولم_
 و اینانا موهای به انداخت بود،چنگ شده کر کیاشا اما

 :گردنش میان برد را رسش
 لو کردی، یم همرایه خوب که اول بار ...نباش مجسمه_
 خوای یم رفتر  که
 
 

 یم که ما به آره همه با !مقدس؟ مریم شدی حاال بیک
 !میاری؟ در ادا رسه

ی اون من_  که خدا به ...نیستم کت   یم فکر تو که چت  
 هیچکس، با من ...نیستم
 !...آخ

 یم زد، خیمه تنش روی و تخت روی داد هولش کیاشا
 لباس ویر  دستش و بوسید

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 آن در ...کردن باز برای هایش دکمه دنبال به و بود اینانا
ی تنها لحظه  که چت  
یک نداشت اهمیت  یم تکان سنگینش تن زیر که بود دختر
 راه دنبال به و خورد
 حال و شت   دام در بود آمده خودش پاهای با ...بود فرار
 بدون گرسنه شت   این
 صورتش و دکر  پاره تنش در را هایش لباس رحیم هیچ
 که اینانا ...رفت تر پایی   
 :گفت عجز با بود شده آزاد هایش لب

 ...عوض   کن ولم ...برم بذار ...دیوونه کن ولم_
 همخواب زنم با خوام یم چون چرا !عوضیم؟ من_

 هنوز تو نرفته که یادت !بشم؟
 ...عوض   اون نه میای حساب به من زن

 ریادف رسش و ضعفش نقطه روی گذاشت دست اینانا
 :کشید

 به نخواد که بود مرد انقدر حداقل وارتان ...تون   عوض  _
 ...باشه باهام زود

 ...آخ ...کن ولم ...تره مرد خییل تو از وارتان
 خون بود، کرده استفاده کیاشا زدن کنار برای رویس   بد از

 را کیاشا چشمان جلوی
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 و کرده پاره تنش را لباس ی بقیه حرکت یک با و گرفت
 لباس یک با انااین حال
 و بیاورد باال را دست توانست نیم حتر  و بود مقابلش زیر
 را اش تنه باال

 کرد مهار دست یک با را او های دست کیاشا ...بپوشاند
 را او تن ، تنش با و

 ...قفل
؟ من و مرده اون که_  عوض   این حاال ...باشه !عوض 

 یم چقدر که میده نشونت
ی همهبف وارتان ...باشه عوض   تونه  خوادش یم که دختر
 کرده فرار شب نصفه

 حایل چه خوابیده من با و شب و من پیش اومده و
 کاری هر گفتر  خودت !میشه؟

 !...مرگته چه دیگه پس کت   یم بگم
 ضجه ...رفت اینانا نفس چسباند، اش شقیقه به که لب
 ...داد قسم ...کرد ناله ...زد
 ...بود بیشتر  دردش دفعه این ...شنید نیم که کیاشا اما
 لذنر  هیچ دیگر دفعه این

 آن ...نبود کیاشا نفس دیگر شب آن چون ...نذاشت
یک فقط شب  شده که بود دختر
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 ...بود کرده درک خون   به را این و کیاشا انتقام قربان   بود
 نفس من بغل تو داره نفسش ببینه که کجاست وارتان_

 یم !زنه؟ یم نفس
 یم سیاه کخا  به ...کنم یم خوردش ...کشمش
 جزای بفهمن باید ...نشونمش

 من که دردان   تمام باید !...چ   یعت   کیاشا ناموس با بازی
 تجربه و کردم تجربه
 طوری بهشون زنم یم زدن من به که زخمان   همون ...کی   
 جاش وقت هیچ که

 وارتان دیگه، ملیکه ی دردونه عزیز وارتان ...نشه خوب
 از زودتر ملیک بشکنه

 ...میارم در پا از و جفتشون ..میاد در پا
 همان و کشید فریاد پیچید دلش زیر که دردی با اینانا
 که دستر  با صدایش لحظه
 خفه کیاشا حداقل کاش...شد خفه نشست دهانش روی
 دو را دردش و شد یم

 مستقیم حال و داد نیم امید او به کاش ...کرد نیم چندان
 تنها که گفت نیم او به

 به تن اول روزهای همان کاش ...است انتقامش دلیل
 ی وسیله و داد یم سنگسار
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 ...شد نیم انتقام
 و هرجنح شا یشالتم دش سب هک غیج هدز دوب رگید
 ... کشا شیاه هت هدیشک دوب
 رظتنم دنام ات راک اشایک مامت دوش... یتح رگید القت

 مه یمن ،درک مشچ تسب و
 ارچ میمندری زا مجح نیا طقف یمن تسناد ارچ زا الح یمن

 ؟درد! روطچ ؟دور!
 القت یم درک یارب هدنز ندنام... دیاب هب م زونه ه

 سفن یم دیشک و شحور
 یشکدوخ رکف یم ؟درک!
اک هک مامت دش زا شیور دنلب دش و ک  اشایک رس 
ان زارد دیشک... سفن سفن یم  رس 

 مه مشچ زاب درک و شهاگن ار تخود هب فقس... ینیع
 ناتراو زونه دز ... انانیا

 هجوتم ی شدوبن هدشن ؟دوب!
 یمن تسناوت زا شیاج دنلب دوش و نامه سابل یاه هراپ
 ردقنآ درد تشاد هک یتح

اک  دنچ هقیقد ز ار شا هب نت دنک... اشایک هک رس 
 دو ای رید ندیشوپ هدرک دوب رگید
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 زا شیاج تساخرب و شسابل هچ یقرف یم ؟درک! اشایک
 یمک هک شالح اج دمآ
اک ار  ار اپ درک و یراگیس تشادرب و شتآ دز... رس 

اولش  یور تخت ،تسشن رس 
 هدرک دوب و زونه مه یضار هب رظن یمن دیش...

 و هب تمس هرجنپ ،تفر تسناوتن ددرگرب و هب هرهچ
اگیس ار دود درک  ی انانیا رس 

اک هچ رب رس نیا رتخد هدروآ...  دوب اب نیا رس 
 هاگن دنک... شدوخ مه هدیمهف

 نیا هک اشایک هب شتمس ربددرگ اجنآ ار کرت دنک...
 انانیا اب درد دنلب دش ات لبق زا
 ییوگ کتک ،هدروخ ره دنچ نیا راک اشایک تسد یمک زا

 مامت شنت ریت یم دیشک
 ار هب نت دیشک و کتک ندز مه تشادن... مارآ و ب

وص عمج هدش شسابل  لبق ا یتر
 ..شد تخت میخ نگاهش شود بلند تخت روی از که این از

 ای لحظه و برد ماتش
 !دید؟ یم درست چشمانش ...برد یاد از را دردهایش تمام
 تمام سیگارش که کیاشا
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 نگاه دیدن با که بردارد دیگر نخ یک تا برگشت بود شده
 زد نیم هم پلک که اینانا
 شد ریز چشمانش ...تخت به رسید و گرفت را نگاهش رد
 تا رفت تر جلوتر و

 هم اون ون  خ تخت دیدن با ...بیند یم درست ببیند
 هر برد، ماتش ای لحظه

 لحظه آن تا که بود خراب حالشان قدری به دویشان
 ...بودند نشده متوجه
 خون   به همچنان و خورد رس چشمش از اینانا های اشک
 شاید که کرد یم نگاه
 بود هم شاید ...نبود این روزش و حال میامد زودتر اگر
 ...سختر  این به نه ویل
 گریه و فریاد شدت از که صدان   با و کرد بلند رس آرام

 حال ن   بود شده خشدار
 :گفت

؟_   همون ...قرمزه!میبیت 
 

 ...گشتر  یم دنبالش که رنیک
 !شد؟ راض   دلت االن
د مشتش در را مالفه قسمت آن  فش 
ی تون   یم حاال ...شد قرمز ، بیا_  نشونش همه به بت 

 دستمال ازت مگه بدی،

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 بیا وایسادی چرا ...بت   و همی    بیا خواسیر   نیم خون  
 دیگه اینجوری...دیگه
 گه نیم کش بود، گرفته خراب دختر  کیاشا گه نیم کش

 ...نشد قرمز دستمالش
، تحقت   ره، نیم آبروت دیگه ش بیا وایسادی چرا نمیش   بت 
 و همی    مگه دیگه،
؟ نیم  !خواستر

 برای دلییل هم هنوز کرد، یم نگاهش منج و گیج کیاشا
 بود نکرده پیدا اتفاق این
 راهنمان   یا پرسید یم باید که از...بود کرده قفل ذهنش و
 این دلیل که گرفت یم

 اولشان رابطه همان در نباید مگر اصال ...چیست اتفاق
 !شد؟ یم خون   مالفه این

  خون قطره چند همی    خاطر به_
 
 زهر من به و زندیک

 کش پیش منو و کردی
 !این؟ خاطر به فقط !دیگه؟ ییک به کردی

 ...خون این !...ببینم ببند و دهنت دیقه یه_
 ران به افتاد چشمش و گرفت تخت روی خون از نگاه
 به فکر و اینانا خون   های
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 کرده خون   را مالفه خودش کردن زخیم با شاید که این
 رسش از هم باشد
 و پا درد شدت از شد، بلند جایش از عصت   اینانا ...پرید
 راه سختر  به دلش زیر
 و مات همچنان که کیاشان   سمت چرخید ...رفت یم

 :بود مبهوت
 !مردتره؟ تو از وارتان چرا فهمیدی االن_

د دندان روی دندان کیاشا  :گفت غیظ با و فش 
 خودتم خون وگرنه نیار من پیش رو عوض   اون اسم_

 انقدر ...ریزم یم همینجا
 ...اینانا نرو راه من نرو رو

 کل و بحث از خسته اما گفیر   از بود پر که این با اینانا
 در سمت به سکوت در کل
  کیاشا ...رفت

 
 تخت مقابل درست و زد موهایش به چنیک

 رنگ قرمزی ایستاد،
 لحظه زد، یم ذوق توی بدجور سفید ی مالفه روی خون
ه ای  با و شد اش خت 

اهنش برداشیر    را اینانا کش ...رفت در سمت به رسی    ع پت 
 دید یم وضعیت در
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 و شد یم بیشتر  هم خودش پشت ایه حدیث و حرف
ار  داستان شنیدن از بود بت  
 اون پش از دیگه خان صابر پشه گفتند یم که تکرار های
 توقیع چه مرد

 و پدرشون راه دارن و خودشن لنگه هاشم بچه !دارید؟
 ندار کو پش میدن، ادامه
 ...پدر از نشان

 به چرخید نگاهش و شد خارج اتاقش از تند هان   قدم با
 او آخر در و اینانا دنبال

 به عجله با و کرد پیدا زمی    روی بود افتاده که حایل در را
 گون   ...رفت سمتش

 ...بود رفته حال از و نیاورده طاقت را درد از حجم این
 انداخت دست عصت  
 روزهای از تر سبک. کرد بلند جایش از را او و پایش زیر
 رسید یم نظر به قبل
 پشت را سختر  روزهان   چه همیدف راحتر  به شد یم و

 او به ها چه و گذاشته
 ...گذشته

 که تختر  روی خواباند را او دوباره و برگرداند اتاق به را او
 اینانا نداشت شک
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ار آن از حال  زخم ی متوجه تازه کرد، نگاهش ...است بت  
 معلوم ...شد پاهایش

 شده خون   هم لباسش ...دویده سخت را اینجا تا بود
 با و آورد باال را تشدس بود،
 از قبل و رفت حمام سمت به دستش روی خون دیدن

ی  ...شست را دستش هرچت  
 اش قرمزی از چقدر...میامد بدش خون بوی از چقدر
 تخت روی ای لحظه ...هم
 را دستش دو هر ، رسش کردن خم با و نشست اینانا کنار
 و گرفت رسش روی
 !...رفت فرو فکر در

*** 
 ملیک ...رفت فرو شلوغ   در عمارت انیهث یس از کمتر  در
 پر توپ با وارتان و

 اتاقش از رسی    ع زدن صدا که را کیاشا .شدن عمارت وارد
ون  منتظرشان آمد، بت 
 :گفت و ایستاد مقابلشان خونشد ...بود

تونه؟ چه_  !خت 
 :رفت جلو عصبانیت با وارتان

 !کردی؟ قایمش کجا !کجاست؟ اینانا_

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 ...خواست یم را ی   هم زد، پوزخندی کیاشا
 !خواینش؟ یم من از اآلن که من به دادینش مگه_
 داشتر  مامانش با دیروز نفهمیدم نکن فکر ...نگو چرت_

 ...کردی یم تحریکش
 همینو هااا!اینجا؟ بکشونیش یا بدی فراریش خواستر  یم
؟ یم  !خواستر
 مشکالت ...دادم فراری نه کردم تحریک و کش نه من_

 مونه تو خانوادگیتون
 ...نیست جاش اینجا کنید، حل خودتون عمارت
 ...گرفت را کیاشا ی یقه و رفت جلو وارتان

 !کجاست؟ اینانا بگو نگو، چرت_
 !...اینجام_

 مانند ...رفت جلو اینانا ...صدا سمت چرخیدند همه
 چت    هیچ دیگر که بود کش
 بود،یه گذشته رسش از که آب ...نیست مهم برایش
 فرفر  هچ وجبش صد یا وجب
 ...کرد یم

 حال مراعات حتر  بار این ...رفت رساغش به رسی    ع ملیک
 و نکرد را وارتان
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 فرود اینانا صورت روی محکم دستش همه چشم مقابل
 جلو رسی    ع وارتان ...آمد
د را جلویش تا رفت  :بگت 

 !...بابا_
 :گفت وارتان به عصت   و برد باال را دستش ملیک

 تو دست از کشم یم چ   هر...عقب برو نگو، هیج   تو_
 بیا ...انتخابت این و

، تحویل ه بگت   هنوزم اینجا اومده شده پا کرده فرار دختر
ی؟ و طرفش  چند!میگت 

ی گفتم بار  و تو درد به پشتشه حرف همه این که دختر
 از !خوره؟ نیم ما خانواده

 !زبونا؟ رسه بندازی منو خوای یم بیشتر  این
 قرار خورد، یم حرص بی    این کیاشا و کرد سکوت وارتان
ون اینانا نبود  بت 
 ...اش نقشه به بزند گند نبود قرار بیاید،
د دستش در را اینانا موهای و شد خم ملیک  او به و فش 
 :توپید

؟ آبرو ن   منو خواستر  یم_  ما اعتماد از دیگه حاال !کت 
 پا کت   یم سواستفاده

 !اینجا؟ میای میش  
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 داستان یه روز هر ...شد جمع درد شدت از اینانا صورت
 ..جدید
 قانع را ملیک داشت سیع و رفت جلو قدیم باز وارتان
 رفت جلو کیاشا که ...کند
ون اینانا موهای روی از را ملیک دست خشونت با و  بت 

 :گفت غیظ با و کشید
 ممکن وقت اون بخوره دختر  این به دستت دیگه بار یه_

 بلند خیلیا رو منم دست
 کرده فرار کنه نیم فرار دلش زیر بزنه خویس   کش ...شه
 پنهاش تنها شاید

 نبود در بگه تا خاتون سلطان رساغ بوده،اومد همینجا
 رسش به چ   وارتان
 !بگم؟...آوردین
 زیر و رفت جلو رسی    ع بود رسیده تازه که خاتون سلطان
 و گرفت را اینانا بازوی
 :گفت ملیک به خطاب شود بلند کرد یم کمکش که حیت  

؟ نیم خدا از_  دارین چیکار معصوم طفل این با !ترسی  
 یم نه !وجدانا؟ ن   آخه
 خواید یم یک تا !اینجا؟ نه باشه داشته آرامش اونجا ذارین
 هارو کوزه کاسه همه
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ه این رسه  دخل بزنید دارید مشکیل !بشکنید؟ بیچاره دختر
 این چرا بیارید همو
 !میدید؟ قرار وسیله و دختر 

 معلوم معصوم طفل همی    ...هه !معصوم؟ طفل_
 پیچونده و عمارت یک از نیست
ی مجازات اینجا سابقش، شوهر پیش اومده  از که دختر
 یم فرار شوهرش خونه
 !چیه؟ کنه

 این رو گذاشتی    دست اول همون از...بهونس همش اینا_
 که بالن   هر و دختر 

 به قراره دختر  این دادن زجر با ...آوردین رسش تونستی   
؟ کجا  !برسی  
 رفت جلوتر ...کرد یم نگاه خاتون سلطان به اخم با کملی
 اینانا دست گرفیر   با و

 :گفت
 اینجا، نه اونم !...بده پس جواب کارش این واسه باید_

 !...بریم
 هاتون سلطان افتاد، راه دنبالش و کرد مقاومتر  هیچ اینانا
 نیم بود فهمیده که هم
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د را جلویش تواند  غم یادن یک با فقط و نگفت هیچ بگت 
 ...شد رفتنشان گر نظاره
 ساخته پشش دست از کاری هم مورد این در دانست یم

 تواند نیم و نیست
د را جلویشان  چه نبود معلوم کرد یم را کار این اگر و بگت 

 ...میاوردند رسش به
 مقرص هم باز گرفتند یم هم را کیاشا جان راه این در اگر

 ...شدند نیم شناخته
 در و بود عصبان   هم وارتان برگرداندند، تعمار  به را اینانا
 در فقط مدت تمام
 من مگه)بود گفته و کرده صحبت اینانا با جمله دو حد
 مادرت بود نداده قول بهت
 یم گند و کیاشا رساغ رفتر  یم باید حتما !کنم؟ پیدا و

 (!من؟ به زدی
 وضعیت آن در ..بدهد که نداشت جوان   هیچ هم اینانا
 یم نگچ ریسمان   هر به
 اینانا به ورود ی اجازه ملیک شدند که عمارت وارد ...زد

 و گرفت را دستش نداد
 را جلویش بود تالش در وارتان اصطبل، سمت را او کشید
د  نیم و بگت 
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 ...بگذرد کارش این و او از ملیک بود محال ...توانست
 داخل کرد پرت را اینانا

 :گفت و اصطبل
 حاال...کنه تحقت   وراینط من های بچه نداره حق کش_

 یم و اینجا حرفای دیگه
 شدی وارتان زن که حاال نگفتم !آره؟ کیاشا پیش بری
 کارات به حواست باید

؟ آبرو ن   مارو خوای یم !باشه؟  !کت 
ون عمارت از همه و کشید یم فریاد ملیک  بودند آمده بت 

 خت   چه بفهمند تا
  ریسک اینانا ...است

 
 ...بود کرده بزریک

 وارتان خاطر به فقط بمون   اینجا دادم اجازه االنم تا اگه_
 پاپتر  توی وگرنه بوده
 فکر بش   عروسم کردن قبول ...من ی نوه به چه رو

ی؟ کردی  بار دو !خت 
 و بکت   تون   یم غلیط هر کردی فکر داشت هوات وارتان
 ما ی خانواده ارزش
؟ بکش    دیگه کت   یم ارزش ن   و من خانواده که !پایی  
 !آره؟

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 سمت کرد رو ...بست رسش پشت را در و گفت را این
 تقال حال در که وارتان  
 :گفت و بود

 اینجا از ..تو دست دادم و عقلم کردم اشتباه اینجاشم تا_
 دخالت حق دیگه بعدش به

 کیاشا گفتر  !کنه؟ یم چیکار داره بیت   نیم مگه نداری،
 خوایش یم تو فهمیده
ه دردرس هزار با کنه یم اذیتش داره  گرفتم برات رو دختر
 پیش برگرده دوباره که

نر  ن   !کیاشا؟  !نداری؟ غرور !آبرو؟ ن   یا غت 
 خراب کارش این با اینانا انداخت، پایی    را رسش وارتان
 هیچ حال و بود، کرده
 همه که حال مخصوصا...نداشت سکوت جز به رایه

 فرار اینانا بودند فهمیده
 ...پیچید یم جا همه تداش شان آبرون   ن   ی اوازه و کرده
 کرد رو غضب با نمیامد در خونش زدی یم کارد که ملیک
 پر های نگاه سمت
 :گفت و دیگران سوال

 بهش و دختر  این سمت رفته نفر یه بفهمم کافیه فقط_
ی  بعد به این از داده، چت  
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 نداره حق کش و غدقن هم دختر  این با زدن حرف حتر 
 دستش، بده نون تیکه یه
 !شد؟ فهم شت   بگم، من که میشه باز وقتر  هم اینجا در
 که میامد پیش کم بودند، کرده سکوت ترس از همه
 و شود عصت   حد این تا ملیک

 بود نشنیده جوان   که ملیک کند، بلند را صدایش
 :شد تر بلند صدایش

 ...نشنیدم_
 :دادند جواب تویک و تک آدم همه آن میان از
 ...اقا بله_

 آن در و دوخت یکشان یک به ار  اش عصت   ملیک نگاه
 هیکیل مرد روی اخر

 :ماند ثابت کنارش
 نزدییک ی اجازه وارتانم .باشه حواسشون بگو ها بچه به_

 نزدیک نداره، و بهش
 اینجا اتاقش، تو گردونید برش شده که طوری هر شد که

 از تونید یم دیگه
 .کنید رسپیج   وارتان دستورات

ام و ارزش وارتان دیگر یعت   این و  و نداشت را سابق احتر
 گران برایش همی   
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 جرئت کش لحظه آن تا که وارتان   هم ان .شد یم تمام
 بلند رس جلویش نداشت

 .کند نگاه چشمانش به مستقیم و کند
 ...ضمن در_
ه نگاه بار این  به بود زده زل که بود وارتان   به اش خت 

 آن فکرش تمام و طویله
 .بود تو
 خوای یم اگه ...دیگه ایج بفرستمت نکن مجبورم_

 به حواست بمون   همینجا
 آراکلیان اسم به بزنه گند دختر  یه ذارم نیم ...باشه رفتارت

 و عزت ی همه و
ایم  گه به و کردیم تالش براش سال همه این که احتر
 .بکشه
 تا رفت ها پله سمت به محکم هان   قدم به و گفت را این

 بتواند و کند تازه هوان  
 نگاه همه آن جلوی خواست نیم کند، لکنتر  را خشمش
 از بزند، رس ازش خطان  
 اصال ببینید اینچنی    را او هایش نوه و فرزندان که این

 .نمیامد خوشش
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وع ها پچ پچ کم کم  خت   اوضاع از هنوز ای عده شد، رس 
 گوش دره و نداشتند
ی چه بفهمند تا کردند یم پچ پچ یکدیگر  تا را ملیک چت  

 کرده عصبان   اندازه این
ه و ماند همانجا هم وارتان است،  به اصطبل در به خت 
 برای نجانر  راه دنبال
 بگذرد او از آسان   این به ملیک بود محال گشت، یم اینانا
 یم را او همی    و

  ...ترساند
 

 آن و رفت جلوتر قدیم و زد موهایش به چنیک
 هیکل درشت مرد

 یم یکمل را اول حرف اینجا فهمید تازه و ایستاد مقابلش
 رو او از که ملیک زند،
 چه را این و نداشت قدرنر  خودش از دیگر گرداند بریم
 ...بود فهمیده دیر

*** 
 عادت هم آنجا بد بوی به دیگر میامد، باال زور به نفسش
 دانست نیم .بود کرده
 جمع خودش در و افتاده ای گوشه که است ساعت چند
 و افتاد رسفه به ...شده
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ون به بود باز که کوچیک ی پنجره از را نگاهش  بت 
 مقابلش درست ماه انداخت،

 از خت   دردش معده ...بود شده شب درخشید، یم
 
 

 اگر اما داد یم اش گرسنیک
ی  تازه !رفت؟ یم پایی    گلویش از بود خوردن برای هم چت  
 ن   اشتباهش عمق به

 رسی هر و بود شده انتقام است   نفر دو بی    بود، برده
 کیاشا هن ...خورد یم گول
 نیم فرار اگر شاید ...وارتان نه و شود اش ناچ   بود قرار
 کنار را وارتان کرد

 از تر کس ن   حال بود، کرده خراب اما داشت خودش
 اصطبل ی گوشه همیشه
 .بود شده جمع خودش در درد بدن شدت از و بود نشسته

ی یه حداقل نیست خوش حالش انصافا ن   د_  بدین چت  
 بیاد شرس  بالن   ...بخوره
 !فهمیدین؟ زنم یم آتیش و تکتون تک

 چندین امروز شد، کج لبش ی گوشه ...بود وارتان صدای
 یم را صدایش بود بار

 ن   هایش تالش دانست یم فقط ...بود نشمرده !شنید؟
 زبان با چه و بود فایده
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 در نتوانسته لحظه آن به تا دعوا و جنگ چه و خوش
 به و کند باز را اصطبل
 ...برسد دادش
 دهانش مقابل را دستش و کرد رسفه باری چند آرام

 را دلش زیر درد دیگر گرفت،
 .زد عق ...بود کرده خایل بدنش و بود کرده فراموش هم
 ....بار دو ... بار یک
ی مگر ...بار سه  باال برای بود مانده اش معده در چت  

 !آوردن؟
 فریادش صدای هم باز شنید، را وارتان صدای دیگر بار
 شدن دور و بود شده ندبل

 ...داد یم بردنش از خت   ماندن برای تقالیش و صدایش
 و بست را هایش چشم
د، هم را هایش گوش و شد یم کاش  روی دستش بگت 
 و شد شل اش سینه ی قفسه
 عبوسش، نگاه گرفت، جان پلکش پشت کیاشا تصویر

 و اش وحش   چشمانش
 ...حال و بود او به امیدش تمام روزی ...دارش نیش زبان
ه چنان نداشت،ملیک کردن فکر نای دیگر  جانش ی شت 
 در جان   که بود گرفته را
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 در و افتاد اش سینه روی از دستش کم کم نداشت، تن
ی ن   عالم  ....رفت فرو خت 
 تا چرخاند چشم بار چندین کرد، باز چشم سکوت در

 رس کند، درک را موقعیتش
 دلش زیر خیش با که بخورد تکان   داشت قصد و چرخاند
 دلش زیر را دستش
 خونریزی هم هنوز ...شد جمع صورتش و گرفت
 !بود؟ اش ماهانه عادت !داشت؟

 دلش درد ...دارد درد دانست یم فقط ...نداشت یاد به
 اش معده درد و طرف یک
ین چت    یک دلش ...بود بریده را امانش دیگر طرف از  شت 
 شاید و خواست یم
ی چنی    اما ...نشت شسیر   برای ولرم اب کیم  امکان چت  
 ...نبود پذیر
 و شد جا به جا جایش در کیم شده که سختر  هر با

 کردن پاره با و برد دست
 خونریزی جلوی تا برد پاهایش بی    را پارچه ، دامنش پایی   
د را اش  حالش ، بگت 

 خفت این به یک از ...خورد یم بهم وضعیت این از داشت
 !بود؟ رسیده خواری و
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 به داد تکیه را رسش و کرد مرتب پایش روی ار  دامنش
 لحظه رسش، پشت دیوار
 سایه نزدییک حس با و گذاشت هم روی را چشمانش ای
 به است   گشود، چشم ای
 یم و نمیامد خوشش زیاد ها اسب از شد، یم نزدیک او

 نیم سوارشان ترسید،
 ...کرد یم اش همرایه کش و شود مجبور مگر شد

 هم اسب که این از ترسید، ای حظهل ...رفت جلوتر اسب
 باشد گرسنه خودش مانند

 قفل ذهنش لحظه آن در ...بیاورد رسش بالن   بخواهد و
 نیم حتر  و بود کرده

 پیش را ها اسب بودن خوار گوشت یا خوار گیاه توانست
 ...کند حالچ   خودش
  مگر اصال

 
هارا این گرسنیک  !فهمد؟ یم چت  

 بیشتر  اینانا کشید پایی    را گردنش شد، تر نزدیک اسب
 چشم .شد جمع خودش در

د  آن در کرد، حلقه خودش دور را حالش ن   دستان و فش 
 را خودش فقط لحظه
 ...داشت
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 ...چسباند اینانا رس به را رسش و کشید ای شیهه اسب
 خارج گلویش از صدان  
 اسب...نبود فریادریس که چون ...بزند فریاد که شد نیم
 اینانا به را رسش کیم
 هم روی را چشمانش اینانا و نداشت رفیر   قصد ، سباندچ
د یم  حرکت ن   و فش 

 باز در نبود حواسش اینانا که حی    همان در بود، مانده
 شد، وارد شخیص و شد

 زن   و کرد بلند رس ارایم به اینانا شد نزدیک که پا صدای
 به احتیاط با که دید را
 اش هچهر  و بود پوشانده را صورتش شد، یم نزدیک او

 ارایم به نبود، مشخص
 اسب به خطاب وار زمزمه و کشید اسب گردن به دستر 
 :گفت

ی شششششش ...باش آروم طوفان، باش آروم_  چت  
 جات رسه برگرد ...نیست
 ...پش آفرین !خب؟

 گوشه سمت به را او و گرفت را اسب افسار دنبالش به و
 اینانا برد، اصطبل ی
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 به زن نکشید طویل که کرد یم نگاه زن آن به متعجب
 مقابل و چرخید سمتش
 و گرفت دست در را اینانا رسد دستان نشست، زمی    روی
ی که عیت    در را چت  

 :گفت داد یم قرار دستش
، پس بخور اینو_ ، فعال ملیک نیوفتر ی عصبان   هرچت  

 فقط نگو، هیج   تو گفت
، مادرت خاطر به بگو پرسید و رفتنت دلیل که زمان    رفتر
 شب نیمه رنف یه بگو

 اگه و کیاشاست پیش مادرت گفته بهت و رساغت اومده
 ببیت   و مادرت خوای یم
 اگه که کرده تهدیدت و عمارتشون بری شب همون باید
  کش به

 
 نیم دیگه بیک

 ...شانسته آخرین این که ببیت   زنده و مادرت تون  
 مقابلش زن ی کشیده رسمه چشمان به واج و هاج اینانا
 اشنا رایشب کرد، یم نگاه
 دیگر بار زن .بیاورد یاد به که نبود وضعیتر  در ویل بود

 و گرفت را دستش
 :گذاشت دستش در را دستبدی
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؟ یم و این _  بهت که اینو بگو مادرته دستبنده این !بیت 
 و شد باورت دیگه تو داد

 هرطور باید ...مادرت خاطر به ...بری که شدی مجبور
 نجات و خودت شده که
 ...بمون   زنده دبای ...بدی
ی اینانا  نگاهش فهمید و فهمید نیم را هایش حرف از چت  
 که بود دستبندی به

 هرگز که دستبندی درخشید، یم مادرش دست در همیشه
 جدا مادرش دست از

 فکر در و او به زد یم زل چگونه گایه که دید یم و نمیشد
 ...رود یم فرو

  و خروشید اشکش ی چشمه
 

 دستان همانند دلتنیک
 تا نشست گلویش دور قدرتمندی

 !رسید؟ یم پایان به هجران این یک پس کند، اش خفه
ون اون !گفتم؟ چ   شنیدی_  ...خرابه خییل اوضاع بت 

 تونه نیم وارتانم دیگه
 که کت   قانعشون شده طور هر بتون   باید بده، نجاتت
 داشتر  دلیل کارت این برای
 !خب؟
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 است، رفیر   توق فهمید زن خورد در به که ای تقه با
 توانست نیم این از بیشتر 
 :داد ادامه رسی    ع خییل و در سمت برگشت...بماند

 بده، نجات و خودت شده طور هر بمونه، یادت حرفام_
 و مامانت خوای یم اگه

 ...بمون   زنده باید ببیت  
 کرد یم نگاهش واج و هاج اینانا که حایل در و گفت را این
 و رفت در سمت به
 با را آخرش ی جمله باری چند اینانا ...شد خارج آن از

 اگر ...کرد تکرار خودش
 این یعت   !ماند؟ یم زنده باید ببیند را مادرش خواست یم
 مادرش دانست یم زن

 !داشت؟ خت   او از !کجاست؟
 جایش از شده که سختر  هر با افتاد، تاب و تب به قلبش

 در سمت به برخاست،
 سایه و کوچیک ی پنجره روی شدی زوم نگاهش و رفت
 چشمانش پیش از که ای

 ن   دستان با ...نداشت هم زدن فریاد نای حتر  ...گذشت
 در به باری چند جانش
 :گفت اش درامده چاه ته از صدای با و کوبید
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 !نمیاد؟ مامانم چرا ...کجاست مامانم ...مامان_
 نه و شنود یم را صدایش نه کش در طرف آن دید وقتر 
 به دری است قرار
 دستش نان تکه ی...زمی    نشست همانجا شود باز شروی
 گرفته لقمه برایش …شد
 ظرف برد یم غذا برایش اگر ، نداشت رایه این جز …بود
 !کرد؟ یم چه را ها

 که گوشت بوی …کرد یم پا به خون فهمید یم که ملیک
 دل اش بیت   در پیچید
 که برد لبش سمت به را لقمه …شد بیشتر  اش ضعفه
 برگشت هم باز نگاهش
 لبخند و شد کج لبش ی گوشه …دستش دستبند سمت
 …لبش روی نشست تلج  
 باید !ماند؟ یم زنده باید …آزرده دل و بود تنگ دل چقدر
 خاطر به هم باز

 !کرد؟ یم تحمل مادرش
 خاطر به ..زد دستش ی لقمه به گازی آه و بغض میان

 یم دلش …مادرش
 او از و ببیند را او شده که هم دیگر بار یک خواست
سد  رهایش چرا !چرا؟ که بت 
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 اینگونه و داشتند نفرت او از که جماعتر  این میان کرد
 گاز…دادند یم آزارش
 آورده کم …هایش اشک ریزش با شد مساوی دومش
 انقدر کرد نیم فکر …بود
 پا از را او داشت درد این …داشت اما …باشد داشته درد

 …درمیاورد
 کرد حس که کشید باال ار  اش بیت   و برد باال را رسش
 چشمانش پیش از ای سایه

ه …گذشت  … شد رویش پیش کوچک ی پنجره ی خت 
 او به آنجا از کش چه
 یم فقط …نداشت اهمیتر  برایش دیگر !کرد؟ یم نگاه

 حال به را او خواست
 همینجا را عمرش بافر  بود قرار اگر حتر  بگذارند خودش

 …بگذراند اصطبل در
*** 
 ن   حالش این برای هم سیگار دیگر زد، یم قدم حرص با

 خییل اصال بود، تاثت  
 یم عادت روی از کرد، نیم آرامش سیگار که بود وقت
بانش …کشید  قلبش ض 
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 تواند یم هایش مشت کوبیدن با کرد یم فکر و گرفت باال
 نیم اما کند آرامش
 اش سینه داشت وقصد نمیگرفت آرام قرارش ن   دل شد،
ون و کند پاره را  بت 

 منتظر سالها مگر !خواست؟ نیم را همی    مگر .بیاید
 چرا پس !نبود؟ روزی چنی   
 !رسید؟ نیم نظر به راض  

 !بدم؟ فراریش خواین یم آقا_
ون فکر از را او مهدی صدای  به هم خودش کشید، بت 

 بود کرده فکر موضوع این
 را ملیک کارش این با !یک؟ تا !داد؟ یم اش فراری کجا اما

 و ردک یم تر جری
 …تر بدنام را خودش

 …پیش بدم فراری و خانوم میتونم_
 اس نشانه به را دستش و مهدی سمت چرخید تند

 :برد باال سکوت
 .کنم یم پیدا براش رایه یه خودم نکرده، الزم_

 اینطور دانست یم فقط رایه، چه دانست نیم هم خودش
 یم دختر  آن برود پیش
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د  اصال نبود، گشمر  به راض   …خواست نیم را این و مت 
 نیاز او ی زنده به

 !میامد؟ کارش چه به اش مرده داشت
دم_  ها بچه مدت این تو باشه، حواسشون ها بچه به ست 

 چند یه مراقبشن دورادور
 .میشه آروم ملیک باالخره بیاره دووم روز
 :گرفت باال صدایش و شد تند

 نشه بدتر میشناسم من که اون   نمیشه، مهدی نمیشه_
م  بهونه دنبال یشه،نم بهتر
 خواست، یم همینم اونم دستش، افتاد که کنه دکش بود

 به نیاره و دخلش مستقیم
ه یم بهونه همی     کار و کی    کارو این دیگه نفر چند ست 

 به میچسبونه و خودش
؟ جونورو اون هنوز بقیه،  تا خط هفت مار اون !نشناختر
 نکنه و دختر  اون رس
ه و جونش و آب زیر ه؟ آروم یکرد فکر نگت   !میگت 

 همونو ما بدین دستوری هر !آقا؟ کنیم چیکار میگی   _
 ...میدیم انجام
 سمت کرد رو درهمش صورت با و کرد مکث کیم کیاشا
 :داد جواب و مهدی
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 کرد، میشه چیکار ببینیم تا باشه بهش حواستون فعال_
 زندش به من مهدی فقط
 !فهمیدی؟ دارم، نیاز

 .نمک یم و تالشم تمام آقا چشم_
 دنگ شش جواب،باید نشد من برای مالش تالش_

 ...باید .باشه بهش حواست
 ..آقا چشم_

 :گفت دستش آوردن باال با و کرد نگاهش ای لحظه
 .بری تون   یم_

 پنجره سمت به .زد آتش دیگری سیگار رفت که مهدی
 برای اتاق هوای .رفت
 دود بلعیدن با و کرد باز را پنجره بود، کم کشیدن نفس
 عمیفر  نفس ارشسیگ

 .است رسدش او یا شده رسد هوا دانست نیم کشید،
 است، رسد دانست یم فقط
 ....رسد خییل
*** 
 درد فقط اینانا برای که ای هفته گذشت، ای هفته یک
 نیم اجازه درد،ملیک و بود
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 چند فقط هم بی    این در .شود نزدیک او به کش داد
 او به بود داده اجازه باری
 .بماند زنده فقط که ای اندازه به هم آن بدهند، غذا

ک  از تر ضعیف روز هر دختر
 یه از بعد بود، نمانده تنش در جان   دیگر و شد یم قبل
 بردن غذا برای وقتر  هفته
 رفته حال از و افتاده ای گوشه بودند رفته رساغش به
 زدند صدایش چه هر .بود

 منتقل ها اتاق از ییک به را او اجبار به و نشد بیدار
 پایی    باال هرچه وارتان.کردند
 دستور این .شود نزدیک اینانا به ندادند اجازه او به پرید
 به را او .بود ملیک
 ملیک .نکردند هایش فریاد به اعتنان   و برگرداندند اتاقش

 کرده جزم را عضمش
 با دانست نیم و دارد نگه دور اینانا از را اش نوه که بود
 وارتان دارد کارش این
ارتر خودش از را او و کند، یم دور خودش از را  وارتان .بت  

 که بود وقت خییل
 این اخت   اتفاقات با حال و بود گرفته فاصله ملیک از

 فقط . بود شده بیشتر  فاصله
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د را اینانا دست خواست یم دلش  به زدن پا پشت با و بگت 
 و برود خانواده کل

ی هیچ بی    این در ...برنگردد هرگز دیگر  نبود، خان از خت 
 و دانست نیم کش

 را نفری چند ملیک کاری، چه انجام حال در و کجاست
 را امارش تا بود فرستاده
ند  از اثری هیچ و بودند برگشته درازتر پا از دست اما بگت 
 و بودند، نیافته خان

 به باالخره بودند جستجویش در همه که موقیع درست
 برگشت،با ملیک عمارت
 هم شارون پوش، خوش همیشه دومانن آراسته ظاهری
 هر از بیشتر  بود، کنارش
 در را کیاشا بازوی .بود رسیده خودش به دیگری وقت
 دو هر و داشت دست

 همیشه مانند ملیک شدند، عمارت وارد هم دوشادوش
 ی تخته روی بام پشت

 عادت این کشید، یم قلیان بود، نشسته مخصوصش
 
 

 ییک رسه .بود اش همیشیک
 اش طالن   موهای با و داشت آغوش به را هایش نوه از

 با که کرد، یم بازی
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 اش نوه رس روی دستش شارون کنار هم آن کیاشا دیدن
 مات نگاهش و شد خشک
 اینگونه هم آن را دیدنشان توقع ورودی، در سما شد

 روی به داشت سیع نداشت،
 در یکهون   هم آن کیاشا دیدن از چقدر که نیاورد خودش
 ردهک تعجب شارون کنار
تش هایش چشم اما .است  و کیاشا داد، یم نشان را حت 
 باال ها پله از شارون
 روی پهت   لبخند ورودش بدو از که شارون رفتند،

 از بیش را نیشش بود صورتش
 ملیک که این از قبل رفت، ملیک سمت به کرد باز قبل

 گونه دهد نشان واکنش  
 :گفت و بوسید را اش

 دلتنگت چقدر دون   نیم !چطوره؟ حالت پدر، سالم_
 مدت این تو دون   نیم بودم،
 دونید یم .ببینمتون تا بیاره منو گفتم کیاشا به بار چند
 رس یه .شلوغه رسش که
 .سودا هزار و داره

 داد، تکان رسی روحش ن   و مات ی قیافه همان با ملیک
 حتر  موقعیت آن در
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 خوشحال را خودش و کند بازی اجبارنقش به نتوانست
 هم شارون .دده نشان
 و متعجب های نگاه سمت کرد رو نماند، جواب منتظر
 به تا کرد را تالشش تمام
 درست که است، خوشبخت چقدر که دهد نشان بقیه
 این قربان   بود قرار است
 دل است توانسته و بوده موفق ازدواجش اما باشد ازدواج
 و کند نرم را یاغ   خان
 
 
  بسازد، را اش زندیک

 
 را حشتش دور از ها خییل که زندیک

 نیم و خوردن یم
 .گذرد یم چه بطنش در دانستند

 نبودم من که مدت این !خوبه؟ حالت!لیدا؟ چطوری تو_
 !نکردی؟ ازدواج
 کند سکوت نتوانست ملیک گرفتند، همه را کالمش نیش
 را خودش جلوی و

د،  .بودند قرمزش خط هایش نوه و بچه بگت 
،ب اینا ازدواج نگران نیست الزم تو_  موقعش به خودم ایس 

 بچه دونم یم خوب
 دارن، جا من رس روی هم موقع اون تا بدم، یک به هامو
 اومد یک هر کردی فکر
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 !بفرما؟ گم یم جلو
 رویش پیش آجیل ظرف از بادایم اهمیت ن   شارون
 به که طور همان و برداشت
 :گفت و انداخت باال ای شانه برد یم لبش سمت

 بخیل که ما بشه یبشوننص خوب بخت یه که ایشاال_
 پش یه امیدوارم فقط .نیستیم
 دار نصب اصل با ای خانواده یه از خوشتیپ و خوب
 .باشن
 تیکه زد، چشمیک و انداخت کیاشا به نگایه و گفت را این
 بود، انداخت را اش

 به خواست یم دلش که بود کرده خوردش آنقدر ملیک
 که بفهماند آدم و عالم

 که روزی رفت یم یادش مگر ،است شده ها زند عروس
 داشت خون   خواستگار

 .نه بود گفته کالم یه ملیک و بود لرزیده دلش دیدنش با
 از ییک داشت قصد که

 خوشنام خواستگار ان به را خودش محبوب های دختر 
 .بود نشده موفق و بیندازد

 بردن پیش خاطر به بود کرده کیاشا عروس را او ملیک که
 و خودش، کارهای
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 و دهد، انجام درست را کارش که شد یم تهدید وزر  هر
 دهد نشان بود وقتش حال
 که است، کرده تبدیل فرصت به هارا تهدید طور چ که
  حال

 
 برخالف اش زندیک

ی  .آرام و است خوب کردند یم تصور ها ان که چت  
 با و گرفت دست در را کیاشا بازوی شد، بلند جایش از

 صدایش در عشوه کیم
 :گفت

م من عزیزم_  بگو شد تموم کارت ببینم رو بقیه داخل مت 
 !باشه؟ .بریم بیام
 برود، شارون تا جنباند رسی کیاشا و زد چشمیک دیگر بار

 ها پله از که شارون
 نشستنش با و زد کنار را کتش ی گوشه رفت، پایی   

 و ملیک به دوخت را نگاهش
 :گفت

 !بزنیم؟ حرف_
 که فهماند ایشه نوه به نگاهش با و داد تکان رس ملیک

 پا کیاشا .بگذارند تنهایشان
وع را انداختنش تیکع و انداخت پا روی  :کرد رس 
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 مثل اما بشید، خوشحال تون نوه دیدن از کردم یم فکر_
 یم فکر اشتباه که این

 .کردم
 .مطلب اصل رس برو_

 :جنباند رسی کیاشا
 دونم نیم .شارون منو .مسافرت بریم قراره .خب خییل_

 تا کشه،ب طول چقدر
 عمارت مراقب گذاشتم نفرم چند .بگذره خوش که وقتر 
 مشکوک آدم گفیر   باشن،
 شما به نیست بد گفتم کنید، شلیک نکنید درنگ دیدین
 مدت این بگم و بدم خت   هم
ل اینجوری نشید، آفتان   سمتا اون نیستم خودم چون  کنتر
 .میشه بهتر  أوضاع
 :شایک صدایش و شد تر رنگ پر ملیک اخم

 چ   !خونوادت؟ رساغ بریم خوایم یم نبایس   کت   یم رفک_
 کردی فکر خودت با

 بازم که این نه کنیم صلح که کردیم کارارو این با !پش؟
 تو .هم جون به بیوفتیم
 باشم خانوادت مراقب باید من نباشیم ، مت   داماد اآلن
  حاال

 
 طرفا وقت یه مییک
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 !...باشه خوشم !کنید؟ یم شلیک چون نشه پیدامون
 نشان داشت قصد گرفت، نگاه کیاشا از و گفت را این
 پایان دشمت   این به که دهد
 .بس و است کیاشا سمت از است دشمت   هم اگر و داده

 گفتم اینو .کردین برداشت بد منو منظور که این مثل_
 فردا پس نکرده خدان   که

 دشمن زندیا ما خودتون قول به .نگفتر  نگید افتاد اتفافر 
 تا دو ییک داریم زیاد

 عمارت امنیت و بربیایم پسشون از بتونیم ،باید که نیست
یم و  .باال بت 

 سماور از کنارش های ادم از ییک و کرد سکوت ملیک
 مقابل و ریخت چان   آنجا
 :گفت و برداشت را چان   کیاشا گرفت، کیاشا

م عمارت امنیت تونم یم_  اینطوری ویل شما، دست بست 
ین  پیش مشکیل کوچکتر

م، پس جواب شما از دبیا  !برمیاید؟ پسش از میگت 
 کیاشا، سمت چرخید متعجب ملیک جمله از ها نگاه تمام
 او از را حرف این توقع

 خودشان تنها نه دیگر کیاشا نبود در یعت   این نداشتند،
 کردند نیم اشتبایه کار
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 غت   در دادند نیم کردن اشتباه ی اجاره هم کش به بلکه
 نهاآ اسم به صورت این
 کردن کوتاه برای بود کیاشا شگرد این و .شد یم تمام

 .دستشان
؟ چیکار اینجا_  !میکت 

 :برگشت عقب به و کرد هوا
ی دزد ترسیدم،_  شماهارو اومدم خانوم، عمه که نمیگت 

 .ببینم
 !اینجا؟_
 تو چرچ   یه گفتم ، اومدم ها مدت بعد دیگه آره_

 چه اینجا ببنینم بزنم عمارت
ه  !جاشه؟ رسه چت    همه .خت 
 :داد جواب جدی خییل الله

ی این ویل_ ی داری که مست   که این از قبل .اشتباهه مت 
 باشه مهم برات ما دیدن
 !نمیگم؟ درست ای، دیگه کس رساغ اومدی نگار
 چت    همه ی متوجه زود خییل و بود باهوش خانوم عمه
 او شد نیم هرگز شد، یم
 .پیچاند را
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 که کند عوض را بحث داشت قصد و زد لبخندی شارون
 غت   خییل خانوم عمه

 :گفت و داد نشان را عمارت از قسمتر  منتظره
 أوضاع بشه، عمارت وارد دادن اجازه تازه اونجاست،_

 دکتر  نیست، خوب خییل
 حرف این از تر سخت جون انگار اما مونه، نیم گفت یم

 تحت فعال هاست،
 خان که زمان   تا اتاقش سمت بره نداره اجازه کش و نظره

 .بده اجازه داداش
 !شما؟ حتر _

 و جدی نگاه آن با و کرد سکوت ی لحظه خانوم عمه
ه اش یج    شارون ی خت 
 .شد

 !داری؟ چیکارش_
 میان پرید خانوم عمه که بزند حرف   تا کرد باز لب شارون
 :حرفش

  های خرابه رو داری زندگیتو ببیت   اومدی_
 
 یم یک زندیک

 !سازی؟
 ...عمه_
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 یم شدی یارو اون زن که روزی !اینه؟ از غت   مگه_
 تو اگه و داره زن دونستر 
 نیم اینجا بفرسته و بده طالق و زنش باید کت   قبول

؟  !دونستر
 !...کرد یم قبول دیگه ییک کردم نیم قبول من_
م أصال ذاشت، نیم ملیک_  کرد یم قبول دیگه ییک که گت 
 !کردی؟ قبول چرا تو

ل را یتشعصبان هم باید گزید، لب شارون  و کرد یم کنتر
ام هم  خانوم عمه احتر
 بود گنایه ملیک خواهر به توهی    داشت، یم نگه را

 خوب را این و نابخشودن  
 .دانست یم
 من به داشت چقدر اینجا که دونی    یم خوب خودتون_

 دیگه من گشت، یم سخت
  اینجا تونستم نیم

 
 .رفتم یم باید کنم، زندیک

  االن_
 
 !داری؟ خون   زندیک

 ...آالن هآر _
 :کالمش میان پرید تند هم باز خانوم عمه

 و خودش اسم که یارو اون .نده من تحویل دروغ_
 تو به نگاهیم نیم شوهر گذاشته
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 ای، دیگه چت    دنبال اینجا آورده رو تو االن اگه ندازه، نیم
 رسی یه خواد یم

ای ش دیگه چت    .بشه دستگت 
 پیش کم ومخان عمه نمیامد، در شارون خون زدی یم کارد
 دخالت کاری در میامد
 میامد پیش کم و بود خودش الک در رسش همیشه کند،
 شود، صحبت هم کش با
 دیگه را این .کلمه چند حد در و اجبار روی از هم آن

 یم عمارت اهایل تمایم
 را خودش خاص ابهت و بود جدی همیشه دانستند،
 عصبان   آمد پیش کم داشت،
 حواسشان همه که بد آنقدر شد، یم عصبان   بد اما شود
 که بود رفتارشان به کامال
 .نشوند خانوم عمه عصبانیت باعث هم اتفافر  طور به

ی و لبش جان به بود افتاده خشمش تمام با شارون  چت  
 خونریزی به که بود نمانده
 که بدهد جوان   چه که بود کلنجار در ودش باخ .بیوفتند

 هم و شود خنک دلش هم
ایم ن    :گفت خانوم عمه که نشود بمحسو  احتر
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 بیاد مختلف های ی بهانه به نکرده بگوالزم بهش برو_
ی ببینه تا سمت این  دختر
 بدبختش خودت بگو .افتاده روزی چه به کرده ولش که

 دنبال اینجا کردی
ی یه آدم ...نگرد خوشبختیش  به دور ندازه یم که رو چت  

 ببینه گرده برنیم عقب
ی حاله، چه در ، دیگه رو اختر اند که چت    وقتر  انداختر

 نداری و عرضش
، بلندش برگردی  کت   رهاش دیگه برداریش زمی    رو از کت 

 دست زیر یا برو، و
 .داره یم برش و بینتش یم ییک باالخره یا میشه له پا و

 دهان و زد یخ شارون که بود حدی به کالمش رسدی
 چه این دانست نیم .بست

 عمه .بست یم دهان مخانو  عمه مقابل در که جادوییست
 زد که را حرفش خانوم
 زد زل شد، پشیمان آخر ی لحه درست که برد تا برگشت

 کشیده رسمه چشمان در
 :گفت و شارون ی
 به که آوردی پایی    و خودت ارزش حدی به کار این با_

 حد در دادی نشون همه
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 اما گفت ملیک ، ملیک آدم شدی که جاسویس، همون
 کردی نیم قبول تو اگه

 یم قبول تورو باالخره میومد، راه باهات هجا ی باالخره
 کارت این با اما کرد،
 .نیستر  ما از کردی ثابت بهش

 این از بیشتر  را خودش جلوی نتوانست دیگر شارون
د  توپش باالخره و بگت 
 :ترکید

 کاران   همچی    که بود درستر  آدم خییل ملیک خوده_
 منو اون اگه !داد؟ انجام
 و دختر  اون کرد نیم مجبور رو کیاشا کرد نیم مجبور
 ما کرد نیم مجبور
 شدیم، مجبور ما ی همه نه، !کردیم؟ یم کاران   همچی   
 اجباره روی از ما ی همه
 اینجا به هارو ما ملیک .دادیم ملیک ی خواسته به تن که

 کدوم وگرنه رسوند،
ی ام و عزت با بیاد بدش که دختر مش بیان احتر  خونه بت 

 و خفت با نه بخت ی
 یم نگاه چشیم چه به من به اونجا دونید یم .خواری
؟  همه .دونید نیم نه !کی  
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 کنم خراب خونه و نصب و اصل ن   دختر  یه کی    یم فکر
ه اون جای که  ی دختر
 من و زندگیش و عمارت اون تو اومدم مظلوم ظاهر به

 به دستشون .کردم خراب
 یم خراب مت   رس و دلیش و دق دارن رسه نیم ملیک
 بدم منم درسته .کی   

 نمیومد بدم .بدم اینجا از نمیومد بدم .کار این از نمیومد
 اما .بشم خان عروش

 !میومد؟ خوشش وضعیتر  همچی    از یک !اینجوری؟
 نبود مهم برایش دیگر .گرفت فرا را وجودش تمام خشم
 است قرار ملیک که

 بزند، حرف خواست یم فقط کند، بازخواستش چگونه
 بیخ سالها هان   حرف تمام

 .بود کرده گت   گلویش
 ملیک کردی نیم قبول اگه .نبودی مقرص کم هم تو_

 که شم نقشه نرفیر   لو برای
 کدوم هیچ وقت اون .کنه وادار رو تو تونست نیم شده
 و حال این به شماها از
، لذت زندگیت از برو االنم .نمیوفتادین روز  این چون بت 

 .بوده خودت انتخاب
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 و شد مشت شارون دستان رفت، آنجا از و گفت را این
 تالف   باید .لرزید یم لبش
 از .میاورد در رسشان را کشید یم که حقارنر  این تمام
 میامد، بدش آراکلیان تمام
 .تمامشان از

*** 
 اتاق سمت به .بود ریخته بهم را اعصابش پاک شارون
 اجازه هرکش رفت، اینانا
 ، ایستاد شرس  باالی .نداشت را اتاق آن به ورود ی

ک  رنگ .بود میت مانند دختر
 بدش حال از خت   ضعیفش و رنجور بدن و نداشت رو به
 از باری چند .داد یم

ی خانوم عمه و بود گفته هزیان تب شدت  حرف از چت  
ش هایش  نشده دستگت 
 .بود
 ببیند تا گذاشت او پیشان   روی را دستش پشت آرایم به

 .نه یا هست داغ هم هنوز
 را الغرش دست شده کم اش پیشان   حرارت زا دید وقتر 
 تبش .گرفت دست در
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 روی را پتو خواست و کرد رها را دستش .بود آمده پایی   
 چشمش که بکشد دستش
 ریز های زخم از بود پر دستش .دستش های زخم به افتاد
 .درشت و

 زیر گذاشت و گرفت را دستش و ابروانش میان افتاد چی   
 تکان   آرام اینانا .پتو
 معلوم شد، جمع کوتاه ای لحظه برای صورتش و وردخ
 زیاد آنقدر .دارد درد بود
 .نبود کنش ول هم خواب در که
 را موهایش و رفت اینانا موهای سمت به دستش اراده ن  
 صورتش روی از

 و بماند اینجا این از بیشتر  خواست نیم دلش .زد کنارش
 به را ای صحنه چنی   
ون اتاق از .ببیند چشم  اتاق در را گذشته شب .فتر  بت 
 حال و بود گذرانده اینانا
احت تا رفت خودش اتاق به بود، خسته کیم  اما کند استر
 ملیک دیدن با راه وسط

د گوش و ایستاد کنارش ستون پشت سیلوا و  به ست 
 فهمید یم باید هایشان، حرف
 .است خت   چه اینجا
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 خوش میدون   خوب خودت .میاد که میاد خوشت_
 همچی    به بدم روتو  ندارم
 چون بده همچیکاری به تن شارونم کردم قبول اگه .کش

 چون .خواست خودش
 روی اندازه چه تا دون   یم نبود، آراکلیان شأن در رفتارش
 اونم و .حساسم آبرو
 رو بذاره دست دفعه هر داشت سیع من با لجبازی رس از

 قبول خودش .آبروم
 اینجا ورز  به .باشه گفتم منم .خواست خودش کرد،

 نبود معلوم داشتم یم نگهش
 .بندازه راه بازی چه بازم قراره و میاد بر ازش کاران   چه

 دلیل ن   هم کیاشا
 دختر  اون کردم وانمود طوری مدت تمام .نکرده قبولش
 کیاشا تا نیست مهم برام
 خواد یم اگه که .باشه نداشته باهاش کاری و بفهمه اینو
 درست هم گردونه برش
 نکن نگاه هاش خنده و فر و قر این به .نهگردو  برش
 این .کنه قبولش کیاشا محاله
 ببی    میاد در گندش جا یه حاال .میشناسم خوب و پش
 .گفتم یک
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 خوب خییل باشه دامادت کیاشا نگفتر  خودت بابا_
 باهاش دوستر  نگفتر  !میشه؟
 چرا !فرستادی؟ و شارون چرا پس !نفعته؟ به چقدر
 اون و عروس و شارون
 نشد کردی پیشبیت   که طوری اون اگه !کردی؟ خانواده
؟  …اگه !چ 

 خودم .شنون یم بقیه پایی    بیار و صدات شششش_
 .کنم یم چیکار دارم میدونم

 .کرد یم فرق وضعیت االن بودی شارون جای تو اگه
ین شارون  بود گزینه بهتر
 شارون طرف   از .نداره کاری باهاش کیاشا دونم یم چون
ه   مت 

 
 هم اونجا زندیک

ون فهمه یم کنه یم تست ی هم عمارت این بت   نیست خت 
 .شد راه به رس شاید و
م کن اعتماد من به  .خوام نیم و بدت من دختر

 وبه نزد حرف   دیگه است ناراحت بود معلوم که سیلوا
 آرام صدای هم باز جایش
 :آمد ملیک

 نیم پیشمون، بیا و بزن روت و دست به آب یه برو االنم_
 حرف   فردا پس خوام
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 حالش یا تواتاقش کرده قایم خودشو سیلوا که باشه توس
 یم دلش چون نبود خوب

ون میای .باشه شارون جای خواسته  برخورد عادی و بت 
، یم  !باشه؟ کت 

 و برگشت را رفته راه نماند، منتظر دیگه خانوم عمه
 آن در .اینانا اتاق به بازگشت

احت و ماند یم اتاق  .بود تر راحت شخیال میکرد استر
*** 

 خانوم عمه .بود گذشته شارون و کیاشا رفیر   از ساعتر 
 
 

 بود کرده بهانه را خستیک
 به بود برگشته کش هر .بود نشده ملحق جمعشان به و

 .خودش کار رسه و اتاقش
 میشد خلوت عمارت وقتر  درست همیشه عادت به ملیک

 .رفت یم مرموز اتاق به
 هم هنوز .شد یم غم و درد از پر هایش چشم هم هنوز

کش اتاق خودش  را دختر
 سمت به .بماند اول روز مانند چت  ش همه تا کرد یم تمت   
 مت    روی عکس قاب
ک روز به چه .شد دوچندان چشمانش ،غم رفت  دختر
 !بود؟ آمده اش دردانه عزیز
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 …افسوس اما .دیدنش دوباره برای کشید یم پر دلش
 مقابل یلصند روی و کشید چشمش ی گوشه به دستر 
 هم باز .نشست عکس قاب
  های حرف

 
 :کرد تکرار را اش همیشیک

 ببخش …نبودم خون   پدر برات ببخش جان، بابا ببخش_
 …بابا
 هیچ برای سنگسار حکم دیگر که بود روزها همان از

 نکرده صادر اهایل از کدام
 اشتباه اگر حتر  .نبود کس هیچ مرگ به راض   دیگر .بود

 نابخشون   و بزرگ
ش حق در .بودند شده بمرتک   ظلم دختر

 
 بود کرده بزریک

 خودش توانست نیم و
 .ببخشد را

ش اشیک و معصوم چشمان مگر  چشمانش پیش از دختر
 یادش مگر !شد؟ یم پاک
 …وقتر  را مظلومیتش رفت یم
 قاب به کردن نگاه روی حتر  دیگر .کشید عمیق آیه

 نداشت، هم را عکسش
کش  چه تا دانست یم اما زد یم لبخند عکس در دختر
 کرده خون را دلش اندازه
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 مت    روی را رسش و .مت    روی برگرداند را عکس قاب .بود
 غرق .گذاشت
 به و خورد درد به ای تقه که بود شده گذشته خاطرات
 در پشت صدان   دنبالش
 :شد بلند

 که این مثل .ببیی    شمارو خوان یم بزرگ خانوم آقا،_
 باالخره کوچیک خانوم
 .اومدن بهوش
 داشت هم باز .شد یم رحم ن   داشت هم باز .نداد جوان  
 این با را کاری همان
 .بود کرده اش گوشه جگر با پیش سالها که کرد یم دختر 
 فراموش داشت سیع
د، یاد از کند،  فرزند دادن دست از درد مگر اما بت 

 !بود؟ شدن   فراموش
 .شد بلند جایش از آهسته و گذاشت مت    روی را دستش

 و میشد پت   اشتد کم کم
 این با شدن رو به رو رفت یم باالتر سنش چه هر ناتوان،
 تر سخت برایش اتاق
 .میشد
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 سمت به کشید یم خودش دنبال به سختر  به که پاهان   با
 و غم تمام .رفت در

یک سمت به و گذاشت همانجا را دردش  یم که رفت دختر
 اما است گناه ن   دانست
 دنیا های دیل و دق تمام خواست یم دلش .داشت خشم

 شاید تا کند خایل او رس را
د آرام  سخت خودش برای را اوضاع داشت فقط اما .گت 
 چون .کرد یم تر

ش ک .میاورد یاد به را دختر  .را گناهش ن   دختر
ی که گفتم بهت_ م ،چت    و عمارت و امنیت .نشد دستگت 

 خانومم عمه !ندیدی؟
 و دختر  اون تو نمیدونم من .آدم به بود چسبیده کنه عی   

 دنبال دیگه دادی طالق
؟ چ    .که نیست زنت ، بابا کن ولش دیگه !هستر

 .دهنتو ببند_
 باید دهد ادامه دانست یم .بست را دهنش کیاشا جدیت
 .بزند را هایش دندان قید

ی کس هیچ به امشبم راجب .اتاقت تو گمشو االنم_  چت  
 
 

 !فهمیدی؟ .نمییک
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 در ماندن برای بود نهبها دنبال .داد تکان رس فقط شارون
 با کیاشا که کیاشا اتاق

 :کرد نگاهش غضب
 !اتاقت؟ تو گمشو نگفتم مگه_
 …آخه_

 در حرفش شد باعث و کرد ای قروچه دندان کیاشا
 آن و پا این کیم .بماند دهانش

 :گفت و کرد جمع را شجاعتش تمام باالخره و کرد پا
 ونمد نیم …آخه بگم چطور …پرسیدن یم ازم همه امروز_
 داد باید جوان   چه
ن چقدر دون   یم خودت ویل  شن مطمی    خوان یم …پیگت 
 …که
؟ یم نیمه و نصفه و حرفت چرا_  !زن 
 …که شن مطمی    خوان یم_
 !شدی؟ الل چرا دیگه، بنال_
 …تو منو که شن مطمی    خوان یم_

 و سبابه انگشت با و رفت جلو .بود داده رد دیگر کیاشا
 گرفت را اش چانه شستش

 :برد باال را رسش و
 .کن گم گورتو یا بزنن حرف یا !زدن؟ زری چه میگم دارم_
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 :داد جواب باالخره و داد تکان رسی شارون
 مثل من با … من با واقعا تو شن مطمی    خواسیر   یم_

 …کت   یم رفتار زنت
 …بچه چرا میگفیر   … گفیر   یم

 از آرایم آخ و شد بیشتر  اش چانه روی کیاشا دست فشار
ون رونشا دهن  بت 
 حرص با را کلماتش تک تک و برد جلو را صورتش .پرید
 :کرد ادا
 .ببندم رو مرتیکه اون دهن تا عروسم بش   کردم قبول_
 اول روز همون از اما

 چه نداری منم اتاق به شدن نزدیک اجازه حتر  گفتم بهت
  اتاق یه تو برسه

 
 زندیک

  راجب نداره اجازه کسیم .کنیم
 
 این با بده، نظر من زندیک

 دارن مشکیل موضوع
 بچه دلت خودت و شه یم تباه اینجا عمرت میکی    فکر
 بیان تونن یم خواد یم

 یه برای روحتر  تو من نیست قرار چون ، گردونن برت
 .کنم تحمل اینجا هم لحظه

ون االنم !فهمیدی؟  .بت 
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 دل کوتاه مدت همی    در .شد اشک از پر شارون چشمان
 حاض   که آنقدر .بود داده
 و کند بازی نقش شود عمارت وارد کیاشا خاطر به شد
 را اینانا آمار کند سیع
 .بود پر او از دلش چقدر …اینانا آخ .درارد

ی منم_  .بدم جواب چ   دونستم یم فقط که، نگفتم چت  
 ...گفتم

  پرسید هریک .فهمیدی دیگه االن_
 

 ربیط شما به مییک
 نمونن هم منتظر نداره،
ون رو االنم .بیوفته افر اتف همچی    نیست قرار چون  بت 
 .بخوابم خوام یم خستم
 کنج سیگاری شارون ی چانه کردن رها با و گفت را این
 .زد آتش و گذاشت لبش
ی ن   این  هم بی    این در بود، کرده اش کالفه اینانا از خت 
 دستش از کاری فعال

 بهتر  تا کند بهانه را مسافرتش داشت قصد . برنمیاد
د،بگ نظر زیر را ملیک  ت 
 !...شده که طوری هر هم آن برمیگرداند، را دختر  آن باید
 ،احساس کرد یم خس خس گلویش بود، افتاده رسفه به

 وزنه که داشت را کش
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 هایش پلک .کند یم تحمل اش سینه روی را سنگی    ای
 هر با کرد، یم سنگیت  
 رسش کیم اولش کرد، باز را هایش چشم شده که سختر 
 جا همه و رفت یم گیج
 صدای برگردد هایش چشم دید این از قبل .دید یم تار را

 توی پیچید ای زنانه
 :گوشش

ی؟ !شدی؟ بیدار_  !صدامو؟ شنوی یم !بهتر
 .آشنان   ی صحنه چ کرد، بسته و باز را هایش چشم
 این از میامد بدش چقدر
 بیمار و درازکشیدن تخت روی از .دیدن دیگران زاویه
 کاش میامد، بدش بودن
 !...مادرش مانند بود، قوی کیم

؟ حرف تون   یم_  !بزن 
ی دیگر بار  حال افتاد، رسفه به و شد گلویش راه سد چت  
 که زن   توانست یم

 که آنقدر بود، اش تشنه ببیند، را بود ایستاده رسش باالی
 :زد لب أراده ن  
 !...آب_
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 رسش زیر دستر  و گرفت قرار دهنش جلوی آن   لیوان
 باال را رسش آرام نشست،

 خورد لبانش به که آب .بخور آب کیم کرد کمک و آورد
 بهتر  کیم لبش خشیک
 یم را او .رویش پیش زن به زد زل و برد عقب را رسش .شد

 چند شناخت،
 همان این دانست یم خوب اما بود ندیده را او بیشتر  باری

 که است ملیک خواهر
ام همه  خاص ابهت و هستند قائل برایش خاض احتر

 مخصوصا .دارد را خودش
 زدن حرف اهل زیاد گرفت، نیم گرم کس هیچ با که این
 اش چهره همیشه و نبود
 .زد یم یخ کش هر دیدنش با که آنقدر رسد، و بود جدی

 !کجام؟ من_
 و گذاشت کنارش مت    روی را دستش لیوان خانوم عمه

 :داد جواب خشک همانقدر
؟ باید کجا_  .آراکلیان عمارت !بایس 

 اینجا حال به تا .آشنا نا بود اتافر  در .چرخاند چشم آرام
 چرخاند رسی بود، نیامده

 :گفت خانوم عمه به رو و

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 !اینجام؟ روزه چند_
 !نداری؟ درد .روزه دو ییک_

 و بود گفته دردهایش از همه این مگر اما داشت، درد
 بودند دیده را هایش زخم

 !بودند؟ شده مرهم برایش
 کیم بود، کوفته تنش متما .داد تکان نف   ی نشانه به رسی
 شد جا به جا جایش در
 بلند بیخیال دهد تکان را بدنش تواند نیم دید وقتر  و

 نان   دیگر بدنش شد، شدن
 .نداشت

دم_ ، درست سوپ برات ست   هم به معدت شنیدم کی  
 خوردی یم چ   هر و ریخته
وع باید سبک غذاهای از باید زده، یم پس ، رس   کم کم کت 
 های وعده بخور
 یم عادت باالخره معدت اینجوری کن، بیشتر  تو غذان  
 .کنه

 !کجاست؟ کیاشا_
 .را این جز داشت را حرف   هر توقع خورد، جا خانوم عمه
ه  ن   صورت ی خت 
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 دیگر بار اینانا .کرد مکث ای لحظه و شد اینانا حال
 آرایم به و چرخاند چشم
 :گفت

 !...گفت خودش میاد، بود گفته!نیومد؟ کیاشا_
 میان افتاد گره و کشید درهم صورت مخانو  عمه

 کیاشا اسم راحت چه .ابروانش
 به چه نبود معلوم بود اینجا ملیک اگر میاورد، او پیش را

 !...میامد روزش
 که بود طوری هایش حالت کرد، ناله درد از آرام اینانا
 ست   دیگر دنیان   در گون  
 روی و آورد باال بوده که سختر  هر به را دستش .کرد یم

 .گذاشت اش پیشان  
 خواب باز چشم با انگار شد، یم بسته و باز هایش چشم
 در هم شاید دید، یم

 دنیای از هنوز و بود خوابش ی ادامه دنبال به بیداری
ون خوابش  بود، نیامده بت 
 که داده قول خوابش در و آمده خوابش به کیاشا حتما
 دید وقتر  هم اینانا آید، یم
ی بیداری در  به داشت سیع هم باز یستن او از خت 

 در که خوان   .برود خواب
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 ...بود داده آمدن قول کیاشا آن
 میامد پیش کم زد، یم قدم حیات در که بود ساعتر  چند
ون اتاقش از  و بیاید بت 

 های شایعه گرفتند، یم فاصله او از همه .ببیند را او کش
 بود، راجبش زیادی
 نفرین گفت یم دیگری و است جادوگر گفت یم ییک
 خلوت در آنقدر .شده

 ای عده که شد نیم صحبت هم کش با و بود خودش
 بودند کرده باور را شایعات

ون اتاقش از اگر .ترسیدند یم او از و  رس ی همه میامد بت 
 کش و بود پایی    ها

 هوا .نداشت را روح ن   چشمان آن به کردن نگاه جرئت
 اسم به حش اما بود رسد
 و کشید یم نفس را رسد هوای اشت،ند وجود او در رسما
 دنیای در بود شده گم

 مخصوص که ساکت مکان   در عمارت پشت .خودش
ه نشست بود خودش  وخت 

 میامد، بدش رسما از چقدر .شد رویش به رو ی منظره ی
 هم، باران و برف از
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 آورد یم نحش باخودش .است شوم گفت یم ترها قبل
 درباره نظری هیچ حال اما
 .میامد بدش فقط نداشت، اش

 ...مدن..اووو ..ش..بهو ..ب..ب ...م..نو..خا_
 رو از را نگاهش داشت کلنت کیم که خدمتکاری صدای با
 از و گرفت رو به

 هم در جلو از را دستانش خدمتکار .برخاست جایش
 آنقدر رسش و بود کرده قالب
 به را نگاهش .خورد یم اش سینه به اش چانه که بود پایی   
 حیت   و دوخت زمی   
 :داد ادامه کرد یم ادا را کلماتش سختر  به که
 ...حتر  ...نخوردن ...ن ..اشون..بر ..بردم..ب ...غذا...غ_

 ...دارو
 :کلماتش میان پرید و رفت سمتش به خانوم عمه

 .اتاق تو بیارید کنید آماده و غذاش رسی    ع !...فهمیدم_
 ...چشم ...چ_
 رد مقابلش از خانوم عمه تا رفت عقب وکیم گفت را این
 هم خانوم عمه .شود
 امیدوار فقط شد، رد مقابلش از دیگری حرف هیچ بدون
 هوشیار کامال بار این بود
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 .کند گوش هایش هزیان به خواست نیم دلش أصال باشد
 را اینانا شد که اتاق وارد
 به نگاهش زده، تکیه تخت پشتر  به و شده بیدار که دید

ه و بود پنجره سمت  ی خت 
 بودن، باریدن ی آماده آسمان در که سیایه یابرها

 همان از خودش، مانند درست
 تمام که عمیق غیم دید، را نگاهش غم شد یم هم فاصله

 پوشانده را صورتش
 :گفت و ایستاد تختش نزدیک ، رفت جلو .بود

 دووم خوب باز .بیای بهوش حاالها حاال کردم نیم فکر_
 .اوردی
 بود، شده اتاق در دویم شخص ی متوجه تازه که اینانا
 درد تمام چرخاند، رس ارام
 رنگ .اش دریان   چشم دو آن در بود شده جمع دنیا های
 های لب و نداشت رو به

 آنقدر سفیدش صورت .زد یم سفیدی به اش خشکیده
 گون   که بود پریده رنگ
 .حالت ن   و بود روح ن   چشمانش .نمانده بدنش در خون  
 سیت   ایستاد، جلویش خانوم عمه شود وارد خواست وقتر 
 :گفت و گرفت را
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 !...بری تون   یم تو برم، یم خودم_
 و بزند مربویط نا حرف بقیه جلوی اینانا خواست نیم
 شود، پخش جا همه خت  
 شدن وارد از قبل درست و کرد باز برایش خدمتکار را در

 رسش پشت از صدان  
 :ایستد به شد باعث

 !اومدن؟ بهوش بزرگ خانوم_
 دروغ توانست نیم بود، ملیک های آدم از ییک ت،برگش
 به عادت أصال بگوید،
 .نداشت گفیر   دروغ

احت باید نیست مساعد حالش هنوز ویل آره_  .کنه استر
 تا دختر  این حال دانست یم شد، اتاق وارد و گفت را این
 ملیک برای اندازه چه
 را دختر  این همی    برای أصال بود، اش برنده برگ بود، مهم
 بود، کشانده اینجا ات

 .اش خواسته به رسیدن برای
 زند، نیم دم و کشد یم درد بود معلوم بود، بیدار اینانا
 برایش دردها این دیگر
 نگاه بدون و گذاشت مت    روی را بود،سیت   شده عادی
وع او به کردن  به کرد رس 
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 :زدن حرف
 این از زودتر خوای یم اگه بخور، و غذات پاشو_

 باید یس   خالص وضعیت
 .بایس   داشته جون
ار ها آدم از که بود رسیده جان   به نگفت، هیچ اینانا  بت  
  .بود

 
 و اصطبل در زندیک

  به را نداشیر   کارش به کاری که حیوانانر  کنار در
 
 در زندیک

 ترجیح ها آدم کنار
 .داد یم
 دل برات کش نیست بهت حواسش کش بیت   یم وقتر _

 بهت کش سوزونه نیم
 باید خودت بینه، نیم رو تو کش الأص کنه نیم کمک
، و خودت  خودت ببیت 
، کمک خودت به خودت باشه، خودت به حواست  کت 

 حال به دلت خودت وقتر 
 یه چرا کت   نیم خودت به کمیک هیچ و سوزه نیم خودت
 دلش باید دیگه نفر

 یم خودت از داری خودت کنه، کمک بهت یا بسوزه
 توقیع چه وقت اون گذری،

 !داری؟ دیگران از
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 این شنیدن توقع کرد، نگاه خانوم عمه به متعجب اینانا
 زبان از هم آن هارا حرف
 .نداشت او
 تالیس   هیچ و کت   اجرا رو بازنده یه نقش بخوای که این_

 کردن درست برای
 عذاب و درد کیل !میشه؟ چ   کت   یم فکر نکت   أوضاع
 پس اگه و میشه عایدت
یم فردا ی همه یاد از روزه دو بمت   از انگار که طوری مت 
 .نداشتر  وجود اول
ه یادشون همه ر یک وسط این اما مت   !...تو !کرده؟ ض 
  که تون  

 
 زندیک

 !...نکردی
 زن این شد، یم تر مبهوت اینانا گذشت یم بیشتر  چه هر
 !زد؟ یم حرف چه از
 به که چیه !دادن؟ دست از واسه داری چ   االن_

 و کت   یم تحمل خاطرش
 با بخوای که داری اینجا چ   !موندن؟ به کت   یم إضار
 حفظش دندون و چنگ
؟ ایط !کت   قرار آدما این .نمیشه درست خود به خود رس 
 صبح و بخوابن شب نیست
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 تغیت   چ   همه ببیت   یهو که .شن بیدار تغیت   عالمه یه با
 عوض آدما دید کرده
 همه و همه هدفشون، افکارشون، فکرشون، طرز .شده
 ادم یه شدن و شده عوض
ا این از اینجا نه .جدید  خودت از تغیت   اینجا نیست، خت 
وع  برای اتفافر  .میشه رس 
ی اینا بیوفته تو   یه که تون   این نمیدن دست از چت  

 
 زندیک

 .دادی دست از و
 و برداشت سیت   داخل از را سوپ ظرف رفت جلوتر
 به حال که اینانان   مقابل
 .گرفت بود زده تکیه تخت پشتر 

 یا دور، بریز یا بخوریش بخوای که این .بگت   ینوا االنم_
 بیان و بشه رسد بذاری
ش  نخوردت غذا با نیست قرار کسیم .خودته دست بت 
 و کنه پشیمون   ابراز بیاد
 .بده خودت به تکون   یه خودت پس .بخواد معذرت ازت
 این از بیش هم خانوم عمه .بود مانده حرکت ن   اینانا

 یرو  را ظرف نماند، منتظر
 که داشت رفیر   قصد او به پشت و گذاشت کنارش تخت
 و آرام صدای با اینانا
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 :گفت ای گرفته
 !بیاد؟ من دست از کاری چه_

 به برگردد که این بدون و کرد مکث کیم خانوم عمه
 :داد جواب او سمت

 چه بدون   باید خودت .بفهیم خودت باید دیگه و اینش_
 .میاد بر دستت از کاران  

سد را اش بعدی سوال اینانا که نای از قبل و  اتاق از بت 
ون  اینانا و رفت رفت، بت 
 و رفت یم ضعف دلش انداخت، کنارش ظرف به نگایه
 غذای به نداشت دوست
 .نداشت معنان   برایش ماندن زنده دیگر بزند، لب اینجا
 .بست را چشمانش و زد تکیه تختش پشتیه به را رسش
 پیش کیاشا تصویر

 که بود گفته .آید یم که بود گفته ،بست نقش چشمانش
 .کند صت   کیم فقط کیم
 .نداشت یاد به را اش بیداری یا خواب در

 .آید یم دانست یم فقط
 چشمانش کردن باز با و شد خارج گلویش از سوزنایک آه

 ظرف داخل از را قاشق
 .برداشت
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 هم باز .شد انداز طنی    عمارت در محکمش سییل صدای
 از و بود شده یاغ  
ل  این و گرفت را رویش پیش شخص ی یقه .خارج کنتر
 گردنش پشت کوبید بار

 .پایش جلوی افتاد زانو با طرف که طوری
 چهارچشیم گفتم !دارین؟ برنیم ازش چشم نگفتم مگه_

 باشه، بهش حواستون
 !نگفتم؟ یا گفتم

 سمت برد دست .لرزید یم و بود شده دار خش صدایش
 بیخ گذاشت و اش اسلحه
 .گلویش

 !بیاد؟ دستت کار حساب تا کنم ناکارت همینجا بزنم_
 ...ویل بود حواسم خدا به کردم، غلط آقا_
ه ببند_ ،تا یم داشیر   رو دهنتو،دختر  رفته مرگ پای کشیر 
 اینجوری برگشته، و

 !بود؟ حواست
 پا از دست گفتی    شما باال، بردن خییل و امنیت آقا_

 بیشتر  حدی یه از .نکنیم خطا
 ...وگرنه بشیم نزدیک تونستیم نیم
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ه دختر  اون ...زهرمار و وگرنه_  همینجا و تکتون تک بمت 
 هر .کنم یم چال
ون، کشونیدش یم شده خراب اون از شده طور  من بت 
 اونجا امنیت به کاری
 زنده و دختر  اون من کنید، یم پیدا رایه یه باالخره ندارم،

 !فهمیدین؟ خوام، یم
 ...آقا چشم_

 :کرد رهایش و آورد پایی    را اش حهاسل باالخره کیاشا
 .کنم ناکارتون نزدم تا شید گم چشمم جلوی از االنم_

 رسی    ع چشم گفیر   با و برخاست جایش از رسی    ع مرد
 کیاشا از هایش آدم و خودش
 قدم پریشان و زد موهایش به چنگ کیاشا ...شدند دور
 سلطان صدای که زد یم

 :آمد رسش پشت از خاتون
 دستر  و زنت وقتر  !سهراب؟ مرگ از بعد دارو نوش_

 به کردی اونا تقدیم دستر 
 یم و دختر  اون گفتر  خودت با !کردی؟ فکر اینجاشم

 یه و رسشون رو ذارن
 
 
 !میشه؟ حل کدورتا ی همه و سازن یم براش عایل زندیک
ا این از نخت    خت 
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 یم نکردن رحم خودشونم خون هم به اونا نیست،
؟ رحم تو زن به خواستر   !کی  
 ها حرف این شنیدن از کرد، نگاه مادرش به عصت   اکیاش
ار  .بود بت  

وع دیگه شما تروخدا، بسه_  .نکن رس 
 دیگر بار که شود رد خاتون سلطان کنار از خواست و

 :رسید گوشش به صدایش
 کشن، یم آتیش به و زندگیش اونجا گفتم نکن، گفتم_

 دیدم من که مردی اون گفتم
 اون رس بالن   زنه یم هشد چرکی    دل نیست، دلش تو رحم
 گفتم .میاره دختر 
 خاطر به نیست حقش باشه زمینم روی آدم بدترین أصال

 .شه قربان   تو مشکالت
 که ، بشه رفتار این باهاش ارزش ن   یس   یه شکل به که

 ملیک تا بشه معامله
 بار تورو اینجوری من .کیاشا نبود رسمش این .بیاد کوتاه

 اینجوری نیاوردم،
ارو اینجور دم،نکر  تربیتت  .ندادم یادت من چت  
 :داد جواب غضب با و عقب به برگشت کیاشا

 .دیگه بسه_
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 :داد ادامه پر دلش همچنان که خاتون سلطان اما
  !میگم؟ دروغ مگه_

 
 .کردی خراب تو و دختر  اون زندیک

 چت    همه ن   ملیک اون
ا خییل .خواست یم و همی     یم و مونده دلش رو هنوز چت  
ه انتقام خواد  .بگت 
 همی    با اولشم از .چ   رو بذاره دست دونست یم خوب
 ازدواج دختر  این با قصد
 نقشه با خواستر  نیم و دختر  این اولشم از !آره؟ کردی

 چنی    برای گرفتیش
 از چون نمیسوزه براش دلت ای ذره همی    برای روزی،
 اتفافر  چنی    برای قبل
 شوهرش زود خواستنش چون و خواهرتم .بودی آماده
 به که کش به اونم دادی،
 کجا نیست معلوم هم حاال و داشتر  قبولش خودت قول

 دون   یم أصال زده، غیبش
  با داری

 
؟ یم چیکار دورت آدمای زندیک  !کت 

ون حرص با را نفسش کیاشا  مادرش به قدیم و داد بت 
 :شد نزدیک

 باید .حقشه بیاد رسش هرچ   ملیک اون .بسه گفتم_
 وردم،میا رسش اینا از بیشتر 
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 !نباشم؟ من چرا !نبود؟ انتقام دنبال اون مگه
 یم چه کش بود، افتاده نفس نفس به حرص شدت از

 آوردند روزش به چه دانست
 .برسد اینجا به تا
_ 

 
 کردی فکر !داره؟ ملیک به ربیط چه دختر  اون زندیک
 
 

 دختر  یه کردی زرنیک
 فکر تا ملیک پیش فرستادیش و کردی عقد رو گناه ن  
 رسیده خواستش به کنه
 ...و
  آره_

 
 نقطه رو بذاره دست خواست اون ، کردم زرنیک

 همی    منم من، ضعف
 به فقط دید، و خانوادش فقط همیشه کردم، باهاش کارو
 خانوادش . بود اونا فکر
 بد یکیشون به تونست نیم کش .ضعفش نقطه شدن
 بده نه جواب یا کنه نگاه

 طریفر  هر هب باید خواسیر   چ   هر کدومشون هر .بهشون
 و چت    اون شده که

 یم فکر .بود آدم یه چت    اون اگه حتر  کرد یم مهیا براشون
 اینطور کرد
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 کارش اون با اگه حتر  کنه یم فراهم و عزیزاش خوشبختر 
 ییک بدبختر  باعث
  اون مگه .شد یم دیگه

 
 بود مهم براش دیگه های آدم زندیک

 مهم منم برای که
 که دید رو کش ادشخانو  و خودش جز اون مگه !باشه؟
 عینا دارم منم !ببینم؟ منم
م و خودش راه  خودش که کنم یم و کاری همون دارم .مت 

 ...دارم کرد،
؟ یم گول کیو داری کیاشا، بسه_  ملیک به کاری من !زن 
 کرده که کاران   و

 !کردی؟ چرا تو گم یم دارم ندارم، توقیع ازش چون ندارم،
 با فرفر  چه تو االن
  هم تو !داری؟ اون

 
ه یه زندیک  خاطر به و گناه ن   دختر

 .کردی خراب ملیک
 :هایش حرف میان پرید تند دیگر بار کیاشا

 خوام یم فقط من .نزن سینه به و دختر  اون سنگ انقدر_
ت درس یه  بزرگ عت 
  با داره بفهمه باید .بدم ملیک به

 
 .کنه یم چیکار ادما زندیک

  با که
 
 و من زندیک
 !...کرد چیکار خودش ی دهخانوا خاطر به خانوادم
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 !فهمه؟ یم اینجوری نظرت به !اینجوری؟ آخه_
 :گفت محکم و داد تکان رسی کیاشا

 خورد وجود تمام با روز اون .فهمه یم بدم فهمه یم آره_
 یم و بینم یم و شدنش
 خوره یم چطور بینم یم .میشه خم کمرش چطور بینم
 این !...ببینم باید .زمی   
 ...بودم همی    منتظر سال همه
 از فکش خشم، با کرد، یم ادا حرص با را کلماتش تمام

 .لرزید یم حرص شدت
 لحظه هر چشمانش .اش شده مشت دستان همینطور

 قرمزی به رو قبل از بیشتر 
 تا و رفت نیم یادش چت    هیچ ، رفت نیم یادش رفت، یم

 سیاه خاک به را ملیک
 .گرفت نیم آرام نشاند نیم

 اولشم از .فهمه نیم اینجوری .کیاشا نمیشه اینجوری_
 انتخاب و اشتبایه مست  
 ...اون کردی

 این بفهمه ، کردم انتخاب و مست   ترین درست اتفاقا_
 ی نوه داشته مدت همه
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 نقطه مگه میشه، دیوونه کرده یم شکنجه و خودش
 مگه !نبود؟ خانوادش ضعفش

 !ما؟ ی خانواده به نزد گند خودش ی خانواده خاطر بخ
 من چرا !کنم؟ن من چرا

 ...چرا !ضعفش؟ نقطه رو نذارم دست
 خاتون سلطان آمد، خودش به مادرش باز دهان دیدن با

 از دنیان   با مبهوت و مات
 یم حرف چه از !گفت؟ یم چه کرد، یم نگاهش سوال
 !زد؟

  زده گندی چه بود فهمیده تازه که کیاشا
 

 به چنیک
 به مادرش به پشت و زد موهایش
 کشیدن نفس برای هوا رفت، سالن تهه ی پنجره سمت
  نفس بود، آورده کم

 
 تنیک

 چنگ برسد پنجره به تا شود، خفه بود مانده کم و داشت
اهنش به زد  دکمه و پت 

 چه دانست یم خودش فقط کرد، باز را اش باالن   های
 دوش به را درد از حجم
 رازی باالخره بود، کرده باز دهن باالخره که کشیسد یم
 داشت نهسی در سالها که
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 و دانست یم خودش فقط که رازی بود، کرده فاش را
 .اینانا مادر

 جواب چرا !نوه؟ کدوم !کیاشا؟ زن   یم حرف چ   از_
 نوه ملیک مگه !دی؟ نیم
 !شناسه؟ نیم خودشو ی

هان   یه داشت کم کم هم خاتون سلطان
 میامد، یادش چت  

 و رفت کیاشا سمت به
 چه اینجا فهمید یم باید .اش شانه رو گذاشت را دستش
 !...است خت  

؟ یم حرف چ   از_  ...ی نوه چطور اینانا !کیه؟ اینانا !زن 
 :حرفش میان پرید و برگشت مادرش سمت به کیاشا

یش ی نوه .ملیکه ی نوه اینانا آره_ ی همون .دختر  دختر
 اومد، سنگسارش حکم که

 رسش بالن   نیومد دلش و بود دوردونش عزیز که همون  
 ی   هم برای بیاره

 .برو ویل بخشم یم بهت و جونت گفت داد، فراریش
 کی    فکر همه که برو طوری
ه گلبهار آره مردی،  که گمشدش دختر  همون ملیک، دختر

 داره سالهاست دونم یم
 .همینجاست دونست نیم و گرده یم دنبالش
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 صدای با و داد قورت را دهانش آب خاتون سلطان
 :پرسید لرزانش

 !فهمیدی؟ کجا از تو_
 رفت دستش و کرد پشت مادرش به دیگر بار اشاکی

 این سیگارش، پاکت سمت
 که گفت یم گفت، یم باید کرد، یم سنگیت   دلش روی راز

 این انجام دلیل
 .شد سبک کیم شاید گفت یم باید !...بوده چه کارهایش

 که ست زن یه گفیر   یم .اتفافر  اونم .فهمیدم ساله چند_
 .کنه یم خودفرویس   داره
 .رساغش رفتم .کیه فهمیدم یم باید

ون پاکش از سیگاری  :لبش ی گوشه گذاشت و کشید بت 
 یم باید دراوردم، و آمارش .باشه کاره این خورد نیم بهش_

 از کیه، از فهمیدم
 اما .ملیکه دختر  فهمیدم که بود اونجا .ایه خانواده چه

 کش به زد، نیم حرف  
ی ش خاطر به گفت، نیم چت    که شمدختر  خاطر به .دختر
  باید شده

 
 یم زندیک

 .ذاشیر   نیم زندش که کیه فهمید یم کش کرد،
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یتر   که سیگارش .سیگارش زیر گرفت و کرد روشن کت 
 عمیفر  کامیل شد، روشن

 .اش ریه تهه فرستاد را دودش و گرفت آن از
 مرده کی    یم فکر همه میشه، ترد پیش سال خییل گلبهار_
 فراریش ملیک اما
 چشم از دور و بوده خت   ن   ازش هم هاسال این تموم .داده
 برای .بوده دنبالش بقیه
 برای .کنه ازدواج فرشاد با گلبهار دادم رضایت همی   
 .کردم ازدواج اینانا با همی   
  دنبال چشمش ملیک دونستم یم چون

 
 چون .ماست زندیک

 من ببینه بود منتظره
 و فرصت این منم .زندگیم رو شه خراب کنم یم ازدواج یک

 نیم االنم .دادم بهش
 اون از آخ و میاره عزیزش ی نوه روز به چ   داره دونه
 اون بفهمه، که روزی
 ...وقت

 !کجاست؟ االن گلبهار_
 میان خط و گرفت سیگارش از دیگری عمیق کام کیاشا

 :شد تر عمیق ابروانش
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 ممکن اما .باشه ملیک کار ییک این نکنم فکر .بدونم چه_
 این از ایم دیگه کس
 ملیک کار هست امکانشم چند هر .باشه داشته خت   راز

 چ   دونه نیم کش .باشه
 باید .کنم یم پیداش باشه که هرجا اما .گذره یم رسش تو

 با وقت اون .کنم پیداش
 .دارم کار خییل ملیک
 و ایستاد پشش روی به رو کرد، بغض خاتون سلطان
 در را پهنش های شانه
 و بودند عجم چشمش در اشک های حلقه گرفت، دست
 چه آن بود نتوانسته هنوز

 .کند باور شنیده که را
 !کیاشا؟ کت   یم چیکار داری_

ی .لرزید یم صدایش  وسط درست گردو یک همانند چت  
 و بود نشسته گلویش
 نیم حرف   پشش فهمید یم تازه کرد، یم اش خفه داشت

 خشم از چقدرپر اما زد
 چقدر .پاشیده هم از چقدر درون از چقدر است کینه و

 از اشک !...شده نابود
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 روی دیگری از پس ییک قطراتش و کرد باز راه چشمش
 .آمدند فرود صورتش

  با اومد دلت چطور_
 
؟ بازی معصوم طفل اون زندیک  !کت 

 حتر  بیچاره اون
 کار همچی    به دست تونستر  چطور شناسه، نیم و ملیک
؟ کثیف    ی همه !بزن 
 ازدواجت، ارات،ک این ی همه !بود؟ نقشه اتفاقات این

 دختر  اون تا بود نقشه همش
 اینطوری کردی فکر !ملیک؟ خونه بفرستر  رو بیچاره
ی  !میشه؟ درست چت  

ون گردنش رگ .نشست خون به کیاشا چشمان  زده بت 
 را خشمش تنش تمام و بود
 .زد یم فریاد

 منو روز به چه فهمه یم الدنگ مرتیکه اون اینجوری .آره_
 آورده، اطرافیانم

ه یادم کردی فکر  من رس که شد بالهان   چه باعث که مت 
 یادم !اومد؟ شماها و

ه  !کرد؟ چیکار برادرم با خواهرم، با مامانم، با بابام، با مت 
ه یادم نه  ی همه .نمت 
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 رو شم خراب فرصت رس که دلم تو داشتم نگه اینارو
 بچه ها موقع اون رسش،
 موقعش مگفت .بره یادم نذاشتم اما نداشتم، ست   بودم،
 بهش زورم روزی یه برسه
 ذره ذره شاهد و عقب کشم یم من االن .رسید و رسه یم

 .شم یم شدنش خورد
 ... شاهد
 سیگار کند، ادا را حرفش ی بقیه نتوانست و لرزید فکش
 و شد مچاله دستش در

 از سیگار ی پوکه و کرد باز را دستش آرام دستش سوخیر  
 افتاد و شد رها دستش
 اما زد، تاول رسعت به و سوخت یم شدست .سالن کف
ی  حس دردش از چت  
 شده تلنبار اش سینه روی تری بزرگ های درد کرد، نیم
 آنها داد به اول باید .بود
 .رسید یم
 از و خودت .نکن کارارو این خودت با نکن، .پشم نکن_
 بچه تمام .بردی بی   
 تو .نشو چرکی    دل تو نشو، تو شدن بخت سیاه هام

 چ   دیدی نکن، بودنا و خودت
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 ...نشو اون مثل تو !اومد؟ فرشاد روز به
 فرشاد یک کت   یم فکر !آوردن؟ یا !اومد؟ روزش به چه_
 !رسوند؟ اینجا به و

 سیاه خاک به تا ...لعنتر  ملیکه اون !کیه؟ حالش این دلیل
 یه تونم نیم ننشونمش

 .بکشم راحت نفس
 که رفت خروچ   در سمت به پریشان و گفت را این

 زد، صدایش خاتون سلطان
 بار اولی    برای و برگشت سمتش به ایستاد، ای لحظه
 باال را اش اشاره انگشت
 گفت تهدید با و آورد

 وقت اون زدی، جان   حرفامو از کلمه یه بفهمم فقط_
 !...کنه رحم خدا فقط دیگه
 کجاها تا بشم عصت   و ساختست ازم کاران   چه دون   نیم
م پیش  پس .مت 
 نیم منتظر من چون .کن نگاه و بشی    فقط ، نکن حرکتر 
 پس تقاص خدا شینم
ه م خودم .بگت   .خودم روش با .میگت 
 در از خاتون سلطان خراب حال به توجه ن   و گفت را این

ون سالن  .رفت بت 
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 !چطوره؟ حالش_
ی هست روزی چند_  نبینم و زنم تا میگه نخورده، چت  

ی به لب  .زنم نیم چت  
 :ددا تکان رسی حرص با
ه_  من وارتان .کرد چیکار م نوه با ببی    شیطان ی دختر

 افتاد حال این به یک آخه
 همون رس زیر هست که چ   هر .باشه دومش بار این که

ه  .دختر
 …ویل بابا کنم یم دخالت که ببخشید_

 :گفت غیظ با و چرخاند ملیک
؟ ویل_  !چ 
 داره، دوستش وارتان که مشخص یعت   …میگم من ویل_
 عنوان به و دختر  این

، خونبس  گناه وارتانم داداش خدا به ویل .درست گرفتی  
 به خوایم نیم ما داره،
 خاطر به .بیوفته روز این به وارتان داداش انتقام خاطر
 .…شده که اونم

؟ دیگه_ ه ندیدی !چ   مامانش اسم تا !کرد؟ چیکار دختر
 پیش رفت دویید اومد

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 وارتان اطرخ به !چیه؟ پس نیست خیانت این اگه .کیاشا
 خودش بیام کوتاه خواستم
ش نشد شد شد .بشه درست باید االنم .نخواست  و رس 

 فوقعش اینجوری .کنم یم
 و نیست که پذیره یم باالخره شه اذیت روز چند وارتان
 .زندگیش به بچسبه باید

 …آخه ویل_
 تونستر  .باشه بهش حواست االنم .نداریم آخه ویل_

 کن قانعش بزن حرف باهاش
 من حرف شه، ادب باید و بوده اشتباه دختر  اون ارک که
ه گوشش تو که  شاید .نمت 

 .کرد قبول رو تو حرف
 چشم_

 خوابیده آرام تخت روی که وارتان به دیگری نگاه ملیک
 حرصش و انداخت بود

ی یک همیشه باید چرا .گرفت  زند به را اش خانواده چت  
 یم !کرد؟ یم وصل
 برای کاری نتواند هک .شود دیر هم دفعه این ترسید

 از آیه .دهد انجام هم وارتانش
 .شد خارج اش سینه
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م من_  .نکنم سفارش دیگه .مت 
 اتاق از .بماند جانبش از جوان   منتظر که این از وقبل
ون  رس یک باید .رفت بت 
 .زد یم اینانا به هم
 کنار صندیل رو ، بود رسش باالی خانوم عمه همیشه مثل

 چهره وبه نشسته تختش
 فکرش غرق آنقدر .کرد یم نگاه اینانا ی رفته خواب در ی
 ی متوجه که بود

 .نشد ملیک
 !چطوره؟ حالش_

ون فکر از باالخره خانوم عمه  .چرخید رسش و آمد بت 
 درست تونه نیم و داره درد .بیت   یم که همینه وضعیتش_

ی حسان    .بخوره چت  
 ادامه اینانا سمت به رسش چرخاندن با و کرد مکث کیم
 :داد

 .نداره جسد یه با فرفر  هیچ_
 !میدی؟ موقع به و داروهاش_
 خوردن به میلیم و میاره باال اغلب .بخوره بتونه اگه_

 .نداره
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 تا را او وارتان خاطر به .کرد نگاه اینانا به غضب با ملیک
 یم بود، کشانده اینجا

وز آراکلیان شده که هم بار یک خواست  .شود میدان پت 
 هم ربا یک خواست یم

ی آن به آراکلیان شده  که .برسید خواهد یم که چت  
 خورده شکست طرف همیشه

 .نباشند بازنده و
د کیاشا از را اینانا خواست یم فقط  مال وقت آن .بگت 
 مهم شد نیم که هم وارتان
 .نرسیده هم رقیبش به که بود این مهم .نبود

 شه، بهتر  حالش باید شده که هرطوری بگو دکتر  به_
 .داره نیاز بهش وارتان
 را او .گرفت برادرش از نگاه و زد پوزخندی خانوم عمه
 بعد شناخت، یم خوب

 برای کاری هر بود گذرانده رس از که ای گذشته از
 هر کرد، یم اش خانواده
 …کاری

 انگار .وارتان پیش بفرستش شد بهتر  ذره یه حالش_
ط خودش وارتانمبا  کرده رس 
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ه این تا ی به لب نشده بهتر  شحال و نشه بیدار دختر  چت  
 .زنه نیم
 یم خوب را این هم خانوم عمه و بود وارتان نگران فقط

 .دانست
 وضعیت این با .گرفیر   و جلوش بیاد خواست باری چند_

 به زنه یم یهو ببینتش
 خودمه ی نوه .زنه یم رس ازش اشتبایه حرکت رسش
 کردم، بزرگش خودم
 .بکشه ااونجاه به کار خوام نیم .شناسمش یم خوب

 در چون .بره کت   دک و دختر  این خوای یم که باالخره_
 نوه و خانواده این حد
 همی    و آش همی    هم دفعه هر دونیش، نیم عزیزت ی

 حالش وارتان بازم کاسه،
 خوای یم یک تا بیای راه باهاش مجبوری بازم میشه، همی   

 !بدی؟ ادامه اینجوری
 این کردم یم فکر .کنم امتحان باید رو دیگه راه یه_

 این به نه ویل بیوفته اتفاقات
ه بفهمه گفتم شدت،  کنه یم فکر که اونجوری دختر
 میوفته، رسش از کم کم نیست
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 توقع وارتان و کیاشا ی خونه رفت گذاشت ، که دیدی
 .بگذرم گناهش از داشت
ی همچی    با که حاال  راه مجبورم نمیوفته رسش از چت  
 .کنم امتحان رو دیگه های

؟ باشه داشته دوست و وارتان اینم اگه_  وقت اون !چ 
؟ بیخیالشون بازم  !نمیش 

 :داد جواب مکث کیم با ملیک
 زور به کردم یم فکر .دیگس جای دلش دختر  این .نداره_

 بشه خانواده این وارد
ی ممکن  اشتباه بینم یم دارم االن اما .شه عوض چت  
 یم اشتباه اولشم از کردم،
ه خییل نیست باهات لشد که کش نداشیر   .کردم  تا بهتر
 و بایس   داشته و کش
 .نباشه تو مال دلش
 او به ها حرف این کرد، نگاه ملیک به متعجب خانوم عمه

 .نمیامد
 وارتان اون وارتان شده عمارت وارد دختر  این وقتر  از_

 بدی غم نیست، سابق
 !فایده؟ چه اما داره رو خواسته که کش .چشاشه تو

 اصل و داره و جسمش فقط
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، داشته و طرف دل که اینه کاری ی هر بایس   هم رو چت  
 ایل داشت زور به میشه
 کردم یم فکر .نمیشه که نمیشه یعت   .رو لعنتر  دل این
 حق در کنم یم لطف دارم

 مدت یه بعد قشنگه دور از براش شاید گفتم .وارتان
 خودش و زنه یم و دلش
ه فاصله  وارتان نه بده دل تونست دختر  این نه اما .میگت 
 دلش از اینو تونست
ون  خاطر به .بکنم کاری باید نشده دیر تا االنم .کنه بت 
 .ام نوه
 شده خسته هم او شاید زد، نیشخندی خانوم عمه هم باز
 ی مسخره ی عالقه از بود

  بود قرار دیگر .هایش نوه و فرزند به ملیک
 
 چند زندیک

 تا شود خراب دیگر نفر
 !برسند؟ هایشان خواسته به ملیک های عزیزدردانه

م یم .باشه خوراکش و خورد به حواستم ضمن در_  ست 
 مقوی غذای براش
 یم دکتر  .خوردش به بده شده که طوری هر .کی    درست
 شده ضعیف معدش گفت

 .بخوره شده طور هر باید میاد در پا از بیشتر  نخوردن با

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 به سکوت در همچنان و نداد جوان   هیچ خانوم عمه
 .کرد یم نگاه انااین ی چهره
ه و گرفت اینانا از نگاه باالخره رفت که ملیک  در به خت 
 :گفت وار زمزمه

 خوای یم چرا دیگه بکشیش، خوای نیم آخرش مگه_
؟ درمونش  !کت 

*** 
 .بود شده قبل روزای از بهتر  کیم حالش .کرد باز چشم
 از بعد دیگر حداقل
 تهوع حالت اما .نمیاورد باال داروهایش و غذا خوردن
 در .بود جایش رس همچنان

ی حسان   درست آنقدر مدت این  که بود نخورده چت  
 دیگر .رفت یم ضعف دلش
    کیم از بعد .خواست نیم سوپ دلش

ن می   بود گفته م 
 و کرده چلوگوشت هوس
 که همی    .کنند درست برایش بود گفته هم خانوم عمه
 غذای یه ها مدت از بعد

 .بود بس گرفت یم نجا کیم و خورد یم حسان   درست
 باال که را رسش . خورد را اش ته تا .شد آماده که غذایش
ه نگاه دیدن با آورد  خت 
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 .کشید خجالت کیم خانوم عمه ی
 !شدی؟ ست  _

 .کشید لبش روی دستر  و جنباند رسی آرام
ی_  کی    آماده داروهاتم گفتم .بگو خودم به خواستر  چت  

 زود خوای یم .بیارن
 .بخوری شده که ورمز  به باید یس   بهتر 
 به .برخاست جایش از خانوم عمه .نداد جوان   اینانا
 کشیدن با و رفت پنجره سمت
 .ایستاد پنجره جلوی .رفت فرو روشنان   در اتاق ها، پرده

ون به نگاهش  .بود بت 
ی به  .رویش پیش رسست  
 وقت هیچ که قدییم ی کینه یه شدی، انتقام یه درگت  _
 که کیه نرفت، یاد از
 !بره؟ یادش آبروییش ن   ایروز 
 .میاورد یاد به را روزها آن گون   کرد، مکث کیم

 روز هر و نشد خاموش همه این تو که انتقایم آتیش_
 شده ور شعله قبل از بیشتر 
 .کرد خاموش نمیشه شبه یه یه رو
 این کجای من !داره؟ ربیط چه من به انتقام این_

 !داستانم؟
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 :داد جواب و انداخت اینانا به نگایه نیم خانوم عمه
 .طوالنیه داستانش .کافیه بودی کیاشا زن که همی   _

 که نباشه کش من جز شاید
 شاهد چون .کنه تعریف مو به مو رو داستان این بتونه
 چون .بودم ش لحظه هر

ارو خییل  کینه این بدون فقط .شنیدم هم و دیدم هم چت  
 ای کینه .خییل .قدییم خییل
  که

 
 … حاال و کرد خراب اروماه از خییل زندیک
 پرید تند و کرد استفاده فرصت از اینانا . کرد سکوت
 :حرفش میان

 یه شاید تا بسازم و بسوزم !کنم؟ چیکار باید من االن_
 !شد؟ تموم کینه این روزی
 :داد تکان طرفی    به رسی خانوم اما
 .میمونه برات راه یه تنها .نمیشه راحتر  این به .نمیشه_

 .کت   فرار
 .کرد نگاهش شده گرد چشمان   با انااین
  ف_

 
 !کنم؟ فرار …َ

 .کنم فرار آره_
م پناه بهش که ندارم و کش حتر  من .تونم نیم_  زمان   .بت 
  مادرم با که

 
 زندیک
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ون اون کردم یم  حاال نبودیم امان در جماعت اون بی    بت 
 پس از چطور تنها

 .بیام بر خودم
 .بده انجام تو رو بکنم نتونستم من که کاری .میای بر_

 رو حشتش ابد تا وگرنه
 .میمونه دلت
ه مبهوت و مات اینانا  بازی دانست نیم که شد زن   ی خت 
 رسش بر چه روزگار
 است نقشه نکند که گذشت ذهنش از ای لحظه .آورده
 ی بهانه یک دنبال شاید که

ند را جانش تا هستند دیگر  مرگ از دیگر که او اما .بگت 
 رگم بارها .ترسید نیم
  دیگر که سیایه از باالتر بود، دیده چشم به را

 
 رنیک

 .نیست
ن منو_  .کشنم یم دفعه این بگت 

 جواب اطمینان با و شد کج کیم خانوم عمه لب ی گوشه
 :داد

ی راحت خیالت_  نیم کارو این ملیک .نیست مرگ از خت 
 بهت رسی این .کنه

ه آسون  .عروسش   سالمتر  نا .میگت 
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ی اینانا  شده گیج کیم .فهمید نیم را ایشه حرف از چت  
 اما .ترسید یم و بود

 هر به داشت .شد نیم که بدتر این از دیگر وضعیتش
 تازه .زد یم چنگ ریسمان  

 یم پیدایش شاید بگردد، مادرش دنبال و برود توانست یم
 …کیاشا هم شاید .کرد
 روی شد یم شاید اما .نبود اعتباری دیگر کیاشا به نه نه

 باز حساب خاتون سلطان
 .کرد

 بدتر این از اوضاع نیست قرار که باشم مطمی    کجا از_
 یه منتظر ملیک که !شه؟
 !بیاره؟ و دخلم که نیست بهونه
ون از نگاه از باالخره خانوم عمه  سمت به و گرفت بت 
 روی .برداشت قدم اینانا

 لبش روی محوی لبخند و نشست کنارش صندیل
 ی نقشه هم او گون   .نشست
 .داشت را خودش

*** 
 چند خانوم عمه .را داروهایش حتر  .بود خورده را غذایش

 گرفته برایش لقمه تا
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 اما کند قبول خواست نیم اینانا .داد او به پول کیم و بود
 .نداشت دیگری راه

 خانه از خروجش برای شب .شد آماده و پوشید لباس
ین  یم اما بود موقعیت بهتر
 های سگ دایص از .داشت هراس تارییک از .ترسید
 حالش آن با .هم نگهبان
 و بود کرده جمع خودش در را جرئت همه آن چطور
 هم را داشت فرار قصد

 .دانست نیم خودش
 اگه .راهه ساعت دو ییک کال !بری؟ کجا باید فهمیدی_

 بری راه تر تند بتون  
 اشکال رسیدی دیرترم .نکن ریسک اما .بریس زودتر شاید
 حواست فقط نداره
 هر تو شنیدی اسب صدای با پا صدای .نیوفتر  گت   باشه
 که ای سمبه سوراخ
ون نشدی مطمی    تا و کن قایم و خودت تونستر   .نیا بت 

 گفتم که ای خونه به
ف بگو و بزن در رسیدی  یم باز برات درو ایرانم خاتون ارس 

 که نره یادت .کنه
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شه ایران  خودش جلو شده، فوت که سالهاست دختر
 اون ندید بعد .شد سنگسار
  خیالیش دختر  با و شد دیوونه صحنه

 
 چند .کنه یم زندیک

 با اونو اینو باریم
ش  باور و حرفش کش دیوونس چون .گرفته اشتباه دختر

 تو بره اگه حتر  کنه نیم
م بزنه داد خیابون  کنه نیم باور کش خونس برگشته دختر
 کارو این بارها چون
 راحت خیالت همی    رسه .شناسنش یم همه دیگه و کرده
 تو برای جا ترین امن

 کش نه کنه یم شک نه کش که جان   .همونجاست
 .کنه یم باور و طرف حرف

 !بمونم؟ اونجا یک تا_
 .برسن توافق به ملیک و کیاشا که زمان   تا_
؟ نرسیدن اگه_  !چ 

 :داد جواب و رفت فرو فکر به ای لحظه خانوم عمه
 .رسن یم باالخره .رسن یم_

 خت   چت    همه از گون   که زد یم حرف اطمینان با آنقدر
 توجه با شاید یا .داشت
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هان   به
 یم بیت   پیش را اوضاع داشت دانست یم که چت  
 بود که چه هر .کرد
ی اینانا  اعتماد او به دیدکه خانوم عمه چشمان در را چت  
 به همیشه مادرش .کرد
 در را واقعیت کش .گویند نیم دروغ ها چشم گفت یم او

 ندیده شمادر  چشمان
 خواست یم دلش او اما بود افتاده روز این به که بود

 این چشمان از را واقعیت
 او به حواسش هم هنوز خدا شاید . ببیند رویش پیش زن
 .بود
 عمه منتظره غت   حرکت یک در .برگشت رفیر   از قبل

 و کشید آغوش به را خانوم
 :گفت

م اگه دونم یم .کنم باورتون خواست دلم_  چ   بندازم گت 
 قول به اما .انتظارمه در
 سال چند خوام نیم .مونه نیم دلم تو حشنر  حداقل شما
 که کنم فکر این به بعد
؟ نکردم و شد یم اگه  تو االن که حشنر  خوام نیم !چ 

 چند هست شما چشمای
 .باشه خودم چشمای تو دیگه سال
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 و بود ایستاده خشک چوب مانند که خانویم عمه بغل از
 کرد نیم حرکتر  هیچ
ون  :گفت و آمد بت 

 کش خودم با من .کردین کمکم گم نیم کردن پیدام اگرم_
 پس .کشم نیم پایی    و

 به کارم اگه حتر  …اگه حتر  اومد رسم بالن   اگه حتر 
 لطفا شد، کشیده سنگسار
 قلبم تو شما خون   .نیستم اینا جنس از من .کنید سکوت

 نیم هرگز و مونه یم
 عمری اگه .بشه ساز شکلم براتون من به کمک خوام
ان باشه  من .کنم یم جت 
 روز به روز که کارم یم گل یه دلم تو انتقام آتیش جای
 .شه زیباتر و تر بزرگ
ان و کارتون این که رسه یم روزی یه باالخره  به .کنم جت 
 چ   همه خاطر
 .ممنون
 و برگرداند رو خاتون سلطان از .کند خدافیط   نیامد دلش
 او هب که رایه همان از

 به را خودش آفتاب طلوع از قبل تا باید .رفت بود گفته
 هوا .رساند یم خانه آن
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 را فضا سگها صدای و گرگ ی زوزه صدای و بود تاریک
 گایه .بود کرده پر
ک صدای هم جت   یا .بود رسد هوا .رسید یم گوش به جت 

 .بود رسدش او هم شاید
 کارش یدشا که کند فکر میامد تا .بود بسته یخ تنش تمام

 مادرش صدای بوده اشتباه
 افتادی گت   جهنم تو اگه : میشد انداز طنی    گوشش در
؟ جهنم تو باید چرا  !بمون 

ون بکش جهنم از و خودت و کن حرکت …کن حرکت  .بت 
 رو .کرد یم حرکت داشت .بخشید رسعت هایش قدم به
 .قدرت با هم آن .جلو به

ون   اما بود ضعیف همچنان بدنش  او به نشدرو  در نت 
ه  .داد یم انگت  

 یم روزه باد .زد خشکش جایش رس پان   صدای شنیدن با
 درخت ی شاخه و کشید

 .نداشت برگشیر   عقب به جرئت .خورد یم تکان ها
 پشت و رفت جلو آهسته
 .بود کرده رخنه وجودش تمام در ترس .کرد پناه درختر 
 و شد نزدیک پا صدای
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 .نبیند را بست را چشمانش .چسبید درخت به بیشتر  او
 .نداشت را تحملش دیگر
 طرف نکند ترسید یم .شد قطع پا صدای بعد ای لحظه
 از است منتظر و ایستاده
ون درخت پشت  خورد رس و شد حس ن   پاهایش .آید بت 
 را پاهایش .زمی    روی
 .گذاشت زانوهایش روی را رسش و شد جمع شکمش در
 هم ها درخت های شاخه خوردن تکان داد و گت   این در

 یم دلش .بود مخش روی
 دور آنجا از و بدود دارد تن در جان تا شود پا خواست

 نیم یاری پاهایش اما شود
 .کرد
 رس آرام و کرد ریسک باالخره .ماند حالت آن در کیم

 رسش پشت کش .چرخاند
 پیش درخت های شاخه به نگایه و برد باال را رسش .نبود

 یم .انداخت رویش
 .کند نگاهش و باشد ایستاده باال نآ کش شاید ترسید
ی .برخاست جایش از باالخره  وروشن آفتاب طلوع تا چت  
 بود، نمانده هوا شدن

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 قدم به .رساند یم مقصد به را خودش تارییک در باید
 .بخشید رسعت هایش

 زد رسش به باری چند .نرود اشتباه را راه که بود حواسش
 کیاشا عمارت به که
 دانست یم .شود دردرس باعث خواست نیم اما .برود

 یم کمکش خاتون سلطان
؟ چه به اما کند،  !قیمتر
 که بود کردن فکر غرق . رفت یم راه و بود پایی    رسش
ی به اش کله  محکم چت  

ه نگاهش و رفت عقب وحشت با .کرد برخورد  مرد ی خت 
 آن در .شد رویش پیش
 پس بود مانده کم .ببیند را اش چهره توانست نیم تارییک
 بود، افتاده گت   .بیوفتد

 .میوفتد گت   که دانست یم
 های نگهبان کردی فکر !آره؟ کردی فرار دیگه حاال_

 یم تو و هویجن عمارت
 !بری؟ در راحتر  به تون  
 در گون   .افتاد فشارش و شد دوچندان تنش رسما

 افتاده گت   کوالک میان زمستات
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 هر با .شد اونزدیکتر  به مرد و شد قفل دهانش .است
 عقب به قدیم اینانا قدمش

 .رفت یم
 یم باید کردی یم فکر فرار به وقتر  !ترسیدی؟ چیه_

 اشهد دیگه االن ترسیدی،
 خان رسی این نداری، درو راه دیگه که بخون خودتو
 .میاره دخلتو
 افتاده شمارش به هایش نفس .قبل از بیشتر  .بود ترسیده

 را حواسش باید شاید .بود
 .کرد یم جمع بیشتر 

 یم ای مرده ننه کدوم پیش ببینم اومدم دنبالت اینجام تا_
 فهمیدم بعد .بری خوای

 .نداری رو کش که تو
 بی    را اینانا های شانه بلند قدم یک با و زد پلیدی لبخند

 :داد وفشار گرفت دستانش
 اون میاوردم رسا بالن   وگرنه .خان   عروس که حیف_

 لباسای با .پیدا نا رسش
 بقیه به که حیف اما .گردوندم یم برت ن  خو و پوره پاره
 االن و دادن خت   هم
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 وقت اون باشن آبروییت ن   شاهد تا اینجا ریزن یم همه
 تونم نیم وارتانم آقا دیگه

 .بده نجاتت
ی دیگر لحظه آن در  افتاده گت   .نبود شجاعتش از خت 
 نیم حتر  دیگر . بود

 ای لحظه .بود کجا خدا اصال کند، صدا را خدا توانست
 ن   را نفسش و بست چشم
ون صدا  چشم گوشش نزدیک درست صدان   با که داد بت 
 .کرد باز

 لحظه تا که مردی و بود جلویش دست به چوب مردی
 روی بود جلویش پیش ای

 پیش مرد که کشید بلندی هی    .بود افتاده کش دراز زمی   
 و آمد جلو رویش
 :گفت هراسان

 .بریم اینجا از باید نرسیدن رس بقیه تا بجنب،_
 :گفت ای گرفته صدای با اینانا

 !مرده؟.. م   …م  _
 :گرفت را لباسش ی گوشه آرام مرد

 هم بمونه زنده این برسن بقیه .نیست مهم اآلن این_
 !..بدو .بریم در قش ما محاله
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 هم هنور اما شد همراه او با شدی که سختر  هر به اینانا
 نیم .بود عقب به نگاهش
 از باید فقط کیست رود یم او با هک مردی این دانست
 .شد یم دور آنجا
 رس مرد .رسید گوششان به اسب صدای که نکشید طویل
 گوش کیم .ایستاد جایش
 :گفت و کرد تت    را هایش

 اما اومد بر پسشون از میشه .نیسیر   بیشتر  تا سه دو_
 از میشه که جان   تا باید

 فافر ات هر .نشیم درگت   باهاشون و بمونیم دور دیدشون
 نیاد در صدات افتاد که

 !باشه؟
 .فرستاد لعنت خودش بخت به .داد تکان رسی آرام اینانا
ی چه فرارش با  درگت 

 گرفته نفر چند جان بی    این نبود معلوم .بود کرده درست
 .شود

 آن و اینانا .شد یم تر نزدیک لحظه هر ها اسب صدای
 میان در تر جلو کیم مرد

 خارج دید از کامل .گرفتند هپنا رسست    و بلند گیاهان  
 کش که این مگر بودند
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 اینجا شود مطمی    تا بگردد هم را بی    این داشت قصد
 .نیستند
 روی را دستش اینانا .ایستادند نزدیکشان و رسیدند اسبها

 صدایش تا گرفت دهانش
 .نیاید در
 شده دور زیاد تونن نیم .باشند ها طرف همی    باید_

 منم سمت اون برو تو .باشند
ی .گردم یم اینجارو  .بندازی هوان   تت   یه کافیه شد خت 
 تکان کیم بود کافیه فقط .شد جمع خودش در اینانا
 گیاهان صدای با تا بخورد
 .کند جلب خودش به را شان توجه
 نزدیک از خت   هایش قدم صدای .آمد پایی    اسبش از مرد
 را گیاهان .داد یم شدن
 مکث کیم .گشت یم آنها دنبال به بینشان و زد یم کنار
 تارییک آن در .کرد

ون جیبش از ای قوه چراغ و انداخت اطراف به نگایه  بت 
 روشنش که همی    .آمد
 پخش بودند نشسته مرد آن و اینانا که سمتر  به نور کرد
 شان سینه در نفس و شد
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 آمد، اسب صدای دیگر بار .رفت جلوتر مرد .شد حبس
 زیاد تعدادشان بود معلوم
 .است

 صورت روی چراغ نور .بودند باخته را خودشان یگرد
 صدای و نشست اینانا

 :شد بلند رسشان پشت ای مردانه و زمخت
 یاال، رستون، پست بذارید دستاتونم پاشی    .اینجایی    پس_

 .رسی    ع
 رو را اش اسلحه مرد .شدند بلند اجبار به مرد آن و اینانا
ی و برد باال به  رها تت 
 تمام کارشان دیگر .کشید ای خفه جیغ ترس از اینانا .کرد
 بودند فهمیده همه بود،
 پیش مرد .رسیدند هم دیگر های اسب .هستند اینجا

 .نخورد تکان جایش از رویمان
 دست که بود گرفته مرد ییک آن به رو مستقیم را اسلحه

 .نکند خطا پا از
 که کرد وادارش بلندی صدای که خورد تکان   کنارش مرد
 :بماند جایش رس

 بردن زنده به .پوکونم یم و مغزت همینجا بخوری تکون_
 پس .ندارم نیازی تو
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 .نخور تکونم وایسا جات رس آدم عی   
 و شدند ملحق آنها به بودند رسیده که جدیدی افراد
ی دیگر که اینانا  از برای چت  
 هم باز شد باعث افتادنش گت   ترس نداشت، دادن دست
 یک در و کند ریسک
 رویش پیش اسلحه به بکوبد آرنجش با رهمنتظ غت   حرکت

 .کند فرار و
 .داد نیم رسش پشت به اهمیتر  هیچ و دوید یم فقط
 یم و بود شده خاموش چراغ

 یم .بدود فقط شدنش روشن و شدن پیدا تا توانست
 است، زیاد تعدادشان دانست

 برای دانست یم ندارد، دفاع برای ای اسلحه دانست یم
 ها آدم این با جنگیدن

 گفت .زد صدایش .داشت که را خدا اما .ندارد زیادی زور
 .بار یک همی    فقط
 نفس و دوید یم .باشه من به حواست را بار یک همی   
 کم نفس .زد یم نفس
 رسید، یم گوش به سمتر  هر از شلیک صدای .بود آورده
 زد صدایش کش

 وایسا :گفت صدان   هم باز ، شد دور . دوید .نداد اهمیتر 
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 با کرد یم فرار یا باید .کرد اضافه رسعتش به هم باز و
 برگشتنش .شد یم کشته

 :کرد زمزمه آرام .بود تدریج   مرگ عمارت آن به
 .کن صت   .میام دارم .کنم یم پیدات مامان، میام دارم_

 .میام دارم
 رودخانه به .شد یم قلبش قوت باعث هم مادرش اسم

 خودش باید .شد یم نزدیک
 او با برد یم اورا آب که جا هر .یکردم رها رودخانه در را

 .شد یم همراه
 پرت را خودش بتواند که این از قبل آخر ی لحظه درست
 رودخانه سمت کند
 .آغویس   در شد پرت و کشید را لباسش دستر 
 رویش روبه شخص لباس به انداخیر   چنگ با و شد شوکه
 یم نفس نفس تند تند
 آسان کرد یم فکر که هم ها آنقدر مرگ .بود ترسیده .زد

 .نبود
 و خودت داشتر  !شدی؟ دیوونه !احمق؟ کت   یم چیکار_
 .دادی یم کشیر   به

 باالخره کیاشا دیدن با .کرد بلند رس .بود آشنا صدا چقدر
 پس بود، ترکیده بغضش
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 .بود مانده قولش رس میاید، که بود گفته بود، آمده
 یم شده خراب اون از کن صت   خورده یه نگفتم مگه_

ون، کشمت  صت   چرا بت 
ه نکردی  !شق؟ کله ی دختر

 یا رسماست از دانست نیم .لرزید یم تنش تمام لرزید، یم
 که کیاشا .ترس از

د خودش اورا محکم دید را ترسش  حالش دانست یم .فش 
 .نیست خوب

 تا .بریم اینجا از باید باش آروم .شد تموم دیگه ششش_
 اونارو دارن ها بچه

 آوردی شانس .شیم خارج یدشوند از باید کی    یم رسگرم
 این من زمینای نزدیک
 که باز ما رس رو شد یم خراب ملیک وگرنه .افتاد اتفاق

 و کردیم دخالت توکارش
 .دادیم فراری تورو
 :داد ادامه و گرفت اینانارو رسد دست

 !بری؟ راه تون   یم_
 فقط جواب در خورد یم هم به هایش دندان که اینانا

 .دده تکان رسی توانست
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 یم رد ها درخت بی    از .کشاند خودش دنبال را او کیاشا
 ای عده همچنان .شدند

 اول ترس دیگر بود کنارش کیاشا که حال .بودند دنبالشان
 تر آرام حال .نداشت را

 یم که همی    و دویدند یم رودخانه مست   در .بود
 قسمت آن پاییت   رس خواستند

 و شنیدند نزدیکشان در شلییک صدای بروند پایی    را
 :گفت یم که صدان  

 …وایسی    همونجا …کنم یم شلیک وگرنه وایسی   _
 شلیک صدای که باری سومی    .شلیک صدای هم باز و

 کشید جییع   اینانا شد بلند
 کشی در و بود خورده بازویش به تت   .ایستاد حرکت از و
 تمام خون ثانیه از

 .گرفت بر در را لباسش
 پشت کشید را اینانا .گرفت را کیاشا چشم جلوی خون

 اش اسلحه هم او و خودش
 اما شود، یم تمام گران برایش دانست یم .گرفت باال را

 دو بار، ،یک شلیککرد
 …بار سه بار،
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 تت   کش بی    این بود معلوم و آمد بلندی آخ صدای
 اش زخیم دست اینانا .خورده

 خون جلوی داشت سیع و بود گرفته سالمش دست با را
دبگ را اش ریزی  .ت 
 اینانا ی چانه .نشست پایش جلو ای لحظه از بعد کیاشا

 آوردن باال با و گرفت را
 :گفت وال و هول با رسش

؟_  !داری؟ درد خییل !خون 
 منکرش توانست نیم و داشت درد .جنباند رسی اینانا
 پای زیر دستر  کیاشا .شود
 عقب به تند تند و دوید یم .کرد بلند را او و انداخت اینانا
 گرگ هوا .گشت بریم
 یم جلو به رو .رفت یم روشت   به رو و بود شده میش و

 جلویش کش که رفت
 و شد یم بیشتر  تعدادشان ییک ییک .بودند اسب با درامد،
 .کردند دوره را کیاشا
 اما میامد بر دستش از ها کار خییل بود تنها خودش اگر
 تت   اینانای وجود به حال

 .میکرد رامدا باید فقط آغوشش در خورده
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 هایش لب .بود شده دیوار گچ همانند اینانا صورت رنگ
 و شد یم بسته و باز آرام
ی داشت قصد  و گت   آن در .توانست نیم و بگوید چت  
 گوش به آرامش صدای دار
 رفت شکمش سمت به آرام دستش .رسید نیم کس هیچ
 :زد لب و
 بچم_

 تعمار  وارد و گرفته کیاشا از وضعیت آن با را اینانا
 پر توپ با ملیک .شدند
 که همی    .زد یم قدم و ایستاده کمر به دست .بود منتظر
 شد ورودشان ی متوجه
 .کرد نگاهشان غضب با و ایستاد جایش رسه

 جلو ملیک .کردند نیم رهایش و کشید یم فریاد کیاشا
 و بودند دورش همه .رفت
ی چه حال که دانستند یم  و اینانا انتظار در چت  

 تن از خون هم نوزه .کیاشاست
ی و رفت یم اینانا  بازش نیمه چشمان شدن بسته تا چت  

 .بود نمانده
 و بود شده خایک هایش لباس رفت، کیاشا سمت به ملیک

 تمام .قرمز صورتش
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ون گردنش های رگ  ملیک .کرد یم خودنمان   و بود زده بت 
 نیم .ایستاد مقابلش
 رسی و تانداخ بودند گرفته را او که نفری دو به نگایه
 .کنند رهایش تا جنباند
 ملیک به عصبانیت با شد رها دستانش که همی    کیاشا
 :توپید

 حواست گفتر  اینجوری !بود؟ این قرارمون وجدان ن   د  _
 تو تف !هست؟ بهش
ف اون م یه به که نداشتت رس   نگاش .کت   نیم رحم دختر
 داره خورده، تت   کن،
 !آره؟ بکشیش خواستر  یم میده جون
 .کرد یم نگاهش فقط ملیک و کرد یم ولز و لزج کیاشا
 در خودش با هم هنوز
 .گرفت یم را تصمیم ترین درست داشت و بود کلنجار

_ 
 
 این بنداز بهش نگاه یه .کردی زهر براش رو زندیک
رو  اینجوری من دختر
 خواستر  یم !آوردی؟ روزش به چ   نگاه !دادم؟ تحویلت
ی؟ انتقام  خب !بگت 
 بدبختر  انقدر !داری؟ چیکار دختر  ینا با من از ویل بگت  
 دختر  یه به زورت که
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ی یه با که رسیده  برنمیاد دستش از کاری هیچ که دختر
 یم پیش و کارت داری
 !آره؟ بری
 ناکار را ملیک همانجا بزند بود مانده کم .زد یم نفس نفس
 .کند

 !شد؟ تموم_
ه خون ازش همینجوری داره خورده، تت  _  داد به اول .مت 

 داره برس دختر  اون
ه دست از  .مت 
 این از تر جون سگ که نباش، دختر  اون نگران تو_

 بره هم دست از .حرفاست
ی درد با اینجوری نفعشه به  .میده جون کمتر

 چسبید، را ملیک ی یقه و رفت جلوتر پر توپ با کیاشا
 و آمد باال ها اسلحه تمام
 حرو  ن   چشمان به غیض با کیاشا .گرفت نشانه را کیاشا
ه ملیک  بی    از و شد خت 
 :غرید اش شده قفل های دندان

 رس رو عمارت این بیاد دختر  اون رسه بالن   .دهنتو ببند_
و      جد  هفت  و  خودت 
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 خودت جلو و هات توله تک تک .کنم یم خراب آبادت
 کنم یم تیکه تیکه

 !فهمیدی؟
 به اسلحه افراد به ای اشاره رس با زد پوزخندی ملیک
 :گفت و کرد دستش

ون بری در این از زنده تون   یم خودت ببی    اول تو_  بت 
 تیکه تیکه فکر به بعد
 .باش بقیه کردن
 به ای اسلحه .گذاشت ملیک دورگردن را دستش کیاشا
 و شد گرفته اینانا سمت
 .کرد رها را ملیک اجبار روی از و غضب با کیاشا

 جفتتون گفتم رسی هر .دادم فرصت زیاد بهتون_
 باهاتون یتونزندگ به بچسبی   
  آروم ذارم یم ندارم کاری

 
 ال چوب خودتون اما کنید، زندیک

 همون کردین، چرخم
ون کشوندمش تو عمارت تو از و کرد فرار که رسی  بت 
 یم تموم و کارش باید
 آبرون   ن   یه بود وسط تو ی خانواده پای دفعه هر .کردم
 این .اومد پیش ما برای
 .کنم یم قیج   و دمتون کامل دیگه دفعه
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 را اینانا و گرفتند را کیاشا دیگر بار . کرد ای اشاره رس با و
 بدن .بردند سمتر  به
 کیاشا های فریاد دیگر و بستند ستون   به را جانش ن  

 .برد نیم پیش از کاری
 وقتر  دختر  این گفتم .نکن بازی شت   دم با گفتم بهت_

 تو به دیگه شد من عروس
 اگه .میاد روزش به چ   و کنه یم چیکار داره که نداره ربیط
 خودش حال به

 االن دادی نیم فراریش رسی هر و کردی یم رهاش
 هرچند .نبود این اوضاعش

 نیم انتظار ازت ای دیگه چت    پدری همون پش هم تو
 .رفت

 طرف .کن ولش نداره گنایه دختر  اون .دهنتو ببند_
 من با بیا .منم تو حساب
 .دختر  اون با نه کن حساب تصفیه

 .زد پورخندی کملی
 دست از هاشو فرصت همه دختر  این .دیره دیگه االن_

 ی بچه برای دلم من داده،
 !بسوزه؟ این برای دلم االن نسوخت، خودم
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  .شد خم
 

 زناکار زن جزای گفت، و برداشت زمی    از سنیک
 باید هم تو همینه،
، و بایس    .آوردی روزش به چ   که ببیت   باید ببیت 

کشدخ تصویر لرزید، دستش  گرفت، جان چشمش پیش تر
 ست   هم او زمان آن

 اتفاق آن که بود اینانا سال و سن هم شاید نداشت،
 را سنگ اولی    .داد رخ برایش
 صدای اینانا پیشان   وسط خورد درست .کرد پرت خودش
 از خون .درامد آخش
 داستان .آمد پایی    صورتش از و گرفت راه اش پیشان  
 تکرار دیگر بار مادرش
 .شد
 هم رسش اگه حتر  .بود گرفته شکمش روی را دستش ناناای

 در شد یم متالیس  
 فقط را این .کند دفاع معصومش طفل از که بود تالش

 عمه و دانست یم خودش
ی و خانوم  بود، داده خانوم عمه به را خت   این که دکتر
 میان باشد رازی شد قرار
 کش به دکتر  که بود خواسته خانوم عمه .نفر سه آن
 تالش در همی    رسه و دنگوی
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 .دهد فراری را اینانا تا بود
 اینانا سمت به و آمد باال ییک ییک ها سنگ ملیک از بعد
 .داشت درد .شد پرت
 یم دلش .بست چشم فقط .تصورش حد از بیشتر 

 با را آخر لحظات این خواست
 بود نگرفته شکل کامل شکمش درون هنوز که جنیت  
 راحت باالخره .کند خلوت

 در و چکید چشمش ی گوشه از اشیک ی قطره .شد یم
 مادر دل عزیز :نالید دل
 و میشه تموم دردا این زودی …میشه تموم !داره؟ درد
یم  هم با .خوب جای یه مت 
یم  .مت 
 خوب اما .بود کرده را مادرش هوای دلش لحظه آن در
 جگرگوشه تا نبود که شد
 مانند هم او شک ن   وگرنه ببیند، وضعیت این در را

ف  .شد یم دیوانه خاتون ارس 
ی  شده طور هر کیاشا که بود نمانده دادنش جان تا چت  
 آن دستان از را خودش
 .برداشت قدم اینانا سمت به و کرد رها تنومند مردان
 و نشست کنارش رسی    ع
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  هیچ که طوری .چسباند سینه به را رسش
 

 به رایه سنیک
 .نکند پیدا اینانا سمت
 فرود کیاشا بدن و رس ویر  دیگری از پس ییک ها سنگ
 ست   را خودش .میامد
  سنگ .بود کرده بال

 
 راه خون و خورد رسش به بزریک

 و رس از خون .گرفت
 قصد به رحمانه ن   آنها و چکید یم دویشان هر صورت
 .زدند یم کشت

 ولت اینجا دیگه .رسن یم ها بچه االن اینانا بیار طاقت_
 تنهات دیگه .کنم نیم
یم اینجا از ها، صفت گرگ این بی    ذارم نیم  ... !خب؟ مت 
 !صدامو؟ شنوی یم

 .زد یم صدایش تند تند کیاشا و نمیامد در اینانا از صدان  
 خواستر  نیم مگه .دختر  زنم یم حرف تو با دارم اینانا_

؟ پیدا و مامانت  !کت 
 پیشت میارمش شده طور هر برات، کنم یم پیداش
 ...اخ ..ببینیش
به شدت  . بود شده جمع صورتش د،بو  شده بیشتر  ض 
 خودش روی به داشت سیع
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 را هایش چشم ترسید یم .بدهد دلداری اینانا به و نیاورد
 نکند، باز دیگر و ببندد
 .نیاورد طاقت بدنش دفعه این ترسید یم
، پاشو نیستاااا، خوابیدن وقت االن نخواب، اینانا_  دختر
ی یه  بفهمم بگو چت  

 !شنوی؟ یم و صدام .بیداری
 حرف   داشت قصد داد، یم تکان را هایش لب آرام نااینا
 از صدان   اما بزند

 دادن جان گره نظاره ملیک .شد نیم خارج گلویش
 ی نتیجه داشت و بود جفتشان
 دانست یم .بود رسیده اش خواسته به .دید یم را انتقامش
 انتقام، نوع ترین بزرگ
 دوستش که ست کش از نیست شخص خود از انتقام
 کارش این با حال و .دارد

 داد یم پایان و دید یم را کیاشا نابودی و شکست داشت
 .کینه این به
 !میشنایس؟ اینو_

 آمد خانوم عمه صدای با بود کردن نگاه غرق که ملیک
 با که سمتش بچرخد که
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 یم مگر .شد خشک چشمانش دستش روی دستبند دیدن
 یادش دستبند این شد

 کرد، نگاهش دقیق و کشید دستش از را دستبند !برود؟
 .بود خودش
 به برگشت تند و کرد فراموش کل به را اینانا و کیاشا
 :خانوم عمه سمت

 !آوردی؟ کجا از اینو_
 ای اشاره رس با خونشد و آرام همیشه مانند خانوم عمه
 :گفت و کرد اینانا به
س، اون از_  .بود اون دست .دونه یم بهتر  اون بت 

 صحنه این دیدن دیگر .رفت جلو ها دیوانه مانند ملیک
 .نبود بخش لذت برایش

 .کافیه دارید نگه دست_
 دوم بار برای . کردند گرد عقب و شنیدند ای عده

 همه .شد تر بلند صدایش
 چسبیده را اینانا سفت کیاشا .رفت جلو ملیک .ایستادند

 او به ها سنگ تمام و بود
 انااین رس .میامد پایی    صورتش و رس از خون .بود خورده

 :برد عقب و گرفت را
 !آوردی؟ کجا از اینو !کرد؟ یم چیکار تو دست این_
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 رمق ن   و حال ن   بدنش .نداشت دادن جواب نای اینانا
 و باز چشمانش و بود
 .شد یم بسته

 با که همانطور و گرفت اینانا صورت روی را دستش
 به شستش و سبابه انگشت
 :غرید میاورد فشار هایش گونه

 !داد؟ بهت اینو یک !آوردی؟ کجا از واین پرسیدم_
 بار این .زد پس را ملیک و شد بلند کوفته بدن   با کیاشا
 .کشید یم فریاد ملیک
د قلبش روی را دستش ملیک بست، چشم که اینانا  .فش 

 تصویر .شد تنگ نفسش
کش  .لرزید دلش و گرفت جان چشمش پیش دختر
کش  گناه ن   بود، مظلوم دختر

 !…اینانا مانند .بود
 دوطرف کش افتادنش از قبل و شد سست پاهایش
 هیچ دیگر و گرفت را بازویش
 .نفهمید

 را اینانا اتاق به ورود ی اجازه کش که بود ای هفته یک
 وقتر  هم وارتان .نداشت
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 ترس باعث بود گذاشته اش شقیقه روی را اش اسلحه
 داد اجازه و شد ملیک
 بود کرده حبس ار  خودش هم ملیک .ببیند را اینانا باالخره

 مرموز اتاق در
ش اتاق همان .عمارت  .دختر
 دختر  برگشیر   با بود شده مصادف اتفاقات این ی همه
 و رفته فرهنگ دختر  .ملیک
 کرده رفیر   قصد اوضاع دیدن با هم روز همان .اش پزشک
 جلویش زور به و بود
 ییک .خورد یم بهم حالش وضعیت این از .بودند گرفته را
 هم شرفتن دالیل از

  و عمارت این از که این .بود همی   
 
 ها آدم این بی    زندیک

 با مخصوصا .کند فرار
 .افتاد خواهرش برای که اتفافر 
 تنش تمام .زند یم رس او به گایه .شد اینانا اتاق وارد

 اکتر  هم وارتان .بود کوفته
 اینجا دیگر که بود فهمیده .گذراند یم او اتاق در را روز
 یدبا و نیست امان در

 .بکند حالش به فکری
 !نیومده؟ بهوش هنوز_
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 و کرد اش عمه به نگایه .آورد باال را رسش الله صدای با
 را نفسش که حایل در
ون سینه از  :داد جواب داد یم بت 
 .داره درد خییل کنم فکر .کرده ناله باری چند فقط .نه_

 را بدنش دمای و گذاشت اینانا پیشان   روی را دستش الله
 هم بعدش .کرد چک

 به رو و گذاشت اینانا چشم زیر را اش سبابه انگشت
 سفیدی که طوری کشید پایی   

 دلسوزانه کرد چک هم را نبضش .شد نمایان چشمش
 تمام و کرد یم اش معایینه
 .برود بهبودی به رو حالش تا کرد یم را تالشش

 فشار از بیشتر  بار هزار شده وارد بهش که روچ فشار_
 دتم این تو .جسیم
 گرفته تصمیم که همی    و گذشته سخت بهش مسلما
س از پر خودش کنه فرار  استر
 …که بعدشم خورده تت   ، افتاده گت   .براش بوده
 و دانست یم ها این ی همه .پرید وارتان رخسار از رنگ
 یادداوری با چنان هم
 .کرد عوض را بحث رسی    ع الله .میشد دیوانه اش
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 کارش به دوتاش ییک .دمبو  آورده خودم با دارو رسی یه_
 .بهش دادم میومد
 …راستر  .بیاد بهوش باالخره که روزاست همی   
 :داد ادامه و انداخت اینانا به نگایه .رفت جلوتر

 برای بمونید اینجا .ندار نگهش اینجا داری دوستش اگه_
 .میشه دردرس جفتتون

  خواید یم اگه
 
 همی    برای منم .برید اینجا از کنید زندیک

  تا فتمر  .رفتم
 
 .کنم زندیک

 داره کنه یم فکر بابا .بکنم تونستم نیم اینجا که کاری
 ما، حق در کنه یم لطف
 بیاره دست به شده جوری هر و خوایم یم هرچ   که این

  از اون .برامون
 
 زندیک

  از اینم .برادراش و خواهر
 
 خودکش   ییک .هاش بچه زندیک

 دیوونه ییک کرد،
، رو ییک شد،  …سنگ یکیم و رفت اینجا از ییک کشیر 

 تا گزید را لبش و شد خارج اش سینه از آیه .کرد سکوت
 .ندهد ادامه

 کاراتون دنبال میوفتم خودم بگو خواستر  خالصه_
 .خودم پیش برم یم جفتتون
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 .بری نیم پیش و کاری هیچ ملیک مقابل در وضع با اینجا
 یم آدمارو این همه
؟  مشونه .میدن گوش بابا حرف به فقط همشون !بیت 

 چ   ملیک ببیی    منتظرن
 .بیوفته هم تو برای اتفافر  وسط این خواد نیم دلم .میگه
 برم خوام یم بگو

 .نمیشه اینجوری .بسازم زندگیمو
 این بابا محاله افتاده که اتفافر  از بعد !وضعیت؟ این با_

 اون االن .بده رو اجازه
 .نداره قبول اینانارو حتر  دیگه

 یه وسط این فقط .میشه وایبخ تو اگه ویل .دونم یم_
 دونم نیم .هست مشکیل
 مطمئت   تو ویل …ویل نه یا کنم مطرحش درسته اصال
 رو پشه اون اینانا

 !نداره؟ دوست
 نذاشته .دانست نیم هم خودش .کرد سکوت وارتان
 اما برود اینانا سمت بودند
 .است کرده بال ست   را خودش چطور کیاشا که بود شنیده

 .دونم نیم_
 !داری؟ شک یا دون   نیم_
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 .دونم نیم_
 وسط .شده خارج عمارت از تنها اینانا گفتم یم نگهبانا_
 یم رس مرده اون راه

ان   با رسه،
 ریسیک همچی    هرگز شنیدم راجبش من که چت  

 بخواد کنه، نیم
 نه کنه یم همراهیش راه اول از خودش بده هم فراریش

 .جا فالن بیا بگه که این
 اینه مهم نیست، مهم اصال که ارهد دوستش پشه شاید
 من .خواد یم کیو اینانا
 نظرش زیر هم مرده اون و کرده فرار تنهان   به اینانا میگم
 یه مسلما داشته

 خت   بهش رسی    ع و براش بوده گذاشته پا به چندتان  
 .رسونده و خودش و رسیده
 .نبوده شده هماهنگ موضوع این
 که این .شد روشن وارتان دل در امیدی نور سوی کور
 مرد آن با هم باز اینانا
 .کرد یم قرص را دلش و بود دلگریم برایش نکرده فرار

م االنم_  نیم .بخوره کلم به بادی یه بزنم قدم ذره یه مت 
 اما نه یا داری خت   دونم
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 بودی باید بود کرده پا به شنگه الم یه بود اومده باز پشه
 گفت یم .دیدی یم و

 کردن تهدیدش اینانا با هم فعهد هر .خوام یم و زنم
 .میاد بازم اما .بسیر   و دهنش
 اونم معلومه .گوشمه تو هنوز دادش ن   و داد صدای
 اون و نیست خوب حالش
 یه برات اینم بابا بر عالوه اآلن .ترکیده بدنش کل روز

 .میشه حساب تهدید
 :شد تند وارتان

 !آخه؟ ساختست ازش کاری چه .کرده غلط خییل اون_
 .خودشه منافع دنبال اونم
 ی همه .نداختش نیم روز این به که نبود مهم براش اگه
 …تا نقششه اینا
 ش عده ماه سه که بدون   اینم باید اما .دونم یم دونم یم_

ی  تموم تا نمونده چت  
 زن نه االن .نخوره شناسنامش رو طالق مهر هنوزم .شه
 تو اما .اون زن نه توئه
 .برگردن هم به بازم ننتو  یم مرد و زن ماه سه این

 .الله دهان به دوخت چشم مبهوت و مات وارتان
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 .کنه ازدواج باره دو تونه نیم نشه تموم عده ماه سه تا_
 هم کیاشا که این مثل
ی نگذره ماه سه تا که کرده کفش یه تو پاشو  از خت 

 .نیست شناسنامه
؟ یم کجا از اینارو_  !دون 
 .خانوم عمه_
؟کوف چه دیگه عده این_  !تر
 اگه تا کنه، ازدواج تونه نیم طالق از بعد ماه سه تا زن_

 از بچه بفهمم شد حامله
 عده این شدن فارغ زمان تا باشه حامله اگرم .کدومه
 طالق امروز یعت   .باهاش
ه  تموم شدن فارغ از بعد شم عده شه فارغ فردا بگت 
 تموم عده امروز اگرم .میشه
  دوران تو و شه

 
ه رس به حاملیک  این شدن فارغ زمان تا بت 

 پیدا ادامه همچنان عده
 .کنه یم
؟ یعت  _  قراره که محرمن بهم هم عده زمان تو مگه !چ 
  با عده این

 
 تمدید حاملیک

 
       
!؟ شه 

داد: تکان  رسرسی  میلش  خالالف  بر   
الالله
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 .آره متاسفانه_
  وارتان

 
 کالفه .رفت فرو فکر در و زد موهایش به چنیک

 همه فکر کیاشا .بود شده
 .بود کرده را جایش

 …که نفر دو شما احیانا_
 راست و چپ به رسی بود فهمیده را منظورش که وارتان
 .داد تکان

ا این به حواسم .اصال نه_  صت   باید گفت بابا .هست چت  
 این از .چشم گفتم کنم
ا  فعال گه یم بابا کردم یم فکر .نداشتم خت   هم چت  

 و حرف ذره یه تا نکنم عقدش
 .بخوابه حدیثا
 خارج اتاق از .بود گرفته را جوابش .نگفت هیچ دیگر الله
 سمت به مستقیم و شد
 نشسته صندیل روی خانوم عمه .رفت خانوم عمه اتاق
 مت    روی دستش و بود

 غرق و کرد یم نگاه معلوم نا ای نقطه به .بود مقابلش
 زد در الله .بود کردن فکر
 ”بفرمایید”گفت یم خانوم عمه صدای شنیدن از بعد و
 .شد اتاق اردو 
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 صندیل به رس با خانوم عمه .رفت جلو و کرد سالم
 :گفت و کرد ای اشاره مقابلش

 !…بشی   _
 عمه باشد آنجا هم ها ساعت دانست یم .نشست الله

ی خانوم د خت   پس .نمیگت 
وع خودش  :کرد رس 

 این با نبوده بینشون ای رابطه گونه هیچ .پرسیدم ازش_
 وارتان از بچه حساب
 .نیست
 .نشده غافل جواب این از بود معلوم و بود دخونش 

 !خب؟_
 که خودش روی به بفهمه دارم وارتان از که شناختر  با_

 هم رو بچه هیچ نمیاره
ه گردن  بفهمه بابا .باشه نجاتشون راه تنها این شاید .میگت 
 کوتاه هم رو دفعه این
 .وارتان ی بچه خاطر به میاد

 !وارتان؟ مال بچه اون مگه_
 .که هست بگیم تونیم یم یلو نیست_
م .دختر  خیایل خوش_  کوتاه ملیک و کنه قبول وارتان گت 

 کردی فکر اما بیاد
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 !شینه؟ یم ساکت کیاشا
 رضایت بفهمه بابا .بفهمه اون نیست قرار ویل دونم یم_

 .برن اینجا از میده
 !بفهمه؟ کجا از قراره کیاشا
 مه بد همچی    .رفت فرو فکر در ای لحظه خانوم عمه
 سکوت ای لحظه .گفت نیم
 :داد وجواب کرد

 باید .کنه یم پیداشون باشن سنگم زیر بفهمه اگه ویل_
 یا ارزه یم ریسکش به دید
 .نه
 :داد جواب و زد لبخندی الله

 ارزه یم_
 و خودت رس به چ   ببی    .خودت با کردی چیکار ببی   _

 نگاه .آوردی دختر  اون
ا ن   خدا از اون ببی    کن، نگاه کن  .آوردن روزت به چ   خت 

 بدن ...نخور تکون
 !دید؟ صدمه همینقدر هم اون !شد؟ شکیل این هم اینانا
 :داد جواب بیم صدای با بود نشسته جدیت با کیاشا

 .نه_
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ه اون_  و دردی چنی    کشش بدنش ضعیفه، .ظریفه .دختر
 تحمل تونه نیم .نداره
 .نگذره ازشون خدا .کنه

 قبلش که نگفت .کرده لتحم را ها این از بدتر که نگفت
 چقدر و خورده هم تت  

 بیشتر  خاتون سلطان گفت یم اگر .داده دست از خون
 .خورد یم را اش غصه

م الیه_  که نداره مادر دختر  اون مظلومیتش، برای بمت 
 االن .باشه رسش باال

 !هست؟ زخماش به حواسشون !رسن؟ یم بهش اونجا
 رسکه و ست   عی    دلم کیاشا
 !کرد؟ براش کاری نمیشه یعت   .جوشه یم

 روی تا بود نشسته مادرش دست زیر زور به که کیاشا
 بگذارد مرحم هایش زخم
 :داد جواب حرص با
 .گردونم یم برش باالخره_
 اون .بدی کشیر   به و جفتتون خوای یم !چجوری؟ آخه_

 ی نوه .بود یک پشه
 بتونه اون شاید خب .داره دوسش اون گن یم .ملیک
 ...خوش
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 .پشتش هفت با کنه یم غلط ییلخ اون_
 پشش چشمان انتقام دانست یم .خورد جا خاتون سلطان

 یم اما .کرده کور هم را
ی هم هنوز قلبش تهه دانست  انسانیت اسم به چت  
 که کند یم وانمود فقط مانده،
 .بود مهم هم خییل بود، مهم وگرنه نیست مهم برایش

؟ عصبان   چرا خب_  اونجا ونهت یم دختر  اون اگه !میش 
 یم چرا بشه خوشبخت

؟ درست رس   براش اینجا آوردنش با خوای  خدا !کت 
 ...دفعه هر نمیاد خوش
اهنش و برخاست جایش از عصبانیت با کیاشا  از را پت 
 .برداشت تخت روی
 پوشید یم را لباسش که حیت   و کرد ای قروچه دندان
 :گفت

 مد نیم و ندادم طالقش هنوز .منه زن هنوز دختر  اون_
 برش تونم یم پس

 و کرد حساب روش نمیشه که کرد ثابت ملیکم گردونم،
 .نیست اعتمادی بهش

 هم او و کرد نگاهش شده گرد چشمان با خاتون سلطان
 :برخاست جایش از
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 ...تو مگه !ندادی؟ طالقش چ  _
 گفتم .دمم نیم و ندادم طالقش شنیدی درست آره_

 عده ماه سه تا اما دادم طالقش
یخ نه نگذره  .مجدد ازدواج نه هست شناسنامه از ت 
 یم انگار .کرد قبول ملیکم
 اون .وارتان به بندازه و بچش باشه حامله وقت یه ترسید

 یم من فقط و مارمولک
 مهم براش اولش از اینانا .نبود راض   اولشم از .شناسم
 با خواست یم فقط نبود
 انگ تا چهار خواست یم هم ماه سه این تو .نباشه من

 که دختر  اون به بونهبچس
 اینجوری برسه، وارتان به نذاره و بیاره رسش بالن   یه بزنه
 راض   و وارتان هم
 به هم کرده کاری هر خاطرش به کرده ثابت و داشته نگه
 منو حال خودش قول
 .گرفته

  چ  _
 

 باشه افتاده اینانا و وارتان بی    اتفافر  اگه کیاشا مییک
؟  که دون   یم !چ 
 تو بره بذاری داد رضا دلت چطور زنته نوزه اگه !...گناهه
 این و عمارت اون
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 اون تروخدا .هست که ملیکه ی نوه !روزش؟ و حال بشه
ه  با و معصوم دختر
؟ یم ییک ملیک  موضوع از حتر  معصوم طفل اون !کت 
 از ملیک .نداره خت  
ش و اون  یه فقط !مهمه؟ براش کردی فکر گذشت، دختر
 زجر و گناه ن   دختر 
 .دادی

اهنش های دکمه که یاشاک  هم را کتش بود، بسته را پت 
 :کرد تنش و برداشت

 بدونه، نیست وقتش االن اما .مهمه خیلیم اتفاقا مهمه،_
 که فهمه یم اینو روزی
 .خودم پیش همینجا باشه برگشته اینانا

 را لباسش رفت، پشش سمت به هراسان خاتون سلطان
د مشتش در  لحن با و فش 

 :گفت آلودی بغض
 مگه .کن تمومش خدا ترو !کیاشا؟ کت   چیکار خوای یم_
 !نرسیدی؟ خواستت به
 به اونو و خودت رس نمیاره، دووم دیگه دختر  اون خدا به
 رو کینه این نده، باد
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  مگه .کن تموم
 

  مگه !زنته؟ هنوز نمییک
 

 طالقش نمییک
 زبون با خب !ندادی؟
 مطمئت   انقدر اگه کن، تمومش و بگو و واقعیت خوش
 و دختر  این هنوزم که

 که .میاد کوتاه ملیک حتما پس مهمن ملیک برای مادرش
 یا که .میشه پشیمون

 ترو اینجا، بیاریش ذاره یم یا .رسش رو ذاره یم رو اینانا
 داستان یه دوباره خدا
وع جدید  از و رس   این .کیاشا دم یم قسمت .نکن رس 

 .بزن خط زندگیمون
 کیم حال که لحت   با و کشید مادرش رس به دستر  کیاشا
 :گفت بود شده تر آرام

 یه نباش، نگران تو .کنم یم چیکار دارم دونم یم خودم_
 اعتماد بهم شده که بارم
 .کن

 نگاه پشش به دارش نم چشمان پس از خاتون سلطان
ی چه دانست نیم .کرد  چت  
 هیچ و کرد سکوت دیگر که دید یاغ   چشمان آن در

 سکوت که هم کیاشا .نگفت
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 آرام مادرش که نشنید و شد خارج اتاق از دید را مادرش
 زیر و شد دعا به دست
 :نالید لب

 ، کیاشا دل به بنداز و دختر  اون عشق خودت خدایا_
 رحم به دلش اینجوری شاید
 ...کشید انتقام از دست شده که اونم خاطر به و اومد
*** 
 بود شده عمارت این وارد که زمان   از .بود آمده بهوش
 اش بیهویس   دمی   چن این
 این چطور بدنش فهمید نیم أصال .دانست نیم !بود؟
 .میاورد تاب را درد از حجم
 های زخم بود نشده خوب اش قبیل های زخم هنوز

 .بود شده اضافه جدیدی
 کردی عمر نصف مارو اومدی، بهوش باالخره پس_

 درد !چطوره؟ حالت .دختر 
 !نداری؟ که
ی صورت روی و چرخید نگاهش اینانا  ثابت بشاش دختر
 مانند لبخندش .ماند

 أصال .بود دل تهه از .داشت گرما لبخندش نبود، دیگران
ان شبیه  نبود، اینجا دختر
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ان    که هست حواسشان سنگسار و آبرو ترس از که دختر
 و بزنند لبخندی نکند
ی  .شوند آلوده گناه به نکند که .شود تلفر  دلت 
 لبخند همان با و گرفت را اینانا دست مچ گرمش دست
 :گفت

 ...هم خودت هم .نرماله وضعیتتم خداروشکر خوب_
 :داد ادامه و آورد تر پایی    را صدایش ولوم

 !...کوچولوت هم_
 بماند هم او که نداشت توقع انگار ماند، مات ای لحظه
 راز موضوع این بود قرار

 تکان جایش از کرد سیع .نداند کش بود قرار بماند،
 شآخ صدایش که بخورد
 .درامد

 شانس باز .کوفتس هنوز بدنت .دختر  نخور تکون_
 وضعیت اون تو خییل آوردی
 هم بود خطرناک خودت برای هم وگرنه .نموندی

 .کوچولوت
 برد جلو را رسش لبخند با و کرد ادا آرام را کوچولو هم باز
 :گفت آرایم به و
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 که داره اضار و قوی دختر  یه مادرش مثل اونم معلومه_
 مرحم بشه و بیاد

 .تنهاییات
 :شد عادی صدایش و برد عقب را رسش

 بار یه اومدنمون دنیا به از قبل آدما ما میگن که شنیدم_
 و میبینیم و زندگیمون

 که دیدیم زندگیمون از قسمت یه تو مهیم چت    یه حتما
 دنیا این به شدیم حاض  
  این و بیایم

 
 باش داشته صت   هم تو .کنیم قبول رو زندیک

 قشنگ لحظه اون باالخره
 .میده نشون و خودش زندگیت
 از را اش خشکیده های لب هایش حرف به توجه ن   اینانا
 لب آرام و کرد باز هم
 :زد
 !...آب_

 و ریخت کنارش ی کوزه از آب لیوان یه برایش رسی    ع الله
 ؛:گفت

 از پیش سال خییل که ملیک ی کوچیکه دختر  .ام الله_
 انگار .رفتم و کندم اینجا
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 منو که شم دچار بقیه رسنوشت به منم بود ترسیده اباب
 درس تا دنیا رس اون فرستاد
 .بخونم
 باب و گذاشت اینانا ی شده باندپیج   رس زیر را دستش

 کمکش رسش کردن لند
 .بخورد آب کرد

 برای دلم وقت هیچ راستش .برگشتم موقع بد خورده یه_
 دل تنها نشد، تنگ اینجا
 ازش من سهم و شده فوت رچنده .بود مادرم برای تنگیم
ه یه  باال برم که قت 

م گاهیم .برگردم و باهاش بزنم حرف خورده یه رسش  مت 
 اونم .خواهرم رساغ
 خییل شد، سنگسار پیش سال خییل .مادرمه نزدیک قت  
 اما گناه ن   گفیر   یم ها
ا این به عقلم موقع اون بودم بچه من  از .داد نیم قد چت  

 حرف هم موقع همون
 خودش جز و بست اتاقشم در بابا . شد قدغن ازش زدن
 وارد نداشت حق کش
 و خوب دختر  بود، بابا عزیزدردونه آخه بشه، اتاق اون

 خانوم و کن گوش حرف
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  از و شد نیم دور بابا از هم لحظه یه .بابا
 

 پا روی بچیک
 وقت هر .شد بزرگ بابا
 یم بقیه با بازی جای اون کردن یم بازی عمارت تو ها بچه
 . بابا بغل دوید
 بابا .بوسیدش یم کرد، یم بغلش ریخت، یم چان   براش
 از و کرد یم عشق هم
 خوب اینارو اما بودم بچه داشت، دوستش بیشتر  همه
 .یادمه
 موقعیتر  در کرد، یم نگاه الله به رمقش ن   چشمان با اینانا
 حرف به که نبود

 ادامه همچنان داشت قصد الله اما کند گوش هایش
 تا بود داده قول وارتان به .دهد
د دوش برود او  خودش کند عوض را هایش لباس و بگت 
 و بماند اینانا رس باال
 .بزند را هایش حرف او برگشت تا خواست یم حال

 کرد انتخاب براش بابا .دادن شوهرش کم خییل سن تو_
 نه بابا حرف رو اونم

 خواهر زمان اون .بود طرفه دو هم به حسشون .نگفت
 و عاشق ما ی رگهبز 
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 زدیک حرف باهاش خییل .بود شده کیاشا بابای ی شیفته
 یه تو بود کرده پاشو
 نیم .کشم یم و خودم وگرنه همی    بال و اال که کفش
 قبول بابا چطور و چرا دونم
 داشت، بچه و زن و بود متاهل کیاشا بابا موقع اون .کرد
 دل من خواهر دونم نیم
 .بود داده چیش به
 یم تازه شد، تت    اینانا های گوش تازه رسید که اینجا به

 دلیل دارد قصد الله فهمید
 بفهماند او به دارد سیع که .دهد یم توضیح را حالش این
 با کیاشا و ملیک چرا
 .دارند جنگ رس هم

 باال مارو زمینای کیاشا بزرگ بابا گفیر   یم طرفم یه از_
 سیع هم بابا و کشیده
ش هم .زنهب نشون دو تت   یه با داشت  بابای به بده و دختر
 و زمیناش هم و کیاشا

ه پس جوری یه  بود نوشته و سند تا چهار بینم این .بگت 
 و نداشت رسمیتر  هیچ که
ی باهاش تونست نیم بابا  سند انگار .کنه ثابت و چت  

 .بوده کیاشا دست اصیل
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ون صدا با را نفسش  :داد ادامه مکث کیم با و داد بت 
ه خالصه_  بدم، بهت دختر  بیا که کیاشا بابای خم رو مت 

 مرد یه هم کیاشا بابای
 میگفیر   رسی یه . نبود حالیش هیج   که الخمر و دائم

 ازدواج این به خودشم
 خواسته یم ملیک نه گفیر   یم دیگه رسی یه و بوده راض  

 کیاشا .کنه وادارش
 ال چوب تونسته یم تا و بود سخت رس مخالف هم

 نیم و کرده یم چرخشون
 ...که این تا .بره پیش خوب چ   همه ذاشته
 حرف   بود سخت برایش کرد، سکوت رسید که اینجا ب
 اش خانواده علیه که بزند
 یم برداشته دوشش روی از باری تا گفت یم باید اما باشد
 یم باید دختر  این شد،

 .شود یم محاکمه ، گناه کدامی    به فهمید
 دوران تو اونم کم سن تو .شد باردار خواهرم که این تا_

 درگت   انقدر بابا نامزدی،
 یه اینارو عرویس که بود شده دیگش دختر  و کیاشا بابای
 حاال .نداخت یم عقب
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 بهش زور به مستر  تو شوهرش که این طرف یه بارداریش
 بعدش و میشه نزدیک

 مال بچه میگ دروغ گفت یم طرف، یه رفت نیم بار زیر
 واقعا یا .نیست من

 زیرش از خواست یم و خواست نیم بچه یا نمیومد یادش
 که بابا .کنه خایل شونه
 سن تو دردونش عزیز .بیوفته پس بود مونده کم فهمید

 حامله ازدواج از قبل کم
 فقط .نبود هیج   اهل که آرویم لیدای اونم .بود شده

 بگه چ   یه بابا بود منتظر
 ملیک .زاری و گریه بود شده کارش لیدا .چشم بگه اون

 شب اون دومادش فهمید
 در ابروش و کنه ثابت نتونست اما لیدا رساغ اومد مست
 شاید میگم من بود، خطر
 اون از خدا کرده یم کیاشا خانواده با که کاری خاطر به

 رسش بدتر بال یه طرف
 بابا عالقه مورد دختر  چون شاید !لیدا؟ با آخه ویل آورده،
 مون باه خدا بود

 .کرد امتحانش
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 اشکش ی چشمه زد، یم حرف تر سخ به کرد، بغض
 ی گوشه دستمایل .جوشید
 صدای با عمیق نفس چند کشیدن با و کشید چشمش
 :گفت آلودش بغض

 که حق از ویل .بگم اینجوری راجبش نباید شاید .بابامه_
 !میشه؟ گذشت، نمیشه
 تمام و رفت یادش دردش کوتاه ای لحظه برای اینانا
 حرف به حواسش و هوش
 .بود الله های

 بابا عمارت، میاد کیاشا بابای شب یه دار و گت   این تو_
م ا بروب میگه  دختر
شم مثل بود ترسیده .بود ترسیده .بزن حرف  مثل دختر

 گفته .کنه خودکش   برادرش
 !ندادن؟ بهش و خواسته یم کیاشارو مامان عموم بودم
 و کرد خودکش   همی    رسه
  ترسید، یم همی    از بابا

 
 کدوم هر برادراش و خواهر زندیک

 شد خراب جوری یه
 داره، نگه دندون و چنگ با و هاش بچه خواست یم بابا و

  چون
 
 اونا زندیک
 .بودن ترسونده و چشمش
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 یم تت   رسش گذاشت، رسش روی را دستش ارام اینانا
 وال و هول با الله کشید،
 :گفت

؟_  اینا گفیر   موقع االن شاید ببخش !داری؟ درد !خون 
 دیر شاید گفتم اما .نبود
 بعدش که پیشنهادی به و بفهیم زودتر باید شاید بشه،
 .کت   فکر بدم بهت خوام یم

 :زد لب آرام دردش به توجه ن   اینانا
 ...بعدش خب_

 .میامد باال زور به و بود گرفته صداش
احت تو_  .میگم و بقیش بهتر  موقعیت یه تو کن استر
 را دستش اینانا که شود بلند جایش از که خواست و

 دوباره ناچارا الله توگرف
 کیاشا تا و گذرد یم رسعت به زمان دانست یم .نشست
 زد نیم کاری به دست
 این از را وارتان و اینانا و گفت یم را چت    همه رسیعا باید
 .داد یم فراری جهنم

 فقط ، افتاد اتفافر  چه نفهمید کس هیچ شب اون_
 و داد صدای و شد دعوا بعدش
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 نامویس ن   تهمت کیاشا بابای هب .دعوا و جنگ و داد ن  
 تو رفته گفیر   یم و زدن
 این تو .کنه درازی دست بهش داشت قصد و لیدا اتاق

 یم رس لیدا شوهر موقعیتم
 به رس   و همینه از بچت پس که زنه یم تهمت بهش و رسه
 نیم ملیک .میشه پا

ل رو أوضاع تونه  جا همه رو موضوع لیدا شوهر .کنه کنتر
 نمیگ و کنه یم پخش
 به نه کردن رحم جوونیش به نه .شه سنگسار باید لیدا
 همون .شکمش تو ی بچه
 بابای کار اینم گفیر   یم .میشه کشته لیدا بابای شبم

 از دور خواهرمم .کیاشاست
 بهمون فقط و شد سنگسار شب یه ما ی همه چشم
ش گفیر    از بابا جاست، فالن قت 
 نیم حرف ها مدت تا و شد خم کمرش شد، پت   شب اون
 .بود شده الل انگار زد،
 کنه جور و جمع و خودش اومد تا نداشت، کاری کش با

 شب اون بزرگمم خواهر
 دست بهش کیاشا بابای میشه مدغ و بوده اتاق اون تو

 یم انگار .کرده درازی
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 کنه وادارش و اون به بندازه و خودش اینجوری خواسته
تش  إضار هم لیدا .بگت 

 هرمینه از حرفیم اما نداشته، کاری باهاش کیاشا بابای که
 نزد، کیاشا بابای و

 درد این و کرد خودکش   هرمینه مدت یه بعد آخرشم
 .شد چندان دو بابا برای

 پش تا دو موقع اون کشت و خودش که بزرگم خواهر
 شب یه شوهرش ، داشت

 بعد و میشه درنده حیوونای است   و میوفته گت   جنگل تو
 ندچ تونسیر   فقط روز چند
 هاش بچه موقع اون .کی    پیدا و خونیش لباس تیکه

 وقت هیچ چون بودن، کوچیک
 بابا خواست به ازدواجش و نداشت دوست و شوهرش

 شوهرش برای هم خییل بود
 خواست به اولم ازدواج که بود داده گت   و نکرد عزاداری

 و بار این پس بود شما
 این زا .خوام یم و یک میگم خودم .کنم یم انتخاب خودم
 دست هم ادم همه این

 .کیاشا بابای روی بود گذاشته

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 دیگر بار را دستمال .بود خیس خیس صورتش بار این
 ، کشید صورتش روی
ه انگشتانش بازی به و انداخت پایی    را رسش  :شد خت 

 راجبش کش نذاشت بابا و سنگسارشد خفا در لیدا_
 چون هم هرمینه .بزنه حرف
اف خودش  درازی دست بهش گفیر   ههم بود کرده اعتر
 سنگسار به بابا انگار شده،

ی بدونن خواسیر   یم همه چون داد رضایت  تو که دختر
 پدر میشه باردار نامزدی
 رو لیدا کنه ثابت تونست نیم چون هم بابا .کیه بچش
 بخوابه قضیه تا کرد قربان  
 و نیاورد طاقت اومده پیش اتفاقات بعد هم هرمینه اما

 کرد، اویز حلق و خودش
 گفت یم ییک .کرد کارو این عشق شدت از گفت یم ییک
 ابروییش، ن   خاطر به

 اون خاطر به خواهرش که این خاطر به گفت یم یکیم
 اون اگه .شد سنگسار
 اون خان صابر خواد یم و خان صابر که کرد نیم إضار
 به نمیومد شب
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  همچی    و عمارت
 

 باعث و زدن نیم خواهرش به انیک
 .دنش نیم سنگسارش

 چند دونم نیم .شد ناپدید کل به مدت یه هم کیاشا بابای
 جنازش اما بود بعدش وقت
 این .نیست بار زیر بابا و باباست کار گفتم یم شد، پیدا
 بابا از کیاشا هم که شد
 بابا و زندگیش شدن خراب خاطر به گرفت دل به کینه
 گفت یم چون کیاشا از هم
 این و شد یم مومت زودتر کار نبود فضولیاش با اگه

 یم طرفیم از .نمیوفتاد اتفاقاتم
ه پشش از و پدر کار انتقام خواست  دو اونم باالخره .بگت 

ش تا  فاصله تو و دختر
 یه باید بود، رفته آبروش بود، داده دست از کم زمان  
 کارارو این تالف   جوری
 خورده قسم گفیر   یم کرد، سکوت سالها .جوری یه دراورد
 صابر های بچه نذاره
 بالن   همون گفت یم .کی    عاشفر  کیاشا بابای همون خان
 اومد هاش بچه رس که
ه خان صابر های بچه رس  .بیت   یم که شد اینجوری و مت 
 وارتان وضعیتم این تو
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 طوری نبود وارتان خاطر به اگه أصال ...و شد تو عاشق
 رفت یم پیش ای دیگه
 ریخیر   با خواست یم و بود داده دست از که آبرون   و

 تو و کیاشا ابروی
 بالرو این و بودن ابرو ن   خانواده این بگه که برگردونه،

 یم اوردن، ما رس
ئه و کاراش و خودش جوری یه خواست  چوب اما .کنه تت 

 از نداره، صدا خدا
 عشق .براش زد دیگه جای یه از خدا بزنه اومد که هرجا
 از ییک هم تو به وارتان
 تو خاطر به مدت این تمام !ی؟دید و وارتان .بود همینا
 معلومه و شد آب جلوش
 اش نوه داشت بارم این چون گذشته، سخت بهش خییل
 نوه داد، یم دست از رو
 .عزیزه براش خییل که ای

 لحظه کیاشا ی چهره شد، اشک از پر چشمانش هم اینانا
 کنار چشمانش پس از ای
 امتم و بود کشیده آغوش به را او که ای لحظه .رفت نیم

 جان به را دردهایش
 .بود خریده
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 اگه .دونیم یم خوب اینو .نداده طالق رو تو کیاشا_
 فقط کرده قبول اینو ملیکم
 لطمه کیاشا به بیشتر  تو آبروی بردن با که بوده این برای
 مدتم این تمام بزنه،
 همی    و نشده و بیوفتر  وارتان چشم از تو که بوده منتظر
 تر سخت براش کارو
ی یه اول روزای همون نهوگر  کرده  و بهت چسبوند یم چت  
 شاید .سنگسار هم تو

 .میشد خنک دلش اینجوری
 :زد لب ارام و گرفت راه اینانا چشم گوشه از اشک

 !کجاست؟ کیاشا_
 با و گرفت دست در را اینانا سالم دست رفت، جلو الله

 :گفت آرایم صدای
 .خودش عمارت گردوندن برش شنیدم .خوبه حالش اون_

 پس از نباش اون نگران
 خودش از بتونه که داره قدرت انقدریم میاد، بر خودش
 از ...تو ویل کنه دفاع
 یم .بچت خاطر به خودت خاطر به .اینانا بری باید اینجا
 با بگم، وارتان به خوام
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 وارتان نداره، کاری باهاتون کش برین اینجا از هم
 یم .هست بهت حواسش
 و بچت راحت خیال با تون   یم اونجا .خودم پیش برمتون

 این از و بیاری دنیا به
 !باشه؟ میگیم جوری یه طالقتم .یس   دور ادما
 :گفت بغض با اینانا

 .کیاشاست ی بچه این_
 برای خون   پدر تونه یم کیاشا نظرت به اما .دونم یم_

 این تو اونم !باشه؟ بچت
 تو فرستاد رو تو خودش اون نیست، تقصت   ن   کم داستان

 داد اجازه و عمارت این
 .بیاد رست بال همه این

 .داد نجاتمون که بود اون ویل_
 این بده، انجام براتون تونسته یم که بوده کاری ترین کم_
 همه اون مقابل در

 اینجا از باید تو .نیست هیج   کرده حقتون در که ظلیم
 کیاشا پیش نه چون بری،

 مثل و بچت نباش وارتانم نگران .اینجا نه داری آرامش
 یم بزرگ خودش ی بچه
 .نکن مقایسه ملیک با و وارتان .باش مطمی    اینو کنه
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 بود، شده خسته کشمکش هم این از کرد، سکوت اینانا
 دوخت سقف به را نگاهش

 راه چشمش ی گوشه از اشک چشمانش بسیر   با و
 باید کرد، یم فکر باید گرفت،
 .بود نمانده وقتر  دیگر .کرد یم فکر خوب خییل

؟ حرف خوای نیم نوزمه_  !بزن 
 :داد جواب و آورد باال را رسش

 .زدم قبال حرفامو_
 واقعیت حرفا اون از کدوم هیچ دون   یم خوب خودتم_

 و راستش چرا .نداره
؟
 

 !نمییک
ان   تمام_

 .گفتم و میومد یادم که چت  
 نداشت فایده اینطوری کشید، ریشش ته به دستر  کیاشا
 به را او دیگری طوره باید
 .میاورد فحر 
؟ یم سینه به کیو سنگ_  پدری برات که پدری !زن 

 چون کردی فکر !نکرد؟
 یه تا زن   نیم حرف همی    برای !کرد؟ شاهکار داد فراریت
 به ای خدشه وقت
ت پس !نشه؟ وارد ابروش  !کردی؟ فکر اون به چ   دختر
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 از دوری میشد، عصت   داشت کم کم کرد، سکوت
ش  عصت   کاف   قدر به دختر

 .بود دهکر  اش
ی از من کت   یم فکر چرا !تو؟ گردی یم چ   دنبال_  چت  

 چ   همه !دارم؟ خت  
ی هر .دونم نیم هیج   اینم از غت   گفتم، بهت و  یم و چت  

 هرمینه از باید خوای
یس،  .خوابیده خاک خروارها زیر اونم که بت 

 گفت یم ای دیگه چت    خان صابر اما_
 یادش یچت    که معلومه بود، مست شب اون ، اون_

 پرت و چرت کیل و نمیاد
 .ده یم تحویلت

 .نبود مست_
 رسی    ع خییل هم کیاشا .نباخت را خودش اما شد شوکه
 :داد ادامه

 همون .بود ترسیده عمارت، اومد که بود شب همون_
 نه نبود، مست دیدمش، شب
 هوشیاره داد، یم الیک بوی نه داشت عادی غت   حالت

 من گفت .بود هوشیار
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 از بوده اونجا هم لیدا گفت .نکردم باورش نکردم، کاری
س اون  رسید رس لیدا .بت 

 خواد یم خواهرش که فهمید نکردم کاری من که فهمید
 .کنه اغفال منو

ی من_  .دونم نیم چت  
 !...بودی اونجا شب اون تو ویل_
ی من گفتم_  .دونم نیم چت  
  یم پس_

 
 !کرده؟ درازی دست خواهرت به خان صابر یک

 .دونم نیم_
 ایستاد، لیدا مقابل و رفت جلوتر کیم .کرد سکوت یاشاک

ش شبیه  از .بود دختر
 .شود تمام جانش قیمت به اگر حتر  .نمیامد کوتاه حرفش

ی تو خوب خییل_  که دون   یم حتما اما .دون   نیم چت  
ت  .من زن االن دختر
 ازت ش علیه تونم نیم پس من زن چون کردی فکر

ت بدون اما کنم، استفاده  دختر
 به .آراکلیان همون عروس االن و دادم طالق وقته خییل و

 .برگشته خانوادش
 .دونه نیم و هویتش کش .کنه ازدواج وارتان با قراره
 این از بعد نیست معلوم
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 گی    استقبال ازش باز اغوش با کیه بفهمن اگه سال همه
  انگ بهش یا

 
 حرومزادیک

 .شد چند هر شه، دچار تو رسنوشت به اونم و بزنن
 .نداره ازش خویس   دل لیکم

 .اینانا رو گذاشت دست همی    برای أصال .بوده زن چون
 به که انتقایم گذاشتم منم

ه من از داره تو خاطر ت از و میگت  ه دختر  .بگت 
  دروغ داری_

 
 .مییک

 دیگر زد، یم را خودش زور تمام باید زد، نیشخندی کیاشا
 گلبهاری کردی پنهان
 زودتر باید نبود، جایز بود ملیک دختر  لیدا، همان که

 این به و بست یم را پرونده
 .داد یم خاتمه داستان

 لباسش ها دکمه سمت به دستش .میگم دروغ باشه،_
 صندیل روی که لیدا .رفت

 :گفت هراسان و برخاست جایش از رسی    ع بود نشسته
؟ یم چیکار داری_  !کت 

اهنش رسعت به کیاشا ون تنش از را پت   بدن و کشید بت 
 نمایش به را کبودش
 .گذاشت
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؟ یم اینارو_  !چیه؟ جای کت   یم فکر !بیت 
 او کبود تن روی و گرفت چشمانش از نگاه باالخره لیدا

 و کبود بدنش نشست،
 دهن کیاشا که کرد یم فکر ها کبودی این دلیل به داشت

 .کرد باز
ت که این خاطر به_  .دادم نجات و سنگسار از و دختر

، کن، نگاه خوب  همی    ببی  
 فرار سنگسار از تو .هست خودتم دختر  تن رو زخما
ت اما کردی  تونه، نیم دختر

ون اون اینانا اما بود گرم پدرت به پشتت تو  کس هیچ بت 
 به امیدش تمام نداره، و

؟ یم .ده یم نجاتش و میاد باالخره مادرش که اینه  !بیت 
ت  از بیشتر  االن دختر

 .داره نیاز بهت ای دیگه وقت هر
وع لیدا بدن کش روز به چه کرد، لرزیدن به رس   آمده دختر
 باال را رسش !بود؟
 داشت توقع کرد، نگاه کیاشا به ناباوری و بهت با و آورد
 حرف تمام بگوید که

 روی به بود تاییدی مهر چشمانش اما است دروغ هایش
 به بغض هایش، حرفش
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 های لب با ، شد رمق ن   پاهایش و زد چنگ گلویش
 :گفت آرام لرزانش

کم_ م روز به چ  !کردین؟ چیکارش !کجاست؟ دختر  دختر
 !آوردین؟
 ی سینه روی جانش ن   های مشت و گرفت اوج صدایش
 :آمد فرود کیاشا

 کرده چیکار باهات دختر  اون آخه نگذره، ازتون خدا_
 مگه من دختر  !بود؟

 !دارید؟ نیم بر رسمون از دست چرا !بود؟ کرده چیکارت
 با ذارید نیم چرا

م  .نداشتیم کاری باهاتون که ما .بکنیم و زندگیمون دختر
 داشتیم همه از دور که ما

 انقدر که مگه کردیم چیکارتون آخه کردم یم و زندگیمون
 مگه .دارید کینه ما از
م و من م چه دختر م ...فروختیم بهتون تری هت    دختر

 من اینانای !کجاست؟
 !کجاااست؟

 گرفت را لیدا دست کیاشا .کشید یم فریاد و کرد یم گریه
 :گفت و
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ت دم یم قول بگو، و واقعیت_  و برگردونم بهت و دختر
 حتر  کش نذارم

 .باشه نزدیکتون
 :داد ادامه و کرد مکث کیم

 تونم یم پس .منه زن االن تو دختر  .ندادم طالقش هنوز_
 .کنم کاری براش
 و ریخت چشمانش در را التماسش تمام کرد نگاهش لیدا
 :گفت

م با تروخدا فقط میگم چیو همه میگم_  نداشته کاری دختر
 هنوز من اینانای .باشید
 روز این به که بودم تر بچه اونم از من .بچس خییل
 دردی چ دونم یم .افتادم
م به و عذاب و درد این .داره  یم خواهش .ندین دختر
 ...کنم
 و داد دست از را خودش توان پاهایش و گفت را این

 .رفت حال از همانجا
  از بودند، گفته ملیک به را چت    همه

 
 قصد تا اینانا حاملیک

 اول ملیک .رفتنشان
 عمیقش اخم و نارضایتر  با آنها إضار به اما نرفت بار زیر

 کرده قبول باالخره
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 اینانا به بود، کرده موافقت الله نظر با هم وارتان .بود
 خورده قسم بود، داده قول
 را اش بچه و دمان یم جفتشان پیش ابد تا راز این که بود

 خودش ی بچه مانند
 اما نبود راض   دل تهه از که این با هم اینانا .کند یم بزرگ
 خاطر به .کرد قبول
 که دارد حق کیاشا گفت یم او به حش اما .اش بچه
 تهمت یادداوری با اما .بداند
 یم و فهمید یم اگر .شد یم پشیمان بود زده او به که هان  
 او مال بچه این گفت
 !چه؟ زد یم او به تهمت کیل هم باز تنیس
 و کرد پا ان و پا این کیم .رفت رساغش به الله شب همان
 :پرسید اخر در
 !داری؟ دوست کیاشارو تو_

 فکر به را او الله حرف همی    اما .بود محکیم نه جواب
 را کیاشا واقعا برد،

 کرد یم فکر جنیت   به فقط لحظه آن در !داشت؟ دوست
 روز هر شکمش در که
 شده که هم او خاطر به .شد یم بزرگتر  و کرد یم رشد
 این برای فکری باید
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 یم یادش مگر اما .بود فرار چاره تنها و .کرد یم وضعیت
 چه کیاشا رفت

 ست   را خودش او روز ان اگر !بود؟ کرده برایش فداکاری
 خودش نه کرد نیم بال
 .اش بچه نه ماند یم زنده
 جلوتر الله .زد صدایش برود قاتا از الله که این از قبل
 یم که سوایل از رفت،

سد خواست منده کیم بت   دریا به را دلش باالخره اما بود رس 
 :گفت و زد
 !آره؟ پزشیک گفتر  ...دارم سوال یه_

 :جنباند رسی و نشست صندیل روی الله
ی اره،_  !داری؟ درد !شده؟ چت  

 :داد تکان نف   ی نشانه به رسی اینانا
ی یه خواستم یم ویل ...ویل .نه_  ...بدونم چت  
س_  .بت 

مسار اینانا  :گفت بعد کیم و انداخت پایی    را رسش رس 
 باالخره ...ویل نه یا داری اطالع باره این در دونم نیم_

 خوندی، و درسش
 ...میشه یعت   ...بدونم خواستم یم داری، و سوادش

 :کشید اینانا رس به دستر  و زد لبخندی الله
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ی یه .بزن و تحرف باش، راحت_  هنوزجا اینجا که چت  
 با ادم اینکه ویل نیوفتاده
 بهتون موضوغ هر با رابطه در و باشه راحت پزشکش
 حرف باهاش راحت
 .نکش خجالت و بزن حرفتو .بزنه
 چطور را سوالش دانست نیم هم هنوز گزید، لب اینانا
 .کند مطرح

 ...من ...من ...بگم چطور ...راستش_
؟ تو_  !چ 

 تمام باالخر اینانا که رسید یم نظر به خونشد نقدرآ الله
 و کرد جمع را جرئتش
 :گفت

 ...شب همون ... با ازدواجم موقع یعت   ...اول شب من_
 ...خب_
 رسی اما .نداشتم خونریزی أصال شب اون ...شب اون_

 ...بعد
 .بود عادی زیادی برایش انگار .زد لبخندی الله

 ممکن بعضیا .نمیشن ارهپ راحتر  به ها بکارت از بعیص  _
 خونریزی أصال
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 خونریزی ممکن ها مدت تا ها بعیص   .باشند نداشته
 هم ها بعیص   و باشند داشته
 سوم و دوم رابطه تو ممکن نیست زیاد تعدادشون که
 به و شه پاره پردشون پرده

 پاره وقت هیچ پردشون هم عده یه حتر  .بیوفیر   خونریزی
 موقع مگر نمیشه
 .طبییع زایمان

 نگفته او به هارا چت    این کش.کرد نگاهش شوکه یناناا
 پرده دانست یم چه بود

 .دارد مختلف   أنواع هم بکارت
 یم خدا فقط .شد تلخ لبخندش دید را تعجبش که الله

 دختر  این روز به چه دانست
ان از خییل مانند و آمده  این قربان   شاید دیگر دختر

 نبود معلوم .شده موضوع
 داده نشان واکنش   چه موضوع این همیدنف از بعد کیاشا

 این روز به چه و
ک  .أورده دختر

 !باشه؟ متفاوت کس هر ماال ممکن یعت  _
 .آره_
؟ کدوم جز که بفهمن باید کجا از خب_  !دسیر 
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 همی    برای نیست، کش هر کار البته .بشن معایینه باید_
 .بری اینجا از باید میگم
  برای تو

 
 و پااین سوادشون سطح که ادما این بی    زندیک

 بیجا های تعصب هنوزم
ا فقط و دارن  و خشک های تعصب قربان   رو دختر

 .حیف   کی    یم خالیشون
 و رفت فرو فکر در کیم هم الله .گرفت را اینانا نگاه غم

 جدیدی چت    که گون  
 :گفت باشد آمده یادش

 که همون !یادته؟ کردم تعریف برات که و خواهرم_
 اونم .کردن سنگسارش

 اومده مست شوهرش شب اون گفت وقتر  .بود مینطوره
 ثابت برای رساغش
 تمت    تمت    ها مالفه تمام اما اتاقش تو رفیر   حرفش کردن
 همینم برای بود،

 ، باشه بوده من با گفت یم .رفت نیم بار زیر شوهرش
 تو اومدم گه نیم مگه
 اولش بار مگه !کو؟ هاش نشونه پس رساغش اتاق

 رمزق تختش چرا !نبوده؟
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 و کنه ثابت نتونست وقت هیچ بابا همی    برای !نیست؟
 اون به بده تن شد مجبور

 .کار
 .شد بلند جایش از و کشید سوزنایک آه
احت دیگه االنم_  راه باید دیگه روز چند کن، استر

 خوب باید موقع اون تا .بیوفتیم
احت  تکون نباید دستتم شه، بهتر  حالت که کت   استر

 سیع نماال  .باشه حواست .بدی
ی بخوان   خورده یه کن  وارتان یا بگو من به یا خواستر  چت  

 داشتر  کاری باهامم
 .اطرافه همی    کنه صدام بگو وارتان به

 داد، تکان رسی اینانا
م رس یه االنم_ ون مت   یهو زدم حرف لیدا راجب انقدر .بت 

 کرد، و هواش دلم
 دقیق چشماشو اونه، مثل هم تو چشای معصومیت

 .بود تو چشای رنگ هم یادمه،
م  رس بهت بازم برگردم زود کنم یم سیع .خاکش رسه مت 
 االناس وارتانم .بزنم
م دیگه من .شه پیدا ش کله و رس که  .مت 
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 توی رفت نگاهش و چرخاند را رسش اینانا و رفت الله
ه .باغ  درختان ی خت 

 درگت   ذهنش و شد خارج اش سینه از آیه .شد باغ داخل
 استر  .الله های حرف
ان به فقط مواقیع چنی    در همیشه گفت یم  زنان و دختر

 کش چون .شد یم ظلم
 زده او به تهمت همه آن کیاشا وقتر  .نداشت کاف   سواد
 ثابت او به باید چطور بود
 !بود؟ مهم انقدر موضوع این مگر أصال !کرد؟ یم
 خواسته اینطور ملیک .بروند مخفیانه امشب بود قرار
 شگو  به گفت یم .بود

 ممکن و دهد نشان واکنش   چه نیست معلوم برسد کیاش
 .شود شان راه سد است
 هم ملیک .بودند کرده قبول همه و بود منطفر  حرفش
 پر به و گفت نیم هیچ دیگر

 و بودند کرده جمع را هاشان وسایل .پیچید نیم پایشان و
 ملیک که بودند آماده
 .دهد خروج ی اجازه
ی و بود شده خارج عمارت از هم ملیک  به .نبود او از خت 
 رفته خودش ی گفته
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 از افرادش از تن چند با .دهد آب گویس   و رس تا بود
 جان   و شدند خارج عمارت
 اطراف به نگایه ملیک .ایستادند هم کنار عمارت از دور

 ییک به رو و انداخت
 :گفت و کرد آنها از
 تا باشید منتظر ها طرف همی    برن، باید مست   همی    از_
ه .انبی  احتمال به دختر

 تارییک تو نشه، شناخته که رسش رو ندازه یم پتو یه زیاد
 وقت یه کنید دقت
یدشون اشتباه  !دیگه؟ کنید چیکار باید فهمیدین .نگت 
 :شد بلند افراد ی سه هر صدای

 .آقا بله_
 هیچ از دونید یم بیوفته وارتان برای اتفافر  ترین کوچک_

 .گذرم نیم کدومتون
 .کنید جمع و استونحو  خوب پس

 .آقا چشم_
 از افتادین گت   طریفر  هر به نره یادتون فقط .خب خییل_

 وقت .نبودین من طرف
 نیم حرف افتادین اگرم ویل نمیوفتی    گت   .نکنید تلف هم
 کردن إضار خییل زنید
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 کیاشا منطقه به که زمان   تا ، کیاشاهی    طرف از میگی   
 شت   هم نشدین نزدیک
 !شد؟ فهم

 .آقا چشم_
 دیگه .باشه حواستون چشیم چهار االنم .خب خییل_

 گاف یکیتون .نکنم تکرار
 حواستون پس . پایی    کشه یم خودش با هم رو بقیه بده
 .باشه بهم

 و شد اسبش سوار تنهان   .شد مطمی    آنها از که ملیک
 عمه .عمارت به برگشت
ه پنجره پشت از خانوم  به و شد وارد رسی    ع .بود اش خت 
 .رفت رتانوا سمت
 :پرسید ارام بود منتظرش که وارتان

 !شد؟ چ  _
 را در اتاقش، داخل کشاند را او و گرفت بازویش از ملیک
 :گفت و بست

؟ وارتان_  به !بیاری؟ دووم غربت تو تون   یم !مطمئت 
 سالهاست نکن نگاه الله
 انقدر اما نبودم راض   اونم رفیر   با کرده، عادت رفته، که

ارو  از موقع اون چت  
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 شدم مجبور که افتاد اتفاقا انقدر و گذروندیم رس
 تو .نه رو تو ویل .بره بفرستمش

 .میمونه لنگ کارا خییل اینجا نبایس   تو .مت   راست دست
 کل خوای یم واقعا

 رو تو .وارتان تون   نیم !بری؟ و کت   رها اینجا و خانوادت
 تو شناسم یم من

 و بابات و زن  ن رس مامانت به روز هر تا .دوستر  خانواده
 شب روزت نبیت  
 اون خاطر به داری .میشه سخت برات دوری این .نمیشه
 .کت   یم کارو این ذختر 

  یه تونید یم هم همینجا
 
 رس   خودم .بسازید خوب زندیک

 کنم یم هم کیاشارو اون
 !خب؟ .نپیچه پاتون و پر که
 و فکرام من .اینانست اسمشم داره، اسم دختر  اون بابا_

 نیم مکونک اگه .کردم
 یم منو .نندازید پامون جلو هم سنگ حداقل کنیم

 بدم انجام بخوام و کاری شناسید
 .میدم انجام شده که طوری هر
 .تلخه .سخته غربت .کن فکر درست پشم ویل دونم یم _

 دووم ماه یه فوقعش
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  کل از کندن .میش   اذیت بعدش بیاری
 
 راحتر  چت    زندیک

 نشه دیر تا .نیست
 .بکن و فکرات
 .بود مانده حرفش، پای سخت و سفت زد، لبخندی وارتان

 یم زدم که حرف   پای حرفه، من حرف نباشید، نگران_
 نیست قرارم .مونم

  یه بخوام .دادم قول اینانا به من .شم پشیمون
 
 خوب زندیک

 این که بسازم براش
مش اینجا از باید بره یادش و تلخ روزای  به گوشه .بت 
 محل این عمارت این گوشه
 دیگه روزا اون اما .زندگیشه روزای ترین تلخ یادداور براش
 بار این .شد تموم

 .بکنید منو رس   اول باید بیارید اینانا رس بالن   بخواید
 .نمیامد کوتاه وارتان کرد، هم را تالشش آخرین ملیک
 داستان این خواد نیم دلش
 خودش که بود رایه بود، مجبور اما کند، تمام اینگونه را

وع  .بود کرده رس 
 به همیشه عمارت این دره بدون اما میلته، طور هر باشه_

 هر برو بازه، روت
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 مال اینجا .برگرد اینجارو هوای دلت و خواست دل وقت
 از که آبا برو أصال .توئه

 که این از قبل فقط !باشه؟ .برگرد گذشت آسیاب
ت پدربزرگ  برای و چشاش پت 
 یه سال چند و ریب الله مثل خوام نیم .بیا بست همیشه

 و بزن   رس یه بیای بار
 .برگردی زود

ینش های لبخند ان از زد، لبخند وارتان  ذهن در که شت 
 ثبت همیشه برای مخاطب

 :گفت و گذاشت ملیک ی شانه روی را دستش .شد یم
 هم که گردم بریم روزی یه ویل .نکردی تا خوب اینانا با_

 کرده فراموش اون
 براتون هم با شدن رو در رو وریاینط شاید .شما هم باشه
 اون باشه، تر راحت
 .کنید بغل هم رو تون نتیجه تونید یم روز

 وارتان برای بود خون دلش .داد تکان رسی ملیک
 کس عاشق کاش .مظلومش
 نادیده .رفت نیم پیش اینجا تا کاش یا شد، یم دیگری
 و اخت   اتفاقات گرفیر  
 .بود باال رس تف فقط عروسش عنوان به اینانا پذیرش
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 تا بود کرده تاکید الله و کشید دراز تخت روی اینانا
 از شدن بلند اجازه آخر لحظه
 به خون   حس .نبود خوش حالش .ندارد را تختش روی
 هم همی    .نداشت رفیر  

 از توانست نیم خواست یم هم اگر و بود کرده کسلش
 الله .شود جدا تختش
 مقوی سون   ، کنند درست سوپ برایش بود داده دستور

د جان بدنش که  .بگت 
 سیت   خانوم عمه باوری نا کمال در شد حاض   که سوپش

خانه از را  و گرفت آشت  
 از هم باز و بود تختش روی کش دراز اینانا .شد اتاق وارد
 به نگاهش پنجره
 خانوم عمه دیدن و شدن باز با .بود رویش پیش درختان
 سختر  هر به و کرد سالم
 عمه .تخت روی نشست و شد ندبل جایش از شده که

 مت    روی را سیت   هم خانوم
 معذب کیم اینانا .نشست صندیل روی و گذاشت کنارش
 جریان آن بعد از .شد
 .بود نشده رو در رو خانوم عمه با هنوز

ی؟ !چطوره؟ حالت_  !بهتر
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 تر معذب شد یم باعث هم همی    و بود جدی لحنش
 .شود

 .شکر_
 .زد نیشخندی خانوم عمه

  اینو_
 

؟ چ   نیک
 

 !بیک
 آمده، چه برای دفعه این دانست نیم کرد، سکوت اینانا
 بگوید که بود آمده شاید
 مثل که کند جمع را حواسش خوب دیگر را دفعه این

 هنوز .نیوفتد گت   پیش دفعه
 بود نتوانست و بود مانده نتیجه ن   تالشش که این از هم
ی موفقیت فرار  آمت  

 .بود کالفه باشد داشته
 !داری؟ و حوصلش .کنم تعریف داستان یه برات اومدم_

 ی عالقه همه ها روز این کرد، نگاهش متعجب اینانا
 داستان تعریف به عجیت  
 چه به است قرار دفعه این دانست نیم . بودند کرده پیدا

 .دهد گوش داستان  
 با گذاشت، اینانا پای روی و برداشت را سیت   خانوم عمه
 که کرد شاره رس

وع وع و خودش و کند رس   :کرد تعریف به رس 
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 نداشتم ست   .کردم تجربه پیش سالها من رو تو حال این_
 ازدواج شدم مجبور که
 یم و پش ، پدر .نداشتم انتخابم حق تو، مثل درست کنم
 یم پسند خودش و دید
 نیم بگه داشت جرئت یک .داد یم بله خودشم کرد

ی کسیم !خوام؟  گفت یم چت  
 تو بچه، خوام یم و صالحت من که کرد یم قایط پدره
 گفتر  یم باید ناچارا هم

ان   تمایم .چشم
 ازدواج همینطور شناختم یم که دختر

شونم کردن،  ناراض   اکتر
اض جرئت اما  خورده یه من فقط بینشون .نداشیر   اعتر
 نه، گفتم .داشتم زبون رس

 نشوندن منو شده که کتکم و زور با اما .خوام نیم گفتم
 قولش نچو  .عقد سفره رس
 اونم پا زیر بذارن و قولشون شد یم مگه .بودند داده و

 .خوام نیم من چون !چرا؟
 این رسنوشتت گفتم خودم به .کردم ازدواج .بود محال نه

 سیع و کن قبولش بوده،
  درست کن

 
، زندیک   مگه اما کت 

 
 !میشه؟ عشق بدون زندیک

ما     ا.  نشد  که  من  برای 
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ی  حش هیچ که دبو  فهمیده انگار شوهرمم .نگفتم چت  
 بهونه کم کم ندارم، بهش

یش وع گت   رسی هر و داد یم گت   غذا به اوالش  شد، رس 
 شکست، یم ظرف کیل

یش بهونه بعدش  نیست خوب داریم خونه که شد این گت 
 لباساش و کثیفه خونه که

 دستش رسی هر که رسید جان   به و نشده شسته خوب
 باری چند .شد یم بلند

 اینم ، انتخابت اینم بفرما بگم ابامب به و برگردم خواستم
 اینم صالحت، و خت  

 نیم و بودم بچه من و برام خواستر  یم که خوشبختر 
 شاید !بود؟ این فهمیدم،

 خودم با بار هر اما فهمیدیم، نیم ما و بود این خوشبختر 
 رو تو که پدری گفتم یم
 مهم براش شوهرت زدن کتک باید چرا زد عروس کتک با

 یم که همی    !باشه؟
 دوست و دستپختش یا نیست بلد داری خونه گفت
 داره حق گفت یم بابا ندارم،
 بیاد کوفته و خسته که کنه نیم جون شب تا صبح دیگه،
 لقمه یه نتون   تو و خونه
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 غلیط چه خونه تو پس جلوش، بذاری حسان   درست نون
؟ یم  !کت 

 عمه کرد، یم نگاه خانوم عمه به مبهوت و مات اینانا
 روی از آن   لیوان خانوم
 :داد ادامه و کشید رس را آب از مقداری ، برداشت مت   

 و زدم، حرف پدرم با بازم دادم، خرج به جرئت بازم_
 ازش که سییل بر عالوه
 ازش و گفتم بهش چیا که رسوند شوهرم گوش به خوردم

 بیشتر  حواسش خواست
 پس ، برم خونش تا تنهان   من گذاشته چرا که باشه، بهم
 !مرد؟ رفته کجا تتغت  

ت معت    اون دادن، یاد بهمون اشتباه موقع همون از و غت 
 داداشام از ییک روز

 ازم خونم، دم اومد روز یه شنوه، یم و بابام حرفای اتفافر 
 چیو همه من و پرسید
 مثل داشت، باد رسش بود، کوچیکم داداش گفتم، بهش
 همه از بحثش کال خودم
ی از گفت، نیم شمچ شد نیم مجبور تا .بود سوا  چت  

اض نمیومد خوشش  اعتر

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 مثل چون بود، لج باهاش همیشه بابا همی    رسه و کرد یم
 کن گوش حرف بقیه
 کرد یم سیع چون .داد نیم ادامه رو بابا راه چون .نبود
 و خواهراش هوای
 حرف چون خورد کتک ما رس بار چندین و باشه داشته
 .رفت نیم کتش تو زور
 خایم، ، ای بچه تو گفیر   یم ت،غت   ن   گفیر   یم بهش

 بد و خوب .نیست حالیت
ت با همشون از اما .دون   نیم  یه که انقدری بود، تر غت 
 خونم در صبح تا شب

 روم دست و اومد وقت دیر شوهرم وقتر  و داد کشیک
 جلوش رسید، رس کرد بلند

 یم بهش چت    همه ن   مرتیکه اون شد، دعواشون وایستاد،
 هشد من زن وقتر  گفت
 حتر  .کنم یم ادبش دارم که .منه دست چیش همه دیگه

 به که کرد تهدید و داداشم
 در دومادش پشت بابام دونست یم چون گه یم بابام
 روزگار هم بعدش که میاد،
 .گرفت شدت دعواشون .داداشمو هم کنه یم سیاه منو
 گرفت و داداشم جلوی خون

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ل و خودش نتونست که رسید جان   به و  و کنه کنتر
 درست و دراورد و چاقوش

 هنوزم . یادمه رو صحنه اون هنوزم سینش، وسط زد
 که خون   و بستش چشمای

 از لحظم یه حتر  .یادمه رو بود کرده پر رو خونه کل
 به نشدم ناراحت مرگش
 به .کشتمش یم من کاش گفتم یم لحظه هر که حدی
 فهمیدن، همه نرسیده صبح
 تف یه اومد فقط بابام و برام بریدن سنگسار حکم

 گفت و صورتم تو انداخت
 
 
  درک به أصال خودت زندیک

 
 .کردی خراب داداشتم زندیک

 آخرین تا بار این و برد لبش سمت به را لیوان هم باز
 .کشید رس را اش قطره
 دست نه و لرزید یم صدایش نه رسید، یم نظر به عادی
 نیم أصال اینانا .هایش
 .گوید یم او به را ها این دارد خانوم عمه چرا فهمید

 بود فهمیده ده های قابله از ییک که بود سنگسار از قبل_
 شوهرمم خانواده حاملم
 عروس میشه عوضش در گفیر   .دادن رضایت همی    رسه
 نگاه .پشم ییک اون
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 وقت هیچ و داشت دیگم زن تا دو که و پشش کثیف
 نیم زن .ره نیم یادم

 دو ناو .دیگش زنای برای خواست یم کنت    یه خواست
 خت   چت    همه از که نفرم

 کشیدن، یم کار ازم و کوبیدن یم منو شب تا صبح داشیر  
 خواب برای که جان  
 آب زمستون و پایت    تو بود، خراب سقفش بودن داده بهم

 بهار تو و کرد یم چیکه
ات از شد یم پر تابستون و  که سختر  هر با بچم .حش 

 بالها خییل برام، موند شده
 .بیاد داشت إضار چرا دونم نیم اما وفتهبی تا آوردن رسم
 ازم اومد که همی   

 که بخوره، منو مثل مادر شت   ذارن نیم گفیر   .گرفتنش
 من مثل مادری ذارن نیم

 شد، برابر چندین اذیتشون و آزار اون بعد کنه، تربیتش
 باز که بود بعدش ماه سه
 دیگه که بود شده ضعیف قدری به بدنم .باردارم دیدم
 سیع .نداشتم تن تو جون  
 دار بچه شوهرم ییک این دوم زن نشد، ویل بندازمش کردم
 و اولم بچه شد، نیم
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 از حاملم بازم دید وقتر  ، کنه بزرگ اون بودن داده
 و خسته که شب یه حرصش
 کرد پرت منو کردم یم تمت    رو باال طبقه داشتم کوفته
 جا وهمه افتاد بچم .پایی   
 اون بچه کشسیر   گان و کنم خودکش   خواستم گفت

 تمام .بهم چسبید هم خانواده
 به چ   دونستم نیم .نداشتم خت   داداشم از مدت این

 که شب یه اومده، روزش
 از زبون   چرب با شده طور هر رساغم اومد دومم شوهر
 کشیدم زبونش زیر

ون  و شده طرد مدت یه خونه از گفت فقط اون و بت 
 آموزش تا جان   یه فرستادنش

ی ن   سال دو از بعد یباتقر  .ببینه  رساغم اومد روز یه خت 
 یادمه دزدیک، اونم
 ییک اون.داشت زن به دست شوهرمم و بودم باردار بازم
 حالش دیدن یم تا زناش
 خوردناش کتک .من پیش فرستادنش یم عصبان   یا خراب
 !..دیگه بود من برای
مم به نامردا .بچم هم خوردم یم من هم  نیم رحم دختر

 صدای روز هر و کردن
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 .نبود ساخته ازم کاری هیچ و گوشم تو پیچید یم گریش
 بفهمه نذاشیر   حتر  چون
 دزدیک اونم بار چند بشه، نزدیکم ذاشیر   نیم مادرشم، من

 هر که بودم کرده بغلش
 از قبل و کردم یم ولش باید رسی    ع بود ترسیده چون بار
 فهمید یم کش که این
 وضعیتم فهمید شمدادا أوضاع این تو .شدم یم دور ازش
 باری چند نیست، خوب

 نیم ، بودم بریده دیگه منم نشد، و بده فراریم خواست
 دردرس براش خواستم
 از ییک دونستم یم و میومد روز هر اون اما کنم درست
 اونو ییک روزا همی   
 اما .برم باهاش کردم قبول پس شد یم رس   بازم و دید یم

 شوهرم روز همون
 و شد دعوا بازم فهمید، چیو همه و خونه برگشت زودتر
 ... بار این
ی صورتش کرد، سکوت رسید که اینجا به  نیم نشان چت  
 به بود معلوم اما داد

 آن از تر دردناک بود، رسیده داستانش دردناک قسمت
 و درد و کتک و اجبار همه
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 ...رنج
 اشاره غذا ظرف به هم باز و داد و قورت را دهانش آب
 : بخورد تا کرد

ایطت این از زودتر خوای یم اگه ...میشه رسد ربخو _  رس 
 اولش باید یس   خالص
 .بایس   داشته انرزی
 این از بیشتر  .برداشت را قاشق شده که سختر  هر با اینانا

 باالخره و نماند ساکت
 :آورد زبان به را بود رسش در که سوایل

 !میگید؟ من به اینارو چرا_
 و کرد پر وپس از را قاشق خونشد و آرام خانوم عمه
 :گفت

  شبیه زندگیت چون_
 
 بودن، قربان   زنا بوده تا منه، زندیک

 ن   ، بودن کم همیشه
 تا کنه یم اشتباه یک ببیی    بودن منتظر همه ، بودن ارزش
 رس رو شن خراب
شون، زنشون،  هیچ صدای وقتم هیچ .خواهرشون دختر

 جا هیچ به کدومشون
  از .نرسید

 
 همش ورچط دادن آموزش فقط بهشون بچیک

 به چطور ، باشن خون  
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 ندادن آموزش بهشون بار یک اما باشن شوهرشون فکر
 خودشون فکر به چطور
، دفاع خودشون از چطور باشن،   چطور اصال کی  

 
 زندیک

 !...کی   
 یم نزدییک احساس خانوم عمه با قبل از بیشتر  حال اینانا
 درد هم زن این کرد،
 .بود نکشیده کیم

 !کردین؟ ارچیک !شد؟ چ   بعدش خب_
 نداشت، جان خانوم عمه صدای برعکس اینانا صدای
 عمه اما .گرفته و بود آرام

 و کرد پر را وجودش تمام غرور گرفت، باال را رسش خانوم
 رسان   صدای با

 :گفت
 و رسش ریخیر   شد، کشته من خاطر به برادرم بار این_

 همشون پس از نتونست
 نشونه و شاهرگش گردنشو به زدن چاقو با نامردا بیاد، بر

 همونجا بود، گرفته
 حتر  برنمیومد، دستم از کاری هیچ و داد جون من جلوی
 آخر بار برای نذاشیر  
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 خونه جلوی و فرستادن و جنازش همینطور .کنم بغلش
 پشت بیا گفیر   و بابام ی
، تحویل و  بدزده، مارو ی خانواده عروس بود اومده بگت 

تیم ن   ما مگه  که غت 
 روزا اون تو انقدر و شد مرگ جوون اشمداد !بذاریم؟
 زدم و خودم و کردم گریه
 و داشتم خونریزی ها مدت تا افتاد، بچمم ییک این که

 این تا نرسید، دادم به کش
  و مرگ بی    روز یه که

 
 دستش رو منو ییک که بودم زندیک

 خودش با و کرد بلند
 کیه، نفهمیدم که بود جون ن   بدنم انقدر لحظه اون .برد
 که نبود،مت   مهم راممب

 چه وجب صد یا وجب یه دیگه بود گذشته رسم از آب
 دونم نیم !کرد؟ یم فرفر 
 داداش و کردم باز چشم باالخره که بودم بیهوش روز چند

 از .دیدم و وسطیم
 
 

سیم داداشامون از باید که بودن داده یاد بهمون بچیک  بتر
یم حساب ازشون  .بت 
 این خاطر به ترس از نه ترکید، بغضم دیدمش که همی   
 کوچیکه داداش شبیه که
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 در اونجا گفت اما بود رسسنگی    باهام موقع اون .بود
 کاری باهام کش گفت .امانم
  مسن خانوم یه با .موندم همونجا منم نداره،

 
 یم زندیک

 که ای خونه فاصله .کردم
  توش

 
 .بود ساعتر  دو ییک خودمون ده تا کردم یم زندیک
 دمفهمی .موندم همونجا
 خاطر به نه نیاورده، دووم زیاد داداشم فوت بعد بابام

 ابرون   ن   خاطر به فوتش
 زن دست بزرگمم داداش .بود انداخته راه فوتش موقع که
 و بود گرفته و بچش و

 داداش بود مونده فقط وسط این و بود برده باخودش
 التماس بهش همش .وسیط

ه منو که .بیاره و بچم کردم یم  شده بارم یه بذاره بت 
 دست از کاری اما ببینمش،

 و بود داده نجات منو که همی    برنمیومد، بیچارم اون
 خییل خودش بود داده فراریم
 اومد وسیط داداش شب یه که گذشت سایل سه دو .بود

 .بود عجیب حالش .دنبالم
 یه .خودمون عمارت برگردوند منو .زد نیم حرف أصال
 هم مشیک لباس دست
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 .گورستون سمت برد خودش با منو بعدشم بپوشم داد
 اتاق یه گورستون کنار

 دونستم نیم .شسیر   یم توش هارو مرده که بود کوچیک
ه چه اونجا  از .خت 
 حرف دیگه که بودم شده زبون انقدر سالها اون تو طرف  
 زبونم زدم،حتر  نیم
 نکشید طول خییل !اینجا؟ اومدیم چرا بگم چرخید نیم
 بری خوای نیم گفت که
 مگه گفت عصبانیت با بار این و کردم سکوت بازم !تو؟
 !ببینیش؟ خواستر  نیم
 یه با و تو رفتم مبهوت و مات ...دیگه ببینش برو خب
 یه روی ، رو بچه دختر 
 بود آماده و بودنش شسته و بودن خوابونده سنگ تیکه
 تر جلو شدن، خاک برای
مه دیدم تازه رفتم که ی ...دختر  برای عمری یه که دختر
 .ساختم و سوختم دنشدی

 شده شوکه .بودن کرده پیچش کفن .دیدمش باالخره
 و کنار زدم و کفن .بودم
 ...دیدم
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ون را اش شده حبس نفس رسید که اینجا به  تمام .داد بت 
 زن   او از اتفاقات این

 قهر هایش لب با خنده دیگر که زن   بود، ساخته جدی
 حرف زیاد که زن   بود،
 !داشت؟ فایده بود زده فحر  همه آن مگر زد، نیم

 کش .قبلنا مثل .بود خورده کتک .کبوده بدنش دیدم_
 .بود نسوزونده دل براش
 که کردن بزرگش کسان   .مادری نه داشت پدری نه چون
 و بودن خشم از دنیان  
 بالن   هر .پشم نه میومد خوششون من از نه که ، کینه

 و آوردن رسش تونسیر  
 .نگزید ککشم کس یچه شدن مرگش باعث وقتر  اخرشم
 گفیر   که شنیدم ها بعد
 !؟ چیکار خوان یم دختر  ی نوه گفیر   یم بوده، دختر  چون
 یم پش نوه یه

 که باباش، یادگار بشه باباش، عی    بشه مثال که خواسیر  
 یم .بده ادامه و باباش راه

ه چون گفیر   ی همچی    و بره مامانش به ممکن دختر  دختر
مم آخه خوان، نیم  دختر
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 دیگه های بچه مثل که .بوده شیطون و رس   دمخو  مثل
 تو بره زور حرف که نبوده
 مثل بود، من مثل .چشم بگه بگن بهش هرچ   و کتش
 ما مثل آدیم اونام .داییش
 .خواسیر   نیم

 بود سالها .پیش دفعات از تر طوالن   سکونر  کرد، سکوت
 حرف اندازه این به

 .دبو  کرده اش خسته زیادی زدن حرف حال بود، نزده
 یم نگاهش غم با هم اینانا
 یم را خودش ی آینده رویش پیش زن چشمان در کرد،
  چقدر .دید

 
 بهم شان زندیک

 ...داشت شباهت
 باالخره و برد اینانا لب سمت به را شده رسد سوپ قاشق
 :کرد باز لب از لب

 باید که هست ها راه خییل .بایس   داشته جون که بخور_
 .بری

 !میاد؟ بر دستم از اریک چه !کنم؟ چیکار باید_
ه موقع اون من .میشه پیدا رایه یه باالخره_  داشتم انگت  
 اما نداشتم، قدرت اما
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 یا کردم تالش کاف   قدر به دونم نیم .نبود ساخته ازم کاری
 بهش هم خییل نه،
ایط واقعا دونم نیم اما .کردم فکر  من واقعا یا نذاشت رس 
 مایه جون و دل از

 که مت   که گفتم یم خودم با ینوا همیشه ویل .نذاشتم
ی  دادن دست از برای چت  
م؟ خودم با پشمم برنگشتم چرا نداشتم  یه تنها ویل !بت 
 این .رسم تو میاد جواب
، نیم گفتر  بهم انقدر که م من .بود شده باورم تون   دختر

 از کاری و بود کنارم
 !بیارم؟ اونم و برم تونستم یم چطور حاال برنیومد دستم
 خودمم دوباره توق اون
 اون .برام بیوفته اتفافر  چه نبود معلوم و میوفتادم گت  

 که بود این فکرم طرز موقع
 پس و بچم روز یه که کنم فکر این به و بمونم زنده فقط
م  .نتونستم .نشد اما .بگت 
 باورم دیگه پوسیده افکار مشت یه بی    بود افتاده گت  
 ازش کاری زن یه بود شده

 .تحمل به جبورهم و نیست ساخته
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 کردن تعریف داستان ی حوصله دیگر .شد بلند جایش از
 یم دلش نداشت،
احت کیم و خودش اتاق به برگردد خواست  .کند استر

 اگه حتر  .کشه نیم میلت اگه حتر  .بخور و سوپت االنم_
 کم کم .میاری باال

 اینم تر سخت روزای برای و بدنت باید .بخور اما .بخور
 .کت   تقویت

 و بود کرده سکوت اینانا .رفت در سمت به و گفت را این
 ی ادامه درگت   ذهنش
 ها داستان تمام مانند خواست یم دلش بود، شده داستان

 در خوش پایان یه
 این در .غم رسارس بود داستان   نبود، اما باشد، انتظارش

 چت    یک به فقط بی   
 ملیک کرد کمکش که وسیط برادر آن کرد،یعت   یم فکر
 !بود؟
ی تازه که گون   اتاق از خروجش از از قبل  یادش چت  
 .کرد گرد عقب باشد آمده
ون ای اسلحه و لباسش زیر برد دست  اینانا .کشید بت 
 و رفت جلوتر برد، ماتش
 :گفت و اینانا سمت گرفت را اسلحه
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 .میشه الزمت بگت   اینو_
 عمه به و گرفت رویش پیش اسلحه از را نگاهش اینانا
 ترسیده گاهن .دوخت خانوم
 :او حس ن   نگاه تهه فرستاد را اش

؟ برای_  !چ 
ی یه باید نرسه زورت که جان  _  که باشه دستت چت  

 آدمارو این .برسه زورش
، کم دست ی نگت  ی با میارن زبون به که چت    از که چت  

 زمی    گذره یم ذهنشون
 .گذره یم رسشون تو چ   نیست معلوم .فرقشه آسمون تا

 داشته همراهت اینو
 از خایل داشتنشم اما نکت   پیدا نیاز بهش امیدوارم .باشه
ش .نیست لطف  به و بگت 
 .بچت خاطر به .خودت خاطر به .نکن رحم کس هیچ
 دانست نیم حتر  .گرفت را اسلحه لرزانش دستان با اینانا

 چگونه کردن شلیک
 .است

 .تونم نیم .ندارم و دلش من ویل_
 زد، نیشخندی خانوم عمه
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 باشه، وسط که بچت جون بحث .برسه که پاش_
 تو .کت   یم پیدا جرئتشم
ی .نگرفتر  قرار موقعیتش  برای مادر یه فهیم یم تازه بگت 

 به دست بچش جون
 .زنه یم کاری چه
ه همچنان اینانا  بود بار اولی    .بود دستش ی اسلحه ی خت 

ی همچی     دستش چت  
 .گرفت یم
 حمایت بابت فقط نداری، دوست و وارتان دونم یم_

 تا پس .ممنون   ازش هاش
 دیگه پشیمون   بعدش .بکن فکراتو درست بشی    رفیر   قبل
 .نمیاد کارت به
 :پرسید اینانا که کرد رفیر   قصد و
 !کنم؟ چیکار این با_

 .جدیت با و دقیق کرد، نگاهش خانوم عمه
 من .بچت و خودت از .کن دفاع خودت از باهاش_

 ویل .کنم دفاع بچم از نتونستم
 .کردم بعدش و کردم یم قبلش ایدب که کاری
 درست میگذرد ذهنش از که آنچه بود امیدوار اینانا
 حرف با خانوم عمه که نباشد
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 .کرد امید نا کل به را امیدش اش بعدش
ای به ها آدم_  .رسن یم عملشون رس 
ای به اونا مگه_  !رسیدن؟ عملشون رس 

 .زد نیشخند خانوم عمه
 رگبار به و ادشونخانو  کل و رفتم شب یه رسوندمشون،_

 اون خوده از. بستم
 که کسان   حتر  و مادرش و پدر و زناش تا گرفته مردک
 .کردن یم کار براش
 و بچم جون که کش نذاشتم حداقل اما نگرفت آروم دلم

 داشته جون خودش گرفت
 .گرفتم و جونش باشه،

 بدون اینانا به پشت و کرد باز را در .رفت در سمت به
 :تگف برگردد که این

 نتونستم وقت هیچ همی    برای .جون مقابل در جون_
 منرصف انتقام از و ملیک
 یم خواستر  هم تو .بودم گرفته انتقام خودم چون .کنم
 ادامه چرخه این به تون  
 خوش حداقل بعدش کن سیع اما ، بگت   و انتقامت بدی،
، حال  که انتقایم بایس 
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ی نتونه  .خوره یمن دردی هیچ به کنه ایجاد حالت تو تغیت 
 از راضیم من اما
 و خشمت هم تو .شد کم خشمم ویل نشدم آروم .کارم
 .کن کم
 گذاشته جا به برایش که ای هدیه با را اینانا و گفت را این
 .گذاشت تنها بود

 اینانا .رفیر   برای بودند آماده و بودند کرده خداحافیط  
 هیچ تحت که بود گفته

اییط  از بعد .شود رو به رو ملیک با خواهد نیم دلش رس 
 از الزم های برریس

 یم شان نگاه پنجره پشت از خانوم عمه .شدند خارج در
 در دم تا الله کرد،

 .شود یم ملحق انها به زودی به گفت و کرد شان همرایه
 حواسش تمام هم اینانا
 گفت یم او به حش .کشید یم انتظار و بود اطراف به

 یم دلش .اید یم کیاشا
 اتفاق آن از بعد ترسید یم .ببیند را او حداقل خواست

 و باشد آمده رسش بالن  
ی او به کش  سلطان برای حتر  دلش .باشد نگفته چت  
 هایش مادرانه و خاتون
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 ...خودش مادر و .داشت را هوایش انصافا بود، شده تنگ
 ابد تا داغ این که آخ
 رفت یم و کند یم دل اینجا از چطور .ماند یم دلش روی
 هنوز که حایل در

 !بود؟ نکرده پیدا را مادرش
 .نشید شناسان   تا رستون روی بندازید اینو_

 بلند دستش .انداخت رویش پیش نگهبان به نگایه اینانا
 او از رو پتو تا شد نیم
د  و گرفت را پتو آمد، کمکش به وارتان جایش به .بگت 
 به .انداخت رسش روی
 و فتگر  را دستش .ببیند را پایش جلوی که ای اندازه
 :گفت

 بدتر که نیوفتی    راه دنبالمون شما .بریم باید خب خییل_
 .میشه توجه جلب
 هم خودش و شود اسب سوار که کرد کمک اینانا به

 افسار .شد سوار بندش پشت
 بام پشت باال از که ملییک به همانجا از و کشید را اسب

 نگایه کرد یم نگاهشان
 کرد، خداحافیط   او با دیگر بار رسش دادن تکان با و کرد
 عمارت به کیل نگاه
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 بود ایستاده در دم که ای الله روی نگاهش و انداخت
 کمک تمام بابت .ماند ثابت
 کشیدن با و زد رویش به لبخندی بود، ممنون او از هایش
 راه اسب افسار
 عاشق که اون   مخصوصا بود، بلد خوب را مست  .افتاد

 تا و بود سوارکاری
 .بود رفته اسبش با هم را تر طرف آن ها کیلومتر 
 یه که اطرافش، و جلو به هم و بود اینانا به هم حواسش

 راه از ناگهان کش وقت
شان و نرسید  .کرد بیشتر  را اسبش رسعت .کند غافلگت 
 های شانه روی از پتو
 را این نای و کرد یم درد دستش هم هنوز افتاد، اینانا

 دیگر بار را پتو که نداشت
 بود شده دستش ی متوجه که وارتان ش،خود به بچسباند

 :گفت گوشش کنار آرام
 !داری؟ درد_

 :داد تکان طرفی    به رسی اینانا
م االن .بود دستم رو پتو سنگیت  _  .بهتر
 نمیشه و کش تارییک این تو نیست، بهش نیازی_

 حواسشون هم ها بچه شناخت،
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 .نباش نگران .هست
 :داد ادامه و کرد مکث کیم

 اتفاقات ذارم نیم دیگه .میشه تموم چ   همه باالخره_
 بابا .شه تکرار گذشته
 شده که قیمتر  هر به کرده، اشتبایه چه فهمه یم باالخره
 اون .فهمونم یم بهش
  تون   یم راحت خیال با تو وقت

 
 که هرجا اون   .کت   زندیک

 .داری دوست
 درست است   ی متوجه که داد ادامه بیشتر  رسعت با و

 کم ار  رسعتش .شد مقابلش
 پدر افراد از.ایستاد اسب مقابل هم خودش کم کم و کرد

 خوب را او .بود بزرگش
 .شناخت یم
 از باید رفت نمیشه مست   این از ریخته کوه جلوتر آقا_

 بخوایم بریم، اصیل جاده
 هم خانوم که مخصوصا باالست ریسکش بزنیم میانت  

 .هستند باهاتون
 !کرده؟ ریزش کوه_
 از زودتر هرچه باید .نیست امن زیاد ماطراف این .آقا بله_

 آقا .بشیم دور اینجا
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 قبل باید .نشه رفتنتون ی متوجه کش که داشیر   إضار
 بشه متوج کش که این از
 .بشیم رد جاده این از
د آماده جلوتر تا رفت و گفت را این  در وارتان .بگت 

ین دنبال سکوت  راه بهتر
 نیم هنوز و کرد حلقه اینانا دور را دستش یک .بود

 مرد آن حرف به باید دانست
 اینانا گوش کنار وار زمزمه شنید، صدان   .نه یا کند گوش
 :گفت

 بیان بقیه تا بگت   پناه جان   .برو فقط تو شد که هرچ  _
 !باشه؟
 باعث وارتان لحن .برگشت عقب به زده وحشت اینانا

 این از قبل .بود شده ترسش
سد را حرفش دلیل کند فرصت  سمتش به انوارت بت 
 شد، بلند شلیک صدا و چرخید
 شلیک صدای .دزدید را رسش و کشید بلندی جیغ اینانا
 و شد تر نزدیک بعدی
 طول کیم و بود کرده رم اسب .تر بلند اینانا جیغ صدای
د، ارام تا کشید  باز گت 
 :گفت هراسان شد، یم تکرار داشت گذشته اتفاقات هم
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 ...وارتان ...اکهخطرن اینجا واینستا .وارتان برو_
 دستش یک با وارتان برگشت، عقب به نشنید که صدان  
 چسبیده را اسب افسار
 نزدیک جان   بود اش شانه روی دیگرش دست و بود

 چشمانش بود معلوم ...قلبش
 مانده کم و شد گشاد چشمانش ...داشته نگه زور به را

 بزند حدقه از که بود
ون،  روی خون لمس با و برد جلو آرام را لرزانش دستان بت 
 زده وحشت تنش
 :گفت

ی یه خدا ترو وارتان ...وارتان_  یم ...وارتان .بگو چت  
 ...صدامو شنوی
 ...وارتاااان
 .زد یم صدا را وارتان و زد یم هق بلند .گرفت اش گریه
 وار زمزمه وارتان
 :گفت

 ...برو ...نا..اینا خطرناکه...نمون اینجا ... برو_
 فریادش صدای و گرفت دست در را وارتان صورت اینانا
 .شد بلند
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 نگفتر  مگه کن، تحمل وارتاااان !نیست؟ اینجا کش_
 باید !رسن؟ یم االن بقیه

 ... وارتان بریم باید ... برگردیم
 :گفت سختر  به و کرد ای رسفه تک وارتان

 ...برو ...س نقشه .. همش ..اینا ...اینا ...اینانا برو_
 بر دستش از کاری اینانا و داد یم دست از خون داشت
 هر دانست یم نمیاد،
 صدان   .پایی    شود پرت اسب روی از است ممکن لحظه
 به هراسان ...شنید

 تمام را کارشان تا اند آمده دانست نیم چرخید، سمتش
 برای که اند آمده یا کنند
 .کمک
 توانست فاصله همان از .شدند نزدیک اسب تا چند
 یم .بود آمده .ببیند را کیاشا
 .اید یم که دانست
 دیدن با .آمد پایی    اسبش از رساسیمه کیاشا رسیدند،

 و کشید پر سمتش به اینانا
 :گفت

؟_ یت که تو !خون   !نشد؟ چت  
 :نالید بغض با و داد تکان طرفی    به رسی ینانا
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 ...خورده تت   اون ...وارتان_
 .آورد پایی    اسب از را او و کشید اغوش در اینانارا کیاشا
 کمک با رسی    ع خییل
 با و کرد کول هم را وارتان بود کنارش که افرادی از ییک

 :گفت جدیت
ی اینجوری نباید_  تموم االن وارتان کن تحمل ...بمت 

 برمت یم االن ..میشه
 ...پش میش   خوب...عمارت
 که باشد طور همان دانست یم بعید .خندید درد با وارتان
 .گفت یم کیاشا

 برای لنگه یم کار جای یه دونستم یم .میای دونستم یم_
 گفتم رسدار به همی   
 یک به رو اینانا دونستم نیم تو جز به چون .دنبالت بیاد

م  .بست 
 درحایل و گرفت آغوش در را رسش کیاشا .افتاد رسفه به
 با را زخمش داشت که

 :گفت عصبانیت با بست یم لباسش
 هست، زدن حرف واسه وقت .نزن حرف خب، خییل_

 .داری نگه رزیتوان باید

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

ی  و شکار موقع خوردی تت   بارها .پش نمیشه چت  
 .نمیشه بارم این نشد، هیچیت

 .کن تحمل .میوفتیم راه االن
 که کندن   جان هر با و کرد رسفه دیگر بار چند وارتان
 :گفت شده

 نا ..اینا ...بگم خواستم یم ...نشد وقت دیگه شاید_
 ...زنته ...امانت دستت
 !باشه؟ ..بیوفته ملیک .. دست نذار باش، مراقبش
 لعنتر  انتقام این کن تمومش

 .. اذیت ... داره اینانا ..فقط ...فقط چون ...چون ..رو
 ...میشه

ا این نگران تو ...پش باشه_ ه االن نباش، چت    نگران بهتر
 این با ...بایس   خودت
 پا چ   واسه لنگه یم کار جای یه دونستر  یم وضعیت
 صت   چرا !اومدی؟ شدی
 !برسم؟ نکردی
 فرستاد را ییک و کرد اسبش سوار .بود بسته را وارتان زخم

 و برود همراهش
 اشک بهار ابر مثل هم هنوز ،.کرد سوار را اینانا خودش

 کیاشا ...ریخت یم
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 :گفت و شد سوار بندش پشت هم خودش
، آبغوره خودی ن  _ ه یه نمیشه، هیج   نگت   در اونم که تت 

 که نمرده هنوز .میارن
 !..کت   یم داری عزا براش داری
 برای شاید بود، دلخور او از هم هنوز نگفت، هیچ اینانا
 آرام فقط .رسیدنش دیر
 :زد لب

 .جوونه خییل مردن برای وارتان بدین، نجاتش خدا ترو_
 !..خییل
*** 
 بلند کیاشا بود، آماده منوچهر .عمارت رسیدند بعد کیم
 :کشید یم فریاد

 ...وخیمه اوضاعش ...بجنب منوچهر...منوچهر_
 کف را وارتان آمد، سمتشان به بدو بدو کیفش با منوچهر
 بودند کرده دراز عمارت

 .شد اش شانه از تت   آوردن در مشغول منوچهر و
 و بیشتر  خونریزی جلوی باید رفته ازش زیادی خون_

یم  .بگت 
 گرفته را وارتان بازوی و بود نشسته رسش باال که کیاشا
 :گفت بود
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ارو این من_  .بدیش تحویلم سالم باید .دونم نیم چت  
وع جدیت با منوچهر  بود، خورده تت   تا دو کرد، کار به رس 

 و شانه روی ییک
 و بودند گرفته نشانه را قلبش گون   .بازویش روی دیگری
 ترش طرف ان کیم
ی .بودند زده  با اینانا .بود نمانده وارتان رفیر   حال از تا چت  

 یشبرا لب زیر اشک
 از رساسیمه سیندخت و خاتون سلطان .خواند یم دعا
ون اتاق  سیندخت . امدند بت 
 دهانش جلوی را دستش نداشت را خون دیدن تحمل که

 را آمده راه و گرفت
 :گفت هراسان و رفت جلو خاتون سلطان اما برگشت،

ه؟ چه اینجا !؟ شده چ  _  ...که این !خت 
 مقابل را دستش و دکشی حیت   بود، شناخته را وارتان تازه

 اینانا .گرفت دهانش
 هق صدای و کرد رها خاتون سلطان آغوش در را خودش
 .گرفت اوج هقش
 :زد لب آرام خاتون سلطان

ی_ م نیست چت    خوب!...میشه خوب نباش، نگران .دختر
 !...میشه
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 کیاشا .نبود مطمی    زد یم که حرف   از زیاد هم خودش اما
 :گفت یم لب زیر هم

 !...کن تحمل ...پش کن تحمل ...کن تحمل_
به با کیاشا و بود شدن بسته حال در وارتان چشمان  ض 

 داشت سیع صورتش به
 :دار نگه بیدار را او
، هوشیار باید .نیست وقتش االن وارتان، نخواب_  بایس 

 !حرفام؟ به میدی گوش
 !...پش چشماتو نبند
 و الله پشش، ملیک، .شد باز در که زد یم حرف کیاشا

 وارد افرادش از تن ندچ
 ملیک به را خت   زودتر بودند کرده خراب که آنهان   .شدند
 آن و بودند رسانده
 .بود کرده فرار موقع همان بود کرده شلیک که کس

 ....پشممممم وارتااااان .....وااارتااااان_
 ملیک بود، کرده پر را فضا وارتان پدر و ملیک صدای
 نوه رس زد کنار را کیاشا
 کرده پر را وجودش تمام ترس گرفت، دست در ار  اش
 دادن دست از ترس .بود
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 شاید نشست، چشمش در اولی    برای اشک نم وارتان،
 این باعث دانست یم چون
 .بس و است خودش اتفاق

 ...بش   خوب باید تو .. پشم شت   .بیار دومم پشم_
ی ..جان بابا کن تحمل  چت  
 ...نیست
 او و گرفت را نبضش فتر  جلو .ریخت یم اشک که الله
 همراه منوچهر با هم
 درد .کرد باز لب از لب وارتان که زد یم حرف ملیک .شد

 فریاد نای اما داشت
ی بود فهمیده که ملیک .نه  صورتش بگوید خواهد یم چت  
 :گفت و برد تر جلو را
  خوای یم چ  _

 
 ..بزن حرف ...من شت   بگو ..پشم بیک

ی  !خوای؟ یم چت  
 :تگف آرام وارتان

 !آره؟ ...بود ... تو... کاره_
منده .خروشید ملیک اشک ی چشمه  .نگفت هیچ رس 
 خراب هم بد بود، کرده خراب
 چشمان در توانست یم روی چه با دیگر بود، کرده

 !کند؟ نگاه وارتانش
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 بخوای، ..اگه .. اما ...یدم..بخش من ..بابا نداره ..اشکال_
 .. اذیت رو نانا.ای
 ...نکن ..خدا .. ترو ...نکن ..بابا ..بخشم... نیم ...کت  

  تو چ   هر پشم باشه_
 

 به بخوای، تو هرچ   أصال بیک
 دیگه قسم خدا همون
 .شو خوب فقط بکن خوای یم کاری هر ندارم، کاری
 !باشه؟
 :خندید هایش رسفه میان وارتان

 ..هه..چا ..تهه .. یشه...هم ...کن..چاه میگن یم..قد ..از_
 بار وارتان .بود کرده سکوت و ریخت یم اشک ملیک
 به کرد، رسفه دیگر
 باالی گریه با که پدرش به نگایه .کشید یم نفس سختر 
 از و بود ایستاده رسش
 .انداخت دهد نجات را پشش که کرد یم خواهش دکتر 
 نگاهش زد، تلج   لبخند

 حواسش شود مطمی    خواست یم .رفت کیاشا سمت به
 در و هست اش امانتر  به

 ریخت یم اشک بهار ابر مثل که اینانان   روی نگاهش آخر
 از بعد و ماند ثابت
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 منتظر بود، منتظر .کرد تمام باز چشمان   با ای لحظه
 بار برای مادرش دیدن
 و رفت رفت، انتظار چشم و بود ندیده را او ...آخر

 عمارت کل در فریاد صدای
 !...پیچید
 چت    همه گذشت، بود که سختر  هر با وارتان مراسم

 بود افتاده اتفاق یهون   نقدرآ
 وارتان مادر و پدر و ملیک شد، نیم باورش کس هیچ که
 آرامگاه مدت تمام
 شوکه و ناباور همه که بود بزرگ غم این آنقدر .بودند
 فقط و گفتند نیم هیچ

 نیم ذهنشان در .آه و بغض و اشک بود شده کارشان
 همه ملیک.درد این گنجید
 مسبب را خود ...را انتقامش حتر  .بود برده یاد از را چت   
 یم مشکالت ی همه

وع خودش .دانست  نوه جان اشتباه یک با و بود کرده رس 
 را عزیزش ی

ش درد هنوز .بود گرفته  آن با و بود نرفته یادش از دختر
 درد با .بود نیامده کنار
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 از حرکتر  هیچ هفتمش تا .بیاید کنار بود قرار یک وارتانش
 چهلم بعد و نزد رس او

 شعله خشمش آتش دیگر بار .آمد خودش به تازه گویا
 تمام علت او نظر از . گرفت
 به شدنش ارام برای ...بس و بود کیاشا ها مصیبت این

 تا گشت یم کش دنبال
ئه را خودش تا .گردنش به بیندازد را چت    ی همه  کند تت 
 عزیزش جان خودش که
 !کیاشا؟ از بهتر  کش چه و نگرفته را

 .شد خارج عمارت از و برداشت را اش حهاسل شب یک
 .نگفت هیچ کش به

 نیم کنار چشمانش پیش از ای لحظه وارتان تصویر
 معنای به رسی این.رفت
 به بود کرده رفیر   قصد اش نوه بود، شده کور واقیع
 خواست یم .اینانا خاطر
 نوه .کرد یم ترش عصت   همی    و دهد نجات را او تا برود
 خاطر به مهربانش ی

 را بود کرده شلیک که آن بود، شده قربان   دیگری شخص
 گفته .بودند کرده پیدا
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 خت   چت    همه از وارتان گون   اما کرده شلیک درست بود
 را خودش و داشت
 وارتانش .بودند کرده تایید هم ها ییک آن و کرده بال ست  
 مرده دختر  آن خاطر به
 را وارتان تا بود کرده هماهنگ کیاشا اینانا خیالش در .بود
 و دهند کشیر   به

 حامله اینانا دانست یم حال که مخصوصا .بهم برگردند
 اول از همان از و .است

 خوب را وارتان .است کیاشا ی بچه بچه، این بود فهمیده
 که زمان   تا شناخت، یم

 هم قدر آن .شد نیم نزدیک او به کرد نیم عقد را اینانا
 ی بچه که بود مهربان
د، گردن را اینانا  شناختر  به توجه با همه دیگر را این بگت 
 داشتند وارتان از که
 .دانستند یم
 هان   نگهبان وجود با بود، بر از را عمارت این خم و پیچ
 هم باز داشت که

 گشت یم تارییک در را ها اتاق .عمارت به رساند را خودش
 اینانا اتاق باالخره تا
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به ترین بزرگ دانست یم .کرد پیدا را  کیاشا به که ای ض 
 طریق از زد توان یم

 .داشت شکم در را اش بچه حال که مخصوصا .است اینانا
 را اش اسلحه و گرفت را چشمانش جلوی خون آن یک
 یم که را اینانا .آورد باال

 اش خواسته به چون نبود، مهم بعدش دیگر کشت
 بعدش اگر حتر  بود، رسیده
 .زاندسو  یم باید و بود سوخته شود، کشته همینجا
 ی اسلحه که همی    بود کشیده دراز تخت روی اینانا
 رسش روی نشست ملیک
 تکان   نبود، اش چهره در ترس از اثری .کرد باز چشم
 سمت چرخید و خورد
 را اش پرده که هان   پنجره توسط ماه نور با اتاق .ملیک
 بود کشیده اینانا خود
 ماشه کند فرصت ملیک که این از قبل .بود شده روشن

 ارایم به اینانا بکشد ار 
 :گفت

 .بودم منتظرت !اومدی؟ باالخره_
 حرصش و کرد اوج خشمش اینانا صدای شنیدن با ملیک
 :شد بیشتر 
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 میشم امشب خودم .بودی عزرائیلت منتظر .دهنتو ببند_
 فرستمت یم و عزرائیلت

 ...تولتو اون هم خودتو هم .وارتان پیش
 .کرد شنگاه و نشست تخت روی شد، بلند اینانا

م_  اگه !برات؟ کرد چیکارا وارتان که ندیدی !نکردی؟ رس 
 تو که نبود وارتان
ستون گوشه اینا از زودتر خییل  آدم همه این .بودی قت 
 چطور !وارتان؟ چرا

؟  حواسش بازم اون و کردی غلط یک و هزار!تونستر
 داشت سیع بازم بود، بهت
ون، بکشه من چنگ از تو  دری هر به نجاتت خاطر به بت 
 گردن تولتم حتر  زد،

 ...کثافتر  خییل !جوابش؟ بود این وقت اون گرفت،
 با تونستر  چطور ...خییل
؟ و کار این وارتان  !بکت 
 یم که بود وارتان   عزادار دلش در هم هنوز که اینانا

 کرده برایش ها چه دانست
 گرفته صدای با داد هم را جانش خاطرش به چطور و

 :گفت
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ت پس_ ؟ دختر  اعتماد بهش همه این که یدختر  !چ 
،  خوب حقت در انقدر داشتر
 بود، کنارت لحظه هر بود، نگرانت داشت، دوست بود،

 و پشتش تونستر  چطور
 ای دیگه وقت هر از بیشتر  که موقیع درست و کت   خایل
 رهاش داشت نیاز بهت
ت مگه !؟ خودش حال به کت    نور مگه !نبود؟ دختر

 بهت مگه !نبود؟ چشمیت
؟ اعتماد چشمات از بیشتر   کارو اون به چرا !نداشتر
 !کردی؟ باهاش
 دختر  این بود مانده کم .گرفت را چشمانش جلوی خون

 یادداوری برایش را گذشته
 حال چون.بود گذاشته بدی چت    روی دست و .کت  

 از عزیز دو دو برای جگرش
 .بود سوخته اش رفته دست

 .نداره تو به ربیط هیچ من دختر  که نزن زر_
د، دستش در تر محکم را حهاسل  از تر خونشد اینانا فش 
 آن در دیگری وقت هر

 او از اخت   اتفاقات .بود زده زل ملیک صورت به تارییک
ی  ساخته سخت دختر
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 .بود
 مگه !شدم؟ شماها انتقام قربان   من و نداره ربیط من به_

ت انتقام  من از و دختر
؟  !نگرفتر

 به چه و نجس یتو  .نیار منو دختر  اسم .دهنتو ببند_
 مادر همون از تو !من؟ دختر 

 .قاتل قاتیل تو .هستر  کثیف   دختر  چه معلوم فراریت
 و تو .کشتر  تو منو وارتان
 .چت    همه ن   کیاشای اون
 پیش مرد از دیگر که بود خوب چه زد، نیشخندی اینانا
 یعت   ترسید، نیم رویش

 .ترسید نیم هیچکس از
 ترین بزرگ تو چون .هسوز  یم برات دلم !چیه؟ دون   یم_

 خودت از و انتقام
،  ویل بقیه سوزوندن برای کردی روشن آتیش گرفتر

 از اول که اون   نفهمیدی
 و چنگ با بودی، خودت سوخت آتیش این تو همه

 که آدمان   خوای یم دندون
 از اون .دادی دست از و همشون اما کت   حفظ و موندن
ات  و یکیشون که دختر
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،  و یکیش بکشه، و خودش یگمد ییک شدی باعث کشتر
 اون رفت که داری فراری
 تا ازت شدن جدا گرفیر   زن که پشات نبینتت، تا دنیا رس
 نوه .نسوزن تو آتیش تو

 خودت از وقت هیچ اما بود کنارت وارتان ...ببی    و هات
 .نبود راض   کارات و
 که کیه .نداره ای دیگه راه چون .مجبوره کنارته کش هر
 یشتپ خودت خاطر به

ی جز باشه مونده  !دادی؟ باد به و رسش خودت که دختر
 دستبند اون !شنایس؟ یم کجا از منو دختر  تو شو، خفه_
 !اوردی؟ کجا از و

 از را چت    همه وارتان غم بود، افتاده یادش دستبند تازه
 .بود برده یادش
 :گفت و ایستاد ملیک مقابل .برخاست تخت روی از اینانا

؟ و مادرم بنددست !دستبند؟ کدوم_
 

 !مییک
 این از بیش ذهنش نگذاشت کرد، قفل ای لحظه ملیک

وی های به و کنه پیش   چت  
 .کند فکر معقول غت  
 سفت را گردنش و چسباند اینانا به را خود محکم قدیم با

 خفه قصد به .چسبید
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 از و داد یم فشار او گلوی روی محکم را دستش کردنش
ده های دندان بی     فش 
 :غرید اش

 !داده؟ بهت یک رو دستبند اون .نده من تحویل ندچر _
 حرف !آوردی؟ کجا از اونو
م و جونت ذره ذره وگرنه بزن  .میگت 
 دستش گفت، نیم هیچ و بود زده زل چشمانش در اینانا
 نشست، ملیک دست روی
 فشار را دستانش رحمانه ن   ملیک و بود آورده کم نفس
 ای لحظه اینانا .داد یم

 بچه برای دلش حال خودش از بیشتر  بست، چشم کوتاه
 مانند .سوخت یم اش

 سختر  داشت روزگار نیاورده درد به هنوز بود خودش
 .داد یم نشانش را هایش

 رسنوشت به هم او اگر بود، ترسیده آوردنش دنیا به از
 !چه؟ شد یم دچار خودش
بان نبود، تنفس برای هوای دیگر  بود، رفته باال قلبش ض 
 یشگلو  وحشیانه ملیک

 دیگر کرد یم حس بود، رسیده جنون به بود، چسبیده را
ی  دست از برای چت  
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های تمام .ندارد دادن  .بود داده دست از را ارزشش با چت  
 تو دست من دختر  دستبند بگو .کثافت بزن حرف_

 و دستبند این !کنه؟ یم چیکار
 من لیدا برای دستبند این .بود کرده درست براش خودم
 پیداش کجا از بگو بود،

 !...بزن حرف !آوردی؟ کجا از اینو !کردی؟
ی  باز شدت با در که بود، نمانده اینانا شدن خفه تا چت  
 رساسیمه کیاشا و شد

 را دو آن که شده سختر  هر به رساند، اینانا به را خودش
 با اینا و کرد جدا هم از

 کنارش رسی    ع کیاشا .افتاد رسفه به زمی    روی افتادنش
 و نشست زمی    روی
 حرکتش هر در شد یم را نگران   کشید، آغوش به را رسش
 شده هراسان دید،
 روز به چه رسید یم دیرتر ای لحظه اگر نبود معلوم .بود
 .میامد اینانا
 رسی    ع زمی    روی بود شده پرت تر طرف آن کیم که ملیک
 اش اسلحه و شد بلند
 :گرفت باال را
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م هم با و جفتتون جون !اومدی؟ باالخره_  باید .میگت 
 چشم به و هم دادن جون
  که بابات از اون .ببینید

 
 از اینم کرد خراب و هممون زندیک

 .نحست عروس و تو
م شد باعث بابات  کاری بابات .بکشه و خودش دختر
ام از ییک کردی  ن   دختر
 شدم مجبور و چسبوند بهش انگ تا هزار و بشه آبرو

 این بقیه وگرنه .بکشمش
، ازم و وارتان ...تو حاال و .کردن یم کارو  و ام نوه گرفتر
 ازم و زندگیم .گرفتر 
 باید نه !خودت؟ حال به کنم یم ولت کردی فکر گرفتر 
 بچه ی همه خون تاوان
م ازت و زندگیت بدی، پس و هام  ازت و زنت .میگت 

م  ازت و بچت .میگت 
م م ازت و خانوادت کل .میگت   .میگت 
 نگاهش اشتد سینه در را اینانا رس که همانطور کیاشا
 شده دیوانه مرد این کرد،
 ..قبل از تر دیوانه .بود

  داری چ  _
 

 یم و زندگیمون داستیم ما!خودت؟ واسه مییک
که      بودی  تو  این  کردیم 
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  به زدی گند و زندگیمون وسط پریدی دفعه هر
 
 ما زندیک

 مقرص دنبال .خودت هم
 .کردی خودت کردی کاری هر نگرد،

، خفه جفتتون ..شو خفه_  دستبند چون کردین فکر شی  
م  کاری هر دستتونه دختر
 همون با من تونید یم که !بکنید؟ تونید یم بخواید
 نه !دارید؟ نگه ساکت دستبند
 یم باالخره کنم یم پیدا خودم و جوابش . خوندین کور
 یم غلیط چه دارین فهمم
،  جفتتون کلک امشب گذرم، نیم نفر دو شما از اما کنی  

 .کنم یم و
 ملیک بود قرار اگر تا ایستاد اینانا جلوی شد، بلند کیاشا
ش کند شلیک  به اول تت 

 .بود کرده وارتان که کاری همان .بخورد او
ی بگردی، جواب دنبال چقدر نیست مهم_  نیم پیدا چت  

 از که کش چون .کت  
ی دنبال همیشه .کنه یم فرار واقعیت  که گذره یم چت  
 و .خودشه ذهن ساخته
 خراب و چ   همه بزن خواد یم لشد کنه نیم پیدا چون
 منو سال همه این .کنه
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ت مرگ باعث صابر کردی یم فکر چون کردی متهم  دختر
 یم خودتم اما شد
 باورت خودتم که گفتر  دروغ انقدر .نبوده اینطور دون  
 که شده باورت .شده

 به چ   کردی فکر اما .بودین قربان   خانوادت و خودت
 !آوردین؟ ما روز

ات از تا دو کت   باور نخواستر   .مردن تو خاطر به دختر
 .تومرد خاطر به وارتان

 نفر چند دیگه .تو ی احمقانه و پوچ ها نقشه خاطر به
 کشیر   به باید هم رو دیگه
 .تو از .توئه مشکل بفهیم تا بدی

ید که شماها .شو خفه .شو خفه .شو خفه_  همه بمت 
 این ی همه دلیل .شه حل چت   

 .درک به برید همتون .تو ی خانواده و تون   مشکالت
 و زنت و تو مخصوصا

 .راهیت تو ی توله اون
ی چه از ملیک فهمید نیم شد، مات کیاشا نگاه  حرف چت  
 :پرسید ناباور .زند یم
؟ یم حرف داری چ   از_  دیوونه !بچه؟ کدوم !زن 

 !شدی؟
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یک ملیک  که اینانان   سمت رفت نگاهش و خندید هیستت 
 عمیق های نفس هنوز
 .بود و گردنش دور دستش و یدکش یم
  خوای یم یعت  _

 
؟ نیم بیک  عیل کوچه زدی و خودت!دون 

 نیم مثال که چپ
 بندازینش خواستی    یم نقشه با .توئه از بچه این دون  
 منو ی نوه و وارتان گردن
 از نحش که کرد ثابت هم بچه این !آره؟ بدین کشیر   به

 که کش هر و .شماست
 .میاره شنح بشه خانواده این شامل
 و شدند متوجه همه باالخره که بلند ملیک صدای آنقدر
 ملیک .شدند جمع اتاق دور

 باالخره برود، جلو کرد نیم جرئت کش و داشت اسلحه
 آن در و بود دار داغ

 کیم حال که اینانا .میامد بر او از کاری هر موقعیت
 جایش از بود امده جا حالش

 .برخاست
 هایش حرف باید .ایستاد ملیک جلوی و زد کنار را کیاشا

 واقعیت باید زد، یم را
 .ملیک صورت توی کوبید یم را
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 .آوردم نحش خودم با انگار تولدم بدو همون از منم_
 نیومده دنیا به هنوز چون
 به .شه سنگسار مادرم بود قرار من خاطر به که بودم
 که شد مجبور من خاطر
 تا کنه ازدواج نداشت روچ تعادل که مردی با و کنه فرار
 آدما این بی    بتونه
 
 
؟ چه اما .کنه زندیک

 
 یه تازه مرد که مادرم شوهره !زندیک

وع جدید داستان  رس 
 یم ناجور پیشنهادای ما به میومدن طرف هر از شد،
 نیم جان   به وقتر  و دادن

وع رسیدن  !چرا؟ دون   یم .زدن تهمت به کردن یم رس 
 این بودم، نحس من چون
 با .بود کرده رسایت منم به شما ادهخانو  و شما نحش
 مادرم برای عالمه یه خودم
 از منم چون .بودم شما ی نوه من چون آوردم نحش
 آراکیان چون بودم، آراکلیان
 یم رسید، تکمون تک به شما از نحش این و بود نحس

  خواستی   
 
 رو همه زندیک

  خوب هاتون بچه تا کنید خراب
 
 تنها نه ویل کی    زندیک

 
 
 ازشون رو یهبق زندیک
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  هاتونم نوه و بچه نذاشتی    حتر  گرفتی   
 
 تت   یه .کی    زندیک

 تت   تا ده زدین بقیه به
  با دارین فهمیدین أصال .خودتون به

 
 یم چیکار بقیه زندیک

 !کنید؟
 و کشید را ماشه بود رسیده خط آخر به دیگر که ملیک

ه شود خفه:گفیر   با  ی ختر
 .کرد شلیک .هرزه
 در را او و کشید سمت کشید را اینانا رسی    ع کیاشا

 او خودش کرد، پنهان اغوشش
ان باید حال و بود انداخته روز و حال این به را  کرد یم جت 

 .برایش
 سلطان بود، شده حبس دویشان هر ی سینه در نفس
 دیگر و سیندخت و خاتون

 امشب .کشیدند بلندی جیغ در پشت های خدمتکار
 .نبود ملیک دار جلو کش دیگر
د خودش به را اینانا حکمم کیاشا  زمزمه آرام شوکه و فش 
 :کرد

؟ تو_  !خون 
 آن راز خانوم عمه .دهد تکان را رسش توانست فقط اینانا

 باالخره را دستبند
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 این مرکز در او چرا که بود گفته .بود کرده فاش برایش
 ...است انتقام
ی رفت، جلوتر ملیک  درستش حرف با بشود که نبود چت  
 آن در ملیک .کرد

 .کرد نیم باور را حرف   هیچ موقعیت
 رها کیاشا آغوش از کرد سیع و برد باال را رسش اینانا
 .شود

 من کشیر   با اگه .کن شلیک کنه، شلیک بذار ..کن ولم_
ی  بزن میشه درست چت  
 بکش نشو، پشیمون هم لحظه یک اما .کن راحتم و بکش
 آخرین تا بدون ویل

 و مادرم روزی اگه و بکش .کردم یم لعنتت داشتم لحظه
 خودت چیو همه دیدی
ش چطور بگو بده، توضیح براش ، و دختر  هرگز و کشتر
 مامان یا من که نخواه

 .ببخشیمت
ه تو_  ن   حرف پس .نیستر  من ی نوه تو .نیستر  لیدا دختر

 و خودت و نزن خود
 به چه و پتر  پا توی أصال .نچسبون من خانواده به

 !آراکلیان؟ خانواده
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 پیشان   روی درست گذاشت را اش اسلحه .رفت جلوتر
 و رفت جلو کیاشا .اینانا
 .شد بلندتر صدایش ملیک

، این که بفهمه باید .کشتمش بخوری تکون_ ه دختر  دختر
 چت    چهارتا .نیست لیدا

 من ضعف نقطه شده لیدا کردی فکر شنیدی لیدا راجب
 بدن و تن بیاری و اسمش

 نیم پس .مرده که وقته خییل مرده، لیدا !لرزه؟ یم من
 نیم .باشه من ی نوه تونه
 .باشه من ی خانواده از تونه

 هیچ از خایل اینانا داد، تکان اینانا پیشان   روی را اسلحه
 در کرد، نگاهش حش
 آمدن دنیا به از حتر  که بود کرده فکر آنقدر مدت این
 یم گناهش ن   ی بچه

 .آن و این انتقام ی وسیله بشود و بیاید ترسید یم .ترسید
، فرو سکوت در جا همه ای لحظه  منتظر همه رفیر 
 شلیک آن هر ملیک که بودند
 نجات را اینانا شده طور هر خواست یم هم کیاشا .کند
 حل راه دنبال به و دهد
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 مرد این .ندهد دستش کاری اشتبایه تا گشت یم درستر 
 هر از بیشتر  رویش پیش
 .بود شده دل سنگ دیگری وقت

 !..هست_
 در سمت به ها رس تمام پیچید، اتاق در هک صدان   با

 جرئت که کش تنها .چرخید
 .بود ملیک نداشت را برگشیر   عقب به
، این_ ه فقط دختر  .نداره شما با نسبتر  هیچ و منه دختر

 که ملییک ملیک، مخصوصا .شد حبس سینه در ها نفس
 برگردد توانست نیم حتر 
 شود، یم شل تنش کرد حس .شود رو به رو واقعیت با و

 نیم میپاشد، فرو
 ...را جوشید یم مغزش در که افکاری کند باور خواست

 :آمد تر جلو و زد کنار را همه شد، تر نزدیک صدا
 که که شد این بر قرار اومدم خونه اون از که روزی_

 شما با نسبتر  هیچ دیگه
  جدیدی هویت با و بود نداشته

 
 همی    منم .کنم زندیک

 اون طبق و .کردم کارو
م نه من، نه تهوی  گفتر  .نداریم شما با نسبتر  هیچ دختر

 بخشم یم بهت و جونت
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 شما با امروز من امروز و دارم بریم روت از و اسمم اما
 .ترینم غریبه
 صدا سمت به و کرد جمع را قدرتش تمام باالخره ملیک

 هر شنیدن با برگشت،
 لیدا دیدن با .شد یم تر رنگ ن   و رسد اش چهره ، وازه

 و شد سست پاهایش
 .بود کاف   شدنش پت   برای هم دیدنش .ماند باز دهانش

 دست ، رفت جلو لیدا
ش  :گفت و گرفت را دختر

 مردم خاطر به و کردی رها رو حامله گناه ن   زن یه_
 چون کردی خایل و پشتش
 باور هاشونو تهمت تمام چون .بود شده دار لکه دامنش
 ازم نخواستر  و کردی
، دفاع  که کردم یم ازدواج همون   با مداشت که من کت 

 کرده انتخابش خودتون
 خوشبختر  گفتی    یم .بودین کرده تاییدش خودتون بود،
 خواید، یم و من

 اون   و من به اعتمادتون بود این !بود؟ این من خوشبختر 
 نظر در من برای که

 !بودین؟ گرفته
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 از رنجیده و رنجور بود، شده رسازیر چشمانش از اشک
 بریده دل ،ها  آدم ی همه
 بر چه مدت این در بود فهمیده .پناه ن   و امید نا ، همه از
 آمده اش جگرگوشه رس
 .بود

 و شدم ناپدید یهو خودتون خواسته طبق من دیدین_
 رس که بالهان   اون تمام

م رس و بیارین خواستی    یم یا آوردین  اونم !آوردین؟ دختر
 دچار من رسنوشت به

  اون بود این !کردین؟
 

 !زدین؟ یم حرف ازش که مردونیک
ش دست  خودش، سمت کشید و گرفت تر محکم را دختر
 همه این از بود خسته
  تمام از خسته آرایم، نا تنش،

 
 :ها آشفتیک

 تو کردم حبس و خودم شدم دور ازتون سال همه این_
 منو وقت یه کش تا خونه

  به چسبیدم و شدم دور نشناسه،
 
  به خودم زندیک

 
 زندیک

 بازم شما رانگا اما .خودم
م و من حق در و پدریت  .کردین تموم دختر

 خودش فقط زد، پس را هایش اشک آزادش دست با
 بلند کوبش صدای میشنید
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 :را نامرتبش های نفس صدای ..را قلبش
 ..نمیگم هیج   بار این منم بخشیدین بهم و جونم بار یه_
 بار یک باشید مطمی    اما

 .گذرم نیم زتونا دیگه بشه پیداتون من دختر  طرف دیگر
م به که کش از  دختر

 بلدم، خوب و سنگدیل منم .گذرم نیم هرگز کنه ظلم
 برین پس .دادین یاد بهم شما
م و من بر و دور دیگه و  ی اندازه به که نشیم آفتان   دختر

 .ازتون کشیدیم کاف  
 راه خروچ   در سمت به دو هر و کشید را اینانا دست
 از پر صدان   که افتادند
 :شد بلند درد و بغض

 ..لیدا..یل_
 اشکش ی چشمه و ایستاد حرکت از ای لحظه پاهایش
 را هایش چشم .خروشید

 .شد روانه چشمش از اشک و گذاشت هم روی
 !بابا؟ خودنر  لیدا_
 گفت یم اگر بود دروغ .شد منجمد بست، یخ درون از

 درد .نشده تنگ دلش
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ش های درد کرد یم فراموش هم را خودش  از هرگز را دختر
 یادش برد، نیم یاد
کش با رفت نیم  .کردند چه دختر

مرد من گفتم .بینمت نیم دیگه کردم یم فکر_ م پت   میمت 
 ... و

 یم اشک اینچنی    که بود او یعت   لرزید، یم صدایش
 !همه؟ مقابل هم آن !ریخت؟

 !..لیدا_
 وقتر  از بود، قبل سالها برای احساساتش اما لرزید دلش
 تمام بود شده مادر

ش خرج را حساساتشا ی تنها دیگر .بود کرده دختر  که چت  
ش دیدید یم  بود دختر
 .بودند زده جسمش و روح به که هان   زخم و
ید؟ انتقام خواستی    یم چ   برای_  که اتفافر  برای !بگت 

 افتادنش باعث خودتون
ه از !یک؟ از!بودین؟  خاطر به خواستی    یم !من؟ دختر
 و خان صابر زمی    تا چند

 کاری که بودین خودتون أصال .هرمینه به دبچسبونی
 چشم به خان صابر کردین
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 هاش بچه با داشت که بیچاره اون وگرنه بیاد هرمینه
 شبم اون .کرد یم و زندگیش
 بره گفتی    خودتون ، خونه آوردین خان و صابر خودتون

 حرف هرمینه با اتاق تو
 نه بود هرمینه داشت اغفال قصد که اون   شب اون بزنه،
 خان صدای .خان ابرص
 انگار شده، پشیمون که خواد نیم گفت یم که شنیدم و

ی بینشون  اومده پیش درگت 
 متوجه هم بقیه انگار اما شده چ   ببینم اتاق تو رفتم بود
 که اون   انگار .بودند شده
 کرده انتخاب برام که مردی همون .بودم من بود نظر زیر

 به گفتر  یم و بودی
 من به انگ یه و هزار و ومدا خوردی یم قسم رسش

 اون تو من که بچسبوند
 ...اتاق
 را چت    همه که بود داده قول کیاشا به کرد، مکث کیم

 هم همه جلوی بگوید،
 مو به مو را واقعیت توانست یم که بود کش تنها بگوید،
 شب آن چون بگوید،
 .داشت حضور اتاق آن در هم خودش

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 حرف   پشتش بایدن بود، خواهرم بیامرز خدا ی هرمینه_
 که بیچاره اون اما بزنم،
 بتونن ها بازمانده که بگم و واقعیت بذار حداقل رفت
 
 
، زندیک  این بود قرار کی  
م، گور به خودم با و راز  داری چون نمیشه، انگار اما بت 

ی انتقام ی و چت    میگت 
 شب اون که .نیوفتاد اتفاق دون   یم خوب خودتم که

 و شد نزدیک خان به هرمینه
 جوری یه یا بده نجات منو خواست یم دونم نیم بعدش
 به کنه مجبور و خان

 بهش خان صابر گفت که زد و حرف اون که ازدواج
 اما .کرده درازی دست
 واقعیت که دونستیم یم خوب هممون بود که هرچ  

 برعکس چت    همه که .نداشت
 از که نشد وقت هیچ و شد غیب خان صابر بعدشم .بود

 هرچند .هکن دفاع خودش
 ای زمینه تو چون کرد، نیم باور و حرفش کش بود اگرم
 بودی کرده درست و
 و مست مرد یه همه چشم به و نکنه باورش کس هیچ که

 .بیاد الابایل
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 خوردند یم رس چشمش از قطره به قطره هایش اشک
 گونه از و .اش گونه روی
 آن در نگاهش .لباسش روی چکیدند یم بعدش و چانه تا

ی، ایه روز  خاکستر
 !...نگران و آشفته دل ...بود مغموم و غمزده

 پدر وقت هیچ و بود بیشتر  من داستان چون بعدشم_
 نگرفت گردن و بچم بچم،
 و کردی سازی صحنه یه و من گردن انداختر  رو چ   همه
 سنگسار گفتر  همه به

 هیچ و برو فقط ...برو گفتر  دادی فراریم شبش اما شد،
 تپیدا اطراف این وقت
م، و انتقامت بدون اما .نشه  روز این به که کسان   از میگت 

 .گذرم نیم انداختنمون
 و انتقامت ی بقیه و کشتر  شب همون و بچم پدر

م واسه گذاشتر   و جونم .دختر
، درد کش، ن   درد نفهمیدی ویل دادی نجات  درد تنهان 
 
 
 که هان   ادم بی    زندیک
 خواسیر   یم و بودند تشنه خونت به جور یه کدوم هر

 از بیشتر  خییل بزنن زمینت
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 خاطر به کردم تحمل .کردم تحمل من اما .سنگساره درد
م،  یه دونستم نیم دختر
مم قراره روزی  حتر  ، بچشه دردارو این ی همه دختر

 دونستم نیم سنگسارشو،
م  و باشه ترین غریبه خوناش هم میان روزی یه قراره دختر

... 
ش رس که بالهان   به فکر حتر  لرزید، صدایش  آمده دختر

 .لرزاند یم را تنش هم
 مانند دلش، مانند دستانش، مانند لرزید، یم فکش

 مرور بود تلخ چه و .پاهایش
 .بود فراری آن از سالها که خاطرانر 

 !...لیدا_
 .شد سنگسار پیش سالها لیدا .گلبهارم .نیستم لیدا من_

 دو هر .خواهرش کنار
 خوای یم رو لیدا شدن، شما خودخوایه قربان   خواهر
شم .آرامگاه بری باید  قت 
 .کن پیدا اونجا رو لیدا .کجاست دون   یم که

 یم ....نامرتب نفش ...لرزان نفش ...کشید عمیفر  نفس
 در را حشت خواست
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 .بود دیده خودش نگاه در سالها که حشنر  ببیند، نگاهش
 نتوانست این از بیش اما

  احساس کند، تحمل
 

 این ..حقارت ساحسا کرد، یم خفیک
ش حق  ...نبود دختر
ش رس بود آمده خودش رس رحمانه ن   آنچه نباید  دختر
 اینانا دست .میاوردند هم
د انگشتانش میان ش با و فش   .شد خارج اتاق از دختر
 هر بود، شده الل ملیک
 گلویش از که بود کشنده سیم ی قطره مانند لیدا کالم
 قلبش به و رفت یم پایی   
 پایش زیر همانجا .کرد یم متالیس   و زاندسو  یم .رسید یم

 افتاد و شد خایل
 صدای پیچید، فضا در افتادنش صدای .زمی    روی

 با هایش استخون برخورد
، ه خیسش نگاه...شکسیر   ...شدن خرد صدای زمی    ی خت 
 و بود شده رو به رو

 .گرفتند یم جان چشمش جلو ییک ییک ها تصویر
 یم و کرد یم گریه که ان  زم تا لیدا امدن دنیا به زمان از

 ن   من خدا به گفت
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 این پدر .اتاقم تو اومد خودش .نکردم کاری من بابا گناهم
 خدا به بابا، خودشه بچه

 .میگم راست
 از دریک هیچ .بود شده خون ی کاسه دو چشمانش
 میان جان   نداشت اطرافش
 .بود کرده گت   حال و گذشته

 باشن داشته کاری باهام نذار خدا ترو ترسم، یم من بابا“
 من با خان صابر خدا به

ی من بابا .که دیدی خودت نداشت، کاری  تقصت 
 چه ببینم رفتم فقط من نداشتم،
 دروغ داره رفتم، هرمینه خاطر به اومده، پیش مشکیل
 ” ...بابا میگه
 :گفت بلند صدان   .گرفت قلبش

 !..بابا_
 بود آمده و بود شده پدرش نبود ی متوجه بود، الله
 دست کاری ترسید یم .نبالشد

 .نداشت خت   چت    هیچ از بود، ندیده را لیدا .بدهد کش
 داغ پدر تا بود آمده فقط
 مقابل زمی    روی .نکند اشتبایه کار وقت یه اش دیده
 با را رسش و نشست پدرش
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 :گرفت قاب دستانش
ی یه بابا_  ...ببی    منو بابا ...شده چ   !...بگو چت  

ی هیچ .زد نیم حرف ملیک  سوزش جز کرد نیم چ را چت  
 حس .را گلویش
 
 

 ...مبهوت و بود گیج .بود بسته زبان تنش.داشت خفیک
 :گفت بقیه به رو و برگشت عقب به
ه؟ چه اینجا_  شنوی یم بابا ..بابا !کردین؟ چیکارش !خت 

 !صدامو؟
 و کرد یم پخش دیگری هان   صدا ذهنش شنید، نیم

 ها صدا آن فقط هایش گوش
 ...حال ن   و سست .بود رسد و حس ن   .شنید یم را
ی من کشیر   با اگه“  راحتم و بکش بزن میشه درست چت  

 هم لحظه یک اما .کن
 داشتم لحظه آخرین تا بدون ویل بکش نشو، پشیمون
 اگه و بکش .کردم یم لعنتت
 بده، توضیح براش خودت چیو همه دیدی و مادرم روزی
ش چطور بگو  و دختر

،  ”.ببخشیمت مامان یا من که نخواه هرگز و کشتر
 این !...وارتان مرگ از بیشتر  حتر  شاید داشت، درد چقدر
 کشنده عجیب درد
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 !..بود
 خس خس گلویش ...بار سه بار، دو بار، یک کرد، رسفه
 آنجا محیط کرد، یم

 .خواست یم تازه هوای کیم دلش بود، آور خفقان برایش
کش که هوان    آن دختر
ی همان کشید، یم نفس   خودش دستان با هک دختر

 
 زندیک

 .بود کشیده آتش به اش
 هم هنوز هایش بدی تمام با کشید، اغوش به را او الله

 های درد که او بود، پدرش
 و پدرش قید همیشه برای شب یه تا بود نکشیده را لیدا
 را اش خانواده ی همه
ش ی شانه به بود زده تکیه ملیک بزند،  هیچ ن   ، دختر
 ذره و کم کم ...حرکتر 
 ترین کوچک توان دیگر پایش و دست..شد یم فلج ذره

 گون   ...نداشت را حرکتر 
 ...باشد مرده
 اتاق از انداخت ملیک بار اسف وضعیف به نگایه کیاشا
ون  تا بود رفته .رفت بت 

 را زحمتش خودش از قبل کش انگار اما بیاورد را منوچهر
 ای لحظه .بود کشیده
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 دارد سیع ها دیوانه دمانن ملیک که دید برگشت، عقب به
 و شود بلند جایش از
 ...کمرش مانند شد، یم خم مدام زانوهایش . تواند نیم
 تبایه به اش، ویران   به کردند، یم نگاه تصویر این به همه
 به هم شاید ...اش

 و بود کرده خانه وجودش درون جانکاه عذابت   ...مرگش
 یم درون از

 ...را قلبش ..را وجودش ....سوزاندش
 :گفت هراسان و کرد باز را اش باالن   های دکمه الله

یم االن باش، آروم .بابا بکش نفس_  کن تکیه من به .مت 
 !...بابا

 آن در آمده، روزش به چه بود نفهمیده هنوز ملیک
ش فقط لحظه  بود دیده را دختر
 تازه که بود سخت قدری به واقعیت هضم انگار اما

 تازه کرد، یم درک داشت
ک آن ...اینانا فهمید، یم داشت  همان آرام، و مظلوم دختر

 آزارش توانست تا که
 دختر  !بود؟ اش نوه .داشت را کشتش قصد و داشت

 !لیدایش؟
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بان  میان در ییک نبضش شد، یم پایی    باال مدام قلبش ض 
 به نفسش ، زد یم

 رسیده ممکن حد باالترین به فشارش .میامد در سختر 
 داشت تازه بار این و بود
 !...کرده چه اینانا با فهمید یم
 !...کمک بیاد ییک وایستادین چرا ...بابا پاشو_

 :گفت و گرفت را ملیک ی شانه طرف آن از منوچهر
 تا نیست، راه به اوضاعش .تخت رو بخوابونش_

 .نمیاره دووم خونه برسونیش
 را او کرد، تایید را هایش حرف بود، پزشک خود که الله
 که خواباندن تخت روی
 ؛:گفت میامد در چاه تهه از گون   که صدان   با ملیک

 ...نا..نا..ای ..دا..یل_
ون بلندی صدای با و سختر  به را نفسش  و داد بت 

 درد این ...شد بسته چشمانش
 !بود؟ کرده چه...خارج تحملش از و بود سنگی   

 و لیدا دانست یم شد، زمی    زیر وارد بلند هان   قدم با
 کیاشا هستند، همانجا اینانا
ان قصد پشیمان و نادم اما بود، کرده بد هم  جت 

 کرد ییک تا دو را ها پله...داشت
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 ، ریختد یم اشک هم آغوش در دختر  و مادر شد، وارد و
 خود به را اینانا ، لیدا
د یم  :زد یم هق و فش 
 تو مادر، کسیت ن   برای بریم !بارداری؟ نگفتر  بهم چرا_
 به چ   وضعیت این

 .نکردن رحم معصومتم طفل اون به تر ح !آوردن؟ روزت
 مرودتن ن   چقدر
 ...آخه

 خیسش صورت دست با و برداشت اغوشش از را رساینانا
 :گرفت قاب را
 کنارت که ببخش من، برم قربونت !مادر؟ خون   االن_

 نتونستم که ببخش نبودم،
 که ببخش .باشم مواظبت و کنم مادری برات درست
 رست بال همه ابن گذاشتم
م .بیارن م مادر، برات بمت   چ   ..دردت این برای بمت 

 !گوشم؟ جگر کشیدی
 !باهات؟ کردن چیکار
 را حالش داشت سیع شده هم مادرش خاطر به اینانا
 :دهد نشان خوب
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 اینه مهم .خوبم خییل االن .نباش نگران مامان خوبم_
 روزا اینه مهم .شد تموم
 .برگشتر  تو که اینه مهم برگرده، نیست قرار و رفت

 تونم یم دیگه کناریم،
 !بخوام؟

ش ی گونه لیدا  حال به تا بود، دلتنگ .بوسید را دختر
 بود، نمانده دور او از انقدر

 و درد کیل که دوری بود، شده طوالن   زیادی دوری این و
 جا خودش در غصه
 .بود داده

م .شدی بزرگ مدت این تو .جونم به دردت_  برای بمت 
 چیا کوچیکت، دل اون

 !مامان؟ ردیک تحمل
 :داد ادامه و زد پس را صورتش های اشک دست با
 تو آب ذارم نیم بعد به این از .تموم دیگه شد، تموم ویل_

 .بخوره تکون دلت
یم أصال یم اینجا، از مت   ذارم نیم بخوای، تو که هرجا مت 
 حتر  دیگه آدما این
 فقط شناسم، یم رو تو فقط دیگه من .شن نزدیک بهت
 خاطرت هب دارم، رو تو
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 کن فکر .نکن فکر بهش دیگه .کاری هر .کنم یم کاری هر
 فکر بود، خواب یه
 قدیما مثل تون   یم .کنارتم من دیدی شدی بیدار کن

 کت   تعریف برام و خوابت
ه که ایشاال میگم منم  خوابه نکن، درگت   و ذهنت .خت 

 !باشه؟ شد، تموم دیگه،
 رفت، فرو مادرش اغوش در هم باز و جنباند رسی اینانا
 ماه این تمام اندازه به

 که حال ...کشید بو را تنش عطر بود دور او از که هان  
 یم تر راحت را مادرش
 نیم ویل .بیاید کنار آمده پیش اتفاقات با توانست
 که بگذرد چقدر باید دانست
د؟ فرامویس   به را وارتان  باید ...را مهربانش وارتان !بست 
 برای فرصت رس

 برایش کارهان   چه گفت یم باید کرد، یم تعریف مادرش
 به چگونه و کرد

 یم مادرش با حتما و گفت یم باید !داد؟ جان خاطرش
 باید ...مزارش رس رفتند
ش برای اش زاده برادر فهمید یم مادرش  با کرده چه دختر

 نیم را او که این
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 !...شناخت
 ...اینانا_
ش باالخره که کیاشا صدای شنیدن با یز صت   بود شده لت 
 .برگشتند سمتش به

ه .بود اینانا به نافذش نگاهش س با ...دقیق ...خت   ...استر
 !گفتند؟ یم چه باال آن
 !ای؟ حامله تو ...تو_

ش مقابل دهد، جواب اینانا نداد اجازه لیدا  و ایستاد دختر
ه کیاشا به جدیت با  خت 

 و رسکش شد، یم ملیک مانند شد یم که جدی .شد
 ...یاغ  

 و ببند و چشمات بازم .نداره ربیط تو به دیگه این_
 بیخیایل به بزن و خودت

 منو .بستر  چ   همه رو و چشمات حاال تا که همونطور
یم اینجا از اینانا  از و مت 
 .نداره تو به ربیط هیچ اینانا دیگه بعدش به اینجا
 را اش عصت   نگاه.ایستاد لیدا مقابل رفت، جلوتر کیاشا
 رسکش نگاه تهه فرستاد

 :او
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 بوته تو از همینجوری بچه اون داره، ربط خیلیم اتفاقا_
 و داره پدر.که نیومده در

 !...منم پدرشم
 !گفته؟ یک وقت اون_
 .میگم من_

 تو_ . واقعا زنمه، هنوزم نکن،اینانا بازی من أعصاب با ...
 اال اله ال ...خییل

 !بارداره؟
 و اون بود مهم برات .نداره ربیط هیچ تو به گفتم منم_

 نیم انتقام ی وسیله
؟ خییل کردی فکر کردی،

 
 ملیک به تونستر  که !زرنیک

؟ رکب  بگم اگه !بزن 
 آوردی رسش که بالهان   و کارت و خودت از بارداره

؟ نیم خجالت  تو به!کش 
 !مرد؟ میگن هم

 تا میسایید دندان روی دندان و شد مشت کیاشا دست
ل را خشمش  و کند کنتر
 .نداشت ماندن ساکت قصد لیدا گون   اما .ببند را دهانش

 !رسیدی؟ خواستت به باالخره !خوشحایل؟ االن چیه_
 باریکال،!شد؟ خنک دلت
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  پاشیدی، هم از و اراکلیان کل آفرین،
 
م و من زندیک  و دختر

 این تو نقش   هیچ
 فاصله خانواده این از پیش وقت خییل و نداشتیم ماجرا
 لجن به و بودیم گرفته

 !وایستادی؟ اینجا چرا !دی؟ش راض   باالخره .کشیدی
 دیدن با و برو ..باال برو

، لذت أوضاع و حال این تو ملیک  نیم و همی    مگه بت 
؟  ..دیگه برو !خواستر

 قفل های دندان بی    از و کرد ای قروچه دندان کیاشا
 :غرید اش شده

 االن .ندارم ای دیگه کس هر یا ملیک با کاری دیگه من_
 کار اینانا با فقط من
 .زنم با ،دارم

 همون .بابا بساب و کشکت برو !زن؟ کدوم !زنت؟_
 فرستادی که اینانا که روزی
 دیدی و زندگیتش شدن نابود ذره ذره و دره جهنم اون تو
 یعت   بستر  و دهنت و

 چه آیس   چه .دادی دست از همیشه برای رو اینانا
 همی    به کردی فکر !کشیک؟
  ذارم یم راحتر 

 
م زندیک ؟ تر بخرا این از و دختر  !کت 
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 دونه یم خودش موندم، اشتباهم پای ویل کردم، اشتباه_
 اون از تا کردم کاری هر

ون بکشمش شده خراب  !نکردم؟ اینانا، منو ببی    ...بت 
 !...بگو بهش

 همی    تو .کرده الزم !سهراب؟ مرگ از بعد دارو نوش_
م منو از که  فاصله دختر

ی ین بگت   ...برو فقط و بذار راحتش کردی، براش کارو بهتر
 رساسیمه پژمان که بزند حرف   و کند باز دهان آمد کیاشا
 و شد زیرزمی    وارد
 :گفت

 نیست خوب اوضاعشون خان ملیک ...خان ملیک ..آقا_
 امکانات اینجا میگن
یمش باید نیست ، درمونگایه بت   ...نمیارن دووم وگرنه جان 
 و خواسیر   بی    بود، زده خشکش لیدا زد، یم نفس نفس
 بود، کرده گت   اسیر  نخو 
 دل و دلگت   هم اندازه همان به بود، دلتنگ هم هنوز
 رس که بالهان   شاید ...زده

 رس که بالهان   اما کرد یم فراموش را بود آمده خودش
کش  را بودند آورده دختر

 !...هرگز
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 و انداخت لیدا ی پریده رنگ ی چهره به نگایه پژمان
 :گفت

 تونید یم که باره ناخری این شاید اما قبول کرد بد_
 که وضعیتر  این با .ببینیدش

 .برسه صبح به دونم یم بعید بینیم یم داریم ما
 بعد مخصوصا .چرکی    دل و بود دلخور هنوز هم کیاشا

 مرد این .وارتان مرگ از
 راه ها پله سمت به .نکرد رحم هم خودش های نوه به

 اولی    که این از قبل و افتاد
 :گفت و مبهوت لیدای سمت دکر  رو برود باال را پله
ی تنها مرگ_  دل خودمم .نداره شوچ   کس هیچ با که چت  

 .ندارم ازش خویس  
 تنگ دلت بعد روز چند و کت   یم قهر امروز نکن فکر
 میش   پشیمون میشه
ی   مت 

 
، مییک  وقت اون ها، گرده برنیم دیگه بره اگه ببخش 

 تا که حرفان   تمام
  چون میشه، برابر چند بود مونده دلت تو حاال

 
 مییک

 .نزدم و داشتم و فرصتش
 فرصت که این از قبل ، شد باران   لیدا چشمان هم باز
 پرواز کند پیدا کردن فکر
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 رفت، یم باید .دوید توانش تمام با و پله سمت به کرد
 زد، یم را هایش حرف باید
 پشیمان   دیگر رفت، یم همیشه برای وقتر  کیاشا قول به
 !میامد؟ کارش چه به
 روی دستر  که افتاد راه مادرش رس پشت هم ناناای

 به را او و نشست بازویش
 گرفت قرار کیاشا مقابل که اش چهره کشاند، عقب
 این در .لرزید دلش و دست
 راض   وارتان مرگ از هم او بود، دیده ندرت به را او مدت
 .رسید نیم نظر به
 !...دارم کارت وایسا !کجا؟_

 نداشت را یاغ   چشمان آن به زدن زل جرئت که اینانا
 .انداخت پایی    را رسش
 :کرد بلند را رسش و اش چانه زیر انداخت دست کیاشا

 !...کن نگاه منو .ببینمت_
 انقدر هم باز که حال کرد، بلند را رسش زده خجالت اینانا
 بود شده نزدیک او به
 خان از .نمیاید هم بدش همچی    مرد این از فهمید یم تازه
 درد رایشب هم که یاغ  

 ...مرهم هم ، داشت
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 !ای؟ حامله تو_
 تهمت هم باز و آره بگوید ترسید یم .گزید لب اینانا

 پدرش بگوید که بشنود،
 ن   .مکرر های کشمکش از بود خسته دیگر !کیست؟

 کیاشا شد، پر چشمانش أراده
 :گفت و کشید هم در اخیم دید را هایش اشک که
 این من سوال جواب .پرسیدم سوال ازت !گریه؟ چرا_

 !...نبود
 :نالید بغض با اینانا

 ای دیگه کس مال بچه این نبودم، کش با خدا به_
 ...ماله نیست،
 .آغوش به کشید را او رسی    ع و انداخت دست کیاشا
 که بوده رحم ن   او با آنقدر
ی چنی    حال  باز نکند که دهد یم جواب ترس با هم را چت  
 شود اوار کیاشا هم
 چشمانش و چسباند سینه به محکم ار  رسش .رسش روی
د هم روی را  چقدر .فش 
 .بود کرده بد دختر  این با
 !...دونم یم_
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 گفته را راستش او به همیشه اینانا دانست یم دانست، یم
 کش با خودش جز و

 دست و ناب های جنس همان از دانست یم نبوده،
 دانست یم ...است نخوره
 و است خودش هخوابید کنارش که کش اخرین و اولی   
 دیر که افسوس و ...بس

 !...بود فهمیده
 !...دونم یم ...منه ی بچه دونم یم_

 هم هنوز بود، پر دلش اما شد، قرص کیم دلش تهه اینانا
 صاف مرد این با دلش
 ...را بود شنیده که هان   حرف بود نرفته یادش بود، نشده
 باید گفت، یم باید
 .کرد یم خایل را خودش باید زد، یم حرف

 بدشانس فقط .نبودم بدی دختر  من نبودم، کش با من_
 و آوردم شانش بد .بودم
 چطور .کنم ثابت نتونستم چون کنه باورم نتونست کش
 وقتر  کردم یم ثابت باید

 ...فقط من .کجاست مشکل دونستم نیم خودمم
ی خواد نیم شششش،_ ، چت  

 
 .دونم یم اینارو ی همه بیک

خودت     به  خواد  نیمیم 
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 !باشه؟ بیاری فشار
 دلش اما بود، دلخور همچنان .کشید باال را اش بیت   اینانا
ئه در سیع  کردن تت 
 !چیه؟ اون گناه :گفت یم باخودش یه و داشت کیاشا
 من مثل دونست، نیم اونم
 تونست یم :گفت یم همچنان دلش تهه اما ...بقیه مثل

ی العمل عکس  نشون بهتر
 .بده
ی ،شد  نیم دانست یم هم خودش اما  همه آن با دختر

 رسش پشت حدیث و حرف
 کند قرمز را سفید دستمال نتوانست که ای حجله شب و
 توانست یم کش چه ،

 !کند؟ باورش
ون آغوشش از را اینانا رس کیاشا  دستانش با و أورد بت 
 قاب را خیسش صورت
 او صورت روی وار نوازش را شستش انگشت گرفت،
 :گفت و کشید

 ترسیده شب اون اما دونم یم .تره پاک گل از من اینانای_
 قید خواستم یم بودم،
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 شده ش نوه بفهمه ملیک که همی    گفتم بزنم، و چ   همه
 .میاد کوتاه اونم من زن
ی با شب اون اما  که ترسیدم ترسیدم، دیدم یم که چت  

 درست بقیه های حرف
 گفتم .گفیر   یم بقیه که باشه همون   تو ترسیدم باشه،
، خام نباید  گول نباید یس 

 یم بهم هم حش یه اما میده، فریبت داره شاید بخوری،
 نیم دروغ چشات گفت
 ...احمق من اما بود، معصوم چشات گه،
 اینانا چشمان روی را شستش انگشت کرد، مکث کیم

 :داد ادامه و کشید
ان کردم سیع_  ذره یه بودم زده که گندی با اما کنم جت 

 نبود شت   اما بود، سخت
 چه بفهمم تا باشم نداشته نظر زیر و عمارت ردو  از که

 رسم تو تونم یم خایک
 روزی و دیدم یم و دیدنت آزار لحظه به لحظه بریزم،
 لعنت و خودم بار هزار
 بودم حاض   .کردم من که بود کاری چه این که کردم یم

 رو تو اما بدم و جونم
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 ملیک و بزنه رس ازم اشتبایه حرکت ترسیدم یم .برگردونم
 و جونت خت   ن  

ه  ...مادرت خاطر به عمارت، اومدی که شت   اون .بگت 
 نیم دیگه شب اون

 فراریت شده طور هر خواستم یم بری، بذارم خواستم
 مادرت پیش بفرستمت بدم،
، پیدات تا ون اومدی خودت اما نکی    و چ   همه و بت 

 نیم ...کردی خراب
 ...خواستم نیم .اینانا بشه اینطوری خواستم

 وحش   چشمان برای دلش ...هایش چشم در زد زل اینانا
 رس.کشید یم پر اش

 :گفت و زد اینانا چشمان روی ای بوسه رفت، جلو کیاشا
 کیل سختر  به االنشم همی    تا ...اینانا نگت   ازم و خودت_

 زدم راه رس از رو مانع
 حاال و بود ملیک اولش .برسیم اینجا به تا کنار

 از دومک هیچ تو االن تا !...مامانت
ای  یم و بار این اما نداشتر  انتخاب حق زندگیت مست 
 .کت   انتخاب خودت خوام

؟ تو انتخابم که معلوم کجا از و_  !بایس 
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 منتظره غت   حرکت یک در آن یک و کرد مکث کیم کیاشا
 و رفت جلو رسش
 های لب روی را هایش لب .برد یغما به را هایش لب

 بوسید یم کشید، اینانا خیس
 قلبش .داد نیم نشان خودش از حرکتر  هیچ شوکه اینانا و
 یم محکم سینه در

ی و کوبید ون شود پرت گلویش از که بود نمانده چت    .بت 
 بوسه این ...رفت نفسش

 را هایش لب ارام کیاشا ...داشت فرق هایش بوسه تمام با
 اینانا دل و داد یم تکان
 شیکگنج همانند اینانا کرد، یم تر قرار ن   سینه درون را

 یم اغوشش درون
 ...لرزید
 لبش ی گوشه کشید، عقب کیاشا کوتاه ای لحظه از بعد
ی و شد کج کیم  شبیه چت  

 گردن روی از را دستانش از ییک .نشست لبش روی لبخند
 به رو داد رس اینانا
 زیر قلبش ...داشت نگه قلبش روی را دستش و پایی   

 کم و کوبید یم محکم دستش
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 دست داشت که اینانا ...کند پاره را اش سینه بود مانده
 و گزید لب شد یم رو دلش
 !..انداخت پایی    کیم را رسش

 !...اینجا از_
 که چیست منظورش بفهمد تا آورد باال را رسش که اینانا
 :کرد اضافه کیاشا

  خوای یم یعت   .معلوم اینجا از_
 

 ن   من برای قلب این بیک
 !کنه؟ نیم قراری
 جان به افتاد و گرفت رنگ شهای گونه .شد رسخ اینانا
 کم که کند انقدر هایش، لب

 .بیاید در خونش بود مانده
؟ یم خجالت چ   از_  !شوهرتم؟ که مت   از !کش 

 :داد ادامه و کشید بود تخت هنوز که شکمش به دستر 
 !کاشتم؟ دلت تو رو بچه این که مت   از_

 آغوشش از داشت قصد و شد چندان دو خجالتش اینانا
 اجازه کیاشا هک شود جدا
 را او و کرد تر محکم او دور را دستانش ی حلقه .نداد
د خود به بیشتر   :فش 

 انتخاب حق بهت خواستم یم ...نداری فرار راه !کجا؟_
 وضعیتر  این با ویل بدم
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 نه، بگه ممکن زبونت بخواد دلتم تو بینم یم که
 مامانت که حاال مخصوصا
 کنم یم فکر که بیشتر  درومده، پشتت اینجوری و برگشته

 کش که همون بینم یم
 تشویقت و بشه خطر زنگ من برای تا بایس   نداشته و

ه رفیر   به کنه  .بهتر
د را مادرش دوباره ترسید یم کرد، نگاهش ترس با اینانا  بت 
 .کند نیست به رس و
س_  باالخره ویل .ندارم کاری مادرت با جوجه، نتر

 راه باهام کنم یم مجبورش
ش االن !...ادبی باید ...بیاد  شوهر نیست تنها دیگه دختر
 که مخصوصا داره،
 ...حاال

 کرد یم درک تازه داشت انگار که طوری کرد، سکوت
 و رفت پایی    نگاهش
 !او؟ از هم آن !بود؟ باردار واقعا .اینانا شکم روی نشست
 !شد؟ یم پدر داشت

 به سال که کمیاب های لبخند آن از .زد لبخند أراده ن  
 نیم بشل روی سال
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 دیگر ماه چند است قرار که این به فکر با نشست،
 دنیا این به پا کوچک موجودی
 برای رفت ضعف دلش رفت، وییل قییل دلش تهه بگذارد

 ...کوچولویش
 :گفت و کشید شکمش روی وار نوازش را دستش

 !کیاشا؟ ی بچه !منه؟ ی بچه واقعا یعت  _
 چه فهمید ی    عرس  کیاشا که شد، خایل اینانا دل تهه هم باز

 :کرد جمعش و گفته
 باورم یعت   نیست، من از بچه که نبود این منظورم_

 چه رو تو أصال اخه .نمیشه
 باال مادر یه باید و ای بچه هنوز خودت تو .شدن مادر به

 مادری برات و رست
 ...بش   مامان خودت که این نه .کنه
ون صدا ن   را نفسش اینانا  قصد امشب مرد این داد، بت 
 آنقدر .بدهد اش دق شتدا
 بود ترسیده چشمش که بود آورده بیاری بد مدت این در
 رسی    ع حرف   هر با و

 .داد یم نشان واکنش
 جدی هم باز .شد محو کیاشا لب روی از لبخند کم کم
 کیاشای همان شد شد،
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،
 

 دور دستانش فشار و ابروانش میان افتاد گره همیشیک
 شد، چندان دو اینانا کمر
 صورتش .بکند را حالش مراعات باید که فتر  یادش حتر 
 لحن با و برد جلو را

 :گفت ای کوبنده
 یه اینکه یا فرار فکر .منید مال بچه این هم تو هم_

 و بش   خالص ازش جوری
ون بریز رست از  . بزن   دورش بتون   نیستم ملیک من .بت 
 چشیم چهار من

 جدا ازم هم لحظه یه ذارم نیم .هست بهتون حواسم
،  !فهمیدی؟ بش 
 نیم اما کند، رهایش تا داد تکان رسی اجبار روی از اینانا

هان   چه دانست
 چت  

 .ریخته بهم را او اینچنی    که گذرد یم کیاشا رس در
 مهم برام ای، دیگه کس هر یا باشه مامانت خواد یم_

 دو شما ذارم نیم .نیست
ن، ازم تارو  تو بری بش   آب کن، گوشت ی آویزه اینو بگت 
 .کنم یم پیدات زمینم
 :گفت ارام و گذاشت کیاشا دست روی را دستش اینا
 .کت   یم اذیتم داری_
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 و کرد شل اینانا دور از را دستش امد، خودش به کیاشا
 .موهایش به انداخت چنگ
 سینه در سالها که گرفت یم نشات دردی از اش تندی این
 پنهان رازی همچو اش

 اینانا به دیگر ارب و داد قورت را دهانش آب .بود مانده
 هم باز که شد نزدیک
 :گفت و آمد پژمان

ایط .باال بیاین هم شما باشه نیاز کنم فکر ...اقا_  باال رس 
 نیست، خوب أصال

 ی متوجه و اینجا اومدن آراکلیانم بقیه حاال که مخصوصا
 فکر شدن، خانوم لیدا
لشون بش   راحتر  این به نکنم  !...کرد کنتر
 :رفت سمتش هب بود کالفه که کیاشا

 .میام االن منم برو تو باشه_
 به رو و رفت ها پله سمت به هم کیاشا رفت، که پژمان
 :گفت و کرد اینانا

 ادما این بی    گرفیر   قرار دونم یم .باال بیای نیستر  مجبور_
 خوشایند برات زیاد

 نیست معلوم اومده پیش که اتفاقانر  با مخصوصا نیست
 نشون ممکن واکنش   چه
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ایطش دیدی که یکممل .بدن  نکنم فکر نیست خوب رس 
 حرف   و کنه باز دهن بتونه
م یم پژمانم به بیام تا بمون همینجا .بزنه  به حواسش ست 
 .باشه پایی   
 در را مادرش خواست نیم دلش رفت، سمتش به اینانا
اییط چنی     :بگذارد تنها رس 

 .بذارم تنها و مامان خوام نیم میام منم_
 بایس   تو میاد، بر خودش پس از مامانت نکرده، الزم_

ه یادش و خودش  باید و مت 
 باال اون منم .کنه دفاع تو از و باشه تو به حواسش فقط

 نگران هست، بهش حواسم
ایطتت تو ...نباش  فشاری هیچ خوام نیم نیست خوب رس 
 .باشه روت

 ...ویل_
 .بیام تا بشی    .کن گوش حرف شده که بارم یه .نداره ویل_

ه و همانجا و نشست اجبار یرو  از اینانا  رفیر   ی خت 
 این ترسید یم .شد کیاشا
 مرگ و بیوفتد ملیک برای اتفافر  که . شود بیشتر  دشمت  
 مرگ به هم ملیک
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 خودش فقط ...کیاشا گردن بیوفتد و شود اضافه وارتان
 کیاشا دانست یم که بود

 کیاشا دنبال به خودش وارتان شب آن که .نیست مقرص
 کش چه اما فرستاده،
 !...کس هیچ !کرد؟ یم باور را حرفش
 زیر ی گوشه ای کاناپه روی همانجا بود، شده روشن هوا
 بود، برده خوابش زمی   

ا اتاقش جای کیاشا بود فهمیده  بوده زیرزمی    همی    در اکتر
 به همینجا را ها شب و

 خییل باال های اتاق به نسبت نورش ...رسانده یم صبح
 هایش شب و بود کمتر 
 با که بود شده جمع خودش در .شد یم ترسناک کیم

 پیشان   روی دستر  نوازش
 :بود رسش باالی کیاشا کرد، باز چشم اش

 !کردم؟ بیدارت_
 چند و است چند ساعت دانست نیم شد، بلند جایش از

 صدای با ...خوابیده ساعت
 :گفت آلودی خواب

 !چنده؟ ساعت_
 .دو نیم و ییک تقریبا_
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 نگاه کیاشا به تر دقیق و کشید نشچشما به دستر  اینانا
 شب از بود معلوم کرد،

 خواب چشمانش حال، ن   و بود خسته نخوابیده، گذشته
 رسید، یم نظر به آلود
 ...برگشته جنگ از گون   که قدری به بود، کالفه

 !کجاست؟ مامان !شد؟ چ  _
 پای روی گذاشت را رسش و نشست کاناپه روی کیاشا
 .اینانا

 .اکلیانآر  عمارت بردمش_
 :پرسید مردد و پرید کل به خوابش

 ...براش اتفافر  ...که ملیک_
 باید .بزرگیه لطف براش مرگ زندست، نباش نگران_

 رس بدنش .ببینه و بمونه
ه چشماشم .بخوره تکون تونه نیم .شده  نقطه یه ی خت 
 واکنش   هیچ و سقف رو

 پشت اونم شده، وارد بهش شویک بد انگار ده، نیم نشون
 .مه رس

 .نبودی مقرص کم هم تو_
 روی گذاشت را دستش ساق و بست چشم کیاشا

 .چشمش
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وع من ویل .اوهوم_  که رایه فقط من نبودم، کننده رس 
 بود گذاشته پام جلو ملیک

 .دادم ادامه و
 .ندی تونستر  یم_
 یم پیدا رو ای دیگه راه ملیک باش مطمی    اما تونستم یم_

 یم کاری هر و .کرد
ه من زا رو تو تا کرد  دل تو فرستادمت من جوران   یه .بگت 

 بتونم شاید تا دشمن
 .کنم محافظت ازت اینطوری

 !اینطوری؟_
ی یه وقتر  آدما .همینطوری دقیقا_  به باشن نداشته و چت  
 برای زنن یم دری هر
 کارای به دست خاطرش به ممکن حتر  آوردنش، دست به

 از یا بزنن، خطرنایک
ن بینش  ایم دیگه کس ندارنش دشونخو  اگه حداقل تا بت 
 .باشه داشته و اون نتونه
  قویل به

 
 توش سگ رس خوام یم نجوشه من برای که دییک

 کن فکر ویل .بجوشه
ی همون  تر کم اینظوری باشه کنارت خوای یم که چت  
 آسیب بهش داره امکان
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 کردم یم فکر منم .خودش مال دیگه چون بزنه،
 کردم یم فکر .باشه همینجوری

 میومد، حرف به زودتر مادرت اگه بری، که هباش بهتر 
 اون که گفت یم زودتر
 تموم و بازی این اینا از زودتر شاید افتاده اتفافر  چه شب
 لکه این باید .کردم یم
 تنها و داشتم بریم خانوادم و خودم روی از و ننگ ی

 کمکم تونست یم که کش
 خت   شب اون اتفاقات از اون فقط .بود مادرت کنه

 .داشت
 !شد؟ برداشته ننگ لکه این که شدی راحت االن_

 از خواست یم شاید کرد، سکوت ای لحظه کیاشا
 به بعد و شود مطمی    جوابش
 .بیاورد زبانش

 دیگه بعد به جان   یه از .نشدم اما بشم، کردم یم فکر_
 قید .زدم و چ   همه قید
ی به فقط ننگ، ی لکه این برداشیر   و انتقام و تالف    دختر
 که کردم یم فکر

 ملیک به اینطوری کردم فکر .بودم کرده تباه و زندگیش
  درس

 
 اما دم یم بزریک
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  کردن تباه .کردم فکر اشتباه
 
 درس اضای در تو زندیک

 ارزید، نیم ملیک به دادن
 .فهمیدم اینو دیر چه من و

 کشید، کیاشا موهای روی ارام و برد باال را دستش اینانا
 هم مرد این دانست یم
 اما نداشت، خت   کامل که دردهایش از نکشیده، زجر کم

 غم و وحش   های چشم
 داشته، دردنایک ی گذشته مرد این که گفت یم اش زده

 چنی    او از که ای گذشته
 .بود ساخته آدیم

 !عمارت؟ موند !کجاست؟ مامان_
 توقع شدن، شوکه اولش دید که و برادراش خواهر نه،_

 باز روی با اما نداشتم
 با آدمای اراکلیان خانواده فهمیدم تازه کردم، استقبال ازش

 وقت هیچ اما محبتی   
 اجازه ملیک چون شاید بدن نشون و محبت این نتونسیر  

 باب باید همیشه داده، نیم
 یم و احساساتشون جلوی و کردن یم رفتار ملیک میل

،  با مخصوصا گرفیر 
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 کردن فکر همه و اومد پیش مادرت برای که اتفافر 
 چشمشون شده، سنگسار
 پر عمارت اون از شادی و محبت و مهر دیگه .ترسید
 با خودشون تو .کشید

 ادم یه تا نه، ها غریبه با اما .هاا خوبن همه خودشون
 لب از لبخند بیی    یم جدید

 ...میده ترس به و جاش کشه یم پر همشون
 جدیت و خشیک همه با که خانوم عمه یادداوری با اینانا
 لسنگد زن   کرد یم فکر
 الله و وارتان کرد، کمکش هم باز اما باشد مروت ن   و

 رفتارشان هم بقیه ...هم
 هم انقدر عمارت آن فهمید یم تازه .بود خوب او با

 ملیک وجود نبود، ترسناک
 .بود کرده ترسناکش

 بهش منوچهر بود، باال فشارش برگشت، من با مادرتم_
 پیش .داد آرامبخش
 تو گفیر   بهش زد، یم حرف باهاش .بود خاتون سلطان
احت داری پاییت    یم استر
 که بود درگت   ذهنش انقدر شد، راحت خیالش کت  

 همون و کرد اثر هم ارامبخش
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 .خوابید باال
 !میشه؟ چ   ملیک_
 خوان یم درمان برای هاش بچه که این مثل .دونم نیم_

 اما .خارج بفرستنش
 شاول روز مثل دونم یم بعید نداره، فایده گه یم منوچهر

 .بشه
 را او توانست دانست نیم هنوز .کشید سوزنایک آه اینانا

 نگاهش .نه یا ببخشد
ه  پوشانده اش چهره از نییم دستش .شد کیاشا ی خت 
 و هایش لب به زد زل .بود
 به را دستش .کرد یم تر مردانه را اش قیافه که ریش   ته

 اما برد ریشش ته سمت
 و کند سشح کند، لمسش خواد یم دلش ...شد پشیمان
 را مرد این تواند یم ببیند
 ...بپذیرد خودش کنار
  دانست یم شد یم مادر داشت که حال

 
 ادم این بی    زندیک

 بچه یک داشیر   با ها
 را مادرش بود، چشیده را طعمش است، سخت چقدر
 نیت با که هان   آدم .بود دیده
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 نیم رفت، نیم یادش هم را شدند یم نزدیک آنها به شوم
 تکرار مه باز خواست

 بود آمده پیش مادرش برای که اتفاقانر  هم باز که .شود
 هم خودش برای

 .تکرارشود
 !هست؟ اجازه .آوردم و ناهارتون .اقا_
 خودش به تکان   که این بدون کیاشا .جوان زن   صدای با

 :داد جواب بدهد
 .تو بیا_
 به کند شان نگاه که این بدون آمد، جلو زیر به رس زن

 ی وشهگ چون   مت    سمت
 سیت   و رفت بود رویش خودکار و کاغذ تکه چند که اتاق

 مت    روی را دستش
 هم کنار و برداشت را سیت   روی های بشقاب .گذاشت

 ظرف دنبالش به و .چید
 ...را ساالد و زیتون و ماست
 چقدر که فهمید تازه اینانا پیچید زیرزمی    در که غذا بوی

 دلش ...است گرسنه
  به ربط ن   حالش این ستدان یم و رفت یم ضعف

 
 حاملیک

 کش ...نیست اش
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 هم باید .کرد یم تغذیه او از و کرد یم رشد درونش داشت
 .شد یم اش گرسنه

 !نیست؟ امری_
 و برداشت چشمانش روی از را دستش باالخره کیاشا
 اینانا پا روی از را رسش

 .برداشت
 .بری تون   یم نه،_
 و گرفت را اینانا دست کیاشا شد، خارج زیرزمی    از که زن
 مت    سمت به را او

 پیش را غذا ظرف و بنشیند صندیل روی کرد کمکش برد،
 :کشید رویش

، گرسنه باید_ ی صبح از بایس   حاال که بخور نخوری، چت  
 .گرسنشه بچمم
 با پلو باقایل بوی کرد، لجبازی شد نیم موقعیت آن در

 .بود کرده مستش ماهیچه
 لذت با هم کیاشا کرد، وعرس   اشتها با و برداشت را قاشق
 نییم کرد، یم نگاهش

 جایش از رسی    ع گرفت، عقش که خورد را غذایش از
 به داشت قصد و برخاست
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 پشت که کیاشان   ی سینه به رسش که برود دستشون  
 .خورد بود ایستاده رسش
ی دیگر و کرد یم دگرگون را حالش کیاشا بوی  از خت 

 .نبود تهوع حالت
 کمرش روی را دستش و کشید اغوش هب را او نگران کیاشا
 :کشید

؟_  !بیارن؟ دیگه چ   یه بگم !بود؟ بد غذاش !خون 
اهن .داد تکان نف   نشانه به رسش اینانا  چسبید را کیاشا پت 
 بو را تنش عطر و

 که اینانا بعد کیم .کرد یم نگاهش متعجب کیاشا .کشید
 را رسش بود شده بهتر 
مسا کیم که حایل در و آورد باال  :گفت بود شده ررس 

 .خواستم یم و بوت کنم فکر_
 گوشش کنار و کشید آغوش به را او حرکت یک با کیاشا
 :گفت وار زمزمه

، بغلم تون   یم خواستر  وقت هر_  یم بهتر  اینطوری کت 
 بو و تنم عطر تون  
 .کش   یم
 بو عمیق و برد فرو اینانا گردن در را رسش خودش و

 .کشید
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 بود شده فاش گذشته رازها .ترکید جا همه توپ عی    خت  
 گناه ن   خان صابر ،

 .بودند شده جویا را مرگش دلیل همه و بود شده شناخته
 افتاده لحظه آن تا مرگش
 همه .شد یم ثابت خالفش که این مگر ملیک، گردن بود

 زنده لیدا که بودند فهمیده
ش اینانا و است  شاهد هم کش بی    این ...است دختر
 بود یدهد شب ان که بود شده
 تمنا و خواهش با اینانا ... شده لیدا اتاق وارد کش چه
 کیاشا از شده که هم

د آراکلیان عمارت به را او خواست  گنایه ن   باید .بت 
 ...شد یم ثابت هم مادرش
 و مادرش بی    اینانا ، عمارت در بودند شده جمع همه
 کیاشا .بود ایستاده کیاشا
 و کرد یم نگاهشان تجدی و خورده گره ابروان با طوری
 که بود حمله منتظر
ی نداشت جرئت کش  .بگوید اینانا او به چت  
 و بیاید بود گفته که شخص آن تا بودن منتظر همه

 کش شب آن که بدهد شهادت
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 که کش همان .بوده نامزدش ، شده لیدا اتاق وارد که
 گردن را کارش بعدش
 !...نگرفت
 هویتش که حال .شد یم جمع شده ریخته های آبرو باید
 فهمیده و بود شده فاش هم

 ...است گناه ن   که کرد یم ثابت باید است زنده که بودند
ا بودند، نشسته انتظار در همه  مشیک وارتان خاطر به اکتر
 سفید ریش .بودند پوش
 به اخم با .بودند نشسته دست به عصا و پر توپ با ها
 و کردند یم نگاه لیدا

ی لب زیر عصت    یم پایی    را رسشان و فتندگ یم چت  
 بود خونشد لیدا .انداختند

 داشت، باور را خودش .بود گرشان نظاره باال رسی با و
ی  بخواهد که نبود چت  
منده خاطرش به  !...باشد رس 
 عالف اینجا ساعت چند که نیستیم بیکار ما !شد؟ چ  _

 !..بشیم
 همان که همان   بود، سفیدا ریش همان از ییک صدای
 را سنگسار حکم ها موقع
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 حکم که این و لیدا بودن زنده با حال .بود بریده لیدا برای
 به راض   نشده اجرا
 .رسید نیم نظر

 .برسه که اآلناست .میاد_
 منتظر زیادی اآلنشم همی    تا .بریم ما نمیاد !یک؟ دیگه_

 .موندیم
 سالن تهه از صدان   که برخاست جایش از و گفت را این
 :شد بلند

 شید معطل اینجا دیقه دو مهمه، خییل ونکارت که نه_
ه  داشته کاف   وقت تا بهتر
 زنای و دختر  برای اونم .کردن صادر حکم برای باشید
 خییل که ای بیچاره
 .دادین کشیر   به گناه ن   هاشون
 خانوم عمه ...صدا سمت به چرخید ها نگاه ی همه
 محکم .میامد سمتشان به محکم
 یم پایش رستا از غرور ...همیشه مانند .استوار و بود

 ها نگاه تمام ...چکید
 پیش زن به مبهوت و مات همه ...ماند ثابت رویش
 زن   .نگریستند یم رویشان
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 ...کرد یم پنهان را خودش دیگران چشم از سالها که
 کل و نبود چشم جلوی
 
 
 به سالها همی    ...اتاقش در بود شده خالصه اش زندیک
 آمده کنار خودش با قدری
 دهد نشان که زن   ، ساخت قوی زن   خودش زشا که بود
 همه پس از تنهان   به

 کارها از خییل پس از مردا مانند تواند یم و برمیاید چت   
 برابری باید ...بربیاید

 زن یک که داد یم نشان و انداخت یم جا دیگران بی    را
 قوی تواند یم چقدر هم
 ...باشد رحم ن   و
 باعث همی    و شستن ملیک جای رسه نقطه، باالترین در
 در بقیه صدای که شد
 :بیاید

؟ اونجا رفتر  کگه کردی فکر خودت با چ  _  از !نشستر
 خجالت سفیدا ریش
 این خودش به کش هم ملیک نبود وجود با حتر  .بکش
 رسه که نداد رو اجازه
 ...زن یه وقت اون بشینه جاش
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؟ زن یه_  بهت تا بده ادامه دیگه کلمه یه داری جرئت !چ 
 زن   این که بدم نشون
 این .داره فرق دیدی حال به تا که زنان   تمام با مقابلته که
 دو تا کنه نیم صت   زن

 که دونید یم .زنه یم بدم زنه، یم دهت   تو .بخوره دهت  
 هرچه ملیک از بعد

 زمی    تا بگت   عمارت این از .منه دسته نیست و هست
 و شماست دست که هان  
 تا نیاد خوشم یکیتون از فیهکا .کنید یم کار باهاش دارید
 نداره و داره که چ   هر
م ازش رو  کنم پرتش اینجا از آشغال تیکه یه مثل و بگت 

ون  .بت 
 جا خانوم عمه کنار مسلح نفر دو .بودند کرده قفل همه

 به ناراض   که بقیه .گرفتند
 با خانوم عمه .کردند سکوت ترس از رسیدند یم نظر

 را همه داشت که اقتداری
 :گفت آرام شان ییک .داشتند وا رزهل به
ه میشه، همی    بدن رو که زن یه به دیگه، همینه_  باال مت 

ان   برامون منت    سخت 
 .بازیه بچه چت    همه کنه یم فکر ، کنه یم
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 اسلحه .برخاست جایش از ثانیه از کشی در خانوم عمه
 لباس آستی    در را اش

ش کرد، شلیک و برداشت را بود کرده پنهان گشادش  تت 
 و خورد هدف به درست
 خورده تت   پای و زمی    روی افتاد بلندی داد صدای با مرد
 .چسبید سفت اش
 به نفر یه خانوم عمه ی اشاره با .ماند باز دهانشان بقیه

 از و رفت مرد آن سمت
ون را او سالن  .برد بت 

 مرد با مخصوصا .ندارم شوچ   کس هیچ با اینجا من_
 تمام در که جمع ساالی

 زن و خودشونه حرف حرف، فقط کردن فکر سالها ینا
 رو نداره جرئت جماعت
ا این از دیگه بزنه، حرف حرفشون  بزرگ االن .نیست خت 
 بهتون و منم ترتون
ام که میدم نشون  این از.چ   یعت   زن یه به گذاشیر   احتر
 و سنگسار قراره پس
 یم دلشون غلیط هر که ران   هوس مردهای برای بذارم
 ویل کی    یم خواد
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 و زن یه که مردان   به .میشه نوشته زن یه پای به گناهش
 و کی    یم حیثیت ن  

 و ابروییش ن   ویل گردن ی جام همه راست راست
 ن   زن اون برای مجازاتش

 چون !چرا؟ .بده پس جواب باید که اونه و مونه یم گناه
 یم دفاع خودش از باید
 زورشون بعد به این از ویل ...نرسه زورش اگه حتر  .کرده
 چون ...رسه یم

ین مرد یه بفهمم کافیه ایم ن   کوچکتر  کرده زن یک به احتر
 زنش خواد یم حاال
ش یا باشه  براش همه جلوی خودم که وقته اون ...دختر
 تا برن یم سنگسار حکم
 مسخره قانون ...بیاد دستتون کار حساب هم مردا شما
 حال به تا ساختی    که ای
 ...کرده پرروتون زیاد
 مخالفت جرئت و بود برخورده غرورشان به شایک، همه

 خاتون عمه نداشتند،
 حجله دم را گربه ابتدا همان از بود، عصبان   زیادی امروز
 میشد حال و بود کشته
 .دید یکشان یک چشمان در را ترس
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 .گرفت جمع به رو و آورد باال را دستش ی برگه
 این از ...زده امضا و نوشته ملیک خوده که ای برگه اینم_

 این مسئولیت پس
 .منه با آراکلیان به مربوط به که هرچه و ها زمی    و عمارت
 راستش بره کج کش
 قانون راجب .برم یم و زبونش بزنه، اضافه حرف .کنم یم

 وقت خییل هم جدید
 ...کرده قبول اونم و شده صحبت خان ملیک با پیش
 :گرفت جمع به رو و أورد باال را دوم برگه

 اصالح شبا خود ملیک که میده نشون که ای برگه اینم_
 !...کرده موافقت قانون
ش کردن بزرگ الیق هم کش بشیم متوجه  نگه و دختر
 رو هر نیست زنش داشیر  
 کش . عمارت این به میشن منتقل و میشن گرفته ازش

 !نداره؟ مخالفتر 
 افراد را دورش ا دور .انداختند سالن به نگایه ها مخالف
 .بودند کرده پر مصلح
 منتظر و ندارند شوچ   کش با فهمید میشد که افرادی
 از ای اشاره ترین کوچک
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 عمه ببندند، رگبار به را همه تا هستند خانوم عمه طرف
 این از دلخویس   خانوم

 هم را شان نفری چند نمیاید بدش و نداشت جماعت
 ...درک به بفرستد
 پشت .رفت جلو کیم کیاشا رفت، فرو سکوت در عمارت

 و ایستاد خانوم عمه به
 :گفت و کرد جمع به رو
 رسم یا پس این از .کنم یم اضافه من هم قانون یه_

 برداشته عرویس شب دستمال
 داره ازدواجش از نفرقبل یه برسه گوشم به کافیه یا میشه
 ...کنه یم غلطان   یه
 زنا زن یه برای که میشه اجرا براش حکیم همون وقت اون
 ...میشه اجرا کار
 را هان   توهی    چنی    شنیدن طاقت که سفیدا ریش از ییک

 بلند جایش از نداشت
 :شد

 صدا مارو !کردین؟ مسخره مارو !وضعشه؟ چه این_
 بهمون اینطور که زدین
 !کنید؟ توهی   
 :حرفش در پرید تند خانوم عمه
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 توهی    و میشد انجام زن یه برای حال به تا که همچی   _
 مرد یه برای االن نبود
 !هینه؟تو 

 لبش کنج پوزخندی که حایل در و کرد مکث کیم
 :داد ادامه کرد یم خودنمان  

 !خاکه؟ به منتش چه پاکه که طال هرچند_
 که دید وقتر  و انداخت بقیه به نگایه سکوت در مردی
 قصد ترسشان از هم بقیه

 ترکیدن حال در همه .جایش رس نشست ندارند مخالفت
 بودند منتظر فقط و بودند
 توانند یم کاری چه ببینند و شوند خارج در این از سالم
 انجام وضعیت این برای
 .دهند
 یم دلش که سفیدان ریش آن از دیگر ییک بعد کیم

 بحث زودتر چه هر خواست
 ؛:گفت و برخاست شود خارج انجا از و یابد پایان

 چت    برای ما .رفته یادتون حضورمون اصیل علت انگار_
 رقرا .اینجاییم ای دیگه
 که بوده شاهد کرد یم ادعا که شخیص اون بود این بر

 و نکرده زنا ملیک دختر 
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 تک بده، شهادت و بیاد نیست ای دیگه کس از بچش
 بینید یم که آدمان   این تک

 تازه که هان   قانون این به کاریم خواید، یم جواب
 من حرف .ندارم گذاشتی   

 خودش خودش ملیک که روزان   .پیشه سال چند برای
 برای داد یم سنگسار کمح

ای  اجرای پس از رسید که خودش دختر  به .مردم دختر
 ی همه به و برنیومد حکم
 برای فقط قانون !بود؟ این مردونگیش !گفت؟ دروغ ما

ونه اون مردم  داخل و بت 
 !نمیشه؟ اجرا خودتون بی    و عمارت این

وع و آوردن در زبان هم بقیه باالخره  تایید به کردن رس 
 خانوم عمه .شهای حرف
 تمام هایشان حرف تا بود نشسته انتظار در خونشد اما

 .شود
 چ   !نرسید؟ بده شهادت خواست یم که اون   باالخره_

 و شده پشیمون نکنه شد
 کشیدین مارو بهونه این به شایدم یا !بیاد؟ نیست قرار
 و جدید قانونای بحث تا اینجا
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 و خودتون هاشتبا رو بذارید پوش رس تا کنید باز برامون
 عوض قانون دیگه بگید
ی همچی    ما نه ...شده  قانون .کنیم نیم قبول رو چت  
 برای وقتر  ست، همه برای

ای  اجرا خانم ملیک دختر  برای باید شده اجرا بقیه دختر
 خون از شما خون .بشه
 !هست؟ نیست، که تر رنگی    بقیه
 نگاه ی همه .برخاست جایش از و تکان رسی خانوم عمه
 دهن با .بود او به ها

ار ستت    زن جماعت این از .بست یم را شان  .بود بت  
 !...همینجاست .رسیده اتفاقا_

 :داد ادامه و کرد خودش به ای اشاره
 .روتون به رو درست_

 !...هم اینانا و لیدا .کردند نگاهش بهت با همه
 گرفیر   با و ایستاد کنارش .رفت لیدا سمت به خانوم عمه

 :گفت دستش
ی خواستم نیم چون .کردم سکوت سالها_  !...بگم چت  

 همه و زدیم حرف انقدر
 حرف به باشه نیاز هم جان   شد باعث که گرفیر   نادیده
 با و کنیم سکوت زدن
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 رو زن یه شهادت یک !بشه؟ چ   که بگیم بگیم، خودمون
 اما !کنه؟ یم باور
 باور این به و تکتون تک کم کم !...کنید باور باید امروز
 ارزش که رسونم یم
 یم !...چ   یعت   زن یه قدرت ، زن یه شهادت زن، یک

 یک همتون چرا دونید
؟ کشید یم رو خانوم  حقوقش حق از ذارید نیم که !پایی  

 !بشه؟ آگاه ارزشش از
 خودتونم چون .ترسید یم زن یه رسیدن قدرت به از چون
 زن یه دونید یم خوب
 زنانه اتاحساس کنار در که !...بره پیش کجا تا تونه یم

 ن   چقدر تونه یم گایه
 !...بشه سنگدل چقدر بشه، احساس ن   چقدر بشه رحم
 یم هارو شماه همی    و

 به چسبیدین ترس از که االن همی    مثل درست ترسونه،
 به دارین و هاتون صندیل

وع و چاک به بزنید زودتر چطور کنید یم فکر این  رس 
 این و چیدن دسیسه به کنید
 !نمیگم؟ درست .کنید در به راه از منو که
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 عمه ...حبس سینه در ها نفس و بود شده بسته ها دهان
 ی روزه باالخره خانوم

 زیادی های حرف بود معلوم و بود شکسته را سکوتش
 ...دارد گفیر   برای
 و کرد اینانا به ای اشاره گذراند نظر از را ها نگاه تک تک
 :داد ادامه

 این روز به چ   حدیث و حرف همه اون با دونید یم_
 !اوردین؟ مادرش و دختر 
 پر و مردم ی همه گوش که بود شما های حرف همی   
 آبرو گفتی    یه و کرد
 !بشه؟ ریزی آبرو باعث باید دختر  یه فقط چرا ...آبرو
 حاال تا شماها از تا چند
تون به که این جای  به نندازید راه ریزی آبرو بگید دختر

 وقت یه گفتی    پشتون
؟ روآب ن   رو کش  به که این جای نفرتون چند !نکت 

تون  زشته، نکن بگی    دختر
 جا نفرتون چند !زدین؟ پشتون به و حرف همون عیبه
تون به که این  بگید دختر
ون بری خونه از تون   نیم ون اون چون بت   به خطرناکه بت 

 گفتی    پشاتون
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ون اون باشه حواسشون ای برای بت   امنیت دیگه دختر
 ونگیتونمرد !کنید؟ ایجاد
 و دختر  واسه کشیدن شونه شاخه به و بودن مرد !اینه؟
 جلوی و دادانش عذاب
 
 
اتون به کجا !دونید؟ یم گرفیر   و کردنش زندیک  حق دختر

 کجا !دادین؟ انتخاب
 !کردین؟ حمایت ازش و موندین پشتش
ین از ییک به ای اشاره  :داد ادامه و کرد جمع در حاض 

ت ن   توی_ ت که غت   و خونه تو بودی ردهک حبس و دختر
 آفتاب حتر  ذاشتر  نیم

 شب کردی، انتخاب خودت که شوهرشم .ببینتش
 یه خاطر به وقتر  عروسیش
 براش و بهش چسبوندین انگ یه و هزار سفید دستمال
 نگفتی    کردین، صادر حکم
 چشم به رو کش و بود خونه تو روز و شب که دختر  اون
 وقت یک أصال ندید
 چهار که پشات و تو !بزنه؟ رس ازش خطان   چنی    کرد

 بهش حواستون چشیم
 کجا و یک أصال نگفتی    ، داشتی    برنیم ازش چشم و بود
 جرئتر  چه با أصال

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 اول از که تریس همه اون با !بخوابه؟ کش با بره تونست
 فکر کاشتی    دلش تو
ایطشم کردین یم  شاید نگفتر  که !تونست؟ یم بود رس 

 شاید ای، دیگه چت    مشکل
ه ن   ست، گناه ن   واقعا من دختر   راست داره .تقصت 
 و مردم پش حرف ...میگه
 و عالم جلوی !نه؟ و خودتون دختر  حرف و کردین باور
 بهش چرخوندینش، آدم
ا ، نارس   انگ بهش شکستینش، کردین، خوردش گفتی  
 ندیدین، و اشکاش ...زدین
 نگفتی    بار یک ...سنگسار آخرشم نشنیدین، هاشو حرف
؟ بود اون با حق اگه  !چ 

؟ وجدان عذاب  رو گذاشتی    و رستون راحت شبا !نگرفتی  
 چطور !بالشت؟
ان   همی    !نامروتا؟ آخه تونستی   

 دارین که دختر
 .نیسیر   غریبه کنید یم بدبختشون

 .خودتونن خون و گوشت از .خودتونن دختر  که وال به
 میده، رضا دلتون چطور
 !چطور؟
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 به خیس چشمان و خارافت با الله بود، بسته یخ همه تن
 نگاه اش عمه و خواهرش

 اش خانواده به اینگونه که بود بار اولی    برای کرد، یم
 هم اینانا .کرد یم افتخار
 رسی با مادرش اما ریخت یم اشک آرام و بود پایی    رسش
 خانوم عمه به بلند
 حرف تمام کرد، یم تایید را هایش حرف و کرد یم نگاه

 و گوشت با را هایش
 که حال و ...داشت را اش تجربه ...کرد یم حس خونش
 داشت دختر  خودش
داشیر   دانست یم خوب  در که هان   رحیم ن   دیدن و دختر
 یم تنش ی پاره حق
 !...چ   یعت   شود

 فرستاد اینانارو چرا دونید یم ...بینید یم کیاشارو همی   _
 به تا !عمارت؟ این تو

 شاید کت   یم ظلم دختر  یه به داری وقتر  بفهمونه ملیک
ت ، دختر  اون  دختر

 ی ریشه و رگ از باشه، ناموست باشه، ت نوه باشه،
 یم دلم اوایل ...باشه خودت

@avayekhis

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


خان یاغی      

                      

 و حس همی    تا بیارم تکتون تک رس رو بال این خواست
 دچارش ملیک که حایل
ای مگه گفتم اما .کنید حس شما هم رو شد  شماها دختر
 برای که کردن گنایه چه

ا رسی هی کردن حایل و انتقام  ها بیچاره اون از باید هم چت  
 برای !شه؟ استفاده
 یم که همون ...پشاتون روی گذاشت دست باید همی   
 کم موشون تار یه ترسید
 آخه ...شه منقرض نخورتون درد به نسل وقت یه و شه
 حسان   درست چت    چ  

 افکار همی    !شه؟ دار ادامه نسل این خواید یم که دارید
 تو دریزی یم مزخرفتونم

ت ن   .خودتون مثل ییک میشن پشاتونم و پشاتون رس  غت 
 ...نفهم زبون و

 و شدند بلند .نداشتند شنیدن توهی    طاقت دیگر
 :آمد در صدایشان

  داری فهیم یم هیچ_
 

 خواهر چون االنشم تا !؟ مییک
 و حرمتتون خانید ملیک
 بهمون که جان   هم لحظه یه دیگه ویل ...داشتیم نگه

 مونید، نیم میشه توهی   
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 ...پاشید
 نشانه را او و برداشت قدم مرد ان سمت به خانوم عمه

 :گرفت
 کلمه دو نیومد، صداش ییک شد توهی    زنا ما به همه این_
 نخورا درد به شما به

 که ای موقع کاش !...میاد در صداتون داره همتون گفتم
 یم باز و دهنتون بود نیاز

 نیست کدومتون هیچ با حق دونید یم که االن و کردین
 در ...بستید یم و دهنتون
 من .دارم نیم نگه رو سفیدی ریش هیچ حرمت من ضمن
ام کش به فقط  یم احتر
  ...باشه ادم که ذارم

 
 که عقل به نیست، سن به بزریک

 ن   ازش همتون خداروشکر
 .اید بهره
 ییک .رفتند برای شدند آماده و شدند بلند جایشان از همه
  به شان

 
 بقیه از نمایندیک

 خانوم عمه سمت به را اش انگشت رفت، جلو قدیم
 :گفت و گرفت

 این تک تک تقاص باید نره، یادت امروزت های حرف_
 .بدی پس هارو توهی   
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 :زد رویش به نیشخندی خانوم عمه
 نشد که خودم حق از .دادم پس پیش پیش تقاصامو من_

 یم دفاع بقیه از حاال ویل
 و تالشتون تموم .بمونه همینجور أوضاع ذارم نیم .کنم

 یادتون اینم اما بکنید،
ین .منه کنار بعد این از هم کیاشا که باشه ی کوچکتر  چت  
 هیچ به ببینیم ازتون

 .کنیم نیم رحم کدومتون
 را هایش دست .گرفت هدف را کیاشا بار این نگاهشان
 و بود زده گره رسش پشت

 قدرت که نفری دو اتحاد کرد، یم نگاهشان جدیت با
 زنگ برایشان بود تشاندس

  خطر
 
 از دست و بودند هیچ انها حمایت بدون .بود بزریک

 هیچ بدون تر کوتاه پا
 .کردند ترک را عمارت دیگری حرف
 به شده گرد چشمان با هم لیدا ، اینانا بر عالوه بار این

 کرد، یم نگاه کیاشا
 و محکم بود، ایستاده خانوم عمه کنار حال که کیاشایه

 شده کویه ...اقتدار با
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 ...دهند تکانشان توانستند نیم چت    هیچ با که بودند
 !بود؟ ماجرا این کجای کیاشا
 ...بودند نشسته اتاق در خانوم عمه و کیاشا اینانا، ، لیدا
 بود هم در هایش اخم لیدا
 ای لحظه از بعد باالخره .کرد یم نگاه خانوم عمه به و

 و شکست را سکوتش
 :گفت

 !ن؟بودی خودتون شاهد_
 :داد تکان رسی خانوم عمه

 ...آره_
 !کردین؟ سکوت سال همه این چرا پس_

 به عادت رفت، پنجره سمت به و شد بلند خانوم عمه
 یم ترجیح نداشت، شلوغ  

ون به و ایستد به اتاقش پنجره کنار همیشه مانند داد  بت 
 .کند نگاه

  موقع اون_
 
ا این نبود، راه به خییل خودمم زندیک  برام چت  

 با نداشت، میتاه
 پشتم یک !داد؟ اهمیت زندگیم و من به یک گفتم یم خودم
 بخوام من که اومد در

 ...بدم انجام کش برای و کاری همچی   
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ون صدا با را نفسش دلخور لیدا  ای گذشته برای داد، بت 
 و بود رفته دست از که

 نگاهش .خورد یم حشت نباید کرد برایش شد نیم کاری
 :کیاشا سمت رفت

 !؟ آره داشتر  خت   چت    همه از هم تو_
 با را نفسش هم او و برداشت صندیل از را اش تکیه کیاشا
ون صدا  :داد بت 

 خانوم عمه اینانا، رساغ عمارت تو رفتم دزدیک که روزی_
 زد، صدام دید، منو

 نشستم که بعدش ویل زدم گند که کردم فکر اولش
 از فهمیدم زدم حرف باهاش
ا خییل  بود کرده شک اینانا، هویت از حتر  .داره خت   چت  
 یم .مت   پیش که

 منم های نقشه از حتر  !کردی؟ قایم کجا رو لیدا گفت
 چرا دونست یم .داشت خت  

 اما .بود تفاوت ن   اوالش  .عمارت این تو فرستادم اینانارو
 ...بعدش
 ادامه را حرفش خانوم عمه و خانوم عمه سمت به چرخید

 :داد
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 برای کاری نتونستم شاید قعمو  اون فهمیدم بعدش_
 ییک برای االن اما بکنم خودم
 من رسنوشت به دیگه نفر چند باید چرا .تونم یم که دیگه
 این !شدن؟ یم دچار
 خدایا نگفتم نشد، خنک دلم و دیدم آدمارو بدبختر  همه
 من تنها حداقل که شکر
ا این که نیستم  تو خشم این آتش جاش به ..میاد رسم چت  
 شد، تر ور شعله وجودم
 بود همی    برای ...کردم یم حل ریشه از و مشکل این باید
 با پیش ها مدت از که

 کامل رضایت ازش .زدم حرف موضوع همی    رس ملیک
 نبودش در که گرفتم
 که بذاره قانون   همچی    که ...من گردن بیوفته چت    همه

 دیگه نفر چهار رسانجام
 اتاق تو رفت یم شب هر بود، پدر اونم ...نشه لیدا مثل
 دونستم یم و لیدا

 دلش دونستم یم که وقتر  پس نمرده هنوز احساساتش
 اومده اتاق اون از یا تنگه
ون  بدون تونستم که بود اینجوری ...رساغش رفتم یم بت 
 بفهمه کش که این
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م ازش رو رضایتر  همچی     !...بگت 
 بود، کیاشا به نگاهش اینانا و زد یم حرف خانوم عمه

 مت    به نگاهش که کیاشان  
 یم دلش چقدر ...بود رفته فرو فکر در و بود رویش پیش

 توانست یم خواست
 ...گذرد یم رسش در چه بفهمد و بخواند را ذهنش
 از نگاه باالخره نشست، دستش روی که مادرش دست
 چقدر ...گرفت کیاشا
 ...بود اش گرسنه
 قرار دید وقتر  ...نگرید یم خانوم عمه به حشت با لیدا
 پدرش از حرف   یستن

 :آمد حرف به خودش بزند
 !گذشت؟ سخت بابا به خییل روزا اون_

 روزهای ...روزها همان به فرستاد را ذهنش خانوم عمه
 ...لیدا نبود

 تا ...ریخت و شد سفید کامل موهاش ...شد پت   ...خییل_
 جرذت کش ها مدت

 تو و شباش ...بزنه حرف باهاش یا بره سمتش نداشت
 رسوند یم صبح به تو اتاق
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 دست بهش و بشه اتاقت وارد کش نذاشت وقت هیچ و
م گفت یم .بزنه  که و دختر
 مرگ ...بمونه برام هاش یادگاری یذارید حداقل گرفتی    ازم

 براش هم هرمینه
 ...تو ی اندازه به نه ویل بود سنگی   
 چشمانش در اشک نم کش تا انداخت پایی    را رسش لیدا
 .نبیند را
 که خواست نیم الله ...کرد بد خییل ...کرد بد کمملی اما_

 ملیک اما بگم بهت
ارو این پزشک خودش ...نمیشه خوب دیگه  یم خوب چت  
 ، بره خواد یم ...دونه
 فایده ن   فهمیده که حاال و برم یم بابارو گفت یم اولش
 اخر بذار گه یم ست
 بچه کنار .داره تعلق بهش که باشه جان   حداقل عمری
 بابا گفت یم ...هباش هاش
 داره اتفافر  چه أصال کی    یم چیکار میگن چ   بقیه فهمه یم
 عمارت این تو

 براش همی    و بده نشون واکنش   تونه نیم اما میوفته
 و بمونه باید ...عذابه بدترین
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 شاید زمان   یه چون ...برنیاد دستش از کاری هیچ و ببینه
 ازش کاران   یه

 ...ببینه روزارو این باید االنم ...نکرد و برمیومد
 چشمش ازش مستقیم اشکش قطرات و بست چشم لیدا
 لباش روی خوردن رس
 :تنش

 خودش که اینه براش معجزه ترین بزرگ گفت یم الله_
ه  که ملییک ...بمت 

 وضع این به حاال که سخته براش بود اوج تو همیشه
 و خودش نتونه حتر  و بیوفته
 ...نمیاره دووم ...کی    تمت    و زیرش بخوان و داره نگه

 از ...کنه یم دق باالخره
 که بالهان   و وارتان دادن دست از نکنه، دق وضعیتم این
 آورد اینانا و تو رس

 ...ده یم دقش حتما
 سمت رفت نگاهش و کشید چشمانش به دستر  لیدا

ش  را پدرش خودش ...دختر
ش اما بود بخشیده  ...دانست نیم را دختر

 نیم برایش را عذاب ینا ...شد یم راحت پدرش کاش
 ...خواست
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*** 
اض کس هر پیچید، جا همه رسعت با چت    همه  یم اعتر
 دهانش ای گونه به کرد،
 حال خوش درون از که بودند زنان   این .بستند یم را

 این توانستند نیم و بودند
 عمه که بود شده معلوم ...دهند بروز را حایل خوش
 یم اول همان از خانوم
 چ   همه از عمارت مرموز زن ...است دهزن لیدا دانسته
 همیشه و داشت خت  

 در لیدا ...بود کرده باز دهان باالخره اما ...کرد یم سکوت
 اراکلیان عمارت
 این ...بود داشته نگه خودش کنار نت    را اینانا و بود مانده

 خانوم عمه خواست
 ی خانه اینجا که بماند، که بود گفته لیدا به ...بود

 داشته برای و بمان   دبای .تونست
  هایت

 
 ها خییل که کاری ...کت   دفاع خودت از و بجنیک

 اما نداشتند، را جرئتش
 عمه به الله خواهرش همانند که لیدان   ...داشت لیدا
 به بودند، رفته شان
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 از را رسکش   و شجاعت این ...وارتان مانند ..عمویشان
 ...بودند برده ارث به هم

 دست یک شد، یم شکسته سکوت این باید جان   باالخره
 این لیدا اما نداشت صدا
 و کنند حمایتش که کسان   بودند بار این...نبود تنها بار

 .کنند باورش
 به باالخره بود کارها دنبال که مدنر  از بعد هم کیاشا
 باید ...رفت آراکلیان عمارت
 به راست یک شد که عمارت وارد ...گرداند بریم را زنش
 رفت اینانا اتاق سمت

 ...رسید رس لیدا نشده وارد و
؟ یم چیکار اینجا_  !کت 

 خودش لحن با و کشید هم در را هایش اخم هم کیاشا
 :داد جواب

 .زنم دنبال اومدم_
 ...کارت رد برو ...نیست اینجا زنت_

 را خودش جلوی خییل و سایید دندان روی دندان کیاشا
ایم ن   تا گرفت  احتر
 .بود زنش مادر باالخره نکند،
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 خوش زبون با نیومدم، مرافه و جنگ و دعوا برای ببی   _
 دنبال اومدن میگم دارم
 .زنم

 !راحتیه؟ همی    به کردی فکر_
م و دستش ...راحتر  همی    به دقیقا_  برمش یم و میگت 

 تعلق بهش که جان  
 ...داره

 من داره، تعلق همینجا به من دختر  کردی، فکر اشتباه_
 مثل ادیم دست رو اینانا
ه یادم کردی فکر .دم یمن تو  !آوردی؟ روزش به چ   مت 

 حق در کم دانست یم اوست، با حق دانست یم کیاشا
 تمام نکرده، بدی اینانا

 ...نیامد کوتاه لیدا جلوی اما ...داشت یاد به را کارهایش
 که جوری هر باالخره دونه یم خودشم آوردم، که آوردم_

 سیع کردم، جمش شده
ان کردم  زن هنوز...گذشت بود که چ   هر .براش کنم جت 
 منه، ی بچه مادر ، منه
؟ یعت   فهیم یم  یم ولش وضعیت این با کردی فکر !چ 
 !خدا؟ امون به کنم
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 خودش پس از تنهان   به من دختر  .کت   ولش بایدم_
 نیست تنها برمیاد،

 أصال و دورشن، فامیل و فک ی همه االن خداروشکر
 .نمیاد چشمشم به تو نبود

 سنگسارش به کمر که همونان   !فامیل؟ و فک کدوم هه_
 خوش دل !بودند؟ بسته
 !اینا؟ به شده

ف سگشون اینا_  باشن کرده کاریم هر اینا ...تو به داره رس 
 اینانا دونسیر   نیم
 که تو !چرا؟ شناختر  یم که تون   اما شناختنش، نیم کیه،
 چرا زنته دونستر  یم
 !کردی؟ باهاش و کار این

ش کیاشا  که بگوید خواست نیم .سقف به دچسبی آمت 
 دختر  کرده یم فکر چون
ی ازدواجشان شب از ...نیست درستر   ...نگفت چت  
ش  خون ...شد تمام صت 
لش ای لحظه برای و گرفت را چشمانش جلوی  از کنتر
 صدایش ، شد خارج دست
 ...گوید یم چه نفهمید و گرفت اوج
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 نذاشته برام ای دیگه راه چون بودم، مجبور چون_
 جان   قاتل یه چون ...ودنب

 به و کنم باور بابامو حرفای تونستم نیم چون و بودم
 این دست دادم و عقلم جاش

 بابام خون به خودمو دست کم سن همون تو جماعت
 کشتم و بابام چون .کردم آلوده

 ...حقشه کردم فکر و کردم نگاه و دادنش جون نشستم و
 این با االنشم همی    تو

ت و خودت رسه بابات که بال همه  دیدی تا آورد دختر
 مت   سمتش، دوییدی حالش
 متجاوزگره، کردم یم فکر چون کشتم حق نا به بابامو که

 کاره، خیانت معتاده،
؟ یعت   درد این فهیم یم !بگم؟ چ    !چ 

 بلندش صدای با و قلبش روی کوبید محکم را دستش
 :کشید عربنده

 دروغ   یه خاطر به سن اون تو اونم پدر قتل فهیم یم_
 خورد به تو بابای که

؟ یعت   بود داده هممون  قربان   من کردی فکر !چ 
 !نشدن؟ قربان   خانوادم !نشدم؟
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 بزنم، زل بابام چشمای تو بود راحت من برای کت   یم فکر
 گناهم، ن   من بگه
 تو بکوبم و دستم سنگ لحظه یه تو و نکردم کاری من

 دردارو این تو د صورتش،
 کدوممون هر به .زدم منم به زدن، انگ تو به ...نکشیدی

 قاتل تو ویل جور، یه
 آلوده گناه ن   ادم یه خون به و دستت !شدی؟ .نشدی
 قبول بود بد من بابای .نکردی
 اون بود، گناه ن   شب اون اما داشت، زیاد الشتباه دارم،
 بود، نکرده کاری شب
ه؟ ما از رو چ   انتقام خواست یم تو بابای وقت اون  !بگت 

 مسببش که کاری انتقام
 !بود؟ ناکسش خوده
 پایی    باال تند تند اش سینه ی قفسه و زد یم نفس نفس
 آتش تنش تمام...شد یم

 یم نگاهش باز دهان   با هم لیدا سوخت، یم و بود گرفته
 در همیشه ...کرد

 و دانست یم پدرش را خان صابر مرگ علت خیالش
 ...حال
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 و قد پشک انهم آورد، خاطر به را کوچک کیاشای
  عالم در که رستفر 

 
 بچیک

 اش خانواده از و بیاید بر کارها پس از داشت سیع هم
 همان کند، محافظت

 هیچ و ایستاد یم ملیک مقابل کودیک همان از که پشیک
 او از خویس   دل وقت

  ...نداشت
 

 دید یم حال و داشت یاد به خوب را اش بچیک
 همان امروز مرد این

 ...است روزدی ی خورده زخم کودک
 ...شد باز اتاق در ...بود شنیده آنچه شد نیم باورش لیدا
 دهانش روی دستش اینانا
 فهمید یم حال ..ریخت یم اشک کیاشا برای آأام و بود
 چشمانش عیان غم دلیل
 ...را کدورت و کینه همه این دلیل فهمید یم حال ...را

  غم هم کیاشا
 
 را بزریک

 عقب همی    برای یدشا ...کرد یم حمل اش سینه روی
 ...بود سخت برایش نشیت  
 رفت یم یادش مگر !برد؟ یم یاد از را پدرش خون   تن مگر
 کجا به را او

 !بزند؟ کاری همچی    به دست که بودند رسانده
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 ان در ...کشید یم سوت رسش ...کرد نشیت   عقب لیدا
 خان صابر صدای لحظه
 پشیمون خوام، نیم :گفت یم که پیچید یم گوشش در

 ...خوام نیم ...هرمینه شدم
 یم پا به خون بفهمه اما ها نداره ست   !دیدی؟ کیاشارو

 دردرس ی حوصله...کنه
 ...ندارم

 عقب به دیگری قدم و برد رسش سمت به را دستش
 آن خان صابر ...برداشت

 خانواده آغوش به خواست یم شاید ...بود پشیمان شب
 هم شاید برگردد، اش

 شب آن دانست یم چه کش ...را شا اشتباه بود فهمیده
 پس و نخواستنش علت
 !بود؟ چه هرمینه زدن

 بود زده حرف موضوع این راجب بار اولی    برای که کیاشا
 بود، خراب حالش

 بود شده منقبض فکش ...فکش مانند لرزید، یم دستانش
 گون   ...مشت دستانش و

  برایش ...زده قتل به دست لحظه همان
 
 ...داشت تازیک

!؟    کیاشا  کردی  یکار  چ 
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 بازوی روی را دستش ...کرد یم گریه بهار ابر مثل اینانا
 یم گذاشت، کیاشا
 نگرانش .نزند دیگر و بیوفتند کار از قلبش همانجا ترسید
 نگران ...بود

 ...شوهرش
ل را خودش شدی که طور هر  کیاشا داد به باید کرد، کنتر
 را دستش .رسید یم

 ...نشاند تختش روی و برد اتاق سمت به را او و گرفت
 کنارش هم خودش
 را خیسش نگاه و کشید موهایش به دستر  .نشست
 پر و خشمگی    نگاه تهه فرستاد
 ...کیاشا تنش

 ...تو پس_
 کند، یادداوری برایش خواست نیم گرفت، دندان به زبان
 یم !گفت؟ یم چه ویل

 و بوده اتفاق یک که !رست؟ فدای ندارد اشکال گفت
 کیاشا درد ...شد نیم !بس؟
 !...شود درست ها حرف این که بود آن از بزرگتر 

 گریه زار زار بغلش و کشید آغوش به را کیاشا جایش به
 گریه صدای کرد، یم
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 آمد، باال کیاشا دست بعد کیم و پیچید اتاق در هایش
 اینانا کمر روی را دستش
 :گفت و گذاشت

 ینا خوای یم هم تو ...قاتله یه شوهرت ...قاتلم یه من_
 تو !بذاری؟ تنها و قاتل
 یم خودم از حتر  منم ...داری حق !تریس؟ یم من از هم

 به دست وقتر  از .ترسم
 فهمیدم تازه .ترسم یم خیلیم .ترسم یم زدم کاری همچی   

 بر ازم کاران   چه
 ...ویل ...میاد

 عقب را رسش کیم و رفت اینانا گردن سمت به دستش
 دریان   چشمان تا کشید
 :ببیند بهتر  را اش

 ...تونم نیم دیگه تو برای ...نیستم اینجوری تو برای ویل_
 یم ...تونم نیم دیگه
 جلو همینجا رو زنه یم آسیب تو به که کش گردن تونم

 و رسش و بشکنم خودت
 ...رو تو اما سینش رو بذارم
 :داد تکان رسی هایش گریه میان اینانا
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 بنداز خودت به نگاه یه ...نیست حرفا این وقت االن_
 یم بی    از و خودت ،داری
 ...بری

 نمایان و برامده های رگ و قرمز صورت که کیاشا
 نیم ...دید نیم را گردنش
 دستانش که ...خون ی کاسه دو شده چشمانش دانست

 رسعتر  با قلبش و لرزد یم
 :گفت و دید نیم خودش را ها این...زند یم چندان دو
 ...خوبم من_

 :داد تکان راست و چپ یه رسی حشت با اینانا
 ...نبودی خوب وقت هیچ ...نیستر  خوب نه_

 اینانا چشمان روی را دستش خرابش حال ان با کیاشا
 :گفت و کشید

 برای !من؟ ای رسمه چشم کت   یم گریه چرا تو_
 گریه باید تو منم اشتباهات

؟  !کت 
 برای دلش حال ...آغوشش در کرد جمع را خودش اینانا
 ...سوخت یم هم کیاشا

 به داشت اراکلیان از که ای کینه و خشمش که کیاشان  
 اش کودیک همان
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  تمام ...برمیگشت
 

 به فکر و انتقام حس با را اش بچیک
 گذرانده اش خون   دستان
 ...نبود کیم چت    سن آن در قتل ...بود
 کیاشا که بود دقایفر  .بود کشیده دراز کیاشا بغل در اینانا
 لیدا ...بود رفته خواب به
 رسش نگران دل اینانا ...بود نیامده رساغشان به یگرد هم
 کیاشا ی سینه روی را

 که شود مطمی    قلبش صدای شنیدن با تا بود گذاشته
 نفس و است زنده هم هنوز
 ...کشد یم

 یم دلش ...کرد یم درد چشمانش که بود کرده گریه آنقدر
 در همانجا خواست
 دلهره برد، نیم خوابش و برود خواب به کیاشا اغوش
 بود، نگران و داشت
 ...کیاشا حال نگران
 ...کرد نگراهش و آورد باال اش سینه روی از ارام را رسش
 شد یم هم خواب در
 بلند کیم ریشش ته ...دید اش چهره در را اندوه و غم آثار
 شده معمول حد از تر
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 نگاهش تر دقیق و صورتش روی کشید دست ..بود
 خسته ی چهره به ...کرد
 ...اش پریده نگر  ...اش
 دروغ ...بود شوهرش هم هنوز هایش بدی و خون   تمام با

 یادش گفت یم اگر بود
 چه که .شده برایش تلج   اتفاقات چه مسبب کیاشا رفته

 را دردی پر روزهای
 ...داشت دوستش لعنتر  دل این اما ..زده رقم برایش

 دید یم حال که مخصوصا
ان برای را تالشش دید یم که ...را اش پشیمان    ...جت 

ه چقدر دانست نیم  باز چشم باالخره که کرد نگاهش خت 
 همچنان چشمانش کرد،
  خواب حال و بود رسخ

 
 چموش چشمان آن به هم آلودیک

 .بود شده اضافه
 !نخوابیدی؟ تو_

 !...لرزاند را اینانا دل هم آلودش خواب و خشدار صدای
د خوابم_  !..نت 
 یم انداخت، رافاط به نگایه و خورد تکان   جایش در

 در کش ببیند خواست
 !..نه یا است اتاق
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 !خوابیدم؟ چقدر_
 !..دونم نیم_
؟ نیم_  !دون 

 آنقدر بگوید نشد رویش .داد تکان طرفی    به رسی اینانا
 گذر که بودم نگاهت غرق
 .کردم فراموش را زمان
 و أورد باال همانجا از بود اینانا رس زیر که را دستش کیاشا
 به چسباند را اینانا رس

 عطر به حتر  ...داشت نیاز وجودش آرامش به .اش سینه
 ...تنش
 ...کشید بو و لختش طالن   موهای در برد فرو را رسش
 آرام کیم ذهنش
 را چت    همه داشت خودش کنار را دختر  این ...گرفت

 همه و کرد یم فراموش
 !...دریان   چشم دو آن شد یم چت  ش

 !میای؟ باهام_
 !کجا؟_
 ...تو و باشم من فقط که جان   .اینجا زج هرجان  _
 !..بریم_
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 که را اش چهره تا کرد خم کیم را رسش و شد قرص دلش
 پنهان اش سینه در

 .ببیند را بود کرده
؟ جدی_

 
 !مییک

 از نفش و برد عقب را رسش کیاشا .جنباند رسی اینانا
  رس

 
 همی    .کشید آسودیک

 .دش یم راحت کیم خیالش گفت یم اینطور اینانا که
؟ مامانت_  !چ 

 بدون !...نداشت سوال این برای جوان   .کرد سکوت اینانا
 برایش مادرش رضایت
 نیم .بود او رضایت بدون ازدواجش ...بود سخت

 کیاشا پیش رفیر   حال خواست
 ...باشد او میل خالف هم

 موهایش روی ای بوسه دید را اینانا سکوت که کیاشا
 :گفت و نشاند

 ...کنم یم راضیش ...میشه راض   خرهباال  نباش، نگران تو_
 :گفت نگران دل اینانا

 !میشه؟ راض   یعت  _
 نوازش را دستر  .کشید آغوش به تر محکم را تنش کیاشا
 به رسش روی وار
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 :داد جواب و أورد در حرکت
 ...میشه بخوای تو چ   هر أصال ...میشه بخوای تو_
 عمیفر  نفس و موهایش در برد فرو را رسش دیگر بار و
 ...شیدک

 و جمع را خودش کوتاه مدت همی    در گرفت، را دستش
 در نباید بود، کرده جور
 بود ترسیده کیم که اینانا به نگایه .میاورد کم لیدا مقابل

 :گفت و انداخت
 !ای؟ آماده_

 دست گرماس فقط نبود، آماده اما .داد تکان رسی اینانا
 قوت او به که بود کیاشا
 و نشسته سالن در لیدا .شدند خارج اتاق از .داد یم قلب
 .بود رفته فرو فکر در
ون فکر از باالخره لیدا بعد کیم و رفتند تر جلو  و امد بت 
 ...گرفت باال را رسش
 از باالخره اینانا و کیاشا دیدن با اما بود، مشغول ذهنش
 :گفت و برخاست جایش

؟ به کجا_  !سالمتر
 :داد جواب خونشد کیاشا

 !...خودمون خونه_
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 ویل دونم نیم که تورو ی خونه !خودتون؟ ی ونهخ_
 .همینجاست اینانا ی خونه

د را دستش تا رفت اینانا سمت به و  پیش کیاشا که بگت 
 را اینانا و کرد دستر 
 .ایستاد لیدا مقابل خودش و رسش پشت فرستاد

 با هم اینانا .برم تنها نیست قرار یعت   ... خونمون گفتم_
 !...میاد من
م نمیاد، جا هیچ تو با اینانا_  نکشیده، دستت از کم دختر

 بازم ذارم یم کردی فکر
؟ اذیتش  !کت 

 !کنم؟ اذیتش قراره گفته یک_
 دلیل ...است بیان به حاجت چه است عیان آنچه_

 اون و اینانا و من به تو نزدییک
 از جزن   همه و همه داداشت با من ازدواج برای برنامه
 اولشم از بود، نقشت
 !...خواستر  یم و همی   

 یم چ   االن که اینه مهم نیست، مهم خواستم یم چ  _
 .خوام

 !خوای؟ یم چ   االن و_
 !...اینانارو_
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 در بیاید کوتاه بود محال ...کوبنده و بود محکم لحنش
 دل دانست یم که زن   مقابل
 .ندارد او از خویس  

 .نمیاد جان   تو با اینانا_
 .شماست نظر این_
 .اینانا نظر و_
 .میمونه من پیش همینجا اینانا .نیست_
م خانوم نه_  .میمونه شوهرش پیش اینانا .محتر

ی تمسخر پوزخند لیدا  کیاشا کرد سیع و آورد لب به آمت  
 دست و بزند کنار را

ش د و دختر  .بگت 
 ، کنار برو االنم .نداره شوهری همچی    به نیازی اینانا_

 اینانا ...اینجا بیا اینانا
 !نیستم؟ تو با مگه
 دست نگذاشت و ماند حرفش پای سخت و سفت یاشاک

ش به لیدا  :برسد دختر
 !...مامان_

ه ریزه ی جثه آن با بود، ارام صدایش  کیاشا پشت اش مت  
 و بود شده قایم کل به
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 را مادرش تا شد متمایل چپ سمت به کیم شد، نیم دیده
 که را کیاشا دست ببیند،
 یهون   خییل ...رفت جلو و کرد رها را بود چسبیده محکم
 کشید آغوش به را لیدا
 :گفت و
 همه خاطرم به که مریس آوردی، دنیا به منو که مریس_
 پشت روزارو اون ی
 این تو ...کردی تحمل خاطرم به که مریس و گذاشتر  رس
 کردن فکر فقط مرت
ه داد، یم امید بهم که بود تو به  جلو برای داد یم انگت  

،  یم فکر شبا خییل رفیر 
 اما زدم، یم صدا رو تو فقط و رسم نیم بحص به کردم

 خییل ...شد صبح باالخره
ارو  روزای همی    ...برسم اینجا به تا گذاشتم رس پشت چت  
 بزرگ خییل منو سخت
 پیش سال که کوچولون   دختر  اون دیگه من ...مامان کرد
 ...نیستم شدی جدا ازش
 ...خودت مثل ...میشم مادر یه دارم و همشم یه من االن
 کوچولو من از حتر  وت
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، اما اوردی دنیا به منو که بودی تر  پسش از تونستر
 ...اما ...میام منم برمیومدی،

 هضم خوب را هایش حرف مادرش تا کرد مکث کیم
 !...کند

 خواد یم ...شده بزرگ دیگه کوچولوت دختر  حاال ویل_
  رساغ بره

 
 زندیک

 قول هب اما کرد اشتباه خیلیم کرد، اشتباه کیاشا ...خودش
ان کرد سیع خودش  جت 
 کردم فرار که بار یه .بده فراریم خواست یم بار چند کنه،
 همون داد، پناه بهم
ون گفت و کرد قایم منو .دنبالم اومد ملیک موقع  بت 
 چ   همه و اومدم من اما نیام،
 از قافل .کنم یم و دست کار کردم یم فکر .کردم خراب و

 و خودم هم که این
 یم گفت یم بهم بعدش ...یاشاروک هم کردم خراب

 ...تو پیش بفرسته منو خواسته
 منو ملیک که روزان   اون حتر  ...بوده پشیمون گفت یم

ده بود کرده زندون    ست 
 فرست،حتر  یم غذا برام دزدیک باشه بهم حواسشون بود

 برام هم رو تو دستبند
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ه دیدنش با تا فرستاد م انگت    اون که فهمیدم ها بعد .بگت 
 ...بوده کیاشا کاره ددستبن

 همیشه که دستبند همون بود، گرفته تو از که دستبندی
 دلت وقت هیچ و بود دستت
 کردم فرار که روزی ...بیاری درش دستت از نمیومد
 خواست یم کرد پیدام کیاشا
 بودن، کرده پیدامون بود شده دیر اما بده فراریم بازم

 کیاشا کردن اجرا و حکمم
 من که طوری کرد بال ست   و خودش .دادم به رسید
 ... خودش اما نشد طوریم

ون لیدا آغوش از  نگران چشمان در زد زل بار این ، امد بت 
 :داد ادامه و مادرش

 خاطر به خودم، خاطر به بدم، فرصت بهش خوام یم_
 یم بودم، یتیم من ...بچم
 بچشم و درد این خوام نیم داره دردی چه پدری ن   دونم
 ن   مخوا نیم ...بچشه
 تنهان   تونه یم زن یه که دادی یاد بهم تو ...شه بزرگ پدر
 بر خودش پس از هم
 درست تا دارن کار سالها اینا !ادما؟ این بی    آخه ویل .بیاد
 و افکارشون ...بشه
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 ی بچه ها بعد و هاشون بچه به میدن منتقل همینطور
 این های بچه بی    قراره من

  جماعت
 
 بچه ی پوسیده افکار با ...شه بزرگ و کنه زندیک

 خوام نیم ...هاشون
 ...بشه اذیت خوام نیم ..ببینه لطمه بچم

 خورد رس چشمش از اشیک قطره و شد پر لیدا چشمان
 :اش گونه روی

ی چرا !دیدی؟ لطمه خییل !شدی؟ اذیت خییل تو_  چت  
؟ بهم  !نگفتر

 تو !برمیومد؟ دستت از کاری چه !مامان؟ گفتم یم چ  _
 ی،کرد برام کار همه

 نیم که اونا با بود، آدما از مشکل نبود تو از مشکل
 اونا ...کت   کاری تونستر 
 کار زدن، یم و خودشون زخم زدن، یم و خودشون حرف

 یم و خودشون
 کارو این تو ...وایسه جلوشون تونست نیم کسیم کردن،

 چقدر مگه اما کردی یم
 میشد چقدر !نیاورد؟ کم و وایستاد جلوشون شد یم

 چقدر تو مگه !د؟کر  تحمل
 !مامان؟ داشتر  کشش
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ش های حرف لیدا  یم خوب فهمید، یم خوب را دختر
 یم حرف چه از دانست

 :گفت و زد پس را هایش اشک زد،
 !بری؟ خوای یم بچت خاطر به پس_
 خوام یم خودم خاطر به ...نیومده دنیا به که بچه نه،_
 به !...دلم خاطر به .برم

منده روزی که این خاطر  !...نشم بچم و دمخو  رس 
ش گرفت، دندان به را لبش لیدا  را دهانش خوب دختر
 هم هنوز اما بود، بسته

ش توانست یم نبود، مطمی    د را دختر  دست بست 
 مراقب توانست یم کیاشا؟کیاشا

 یم بود کشیده کاف   قدر به اینانا !باشد؟ اش گوشه جگر
 !کند؟ خوشبختش توانست

م االنم_  خوشبختر  ارزوی برات خوام یم فقط .مامان مت 
 بدون و !...همی   ...کت  
 بخوای که وقت هر و دارم تو از دارم چ   هر ابد تا

 !...کنارتم
ون که آغوشش از .کشید اغوش به را مادرش دیگر بار  بت 
 را هایش اشک آمد
 :گفت و زد پس
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 ی خونه وقت هیچ راستش نیست، اینجا من ی خونه_
 اینجا ...نبوده اینجا من

 من اما ...داری تعلق بعش که جان   .مامان ئهتو  ی خونه
  هیچ

 
 اینجا به وابستیک

 که ای خونه تو برم ...برم خواد یم دلم فقط و ندارم
 ...هست شوهرم

 :گرفت یم را کیاشا دست که بود اینانا بار این
 ی خونه ...خونمون بریم باید میگه راست کیاشا_

 ...خودمون
 ی خانه را انجا گفت یم راست ...برداشت عقب به قدیم

 آن دانست، نیم خودش
 به را کیاشا عمارت ...وقت هیچ ...نداشت دوست را خانه
 ...داد یم ترجیح اینجا
 ...اتاقش برای ...خاتون سلطان برای بود شده تنگ دلش

 ...دم یم قول .زنم یم رس بهت بازم ...مامان خداحافظ_
 تون   یم خواستر  هم تو

 ... بیای
 ...نکن اینانا نکن_

 بود، سخت برایش هم اینانا .لرزید یم بغض از صدایش
 خودش بار این باید اما
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 سال ی بچه دختر  ان دیگر کرد، یم انتخاب را راهش
 .نبود گذشته
 مادرش از دیگر بار نشود، پشیمان که این برای

 به کیاشا همراه و کرد خداحافیط  
 با و بلند زد، یم صدایش لیدا افتاد، راه خروچ   در سمت

 یم ...ترسید یم ...ردد
ش انتخاب ترسید  را او ترسید یم ...نشود درست دختر
د کیاشا دست  ان از ...بست 
 ...ترسید یم یاغ   مرد
 به ...نشست اش شانه روی دستر  که رفت سمتشان به

 خانوم عمه برگشت، عقب
 ...بود ایستاده پشتش

 !...کت   قبول اینو باید ...شوهرشه_
 :نالید بغض با لیدا

 بچم با که دیدی ...أورد رسش به چ   که دیدی ویل_
 بهش چطور ..کرد چیکار
 !کنم؟ اعتماد
 روی و آورد باال او ی شانه روی از را دستش خانوم عمه
 :گذاشت رسش
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 یم ممکن و ناممکت   هر عشق ...کن اعتماد عشق به_
 با وقت هیچ که ما ...کنه

ت بذار حداقل نرفتیم پیش عشق  ...جلو بره عشق با دختر
 ...نگت   ازش و حق این
 هیچ دیگر و گذاشت صورتش روی را دستانش لیدا

 عمه با حق شاید ...نگفت
 !...بود خانوم
 کرد رها را نفس اینانا پیچید، اتاق در بچه ی گریه صدای

 کیاشا ...افتاد جان ن   و
 بلند و شد اتاق وارد هراسان بود شده طاق طاقتش که

 :کشید فریاد
 !شد؟ چ  _

 : گفت شادی با ور آن زا صدان  
یت  _ ه ...اقا بدین شت   ...دختر

ون را اش شده حبس نفس  به افتاد نگاهش و داد بت 
 دست که حال ن   اینانای
 دست دنبال به چشمش و داشت دست در را مادرش
 را بچه رسی    ع قابله ...بود قابله
 .تنش دور پوشاند ها پارچه و کرد تمت   
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 شب ...میمونه فتابآ پنجه عی    ماشاال هزار ماشاال_
 ...مامانشه
 مات نگاهش و ایستاد قابله رس باالی زد، لبخندی کیاشا
ک  کوچیک و سفید دختر

 دیدنش با اما بود بسته چشمانش بود، آغوشش که شد
 به هم چشمانش زد یم حدس
 جمعشان به دیگر ای رسمه چشم یک حال برود، مادرش
 .بود شده اضافه
 :گفت و گرفت شاکیا سمت به را بچه اول قابله

 انتخاب و اسمش خواید نیم ...آقا باشه مبارکتون_
 !کنید؟
 :داد جواب کردن فکر بدون کیاشا

 ...درخشه یم ماه مثل ...رو ماه_
کش احتیاط با  این گفت یم ودش باخ کرد، بغل را دختر

 !است؟ من دختر  واقعا
ه  !من؟ خود دختر
 و حال در ...بوسید را اش پیشان   ارام و برد جلو را رسش
 که بود خودش هوای
 :گفت قابله

 !بده؟ شت   بهش مادرش بدین رو بچه خواین نیم_
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 دید، را اینانا منتظر چشمان تازه و آورد باال را رسش کیاشا
 رفت، سمتش به

 یم گرفت، مقابلش را بچه و نشست زمی    روی کنارش
 بغلش این از بیش ترسید
 از حال یامدبرم کارها ترین سخت پس از که مردی ...کند
 نوزاد یک کردن بغل

 لب زیر و داشت مادرش بغل به را بچه داشت، هراس
 :گفت

 !...نندازیش_
 بچه ...خوشحایل با شعف، با عشق، با ...خندید اینانا
 و کشید اغوش به را اش

 ...خوشحایل از زد برق چشمانش
 .مامان ماهروی اومدی خوش_
ون یه را زبانش رو ماه  اشتیاق با هم که لیدا ، میاورد بت 

 دستر  کرد یم نگاهش
 :گفت و کشید مویش کم رس به
 .مامان خواد یم شت  _
ون برود اتاق از کیاشا که شد منتظر دنبالش به و  اما بت 

 !کند؟ یم دل کیاشا مگر
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 درخشید، یم چشمانش و بود برگشته چشمانش به نور
 شد یم دار دختر  که حال
 که کسان   برای کشید یم نشان و خط داشت دلش در

 ...کنند اذیتش بخواهند
ش  نه و مادرش مامان نه ...شد یم بزرگ درست باید دختر
 یم پدرش، مانند

یک برای بگذارد را خودش تمام خواست  یم که دختر
 وجود از ایست تکه دانست
 ...خودش
 کرد، یم نگاهش عشق با و داد یم شت   ماهرو به آرام اینانا
ون اتاق از قابله  بت 
 باید کرد یم حس ...شد بلند جایش از هم الید و رفت

 رفیر   قبل ...بگذارد تنهایشان
ش سمت کرد رو  :گفت و دختر
ونم من_  .بزن صدام داشتر  کاری .بت 

 و هوش ی همه لحظه آن در داد، تکان رسی اینانا
 و بود کوچولو ماهرو حواسش
 .خوردن شت   برای هایش لب آرام حرکت
 روی ای بوسه و برد جلو را رسش کیاشا رفت که لیدا

 باعث و نشاند اینانا موهای
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 لب روی لبخند از اثری دیگر بچرخد، سمتش به اینانا شد
 :نبود کیاشا های

 !داشت؟ درد خییل_
 :گفت و کرد ماهرو به ای اشاره اینانا

 .کوچولوئه چه نگاه .داشت و ارزشش ویل_
 .آورد باال و گرفت رو ماه کوچک دست دستش، با و
  این ...چت    همه بابت مریس ...نااینا مریس_

 
 تو رو زندیک

 ...ساختر  برام
 :گفت و زد لبخندی چرخید، سمتش به اینانا

م من برعکس_  با کن نگاه بوده، قدم خوش خییل دختر
 خوشبختر  کیل خودش
ون اون درسته ...أورد  یم اما ریخته بهم أوضاع هنوز بت 
 هم اونا باالخره دونم

ه وشبختر خ این باالخره میشه، درست  ی خونه تو مت 
 ...همه

 تر مصمم تصمیمم رو ...شده دختر  بچم که حاال_
 و سنگسار قانون این ...شدم
 جماعت دختر  به که دیگه زهرماری و کوفت تا هزار

 و برداشتم رو میشه مربوط
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 کش دیگه گذاشتم، سنگی    های مجازات انجامش برای
ش با کنه نیم جرئت  دختر

م به بخواد کش هاگ که آخ ...کنه تا بد ی دختر  بگه، چت  
 !...کشمش یم خدا به

 دلش زد یم حرف اینطور کیاشا وقتر  ...خندید اینانا
 پدر چقدر ...رفت یم ضعف
 مودش کیاشا رسی    ع بعد ای لحظه .آمد یم او به شدن
 بی    افتاد گره و شد عوش

ی از انگار ابروانش،  کرد نگاهش اینانا ...بود ترسیده چت  
 :وپرسید

 !شده؟ یچت   _
 ...کشید عمیفر  نفس و داد قورت را دهانش اب کیاشا
 زبان به بود سخت چقدر
ی اوردن  .گذشت یم ذهنش از که چت  

 همی    و داشتم زیاد اشتباه اینانا، نبودم درستر  ادم من_
 برای نفر یه روزی یه که

م روی بذاره دست بخواد من از انتقام  دیوونه دختر
 ...میشم

ش از هنگا .شد خشدار صدایش  اینانا به و گرفت دختر
 :دوخت
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 !اینانا؟ کردم چیکار تو با من_
 روی و برد باال را ازادش دست ..زد لبخند دیگر بار اینانا
 :گذاشت کیاشا ی گونه

 چه داری که اینه مهم .کنه یم نگاه ادما دل به خدا_
ات   تغیت 

 
 یم ایجاد رو بزریک

 جامان رو بقیه وحشتناک کارای وقت هیچ تو ...کت  
 هیچ سنگسار باعث ندادی،
ی م یه تازه و نشدی دختر  تو شارونم !...دادی نجات دختر
 که کوتایه مدت اون

 که وقتر  حتر  .نشدی ازارش باهاث وقت هیچ بود باهات
 کمکش و دادی طالقش
 و بود خوشحال ، برسه ارزوهاش به و الله پیش بره مردی
 یم ...راض   ازت
 تونستر  یم و یدهند سمتت از آزاری وقت هیچ گفت
 و بیاری رسش بالها خییل

 !یادته؟ باشه، راض   ازت خدا گفت آخر لحظه .نیاوردی
 ...با من ویل_

 :گفت و دهانش روی گذاشت را دستش تند اینانا
 بودی، بچه بود، اتفاق یه اون .نگووو هیج   شششش_

 ماجرا از دریک
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،نتونستر   رس داشت که هان   بال مقابل در نداشتر
 ...بایس   ساکت میومد خانوادت

 اون درسته .بود آورده روزشون چ   بابات که بودی گفته
 اما بوده پشیمون شب
 فکر وقت االنم ...باشه گناه ن   کامل که نمیشه دلیل این

ا این به کردن  نیست، چت  
ت وجود با تون   یم واقعا  ...کت   فکر ای دیگه چت    به دختر
 ای بوسه و کشید آیه خودش های کار از کالفه کیاشا
 سینه زد، رو ماه رس روی
 غم با و کشید رسش به دستر  ...بود برده خوابش دهن به

 :گفت
 !باشم؟ خون   پدر براش تونم یم یعت  _
 نذار و بگت   درس اتفاقات این ی همه از ...تون   یم_

ت  .من مثل ییک بشه دختر
ین بذار ...عشق با و بزرگش خوب .بقیه مثل ییک  بزرگتر

 شحامی و دلگریم
،  .گاه تکیه ترین بزرگ بایس 
 ...کشید ایه کیاشا

 !...بتونم که امیدوارم_
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 هر ...اینانا چشمان به زد زل و آورد باال دیگر بار را رسش
 از را داشت چه

  چنی    هم خوابش در ...داشت
 
 ...دید نیم را زندیک

 نشاند لبش روی کوتایه ی بوسه ...رفت نزدیک صورتش
 :گفت و
 ...من ای هرسم چشم دارم دوست_

 :زد لب آرام اینانا
 ...من وحش   چشم دارم دوستت منم_

به آرام اینانا ...خندید کیاشا  :گفت و زد صورتش به ای ض 
 بگم بهش باید شد بزرگ که رو ماه ...یاغ   و وحش  _

 بوده، خان   چجور باباش
 جرئت کش قبال نکنااا نگاه و االنش مهربون   میگم

 .کنه نگاه چشاش تو نداشت
، بود اغ  ی  ...یاغ   خان یه یاغ 

 ...واداشت خنده به هم را اینانا و خندید تر بلند کیاشا
 اش سینه روی را رسش

 یم در پشت که شنید را خاتون سلطان صدای و گذاشت
 :گفت

ه؟_  عاشق کیاشا .شکر مرتبه هزار صد خدایا !دختر
ه  ...دختر
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 پایان
ی آهای  باش قوی خون   یم اینو که دختر

 خانوما حق در که هان   ظلم خییل وجود با هنر  یادت و
 میشه
 مونه یم دلت روی که ها حشت خییل

 بذاری قلبیت خواسته روی پا مجبوری جاها خییل و
 چسبوندن انگ یک و هزار بهت شنیدی حرف جاها خییل
 تو کاره زشته، نمیشه، نکن، گفیر   زدن، تهمت بهت

، نیم نیست، ، تون   ضعیف 
،  ... و وشنپ نرو، نخند، ظریف 
 ...میشه تموم روز یه باالخره
 در این میشه باز شب، این میشه صبح باالخره
 __...باش داشته صت  
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