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بسم هللا رحمن الرحیم

قای برای بار دوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم شما را بھ عقد دائم جناب آ

! امیربھادر اسدی دربیاورم؟؟

آب دھنمو پر سر و صدا قورت دادم و چشم دوختم بھ سفره عقد خوشگلی 

! جوشش اشک رو تو چشمام احساس کردم ! کھ جلوم پھن شده بود

! آروم باش! تودلم گفتم نھ نھ پریچھره نباید گریھ کنی

بود  مثل کفن! لباس سفیدی کھ پوشیده بودم رو فشار دادم إلباس عروس نبود

شم چادرم رو جلو تر کشیدم و بھ آینھ و مردی کھ سر بھ زیر بود چ! برام

!! دوختم

!  با نیشگونی کھ خانوم جونم ازم گرفت سر بلند کردم و اخی گفتم

زمزمھ وار گفت

چیھ الل ! ذلیل مرده بلھ رو بگو یھ جماعت رو مسخره خودت کردی

! شدی؟؟

! زودباش بلھ رو بگو

چشم ازش گرفتم ولی ھمین کھ خواستم چیزی بگم دوباره عاقد گفت

عروس خانم برای بار سوم عرض میکنم آیا وکیلم؟؟؟ 

اصال مگھ نظر من مھم بود؟؟ 

باالخره سکوت رو شکستم و لب زدم! اینا کھ خودشون بریدن و دوختن

!!! بلھ .... ب... ب

اما ! صدای کل کشیدن زن ھا و سوت و جیغ بچھا فضای اتاق رو پر کرد

کی خبر داشت از دل من؟؟ 

قطره اشکی کھ از چشمم چکید رو پاک کردم سر سفره عقد کسی نشستھ 
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! بودم کھ ازش متنفر بودم

حالم از دیدن ریش و موھای بلند و شلختھ اش بھم می خورد؟ 

 چطور میخوام! با دیدن دست ھای بزرگ و سیاھش کم مونده بود عوق بزنم

باھاش زندگی کنم ؟؟ 

! من عروس خون بودم

بعد از تبریک فامیل ھای بی مصرفمون کھ فقط بلد بودن برامون حرف 

!دربیارن عقد تموم شد و ھمھ رفتن خونشون

ای ھنوز رد کمربند ھ!  منم چادرم رو یھ گوشھ در اوردماخیلی خستھ بودم

!! آقام رو بدنم درد میکرد

نتی تا از اون اتفاق لع! نگاه ھای سنگین بقیھ و پچ پچ ھاشون اذیتم می کرد

!  االن یھ شب ھم خواب خوش نداشتم

نجا مادرشوھرم گفتھ بود باید ای(رفتم تو اتاق کوچیکی کھ جواھر خانوم 

زندگی کنیم؟ 

دور تا دورش پشتی گذاشتھ بودن و یھ فرش . نگاھی بھ اتاق انداختم

و یھ جفت بالش و رختخواب ھم ! کوچیک دستباف قرمز ھم وسطش بود

! گوشھ اتاق پھن شده بود

! اصال نا نداشتم! پوزخندی زدم و دراز کشیدم

م بغض تموم وجودم رو فرا گرفتھ بود و نزدیک بود مثل ابری بھاری بزن

ودم بھ قدری ترسیده ب! کھ ناگھان در چوبی اتاق با شدت باز شد! زیر گریھ

!! کھ در یک آن سر جام سیخ نشستم

جواھر بود کھ مثل مالک دوزخ چشم دوختھ بود بھم لب زدچتھ؟؟؟ سھ 

کھ  ساعتھ دارم دنبالت میگردم فکر کردی اینجا خونھ باباتھ کھ ھر غلطی

دلت میخواد بکنی؟؟ 

!  ھمین االن میای بیرون و حیاط رو آب و جارو میکنی

؟؟ !مگھ اینجا جای خوردن و خوابیدنھ 

!پاشو از جلو چشمام گمشو دختریھ فراری
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چتھ؟؟؟ 

ای آب دھنمو قورت دادم روسریمو مرتب کردم و از جام بلند شدم با قدم ھ

بلند از کنارش عبور کردم کھ تنھ ی محکمی بھم زد و ھولم داد؟

این ! انقد ضربھ اش ناگھانی بود کھ تعادلم رو از دست دادم و خوردم زمین

! تازه شروع بدبختی ھای من بود

ولی برای اینکھ عصبی تر نشھ سریع خودمو جمع و جور کردم و بلند 

اومد جلوم و گوشمو گرفت و گفت! شدم

تو ھیچ ارزشی واسھ ما ! این حرف رو آویزه گوشت کن! ببین پریچھره

!! نداری

ین بی با ا! اگھ بھ اصرار امیربھادر نبود حتی تف ھم تو صورتت نمینداختیم

ھ آبرویی کھ بھ بار آوردی و تو ھمھ روستا دھن بھ دھن میچرخھ حقتھ ک

! خوراک سگ بشی

امشب باید دستمال خونی بدی بھم مگرنھ مثل موش کثیف از خونم پرتت 

! میکنم بیرون

ت ھم ھر چند من کھ میدونم دختر نیستی ولی فقط میخوام بھ پسرم و خانواد

!! ثابت بشھ 

حاال ھم برو و بھ کارت برس تا شب ھمھ کار ھا رو باید تموم کنی 

فھمیدی ؟؟؟ 

!! سری تکون دادم و گفتم بلھ خانوم

! با قدم ھای لرزون رفتم تو حیاط و جارو رو برداشتم

!! قطره قطره اشک می ریختم

! دوسش داشتم! بھ زور ازم جداش کردن!!  دلم برای یوسفم تنگ شده بود

عشھ با بھ یاد آوردن جملھ جواھر بدنم بھ ر! ولی نذاشتن! دلم باھاش بود

!افتاد

امشب باید دستمال خونی بدی

!!! سالھ بودم کھ تمام زندگیش تباه شد 14من بھ یھ دختر 

حیاط رو آب و جارو کردم تمام این مدت سنگینی نگاھی از پشت پنجره 
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نگاھش پر از !! و اون کسی نبود جز ھمسر اول امیربھادر! عذابم میداد

آب دھنم رو قورت دادم و سریع از جلوی ! خشم و کینھ و انتقام بود

! ازش میترسیدم!! چشماش دور شدم

!  بوی آبگوشت ھمھ جا رو پر کرده بود

بچھا دور حوض بازی ! دلم برای آبگوشت ھای خانوم جونم تنگ شده بود

!! می کردن و میخندیدن

 بعد از فوت پدرش! امیر بھادر و خانوادش از پولدار ھای شھرمون بودن

!! تمام ارثش بھ پسر اولش رسید و اون بزرگ این خانواده شد

آھی کشیدم و از فکر و خیال ! ھیچکس نمیتونست حرف رو حرفش بیاره

اصال !! وقت شام بود ھیچکس صدام نکرد کھ برم سرسفره! اومدم بیرون

!حاال یھ شب شام نخورم کھ نمیمیرم! میلی بھ غذا نداشتم بھ درک

! داشتم خودمو گول میزدم

 رختخوابم رو! خیلی گرسنم بود و قار و قور شکمم حسابی بلند شده بود

 پتو رو کشیدم رو سرم و!! از استرس کم مونده بود پس بیفتم! پھن کردم

! سعی کردم بخوابم

 کم کم پلکھام سنگین شد کھ با احساس حرکت دستی رو بدنم چشمامو باز

نار ھرم نفس ھای امیر بھادر رو ک! وحشت زده بھ اطرافم نگاه کردم! کردم

! گوشم احساس می کردم

! کاش میمردم! من نمیخوام! نھ خدایا! آب دھنم رو قورت دادم

! محکم قسمت کش شلوارم رو گرفتم! بدنم مور مور میشد

ت در یک حرک!! خدایا بھ دادم برس ! چشمامو بستم و از تھ دلم صداش زدم

! روم خمیھ زد و بوسھ بارونم کرد

! تدلم برای خودم میسوخ! حالم داشت بد میشد!! کم مونده بود باال بیارم

قطره قطره اشک می ریختم و سرمو تکون ! چقد رقت انگیز شده بودم

ود تالش ھام بی فایده ب! دردم گرفت! وحشیانھ چنگی بھ موھام زد! میدادم

! برای پس زندش
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تو اون تاریکی شب با سیلی ناگھانی کھ ! من زوری در برابرش نداشتم

!خوردم برق از سرم پرید

اید ؟ جواب نادونی داداشت رو تو ب!چیھ فکر کردی اومدی اینجا خالھ بازی

ھ ھق ھقم تو سینم خف! الل شدم!  از االن زندگی برات جھنم میشھ! پس بدی

! شد

نمیدونم  |! با فشاری کھ بھم داد خودشو واردم کرد و درد تو تمام بدنم پیچید

ن چند دقیقھ گذشت وقتی کھ وحشیانھ کارش تموم شد دستمال خونی رو تکو

داد و گفت

! شانس اوردی پریچھره

!!!مگرنھ امشب حتما سرت رو بھ باد میدادی

! ملبخند گشادی زد؟ تو اون تاریکی ھم تونستم دندون ھای زردش رو ببین

از روم ! چشمامو بھ ھم فشار دادم دیدن ریخت نحسش حالم رو بھم میزد

د از بلند شد لباسش رو پوشید و دستمال رو از زیر در انداخت بیرون و بع

!!! مدتی صدای سوت و جیغ کسایی کھ پشت در منتظر بودن بلند شد

احساس می کردم یکی چنگ زده بھ گردنم و داره خفم میکنھ و نفس ھای 

! عمیق میکشیدم و فین فین میکردم

!درد داشت! جای سیلی بود! یھ طرف صورتم میسوخت

! ھییییس

پتورو کشیدم رو سرم و !! صدات رو مخمھ خفھ خون بگیر دختریھ احمق

ت سعی کردم بخوابم اما بغض لعنتی حتی اجازه نمی داد اب دھنم رو قور

!! بدم

ری دیگھ خب! رفتھ بود! با صدای باز و بستھ شدن در سرم رو بیرون اوردم

! ندتاریکی و تنھایی تو این اتاق نمور منو می ترسو! از سوت و جیغ نبود

! صدای ھو ھوی باد ھمھ جا پیچیده بود و پنجره کوچیک مدام میلرزید

درخت ھای عریان بھ شدتتکون میخوردن و تصویرشون رو دیوار اتاق 

یوارا د! مثل چند تا دست بودن کھ انگار میخواستن منو خفھ کنن! افتاده بود

!! بھ سمتم حرکت میکردن
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!میترسیدم! بغضم با صدای بدی شکست! دوباره پتو رو کشیدم رو سرم

خانوم جون ؟؟ 

 امشب! سنی نداشتم!! بدنم بھ رعشھ افتاده بود!! من می ترسم خانوم جون

!! اولین شبی بود کھ تنھا میخوابیدم 

صال نمیدونم چقد زیر پتو گریھ کردم ولی ا! دلم برای خونمون تنگ شده بود

!  یادم نمیاد کی خوابم برد

ھ صبح با صدای بازی بچھا از خواب بیدار شدم چند ثانیھ ای طول کشید ک

شیدم آخی نیم خیز شدم کھ زیر دلم تیر ک! یادم بیاد کجام و چھ اتفاقی افتاده

نکنھ پریود شدم؟؟؟ خیلی دردش شبیھ درد ! گفتم و دوباره دراز کشیدم

س بھ سختی از جا بلند شدم نگاھی بھ لبا!  کمر درد دل درد! پریودی بود

پس چرا ! خداروشکر خبری نبود! زیر کھنھ و رنگ و رو رفتھ ام کردم

! انقد درد داشتم ؟

جھم تو! دور تا دور اتاق رو از نظر گذروندم! گرسنم بود! شکمم صدا میداد

! بھ آینھ کوچیکی کھ گوشھ دیوار نصب شده بود جلب شد

! بھش نگاه کردم! با قدم ھای آھستھ رفتم سمتش

!! خدای من

دم کھ بھ جاش یھ دختر مظلوم دی! دیگھ ھیچی اثری از پریچھره زیبا نمیدیدم

موھای !رد سیلی امیر بھادر رو صورت سفیدش دھن کجی می کرد

... انگار کھ کسی چنگی بھ موھاش زده! خرمایی بلندش بھم ریختھ بود

چشمای !!چشاش بھ خاطر گریھ ھای دیشبش باد کرده بود... موھای بلندش

نوک دماغ باریک و خوش فرمش قرمز ! سبزش از ھمیشھ بی فروغ تر بود

!  پوستھ پوستھ شده بود! شده بود

ھ میت انگار ی! انگار کھ فشارش افتاده باشھ! لبای قلوه ایش بھ سفیدی میزد

!! متحرک بود

لبخند تلخی زدم و چشم از ! سیل اشک بر گونھ ھای گل گونش جاری شد

 ھمون جا کنج دیوار نشستم و! آینھ و دختری کھ دیگھ نمیشناختمش گرفتم

مامانم ھر روز صبحانھ درست می کرد ھمھ ی !! زانوھامو بغل کردم
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باھم صبحانھ می خوردیم !! اعضای خانواده دور بھ سفره جمع می شدیم

اسمم ! راستی گفتم ھمھ ؟!! بعدش ھر کس میرفت دنبال کار خودش 

مامانم میگفت بخاطر صورت زیبایی کھ داری این اسم رو ! پریچھره است

|! مانند پری! پریچھره! برات گذاشتیم

زمن دارم گل اندام ا) گل اندام و شربت(جز خودم دو تا خواھر بھ اسم ھای 

مظفر و (بزرگتره و شربت از من کوچیکره دو برادر دارم بھ اسم ھای 

زندگی ! و مظفر بچھ اول بود! کھ ھر دو از ما بزرگتر بودن) حشمت

 ما در یکی از!! معمولی داشتیم پدرم کشاورز بود و مادرم نون می پخت

م ھر روز کھ خواب بیدار می شدی!! آبادی ھای خرم آباد زندگی می کنیم 

درمون برادرام و پدرم میرفتن دنبال کار کشاورزی و ما سھ تا خواھر بھ ما

یکی آب و جارو میکرد یکی غذا درست می کرد یکی ھم !کمک میکردیم

االن کھ فکر میکنم میبینم . لباس و ظرف می برد و لب چشمھ می شست

!!واقعا اون روزا بھترین روزای زندگیم بوده

گل اندام | ! ھیچکدوممون درس نخونده بودیم دخترو چھ بھ درس خوندن

سالش بود و مامانم میگن تو  16! برعکس اسمش اصال قیافھ قشنگی نداشت

دخترای ھمسن و سال تو چند سالھ رفتن خونھ ! باعث سرافکندگی مایی

! تخاستگار نداش| ! شوھر و دوتا شکم ھم زاییدن ولی تو شدی آینھ دق ما

! چند نفری در خونھ رو زنده بودن ولی برای من

ولی  بابام ھر با فکر می کرد برای گل اندام خاستگار اومده خوشحال میشد

 ھمین کھ اسم من از دھن خاستگار بیرون میومد قشقرق بھ پا می کرد و

! !میگفت تا وقتی گل اندام تو خونس من خواھر کوچکترش رو شوھر نمیدم

ام خانوم جونم دعو! من ھیچوقت دوست نداشتم حیاط روجارو کنم بلد نبودم

بخاطر ھمین گل اندام ھمیشھ حیاط ! می کرد کھ چرا تمیز جارو نکردی

جارو می کرد و تو نون پختن بھ خانوم جونم کمک می کرد و منو شربت 

یھ روز ھم مثل !! لباس و ظرف می بردیم و تو چشمھ ی آبادی می شستیم

ھر روز طبق ھا رو پر از ظرف کردیم و من یھ طبق گذاشتم رو سرم و 
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ھ خانوم جون گفتھ بود تو کوچ! راه افتادیم سمت چشمھ! شربت ھم بھ طبق

! حق ندارید بھ ھیچ جایی نگاه کنید

ف خدا نیاره روزی رو کھ مردم حر! باید ھمیشھ سر بھ زیر برین و بیاین

برای ھمین ھمیشھ بھ | ! در بیارن برامون اونوقت تیکھ بزرگت گوشتھ

! شربت میگفتم اصال تو مسیر حق نداری حتی یھ کلمھ حرف بزنی

با اینکھ ! ولی شربت نمیتونست چادرش رو نگھ داره!مردمو کھ میشناسی

طبقش سبک تر بود ولی ھر بار کھ ظرف میبردیم جیگرمو خون می کرد 

!تا برسیم خونھ انقد کھ نق میزد

! و نگھ دارم. اه آبجی سرم درد میکنھ نمیتونم طبق

آبجی ! ھیس توروخدا حرف نزن یکم دندون رو جیگر بذار االن میرسیم+

چادرم داره میفتھ چجوری نگھش دارم؟؟ 

! مرضو آبجی+

مگھ تو خونھ نگفتم محكم دور کمرت ببندش؟ 

صدای شکستن چیزی رشتھ کالمم رو پاره !! مدام سرو گوشت میجنبھ 

ه با حرص برگشتم سمت شربت افتاده بود زمین و طبق از دستش افتاد! کرد

نیشگونی ازش گرفتم و ! بود و بیشتر ظرف ھا خورد و خاکشیر شده بود

گفتم

ع خدا خفت کنھ دختریھ دست و پا چلفتی زود باش بلند شو ظرف ھا رو جم

د زو! من امروزتکلیف تورو با خانوم جون روشن میکنم! کن تا کسی ندیده

صدای گریھ اش پیچید تو گوشم آبجی پام درد میکنھ ببین ! باش جمع کن

!! زانوی شلوارم پاره شده 

کفری شدم و طبق خودم رو گذاشتم زمین با عجلھ ظرف ھایی کھ شکستھ 

 آخی گفتم و محکم! بود رو جمع رو کردم کھ یھ تیکھ شیشھ رفت تو دستم

ید تاوان کارای تورم من با!چیشد آبجی؟ با غیض نگاھش کردم! فشارش دادم

! بھ طرف صدا برگشتم! ببخشید خانوم+پس بدم ببین دستم خون میاد؟ 

!نگاھم گره خورد بھ یھ جفت چشم عسلی
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! نگاھم گره خورد بھ یھ جفت چشم عسلی

دستمال پارچھ ای سفید رنگی از جیب ! اجازه بدین! دستتون زخم شده+

..! کتش دراورد

 دستمال رو دور انگشتم پیچید و!  کوچھ خلوت بود! نگاھی بھ اطراف کرد

ز بھ سختی نگاه ا! تا چشمھ زیاد مونده میخوایین من کمکتون کنم؟+ گفت 

! چشاش گرفتم

ر بدون اینکھ جوابش رو بدم سریع سر پا شدم شربت رو ھم بلند کردم و ھ

با  دو طبق گذاشتیم رو سرمون بھ شربت اشاره کردم کھ سریع راه بیفتھ و

!قدم ھای بلند ازش دور شدیم

! صورتم داغ شده بود! قلبم وحشیانھ خودشو بھ قفسھ سینم می کوبید

! داشتمنفس نفس زدم و آھستھ تر قدم بر! حتم داشتم کھ گونھ ھام گل انداختھ

! عسلی! چقد چشماش خوشگل بود

با صدای شربت دست از فکر ! چقد خوشتیپ بود! چقد نگاھش مھربون بود

آبجی اون مرده کی بود؟ ! کردن کشیدم

 شربت دارم بھت میگما بھ ھیچکس حرفی نمیزنی باشھ؟؟! من چھ میدونم+ 

ن رو اگھ خانوم جون و آقاجون بفھمن کھ ما با یھ مرد ھم كلوم شدیم سرمو

میبرن باشھ ؟؟؟

 بھ چشمھ رسیدیم ظرف ھایی کھ شکستھ بودن رو ریختم! باشھ آبجی نمیگم

 تمام فکرم پیش اون دوتا! مابقی ظرف ھا رو باھم شستیم! کنار جوی آب

! تیلھ ی عسلی بود

چھ موھای خوش !! با فکر کردم بھش تپش قلب میگرفتم من چم شده بود؟؟

و قیافھ ترسناک جواھر ت! با صدای باز شدن در از جا پریدم! حالتی داشت

! چارچوب در نمایان شد

آب دھنم رو قورت دادم

! سالم.. س... س... س

با چشم ھای بھ ! نشست رو بھ روم! اخمی کرد و با حرص اومد بھ سمتم

خون نشستھ نگاھم می کرد و انگشتش رو بھ نشونھ ی تھدید باال آورد
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ھ مگھ من دیروز بھت نگفتم کھ اینجا خون بابا ننت نیست کھ ھر گوھی ک

دلت میخواد بخوری؟؟؟

دستشو گذاشت رو دھنم و با صدایی کھ سعی داشت کنترلش کنھ ... م... من

گفت

مگھ  !یھ نگاه بھ بیرون بندازا لنگ ظھر شده!! دھنت رو ببند دختره پاپتی

اومدی اینجا خانومی کنی؟؟؟

ن از فردا صبح الطلوع از خواب بیدار میشی قبل از اینکھ بقیھ بیدار ش

! میری تنور رو روشن میکنی خمیر رو ورز میدی نون تازه درست میکنی

صبحانھ رو برای ھمھ اھالی خونھ حاضر ! حیاط رو آب و جارو میکنی

!! میکنی

شیر فھم شد؟؟؟ 

!وحشت زده نگاھش می کردم! سرمو بھ نشونھ آره تکون دادم

 ھر دو| ! وای بھ حالت! وای بھ حالت اگھ پاتو از درخونھ بیرون بذاری

! ھفتھ یھ بار با کلفت ھای خونھ میری گرمابھ

نصف كلفت ھا رو مرخص کردم و وظیفھ ی اونا می افتھ گردن تو؟ ھفتھ 

حرف اضافھ حرکت ! ای یھ بار لباس ھای کثیف رو میبری چشمھ میشوری

!! اضافھ ازت ببینم با من طرفی

!حالیتھ؟؟ سرمو بھ نشونھ آره تکون دادم

! سرمو بھ نشونھ آره تکون دادم

 حاال ھم بلند میشی تن لشت رو جمع میکنی یھ جارو تو مطبق پشتی ھست

! اونو برمیداری میری کل عمارت رو جارو میکنی

! یھ ذره خاک جایی ببینم بالیی سرت میارم کھ اون سرش نا پیدا

ھ چند اگ! تند تند نفس کشیدم و بھ سرفھ افتادم! دستشو از رو دھنم برداشت

!!ثانیھ ھم دستش رو نگھ می داشت حتما میمردم 

! باز کھ داری منو نگاه میکنی _

! زود باش بجنب
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! ولی دل درد امونم نمی داد! مثل موشک از جا پریدم

 چطور باید! کمرم انقد درد میکرد کھ حتی راه رفتن برام سخت شده بود

؟ !عمارت بھ این بزرگی رو جارو میکردم

! خدایا خودت کمکم کن

! وارد مطبق کھ شدم کلفت ھا رو دیدم

ب زیر ل! سالم دادم ولی جوابم رو ندادن! ھر کدوم مشغول بھ کاری بودن

! گفتم ببخشید جارو کجاست؟

!! بدون اینکھ چیزی بگن فقط با تعجب بھ ھم دیگھ نگاه کردن 

! بوی گوشت ھمھ جا رو برداشتھ بود

رمو صدای قار و قور شکمم انقد بلند بود کھ اونا ھم شنیدن و با خجالت س

! پایین انداختم

لخی یکیشون کھ انگار از ھمھ سنش بیشتر بود جارو رو بھم داد و لبخند ت

! زد

حیاط  بھ! اینجا حدودا سھ چھار برابر خونھ ما بود! راه افتادم سمت عمارت

خیلی بزرگ کھ دور تا دورش درخت کاری شده بود و وسط حیاط یھ 

دور حوض شمعدونی ... حوض خیلی بزرگ بود بھ رنگ آبی فیروزه ای

خود عمارت دو طبقھ بود و فکر ! ھای رنگارنگ بدجور خودنمایی میکردن

کھ ھمش برای کلفت ھا ! تا اتاق تو در تو داشت12_10می کنم حدودا 

! بود

 امیر بھادر و ھمسرش! بقیھ ی اعضای خانواده ھر کدوم اتاق جدا داشتن

! طبقھ اول بودن

ود یھ برادر ھم داشت کھ مجرد بود و ھیچوقت تصمیم بھ ازدواج نگرفتھ ب

م چرا با نمیدون! منم تا حاال ندیده بودمش میگفتن تو یھ شھر دیگھ کار میکنھ

! این ھمھ دارایی رفتھ بود جای دیگھ

ی خیل! امیر بھادر سال ھا پیش ازدواج کرد ولی نتونست صاحب فرزند بشھ

حب وقت بود کھ میخواستن زن بگیرن براش کھ یھ پسر بھ دنیا بیاره و صا

منھ  این ھمھ جالل و جبروت باشھ ولی بعد از اون اتفاق نحس قرعھ بھ نام
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! سیاه بخت افتاد

ا بچھ امیر بھادر چند تا خواھر ھم داشت کھ ھمھ ازدواج کرده بودن و چند ت

!! داشتن

بھ ! از دیروز ھمھ اینجا جمع شده بودن و بچھاشون باھم بازی میکردن

! فارغ از غم دنیا خوش بودن! حالشون غبطھ میخوردم

! آھی کشیدم و وارد عمارت شدم

ھر کس !جارو و دستمال رو بدست گرفتم و شروع بھ تمیز کاری کردم

! منومیدید یھ چیزی بارم می کرد

دخترای جواھر کھ خونم رو شیشھ کردن انقد رفتن و اومدن و ایراد 

!! گرفتن

مارت با ھر بدبختی کھ بود ھمھ جا رو تمیز کردم از حیاط گرفتھ تا داخل ع

!حتی اتاق کلفت ھا رو ھم تمیز کردم

! گشنگی بدجوری بھم فشار آورده بود! دیگھ نا نداشتم

ست و جارو رو سرجاش گذاشتم دلو رو انداختم تو چاه و آب کشیدم باال و د

! صورتم رو شستم

و کلفت ھا تو اتاق بزرگھ سفره پھن کرده بودن و داشتن مقدمات ناھار ر

! حاضر میکردن

با وحشت ! منم لب حوض نشستھ بودم کھ احساس کردم الی پای خیس شد

! دوییدم تو اتاق خودمون سریع بھ لباس زیرم نگاه کردم

! ھینی کشیدم و چھارزانو نشستم! خونی بود

ھنھ ھمیشھ خانوم جونم برام ک! حاال باید چیکار میکردم؟ من کھنھ نداشتم

! میداد

و پریدم سمت بقچھ کوچیکی کھ از خونمون آورده بودم ھمھ لباس ھای و ر

! رفتھ ام رو نگاه کردم

!! خداروشکر! با دیدن دوتا پارچھ ال بھ الی لباس ھا چشام برق زد

ورد تقھ ای بھ در خ! خانوم جونم برام کھنھ گذاشتھ بود!نفس راحتی کشیدم 
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یکی از کلفت ھا بود! و در باز شد

!  سریع بیا اتاق ما! خانوم بزرگ گفت صدات کنیم برای ناھار

ر سفره از کنا! قبل از اینکھ حرفش تموم شھ سر پا شدم و دنبالش راه افتادم

! بزرگ و جمعیتی کھ دورش نشستھ بودن گذشتیم و بھ اتاق تاریکی رفتیم

! من باید با کلفت ھا غذا میخوردم

ھمش ھمین بود؟ ! رو زمین سرد نشستم یھ سینی کوچیک گذاشتن جلوم

! غذای بچھ ھم نمیشد! اینکھ خیلی کم بود

! ھمین! یھ کف دست نون خشک یکی دو قاشق گوشت و یکم سبزی

! چاره ای نداشتم! ولی اشکالی نذاشت ھمینم غنمیت بود

 با ولع شروع کردم بھ خوردن انقد گرسنھ بودم کھ ھیچ توجھی بھ بقیھ

! نکردم

 تند تند و بدون مکث در عرض چند دقیقھ غذام رو خوردم وقتی سر بلند

خجالت !  کردم دیدم ھمشون دارن با تعجب نگاھم میکنن و پچ پچ میکنن

اق دلم میخواست برم تو ات!! ولی سیر نشدم! زده یھ لیوان بزرگ آب خوردم

دراز بکشم .خودم

 تشکر کردم ھمین کھ خواستم بلند شم یکیشون گفت ببخشید خانوم کوچیک

ره تا وقتی خانوم بزرگ و امیر بھادر خان سر سفره ھستن ھیچ کس حق ندا

! از اون اتاق خارج شھ

! سری تکون دادم و نشستم! ما آخر از ھمھ میریم

... روحم رفت بھ اون روز! سرمو رو زانوم گذاشتم

در حالی کھ ظرف میشستم ولی ھوش و حواسم پی ! اون روز کنار چشمھ

! اون چشم عسلی بود

م ظرفھا کھ تموم شد آبی بھ دست و صورتمون زدیم و طبق ھا رو برداشتی

! و راه افتادیم

!! تو کل مسیر فقط دعا می کردم کھ بازم سر کوچھ باشھ و ببینمش

! ولی زھی خیال باطل

از اون روز من لحظھ شماری !! ناراحت شدم! وقتی رسیدیم دیدم نیست
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دام صبح بھ صبح زود بیدار میشدم و بھ گل ان! میکردم برای رفتن بھ چشمھ

کمک میکردم تا نون درست کنیم و زود صبحانھ بخوریم تا ظرف ھا رو 

..ببرم بشورم

 ھر روز اون چشم عسلی میومد با اسبش از کنار چشمھ رد میشد و نگاھم

ولی جوری رفتار ! مھرش بھ دلم افتاده بود! بھم لبخند میزدیم!می کرد

! میکردم کھ شربت متوجھ نشھ

! با ھر چشمکی کھ بھم میزد ھوش از سرم می پرید

ده این درست زمانی بود کھ خاستگارام زیاد ش! پاک دلباختھ اش شده بودم

! بود

! رابطھ گل اندام باھام خراب شده بود

واقعا چرا؟ ! منو مسئول بخت بدش میدونست

من چھ گناھی داشتم؟؟؟ 

ھمش دو سال از تو ! خانوم جونم ھمش منو میکوبید تو سرش میگفت ببین

! تا خاستگار داشتھ 10کوچیک تره اما باالی 

ر کم مونده برای شربت ھم خاستگار بیاد ولی تو آخرش و!!! اما تو چی؟؟

! دل خودم میمونی و آبروی ما رو ھمھ جا میبری

! خدا لعنتت کنھ

! شنیدن این حرف ھا برای من ھم خیلی سخت بود چھ برسھ بھ گل اندام

! ھربار چند قطره اشک از چشاش می چکید و با نفرت نگاھم می کرد

ذارم  یھ بار بھم گفت کھ فکر نکن چون خوشگلی منم حلوا حلوات میکنم می

تقاص تک تک این سر ! آخرش زھرمو بھت میریزم! نھ خیر! رو سرم

!! باید! کوفت ھا رو باید بدی

ودم با ھر خاستگاری کھ برام میومد دلم آشوب میشد ولی از طرفی مطمئن ب

شم من دلم پی اون دو جفت چ! کھ آقاجون منو قبل از گل اندام شوھر نمیده

!! عسلی بود کھ ھنوزم اسمش رو نمیدونستم 

... آخ خدا
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بھ اون ! حاضرم نصف عمرم رو بدم ولی بازم برگردم بھ اون روز ھا

!! روزایی کھ تمام دغدغھ ام فقط دیدن یارم بود

درد  یھ روز صبح میخواستیم لباس ببریم بشوریم کھ یھ دفعھ شربت گفت دلم

! انقد گریھ کرد تا اقام اومد بردتش مریض خونھ! میکنھ

و خانوم جونم گفت دیگھ چاره ای نیست امروز خودت تنھا برو لباس ھا ر

فقط با صدایی کھ سعی می کردم ! از ذوقم نمیدونستم چیکار کنم! بشور

 خوشحالیم رو بروز ندم چشمی گفتم با سرعت نور لباس ھا رو جمع کردم

! تو طبق و راه افتادم

! امروز ھر جور شده باید باھاش حرف میزدم! ضربان قلبم رو ھزار بود

! امروز باید اسمش رو می فھمیدم

! لبخندی زدم! نزدیک چشمھ کھ شدم اسب قھوه ای رو دیدم

! مطمئنم کھ اونم از اینکھ منو تنھا دیده خوشحال شده

! ااز اونجایی کھ ھمیشھ لباس میشستم عبور کردم رفتم ال بھ الی درخت ھ

نقد درخت ھای کنار جویبار ا! سمت جویبار؛ جایی کھ بھ ھیچ جا دید نداره

طبق رو زمین گذاشتم ! بزرگ بودن کھ از کنار چشمھ جویبار دید نداشت

! نشستم و خودمو با لباس ھا مشغول کردم

! با شنیدن صدای پای اسب برگشتم سمتش

!سرمو پایین انداختم! با دیدن چشماش بلند شدم

از اسب پیاده شد قدمی بھ جلو برداشت لب زد

سالم.... س

نتونستم جوابش رو بدم انگار کھ لبام رو بھم دوختھ بودن

..خجالت میکشیدم نگاھش کنم

؟ !صداشو صاف کرد این طبق خیلی سنگینھ چطور میذاریش رو سرت

! سردرد میگیری

! کاش میتونستم کمکت کنم

 سر بلند کردم مھربون نگاھش کردم با صدایی کھ خودم بھ زور میشنیدم
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گفتم 

نفس عمیقی کشید و گفت! من دیگھ عادت کردم+ 

میخوای من لباس ھا رو برات ! اذیت میشی! آب چشمھ ھم خیلی سرده

! بشورم؟

با صدای خندم خوشحال شد! قند تو دلم آب شد! آروم خندیدم

راستی اون دختر کھ ھر روز باھات میومد چرا نیست؟ 

مریض شده، دیگھ خانوم جونم گفت تنھا بیام؟! خواھرمھ+

! خیلی خوشحال شدم کھ تنھا دیدمت

!شاخھ گلی از جیبش در آورد و گرفت سمتم

سر بلند ! ھر روز برات گل میارم ولی جلو خواھرت نمیشد کھ بدم بھت

ر کنا! گل رو گذاشت رو موھام! کردم با دیدن شاخھ گل نرگس لبخندی زدم

! گوشم

! خوشگل تر شدی

! دستام میلرزید! ضربان قلبم رو ھزار بود

با خجالت سرمو زیر انداختم تو عمرم ! حتم داشتم کھ صورتم قرمز شده

! ھیچ دختری بھ خانومی تو ندیدم

اسمت چیھ؟؟ 

با لکنت زبان گفتم

!  پریچھره.. پری... پ... پ

! چقد قشنگ خندید! تک خنده ای کرد

!  اسم منم یوسفھ! چھ اسم قشنگی داری

دستی رو ! چھ بوی خوبی میداد! غرق چشماش شدم! دوباره نگاھش کردم

موھام کشید و گفت

! دوست دارم

!!ھجوم خون بھ صورتم رو حس کردم

ما  نکنھ کسی! استرس داشتم! انگار کھ بدنم میلرزید! سرمو انداختم پایین

انگار کھ متوجھ نگرانیم شد کھ گفت! رو با ھم ببینھ
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! مواظب خودت باش! من دیگھ میرم یھ وقت کسی مارو باھم نبینھ

! دوباره دستی بھ موھام کشید و فورا سوار اسبش شد

فوری لب زدم 

! شما ھم مواظب خودتون باشین+

لبخندی زد و لحظھ آخری کھ نگاھم کرد گفت

! بازم ھم دیگھ رو میبینیم

بھ خدا می سپارمت؟ 

ت چقد ھم صحبتی باھاش لذ! بھ رفتنش نگاه کردم!و آروم آروم راه افتاد

از  ھمین کھ! انگار کھ قبال اکسیژن کم داشتم! نفس عمیقی کشیدم! بخش بود

ھ چشمھ دور شد طبق رو برداشتم و از ال بھ الی درخت ھا بھ اطراف چشم

خیالم راحت شد و سریع خودمو رسوندم بھ ! ھیچکس نبود! نگاه کردم

! چشمھ

!! مثل آیینھ! تصویرم رو آب زالل مواج افتاده بود! دستامو بردم تو آب

چشمای سبزم رو ! موھای خرماییم از زیر روسری سفیدم زده بود بیرون

 لبخندی زدم و گل رو برداشتم و! دوختم رو گل نرگسی کھ کنار گوشم بود

 ولی میدونستم! ای کاش میتونستم ببرمش خونھ! بوی عشق میداد! بوییدمش

!! گل رو پر پر کردم تو آب ! کھ برام دردسر میشھ

ولی افسوس کھ عمر ! از اون جا بود کھ عشق منو یوسف شروع شد

!!!مثل عمر گل نرگس ! عشقمون خیلی کم بود

ھر بار کھ ! از اون روز لحظھ بھ لحظھ حسم بھ یوسف بیشتر می شد

! فرصتی پیش میومد کنار جویبار باھم چند کلمھ ھای صحبت میکردیم

ج و من دلم غن! میگفت کھ دوسم داره! میگفت کھ میخواد بیاد خاستگاریم

حرف ! دلم میخواست اون حرف بزنھ و من فقط و فقط گوش بدم! میرفت

اھم اگھ ھم با شربت میرفتیم چشمھ فقط از دور نگ! ھاش برام لذت بخش بود

! می کرد و لبخند میزد

دیدن  تمام آرزوم! من تو خواب ھم نمیدیدم کھ انقدر زندگی برام شیرین بشھ
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! دوباره ی اون بود

!! حرف زدن باھاش و بوییدن عطرش

خانوم کوچیک؟ 

خانوم کوچیک؟ 

ش سر بلند کردم و منتظر بھ یکی از کلفت ھا کھ حاال فھمیده بودم اسم

کلثومھ نگاه کردم

ای خانوم بزرگ گفتن کھ بریم سفره رو جمع کنیم بعدش ھم میریم چشمھ بر

! ظرف شستن

! در یک آن از جا پاشدم

؟ !یعنی میشھ یوسف رو ببینم... یعنی

 مثل فرفره کار می کردم سریع سفره رو جمع کردم منو کلثوم بھ ھمراه

! یکی دونفر از کلفت ھا راھی چشمھ شدیم

ھم  دلم درد میکرد و میدونستم کھ خون ریزیم! خیلی محتاط قدم برمیداشتم

 !باید نصف شبی بلند شم و کھنھ ام رو بشورم تا کسی نبینھ! زیاد شده

! ھرچقدر کھ بھ چشمھ نزدیک میشدیم قلبم تند تر میزد

! بھمثل تشنھ ای کھ بھ دنبال یھ جرعھ آ! چشمام ھمھ جا رو دنبالش میگشت

! لحظھ بھ لحظھ نا امیدتر میشدم از دیدنش! اما نبود

! البتھ بھتر شد کھ نیومد! ذوقم کور شد! دلم گرفت

با چھ رویی میخواستم باھاش حرف بزنم؟ 

م ما حتی نتونستیم از ھ! اصال کاش میشد حداقل برای آخرین بار میدیدمش

!  خدافظی کنیم

! آھی کشیدم و طبق رو زمین گذاشتم

ن و سرمو انداختم پایی! آب چشمھ بھ قدری سرد بود کھ بدنم مور مور میشد

! شروع کردم بھ شستن ظرف ھا

 صدای پچ پچ چند تا خانومی کھ. اصال سیر نشده بودم! بازم گرسنم بود

اومده بودن ظرف بشورن رو اعصابم بود

ھمونی کھ دیروز عقد شد بود امروز اومده ! عروس جواھرو نگاه کنین
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! بخاطر جھالت دو نفر بخت این طفل معصوم سیاه شد! واسھ ظرف شستن

! میبینی چقد خوشگلھ؟

! من شنیدم کلی خاستگار داشتھ

!! این ھمون عروس فراریھ اس ؟+ 

من از ! شانس آورد زیر کتک ھای باباش و داداشش نمرد! آره دیگھ

ھمسایشون شنیدم جوری کتک خورده بود کھ صدای جیغ و دادش كل محلھ 

! رو برداشتھ بود

! یھ ھفتھ مریض شد طفلک

! خب چیکار می کرد+

اسین شما کھ جواھر و امیر بھادر و میشن! واال بازم این بود کھ قبول کرد

!آخھ کی میاد عروس اینا بشھ

.. اونم عروس خونبس

ه با شنیدن حرفاشون بغض بھ گلوم چنگ انداخت، راس میگفتن من چقد سیا

بخت بودم

!یھ قطره اشک از چشمم افتاد تو آب زالل، دلم شکستھ بود

بس_خون #

12_پارت#

کھ میشد؟ نمیدونم چقد اونجا نشستم با ھر جملھ ای کھ می شنیدم قلبم تیکھ تی

ثل ھمھ چیز م! چند باری سر بلند کردم و بھ جویبار و درخت ھا نگاه کردم

ھا چشمھ ای کھ بھ زمانی آرزو می کردم شب! یھ فیلم از جلو چشمم میگذشت

! زود صبح بشھ تا من بیام اینجا االن شده بود برام جھنم

!! احساس می کردم نمیتونم راحت نفس بکشم

! قطره قطره اشکم می ریخت

و  سریع دست بردم و پاکشون کردم قبل از اینکھ اون زن ھای وراج ببینن

! در موردش اظھار نظر کنن

ز ا! مابقی ظرف ھارم شستم طبق رو برداشتم و پشت سر كثلوم راه افتادم
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انگار کھ چشم انتظارش ! ھمھ بدم میومد ولی بازم چشمم دنبالش میگشت

 شاید برای ھمیشھ گمش! ولی نبود! انگار کھ یھ چیزی رو گم کردم! باشم

!! کردم

ر کاش میشد دیگھ نیام چشمھ حالم بدت! این مسیر برام تجدید خاطره بود

! میشد

ا از وقتی بیدار شده بودم سر پ! وقتی رسیدیم عمارت من دیگھ نا نداشتم

! ناھار درست و حسابی ھم کھ نخوردم! بودم

سیر  خونریزیم ھم باعث شده بود افت فشار داشتھ باشم دلم میخواست یھ دل

ولی اجازه اینکارو داشتم؟؟ ! بخوابم

؟ !نکنھ برم بخوابم دوباره جواھر مثل عزرائیل باال سرم ظاھر شھ

 خدایا چیکار! بالتکلیف وسط حیاط عمارت زیر نور آفتاب وایساده بودم

! کنم؟

اھاش نمیدونم چرا دلم میخواست ب! کلثوم اونجا بود! راه افتادم سمت مطبق

! دوست بشم حس خوبی نسبت بھش داشتم

تقریبا ھمسن و سال خانوم جونم بود و من جای دخترش بودم ولی پشت 

!! قیافھ جدی و شکستھ اش قلب مھربونی داشت

صدامو صاف کردم! اینو بھ راحتی میتونستم بفھمم

خوابم؟ کلثوم خانوم ببخشید من االن ھمھ کارام تموم شده اجازه دارم برم ب

دلسوزانھ نگام کرد 

گھ خانوم جان منم مثل شما تو این خونھ ھیچ اختیاری ندارم از کسھ دی+

.... من نمیتونم بگم کھ! دستور میگیرم

ھ حرفاش ناتموم موند و انگار کھ پشت سرم جن دیده باشھ وحشت زده بقی

و با تتھ پتھ سالم داد؟ ! حرفش رو خورد

م و برگشتم و با دیدن زلیخا ھمسر اول امیر بھادر آب دھنم رو قورت داد

!  سرمو انداختم پایین

! دردم گرفت! دستشو گذاشت زیر چونم و فشار داد

سرمو آورد باال و لب زد
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! پس پریچھره تویی؟

آروم سری تکون دادم چرخی دورم زدم

! بھ جھنم خوش اومدی

فکر کردی میای اینجا یھ ! ھرچی خیاالت داری از سرت میندازی بیرون

! تولھ پس میندازی میشی خانوم خونھ ؟

! از االن باید حد و حدود خودتو بدونی! نھ جونم

 منو حمام! کارامو بکنی! راستش من تصمیم گرفتم تورو ندیمھ خودم کنم

....... . بشوری و. لباسامو! ببری

ختی تو وای بھ حالت اگھ بفھمم بھ تخم جن اندا! تو اینجا برای ما یھ کلفتی

…شکمت

ت واااای بھ حال...وای بھ حالت اگھ بفھمم یھ تخم جن انداختی تو شکمت

...پریچھره

! کاری میکنم از کرده ات پشیمون بشي شیرفھم شد؟

....ترسیده نگاھش کردم

! مشکی إنافذ... چشماش مثل پر کالغ بود

 ...چشم و ابروی مشکی با موھای مشکیش ھارمونی قشنگی ایجاد کرده بود

و انتقام ... بخل..حسادت...من تو چشماش چیزی بھ جز کینھ

صورتش پر از کک و مک بود چھره معمولی ای داشت و میشھ ...ندیدم

....گفت من ازش خیلی سر تر بودم

من حتی اون لباس ... نگاھم سر خود بھ لباس ھای خوشگل و خوشرنگش

... ھمشون مونجوق دوزی شده بود...ھارو تو خواب ھم نمیدیدم

بچھ ...ناخودآگاه بھ آستین لباسم کھ از چند جا سوراخ شده بود نگاه کردم

دوباره دستشو !! و میشھ گفت کھ محو لباساش شدم...کم سن بودم...بودم

!!!! گذاشت رو چونھ ام خودشو نزدیکم کرد و لب زد آخییییی عزیزم

؟ !!چیھ تا حاال از این لباس ھا ندیدی

! لیاقت شماھا اینھ کھ مثل سگ زندگی کنید
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لکھ فکر کردی میای تو این خونھ یھ نونی ھم برای بابا ننت می بری تا ب

!!! بتونی شکمشون رو سیر کنی؟؟؟

رو بھ کلثوم گفت!! ھر چند کھ اونا دیگھ عادت کردن بھ گشنگی

کلثوم برو سر کمد من ھر چی لباس کھنھ و قدیمی دارم کھ چند ماھھ 

! نپوشیدم جمع کن تو بقچھ این دختره ببره بندازه جلو ننش

.... كلثوم با چشمای اشکی و رنگ پریده چشمی گفت و قدمی برداشت

ھمھ چیزم خورد و ...خانواده ام... شخصیتم... احساس میکردم غرورم

دستامو مشت کردم و با صدای لرزون گفتم... خاکشیر شده

.... نیازی بھ بذل و بخشش شما نیست !! مامان من خودش لباس داره

دا نمی دونم این ھمھ جسارت رو از کجا پی... لباساتو برا خودت نگھ دار

 کردم ولی در یک ثانیھ چشمای زلیخا بھ خون نشست و با پشت دست محکم

! کوبید تو دھنم

طعم خون رو تو دھنم حس ...انگشتر بزرگش دقیقا کنار لبم فرود اومد 

کلثوم ھینی کشید و گفت ... لبم پاره شده بود... کردم 

! وای خاک بر سرررررم_

چشمام پر از اشک شد صورتم خیلی می سوخت دستمو رو لبم گذاشتم و 

... ھق ھق کردم 

تم اصال از حرفی کھ زده بودم ناراحت نبودم احساس خوبی داشتم کھ تونس

چنگی بھ موھای خرماییم زد جوری دور دستش پیچوند ...جوابش رو بدم 

ند تر کھ احساس میکرد پوست سرم داره کنده میشھ ناخودآگاه آخی گفتم و بل

... از قبل ھق زدم

محکم تر از قبل موھامو کشید و گفت ھییییش خفھ خون بگیر صدات در 

! بیاد ھمینجا خاکت میکنم

ھمون طور کھ موھامو گرفتھ بود منو کشون کشون برد سمت کلثوم کھ 

دی من ھاج و واج نگاھمون میکرد اگھ بشنوم یا ببینم بھ این پاپتی غذا دا

می دونم با تو فھمیدی؟؟
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ی؟؟ اگھ بشنوم یا ببینم بھ این پاپتی غذا دادی من میدونم با تو فھمید

اگھ آخورش رو پر کنی باید دمت رو بذاری رو کولت و بری ھمون جھنم 

حالیتھ کھ؟ ! دره ای کھ بودی

... کلثوم سری تکون داد

زلیخا چنگ محکم تری بھ موھام زد و گفت کاری میکنم کھ روزی 

!! صدددددبار آرزوی مرگت رو بکنی

…عصری می خوام برم گرمابھ

 ساکت رو...ھمون طور کھ گفتم تو ندیمھ من ھستی و میای و منو میشوری

! جمع کن خبرت میکنم

... چیزی نگفتم اصال چی داشتم کھ بگم

رعشھ  تمام بدنم بھ...موھامو رھا کرد و با قدم ھای بلند از مطبق خارج شد

... ردنگاھی بھ کلثوم انداختم کھ ریز ریز بھ حالم گریھ میک...افتاده بود

... دستمالی برداشت و گذاشت گوشھ لبم

زن  چقد دلم خانوم جونمو میخواست و این...یھ کاسھ آب بھم داد کھ بخورم

عجیب بوی خانوم

....جونمو میداد

تو  نمیدونم چی....با بغض نگاھش کردم لب زدم کاش خانوم جونم اینجا بود

... نگاھم دید کھ در یک حرکت بغلم کرد 

دست ھای ... بوی مادر میداد....سرمو رو سینھ اش گذاشتم و بو کشیدم 

در یک آن بغضم ...پینھ بستھ اشو گذاشت رو موھام و نوازشم کرد

... شکست 

…انقد گریھ کردم کھ احساس کردم قلبم سبک شده

لحظھ  واقعا تنھا آرزویی کھ اون... ضربان قلب كلثوم مثل الالیی بود برام

... داشتم این بود کھ فقط و فقط چشمامو ببندم و بمیرم 

! فقط ھمین

آخھ چھ دلیلی برای زنده موندن داشتم؟؟ 

این  آینده و جوونیم تو...یوسفمو ازم گرفتن...خانوادم کھ طردم کرده بودن
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ای کاش جرئت ...واقعا چی دارم کھ بخاطرش بجنگم...خونھ تباه شد

ین خودکشی داشتم ای کاش زیر کتک ھای بابا و داداشم جون میدادم ولی ا

...ای کاش...روزا رو نمی دیدم

و سرمو از سینھ کلثوم جدا کردم بھ چشمای اشکیش نگاه کردم بوسھ ای ر

.... پیشونیم کاشت و اشاره کرد رو سکو بشینم

 دستپاچھ از در مطبخ نگاھی بھ حیاط انداخت نفس راحتی کشید و برگشت

سفره ای کھ رو سکوی کناری بود رو برداشت ھمین کھ بازش کرد بوی 

.... نون تو مطبخ پیچید 

ناخودآگاه چشمامو بستم نفس عمیق کشیدم و معدم شروع کرد بھ قار و 

....قورکردن

گردو  کلثوم با ناراحتی نگاھم کرد و ھمینطور کھ داشت لقمھ نون و پنیر و

درست میکرد لب زد

ی خانوم کوچیک رنگ بھ رو نداری دورت بگردم االن پس میفتی بیا تا کس

دارن نیومده یھ چیزی بخور آخھ خدا رو خوش نمیاد اینا یھ ذره انسانیت ن

خھ؟؟ بخدا کھ گناه داره داداش تو قتل انجام داده تو باید تقاص پس بدی ا

ثوم قطره اشکی کھ از چشمم چکید رو پاک کردم و لقمھ نسبتا بزرگی کھ کل

…برام درست کرده بود رو ازش گرفتم و با ولع شروع کردم بھ خوردن

فکر  انقدر اون لقمھ خوش مزه بود کھ ساالھا بعد وقتی داشتم بھ خاطراتم

یچ میکردم ھنوز ھم طعم خوش اون لقمھ زیر دندونم بود و ھیچوقت دیگھ ھ

... لقمھ ای بھ اون اندازه برام لذت بخش نبود

... با عجلھ و در یک چشم بھ ھم زدن اون لقمھ بزرگ رو خوردم

دم با لبخند بھ کلثومی کھ فقط با اشک نگاھم میکرد خیره شدم و بلند ش

دستش رو بوسیدم و ازش تشکر کردم ترسیده بھ در مطبخ نگاه کردم 

یگھ کلثوم خانوم من میترسم نکنھ یھ وقت جواھر یا زلیخا بیان اینجا د+

ھ طاقت ندارم بخدا پلکی زد و گفت نترس دلبندم این وقت از روز کسی ب

…مطبخ نمیاد
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م توام االن بلند شو برو تواتاقت حداقل یکی دو ساعت بخواب خودم میا

...بیدارت میکنم تا با زلیخا بری گرمابھ

 با خوردن اون نون و... چشمی گفتم و ازش تشکر کردم و راھی اتاقم شدم

ھ پنیر و گردو جون دوباره گرفتم خوشحال بودم کھ معدم قاروقور نمیکن

... خوشحال بودم کھ سیر شدم

... سرمو رو بالشت گذاشتم بھ سقف خیره شدم

این بود اون آینده ای کھ ھمیشھ تصور میکردم؟؟

! عروس یوسف...یادمھ ھمیشھ آرزو داشتم کھ عروس بشم

.... اون پریچھره صدام کنھ و من براش بمیرم

با چشمای عسلیش نگام کنھ و من دلم ضعف کنھ براش؟ 

چرا اینجوری شد؟؟؟ 

واقعا مگھ من چھ گناھی داشتم کھ باید پاسوز گناه برادرم میشدم؟؟ 

اصال چرا من؟؟؟

! چرا گل اندام نھ ؟

ک می من ھیچوقت برق نگاه گل اندامو وقتی کھ داشتم از بابا و داداشم کت

...خوردمو یادم نمیره

ھیچوقت یادم نمیره کھ چقد خوشحال بود از این کھ بھ خاک سیاه 

.... ھیچوقت یادم نمیره....نشستم

.... آھی کشیدم و چشامو بستم و بازم رفتم تو رویا 

. ...چون روزایی بودن کھ ھیچوقت تکرار نمیشن...آره اسمشو میذارم رویا

 من ھرروز بھ بھانھ ھای مختلف بھ چشمھ میرفتم و بعضی وقتا بھ شربت

... یاد میدادم کھ خودشو بھ مریضی بزنھ و تنھایی بھ چشمھ میرفتم

ھ پشت درخت ھا با یوسف وعده میکردم و اون برام گل میورد و چند دقیق

... ای کھ باھم بودیم برام لذت بخش ترین دقایق بود

سرمو بھ سینھ مردونش میچسبوند و لب میزد پریچھره؟؟ 

جان پریچھره؟ 

میدونستی دوست دارم؟؟ 
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میدونستی تمام زندگی من تویی؟؟ 

!!!!با ننم و آقام حرف زدم می خوام بیام خاستگاریت 

فوری سرمو از سینھ اش جدا کردم کرد و با تتھ پتھ گفتم 

…چ... چ...چ+

چچچچچی گفتی؟؟؟ 

قھقھھ ای زد و گفت

....خانوم کوچولو میخوام بیام خواستگاریت بشی خانم خونم

بشی مال خود خود خودم

قند تو دلم آب شد، مطمعن بودم کھ لپام گل انداختھ

با خجالت سرمو پایین انداختم

! نیماشاهللا مثل یھ تیکھ ماه میمو.... آخ قربون اون خجالتت بشم پری من

... بوسھ ای کنار لبم نشوند

دیگھ چیزی ... ضربان قلبم رفت رو ھزار ... پر از عشق پر از حرارت

 چیزی نمیشندیدم بھ جز صدای قلبم کھ... بھ جز چشمای عسلیش.. نمیدیدم

دستشو رو .... بی قرار بود و وحشیانھ خودشو بھ قفسھ سینم میکوبید

موھای خرماییم حرکت داد

... نمیدونی چقد دوریت برام سختھ

... می دونم دیگھ وقت رفتنھ ولی تو قلب منو با خودت می بری

! من دوست دارم پری دوست دارم... یھ تیکھ از وجودمو با خودت می بری

تمام شور و عشق و ھیجان و حس خوبم خالصھ شد تو اشکی کھ از چشمام 

...چکید

یھ دفعھ رنگ نگاھش عوض شد اخمی کرد دستشو رو گونھ ام حرکت داد 

... و اشکمو پاک کرد 

خم شد و چشامو بوسید اخھ حیف این چشمای سبزت نیست کھ اشکی بشھ؟؟ 

....نبینم دیگھ گریھ کنی
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... من طاقت ندادم قلبم بھ درد میاد

ا فقط یھ کم دیگھ بھم فرصت بده قول میدم ھمھ چیز ھمونجوری بشھ کھ م

... میخواییم 

... بھ زندگی ای برات بسازم کھ کیف کنی

با ناراحتی بھ طبقی کھ پر از ظرف بود نگاه کرد 

 دیگھ نمی ذارم بیای چشمھ و ھر روز با این دستای کوچولوت طبق بھ -

... این سنگینی رو برداری

...دیگھ نمیذارم 

! تو فقط باید خانومی کنی

چشامو بستم و با خجالت لب زدم 

دوست دارم یوسف + 

... دوقتی چشامو باز کردم باورم نمیشد کھ انقد از این جملھ بھ وجد بیا

... چشماش برق میزد

ام گلی کھ بر... نگاھی بھ اطراف کرد و دوباره بوسھ ای کنار لبم نشوند

 بوسھ ای رو پیشونیم کاشت و! آورده بود رو گذاشت رو موھام کنار گوشم

لب زد

... مواظب خودت باش....بھ خدا میسپارمت پری من

... پس فردا ھمین جا ھمین ساعت میبینمت 

با اینکھ رفتھ بود ولی ... سوار اسبش شد و چشمکی زد و ازم دور شد

... ھنوزم بوی عطرش رو احساس میکردم

 طبق رو از روی زمین برداشتم گذاشتم رو سرم و با احتیاط حرکت کردم

... سمت چشمھ 

خداروشکر کھ کسی اونجا نبود آستین ھامو باال زدم و شروع کردم بھ 

.... شستن ظرف ھا

... چشمم خورد بھ عکس خودم تو آب

 با دیدن گل رز قرمز کنار گوشم وحشت کردم سریع برش داشتم نگاھی بھ

... پوفی کشیدم و بھ گل خیره شدم... اطراف کردم کسی نبود
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..دلم نمیومد بندازمش دور

 بلند شدم و بھ سمت درخت ھا حرکت کردم، دقیقا نزدیک ھمون درختی کھ

...وعده گاھمون بود زمین رو کندم و گل رو کاشتم اونجا

با خودم عھد بستم کھ ھربار کھ برام گل میاره بکارمش اونجا

دقیقا نزدیک ھمون درختی ... بلند شدم و بھ سمت درخت ھا حرکت کردم 

... کھ وعدگاھمون بود زمین رو کندم و گل رو کاشتم اونجا

تھ و ھر ھف...با خودم عھد بستم ھر بار کھ برام گل میاره اینجا بکارمش

.... بھشون آب بدم

سریع برگشتم سمت چشمھ و ظرف ھا رو شستم و طبق رو برداشتم ولی 

... تمام این مدت سنگینی نگاھی اذیتم میکرد

 مدام احساس میکردم کسی داره نگاھم می کنھ ولی ھرچقدر چشم چرخوندم

... کسی رو ندیدم 

ھ بیخیال شدم و با طبقی از ظرف ھای شستھ شده و قلبی آکنده از عشق ب

... سمت خونھ حرکت کردم

... نمی دونستم کھ از اون روز بود طالع من نحس شد

...کنھ نمی دونستم کھ اون سنگینی نگاه بدبختم می

....ای کاش پام می شکست و اون روز چشمھ نمی رفتم 

 لعنت بھ بخت...نمی دونم ولی اگھ نمی رفتم کھ این بالھا سرم نمیومد

.... سیاھت پریچھره

... قطره ھای اشکمو پاک کردم سرمو تو بالشت فرو کردم و ھق زدم 

اون روز شاد و خوشحال برگشتم خونھ ولی ھمین کھ پامو داخل حیاط 

ار اومده گذاشتم گل اندام با اخمی کھ بھم کرد فھمیدم کھ دوباره برام خاستگ

نمسرمو انداختم پایین طبق رو گذاشتم تو مطبخ و دوییدم پیش خانوم جو

خانوم جون ؟؟ 

خانوم جون ؟؟ !!

چیھ چخبر شده؟ 

29



خانوم جون نگاھی بھ سرتا پام کرد و لب زد 

عفت خانوم سر صبح اومد اجازه گرفت کھ بیاد خاستگاری برای پسر + 

!! کوچیکش محمد

! مونھگل اندامم کھ بیخ ریش ما چسبیده نمی دونم تا کی قراره ور دلمون ب

سرمو انداختم پایین و لب زدم

 تا وقتی گل اندام شوھر نکنھ کسی حق نداره بیاد خاستگاری من خانوم

...جون 

! کاش بھ عفت خانوم میگفتی بیاد خاستگاری گل اندام

چنگی بھ گونھ اش زد و با حرص گفت 

می خواییم گفتم بابا بھ وهللا گفتم بیا گل اندامو بھت میدم ھیچیم ازتون ن+ 

...فقط بیاین ببرینش

!  گفت مثل اینکھ محمدخاطر پریچھره رو میخواد

با خجالت گفتم

......چھ غلطا 

بین گل ولش کن مامان توروخدا یھ وقت بھ گل اندام چیزی نگیا گناه داره  ب

ا خانوم جون بخد -اندام صبح تا شب چپیده توخونھ صدامو آرومتر کردم 

... میترسم چند وقت دیگھ برای شربت ھم خاستگار بیاد

... از فردا بھ جای شربت بگو گل اندام باھام بیاد چشمھ

... شاید کسی ببینتش خاطرخواھش بشھ

سری تکون داد چشم غره ای رفت و باشھ ای زیر لب گفت و بعد ھم 

شروع کردن غر زدن دیگھ حوصلھ اونجا موندن نداشتم از مطبخ اومدم 

.... بیرون 

ونستم تا باید تمام تالشمو میکردم کھ تا زودتر گل اندام شوھر کنھ بعید مید

وقتی گل اندام خونھ است آقام اجازه بده یوسف بیاد

.…خاستگاریم
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....االن کھ دارم بھ گذشتھ فکر میکنم میبینم خودمم خیلی مقصر بودم

... شاید اگھ اون سنگینی نگاھی کھ حس میکردمو جدی می گرفتم

الن بھ شاید اگھ بھ خانوم جون اصرار نمیکردم کھ گل اندام ھم بیاد چشمھ ا

...این روز نیفتاده بودم

ود نمی دونم شاید واقعا سرنوشت وجود داره ولی بزرگترین اشتباھم این ب

... کھ پای گل اندام رو بھ چشمھ باز کردم

ی فردای اون روز من صبح زود بیدار شدم گل اندام بھ خانوم جون کمک م

 کرد کھ نون درست کنھ و منم یھ طبق برداشتم و لباس ھای کثیف اھالی

ود اومدم دور سفره بزرگی کھ خانوم جون باز کرده ب...خونھ رو جمع کردم

... نشستم و صبحانھ خوردیم آخ کھ چقد خوشمزه بود

شیر و کره و پنیر محلی کھ خانوم جون درست کرده ... بوی نان تازه

...بود

... و بوی چای زغالی....نور وسط سفره 

..حاضرم نصف عمرمو بدم ولی یھ بار ھم سر اون سفره بشینم

ھمینکھ کھ شربت میخواست چادر سرش کنھ کھ بریم چشمھ خانوم جون لب 

زد

.... شربت امروز تو بمون خونھ گل اندام و پریچھره میرن چشمھ 

شربت کھ از خداش بود لب زد 

چشم خانوم جون برق نگاھش رو بھ راحتی می تونستم تشخیص بدم + 

لبخندی زدم و چشم دوختم بھ گل اندامی کھ عصبی بود و پوست لبشو 

میجوید

... خانوم جون صد دفعھ گفتم من دوست ندارم برم چشمھ

بھ جای من شربت بره یا اینکھ ... آب چشمھ سرده دستام درد میگیره

... پریچھره خودش بره من چشمھ برو نیستم

این بیار صدای آقام بود کھ سکوت اتاق روشکست

... چھ غلطا

...دیگھ نبینم رو حرف مادرت حرف میزنی دختره گیس بریده
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ی ھمین االن آماده میش...حاالم کھ شدی آینھ دق ما گوش بھ حرفم نمیدی

....میری چشمھ مگر نھ من میدونم و تو بچھ ھم بچھ ھای قدیم 

....واال ما جرئت نمی کردیم تو صورت آقا و ننمون نگاه کنیم 

ده اونوقت اینا نون ما رو میخورن بھشونم میگی برو فالن کارو انجام ب

! ھزار تا ناز و عشوه میان

گل اندام سرشو انداخت پایین و ھق زد 

!! دھھ ھنوزم روایسادی میری یا بیام سراغت ؟+

گل اندام طبق ظرف ھا رو برداشت و رفت داخل حیاط منم چشمکی نثار 

... خانوم جون کردم چادرمو برداشتم و راه افتادیم 

... نگم کھ اونروز چقدر از دست گل اندام حرص خوردم 

از خونھ تا چشمھ غر زد آخرشم مجبورم کرد ھم ظرفھا رو بشورم ھم 

.... لباس ھا رو 

ون اینا اصال برام مھم نبود فقط دوست داشتم گل اندام زودتر سر و سام

.... بگیره بره خونھ بخت تا منم بھ مراد دلم برسم 

…خبری از یوسف نبود...زیر چشمی اطراف رو نگاه کردم

... ای کاش میشد حداقل از دور میدیدمش

..سرگرم شستن لباس ھا بودم کھ با صدای شیھھ اسب سر بلند کردم

درست در چند متری من اسب سفید ... با صدای شبھھ اسب سر بلند کردم

رنگی در حال آب خوردن بود و بوی عطر آشنایی مشامم رو پر کرده 

.... بود

م و لبخند کوتاھی زد! سرم رو باالتر بردم و قفل شدم تو دوتا تیلھ عسلی

... سریع نگاه ازش دزدیدم

درست در اون نقطھ و اون .... ممكن بود کسی متوجھ رابطھ ما باشھ 

ساعت از روز ھزار تا چشم ما رو نگاه میکرد؟ 

! شھبدتر از ھمھ اینکھ ممکن بود گل اندام متوجھ بشھ و روزگارم سیاه ب

ه سری تکون دادم تا این افکار رو دور کنم زیر چشمی بھ گل اندام نکا
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…کردم چیزی کھ دیدم رو نمی تونستم باور کنم

فتم أھمی گ.. گل اندام خیره شده بود بھ یوسف و با تعجب بھش نگاه میکرد

م و سینمو صاف کردم ولی بازم متوجھ نشد با دست ضربھ ای بھ پھلوش زد

آخی گفت و باالخره سرشو پایین انداخت یوسف سوار اسبش شد و از ما 

دور شد ولی گل اندام ھنوزم نگاھش میکرد راستش حسودیم شد حس بدی 

داشتم تپش قلب گرفتم و لب

زدم

گل اندام؟؟؟؟+

بھ چی زل زدی؟؟ نمیگی برامون حرف در میارن؟؟؟ 

زشتھ بخدا اقا سرمونو میبره پرید وسط حرفم

با ھیییس اه چقد حرف میزنی برو کنار بده بقیھ لباس ھا رو من بشورم ی

تعجب بھش نگاه کردم و کمی جا بھ جا شدم با گوشھ چشم بھ مسیری کھ 

ند جایی دور تر از ما داشت بھ من نگاه میکرد ق... یوسف رفت نگاه کردم

تو دلم آب شد گل اندام شروع کرد بھ لباس شستن و زیر لب با خودش 

حرف میزد 

_ چی میگی گل اندام ؟؟ با خودت حرف میزنی؟ + 

میگما پری دیدی چقد پسره خوشگل بود؟ 

 ببین خیلی آقا بود بھ دل نھ صد دل عاشقش... وای چھ بوی خوبی میداد

شدم تا حاال اونو این اطرافھا دیده بودی ؟؟ 

روسریمو مرتب کردم و اخمی کردم+ 

یگھ ببین آه توام تو باغ نیستیا ھمون پسره کھ االن اومد اینجا د+ چی؟؟کیو؟ 

شاره االنم اون طرف وایساده داره نگاھمون می کنھ و با لبخند بھ یوسف ا

کرد بدون اینکھ چشم از بردارم لب زدم

... چی داری میگی واسھ خودت گل اندام

یکی حرفاتو می شنوه آبرومون می ره بسھ حرف اضافھ نزن لباسارو 

.... بشور زود برگردیم

بادی در ضمن من تا حاال این پسره رو این اطراف ندیدم احتماال واسھ یھ آ
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! دیگھ باشھ بیخودی بھ دلت صابون نزن

با ذوق گفت 

راست میگی پری؟ + 

زم بذار لباس ھا رو بشورم ا...بخدا این پسره بھ خاطر من اومد سمت چشمھ

... خوشش بیاد

…میدونستم جواب دعاھامو میدی. خدایا شکرت

چھ  احساس میکردم قلبم داره متالشی میشھ حاال... باالخره مرادمو گرفتم

غلطی کنم؟؟ 

ا اشک تو چشام جمع شد نگاھی بھ یوسف کردم و نگاھی بھ گل اندام کھ ب

…خدایا این چھ کاری بود من کردم...ذوق لباس میشست

استرس تمام وجودم رو گرفتھ بود حاال خواھرم داشت از خصوصیات 

... و من عجیب حسودیم میشد... خصوصیات یوسفم...عشقم می گفت

طبق ھا ...من خودمو مالک یوسفم میدونستم و داشتم از حرص می لرزیدم

 گل اندام تمام مسیرو از...رو روی سرمون گذاشتیم و راھی خونھ شدیم 

عشقش بھ یوسف حرف میزد جوری کھ انگار سالھاست میشناستش و من 

…عزا گرفتھ بودم

من  ھمون موقع باید می فھمیدم کھ گل اندام اگھ کینھ بگیره دیگھ ول کن

! حاال باید چیکارمیکردم؟؟... نیست 

اگھ ھر روز گل اندام با من بیاد چشمھ و یوسف رو ببینھ و این حسش 

بیشتر بشھ چی؟؟ 

اگھ بعدا متوجھ بشھ کھ یوسف عاشق منھ و ھروز بخاطر من میاد چشمھ 

.... گل اندام داغون میشد!! چی؟

ندام گل ا...فکر نکنم حتی بعد از ازدواج ھم بتونھ با این قضیھ کنار بیاد

بر خالف منو شربت اصال بھ احساسات اھمیت نمی ... دختر سرسختی بود

لبم داد ولی امروز تمام گذشتھ رو جبران کرد و مدام می گفت کھ ضربان ق

... رفتھ باال
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حالم دگرگون بود از کرده خودم پشیمون بودم و مدام خودمو سرزنش 

ای کاش میشد یھ جوری یوسف رو ببینم و بھش بفھمونم کھ ...میکردم

ه از دندون رو جیگر بذاره و بھ مدت نیاد بھ دیدنم بلکھ این افکار مسخر

دیگھ کم | ! قشنگ واسھ خودش میبرید و می دوخت...ذھن گل اندام بپره

اصال دیگھ چیزی از | ! مونده بود از شب عروسی ھم حرف بزنھ برام

 حرفاش و ذوق و احساساتش مثل خوره...حرفھای گل اندام متوجھ نمی شدم

... افتاده بود بھ جونم و شده بود سوھان روحم

 میدونستم کھ بھ.... فقط این وسط من از عشق یوسف بھ خودم خبر داشتم 

ن میدونم کھ یھ لحظھ حرف زدن با م.... خاطرم دنیا رو بھ آتیش می کشھ 

... براش یھ آرزوی بزرگھ 

عشق ....دقیقا مثل من کھ لحظھ شماری میکردم برای بوییدن عطرش

…یوسف برای من قوت قلب بود

فعال باید کاری میکردم کھ یوسف دیگھ نیاد چشمھ و گل اندام 

!!  مگرنھ باید خر میوردیم و باقالی بار میکردیم....نبینتش 

 نھ چیزی از....اون روز مثل مرغ سر کنده بودم و دور خودم می چرخیدم

.. نھ چیزی از شام...ناھار فھمیدم 

نامھ  فقط فکر میکردم و واقعا مغزم درد گرفتھ بود ای کاش سواد داشتم یھ

د چون میدونستم گل اندام ھر روز بھ امی...می نوشتم و میدادم بھ یوسف

دیدن عشقی کھ تو قلبش شکل گرفتھ بود راھی چشمھ میشد و این برام 

... بزرگترین درد بود

ین نفس کشیدن برام سخت بود و مدام نفس عمیق می کشیدم و باالخره بھ ا

... بغض سمج اجازه باریدن دادم

.. .شاید گریھ کردن میتونست کمی از اندوھی کھ تو قلبم بود رو کم کنھ

 یادش بخیر اون موقع بزرگترین دردم این بود کھ خواھرم عاشق عشق من

!!!شده 

! چھ میدونستم از بازی سرنوشت؟
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! چ نمی دونستم از بخت سیاھم ؟

؟ !چھ میدونستم کھ اسم یوسف تو سرنوشت من نوشتھ نشده بود

ی صبح اون شب با ھر بدبختی کھ بود خوابیدم انقد کابوس دیدم کھ دم دم ھا

ی خوابی قبل از اینکھ آفتاب طلوع کنھ بیدار شدم و ترجیح دادم کھ نخوابم ب

...از کابوس دیدن بھتر بود

... کابوس ازدواج یوسف وگل اندام تا صبح تنمو بھ لرزه درآورده بود

 بی سر و صدا از رخت خواب بیدار شدم از کنار شربت و گل اندام عبور

.... کردم و دلو رو انداختم داخل چاه و با آب خنک صورتمو شستم 

....انقد آب سرد بود کھ لرزه بھ تنم انداخت و احساس سرما کردم

نگاھم افتاد بھ چادر کھنھ ام کھ از میخ طویلھ گوشھ حیاط آویزون 

... خودمو پوشوندم و راھی پشت بوم شدم ....بود

سی فقط دلم میخواست تنھا باشم و ک...پاھام بھ اختیار من حرکت نمی کرد

…منو نبینھ

نگاھی بھ ماه کمرنگ کھ یواش یواش داشت محو ...ھوا گرگ میش بود

....میشد کردم

خدایا منو میبینی؟؟ 

! من یوسف رو از تو میخوام

.... کمکم کن...حتی می خوام جونمو براش بدم...دوسش دارم

... این عشق مسخره رو از دل گل اندام در بیار

اگرم شنید تمام خواستھ ھامو ... افسوس کھ خدا اون روز صدامونشنید

.... برعکس کرد

ون با صدای گل اندام و خانوم جون کھ داشتن خمیر رو آماده میکردن کھ ن

...درست کنن دست از افکار برداشتم و بھشون ملحق شدم

خانوم جون خیلی تعجب کرد کھ صبح زود بیدار شدم

! چیشده مادر صبح زود بیدار شدی ؟

م بیام سالم خانوم جون خوابم پرید دیگھ ھر کاری کردم نتونستم بخوابم گفت

...کمک کنم
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آقام بیدار شده برای نماز؟

ره خداخیرت بده برو آب روگرم کن یکم دیگھ اذون میشھ تا آقات وضو بگی

 نفت ھم گوشھ انباره فقط مواظب باش چشمی گفتم و بھ سمت انبار حرکت

.... کردم 

نفت رو برداشتم و چراغ سھ فیتیلھ ای آبی رنگ رو اوردم گوشھ حیاط 

م داخل داخلش نفت ریختم و دو تا از فیلیتھ ھاشو روشن کردم دلو رو انداخت

چاه و آب رو باال کشیدم و داخل قابلمھ مسی ریختم و روی چراغ 

....گذاشتم

…مدام حواسم بھش بود کھ خاموش نشھ

چراغ کھ داغ شد خیالم راحت شد سبد حصیری رو برداشتم و داخل لونھ 

.......مرغ ھا رفتم

.... تخم مرغ ھای رسمی رو داخل سبدچیدمو گوشھ حیاط گذاشتم 

سطل فلزی رو برداشتم و رفتم داخل طویلھ و شروع کردم بھ دوشیدن 

... گاو 

... ولی ھمچنان تو افکارم غرق بودم

 من ھر روز خودمو بھ خواب میزدم کھ مجبور نشم این کار ھا رو انجام

.... بدم ولی امروز فقط میخواستم خودمو مشغول کنم

…سطل پر از شیر رو برداشتم و از طویلھ خارج شدم

... کمی بعد صدای اذان ھمھ جا رو پر کرد 

د پریچھره مادر آب دیگھ داغ شده بریزش داخل پارچ شیر رواز توری ر+ 

! کن داخل قابلمھ بریز بذار سر چراغ تا بجوشھ 

! چشمی گفتم و کاری کھ گفت رو انجام دادم

شاید باورتون نشھ ولی دلم برای روزمرگی ھای سخت اون دوران تنگ 

...شده 

....کاش میشد بازم برگردم بھ اون روز ھا 

نم تا دیگھ خودمو بھ خواب نزنم و ھر روز بیدار شم و برای آقام آب گرم ک
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! وضو بگیره

ر کمی بعد آقام بیدار شد وضو گرفت و صدای هللا اکبر گفتنش خونھ رو پ

.... کرد 

ھمیشھ بلند نماز می خوند و من عاشق صدای نماز خواندنش بودم بھم 

.... آرامش میداد

ریز باال سر شیر وایسادم تا سر نره وقتی جوشید چراغ رو کم کردم کھ سر

 کم کم تمام اھالی منزل از... نشھ بعدش ھم تخم مرغ ھا رو آبپز کردم

 بوی نون تازه داخل تنور....خواب بیدار شدن صدای قوقولی قوقو خروس 

و صدای خش خش جارو و کمی بعد بوی خاک نم خورده آفتاب طلوع 

... کرده وسط خونھ خبر از شروع یک روز تازه رو میداد

بھ کمک شربت سفره رو باز کردم و برای ھر کس یھ لیوان بزرگ شیر 

ز نگم ا...داغ ریختم تخم مرغ ھای آبپز شده رو پوست کندم نگم از طعمش

... بوی خوشش

.... برای ھر کس داخل یھ بشقاب مالمین گذاشتم 

....بھ ھمراه کره و پنیر 

وع با ولع شر.. ھمھ دور سفره نشستیم و خانوم جون با نون تازه وارد شد

...بھ خوردن کردم

 چھ میدونستم این خوشبختی کھ اصال قدرش رو نمی دونستم و نادیده اش

می گرفتم فقط چند روز ادامھ داشت ؟؟ 

چھ میدونستم کھ این لحظھ ھای تکراری یک روز آرزوی ھر روز و شبم 

میشن؟؟ 

مراه برادر ھام بھ ھ.. سفره رو جمع کرد ....گل اندام مثل فرفره کار میکرد

و پر آقام راھی زمین کشاورزی شدن و تا بھ خودم بجنبم گل اندام طبق ھا ر

... از ظرف کرده بود و چادر پوشیده بود و گل از گلش شکفتھ بود

بھ راحتی میدونستم از گونھ ھای قرمزش و چشمای براقش شدت ھیجانش 

! رو بفھمم

ا ب...منم دستی بھ سرو گوشم کشیدم و طبق ھا رو برداشتیم و راھی شدیم
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... ھر قدمی کھ برمیداشتم استرسم بیشتر می شد

 آب دھنمو قورت دادم و.... قلبم بی قرار بود و خودشو بھ سینم میکوبید

 نگاھی بھ اطراف کردم خلوت بود ولی بازم من سنگینی نگاھی رو احساس

....میکردم

! خبری از یوسف نبود...گل اندام لحظھ بھ لحظھ غمگین تر میشد

!! برای اولین بار از این موضوع خوشحال بودم 

... نفس راحتی کشیدم و بدون حرف مشغول شستن ظرف ھا شدیم 

مید شد ولی بعد از مدتی کھ از اومدنش ناا... گل اندام فقط دنبال یوسف بود

دی بغ کرد و لب زد میگما پری حق با تو بود فکر کنم پسره واسھ یھ آبا

! دیگھ بوده

؟!چرا نیومد

نمی تونستم خوشحالیمو پنھان کنم با ھر سختی ای کھ بود لب زدم 

...منم دیروز تعجب کردم چون اونو تا حاال این اطراف ندیدم+

ور ناراحت نباش شاید بیاد حاال تو کارتو بکن ھر چی خدا بخواد غصھ نخ

!آبجی

....نمی دونم واال

دیشب از ذوقم نمی تونستم بخوابم تا خود صبح خواب دیدم کھ عروسش 

! شدم

... شاید منم بخت باز شده...گفتم شاید باالخره شانس بھم رو اورده

ولی زھی خیال ...از این ھمھ سر کوفت خانوم جون و آقاجون خالص شدم

!! باطل

... دلم پر غصھ شد ! قطره اشکی از چشماش چکید

.. پا بھ پاش اشک ریختم

ری انگار کھ این بغض الکردار ول کنم نبود حاال بھ خاطر خواھرم و فشا

! کھ روش بود اشک میریختم ولی نگران یوسف بودم
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... این اولین باری بود کھ یوسف نیومده بود و دلم ھزار جا می رفت

گل اندام فین فین کرد و لب زد گریھ نکن حاال مردم میبینن حرف در 

زودتر این چند ظرفم بشور...میارن

گل اندام؟؟ +

گل اندام؟؟ 

.... سر چرخوندم سمت صدا 

گل اندام با لبخند سری تکون داد و لب زد

میشناسیش کھ؟؟ ...دوستم... مھلقاس 

اوھومی گفتم کھ ادامھ داد

ربع  پریچھره تو اینارو بشور یھ خورده ھم لفتش بده من میرم خونھ مھلقا

ساعت دیگھ میام باشھ؟

آخھ آبجی اگھ خانوم جون بفھمھ چی؟ 

... خیلی وقتھ کھ ندیدمش... زود برمی گردم...اگھ تو نگی نمی فھمھ +

پری بھ کسی نگیا باشھ؟؟؟ 

بھ چشمای سرخش نگاه کردم دلم سوخت سری تکون دادم لبخند پھنی 

ع تحویلم داد و دوید سمت مھلقا کمی با ھم صحبت کردن و قدم زنان شرو

... بھ حرکت کردن 

 وقتی مطمئن شدم کھ ازم دور شدن دست از شستن برداشتم و خوب اطرافم

…ولی نبود... رو نگاه کردم 

...نکنھ اتفاقی برای یوسف با خانواده اش افتاده باشھ 

کالفھ و عصبی بودم و با صدای سوت أرومی کھ بھ گوشم می رسید سر 

رمز بلند کردم و با دقت البھ الی درخت ھا رو نگاه کردم و یھ شاخھ گل ق

..دیدم و قلبم آروم گرفت

! پشت درخت ھا! یوسف اونجا بود

! ھمون جای ھمیشگی

دم با ق.... با احتیاط نگاھی بھ اطراف کردم و پا تند کردم سمت درخت ھا 

م بیا بغل+ آغوششو برام باز کرد و لب زد! ھای بلند خودمو بھش رسوندم
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! کھ دلم برات لكزده جوجھ

درنگ نکردم و پناه بردم بھ آغوشش؟ 

...! بغضم دوباره سر باز کرده بود

 یوسف کھ معلوم بود از این حرکتم کلی تعجب کرده! ھای ھای گریھ کردم

سرمو از سینھ اش جدا کرد و با نگرانی پرسید 

پری؟؟ قربون اون چشمات بشم چیشده آخھ نصف جون شدم؟؟ +

........فین فین کردم و تند تند ھمھ داستان رو براش تعریف کردم

ا گل فین فین کردم و تند تند ھمھ داستان رو براش تعریف کردم گفتم کھ ت

..اندام شوھر نکنھ ھیچ خاستگاری حق نداره پاشو تو خونھ ما بذاره

از .. ....و گفتم کھ .... گفتم کھ گل اندام ھر روز قراره با من بیاد چشمھ 

! اون خوشش اومده و مدام چشم بھ راھشھ

وقت زیادی نداشتم اشکامو پاک ... گفتن این آخری خیلی برام سخت بود

کردم و لب زدم

یوسف گوش کن من وقت زیادی ندارم با استرس بھ سمت چشمھ نگاه کردم 

آب دھنمو قورت و لب زدم 

ببین االن اصال اوضاع خوب نیست ھمون طور کھ بھت گفتم من  -

... خاستگار زیاد دارم 

بھ اینجا کھ رسیدم رگ گردنش باد کرد رنگش بھ وضوح قرمز شد لب زد 

! غلط کردن قلم پاشونو خورد میکنم+

تک خنده ای کردم و با صدای تو دماغی گفتم 

! دیونھ گوش بده باید زود برم+

... یھ مدت اصال دیگھ بھ دیدنم نیا

! ببین می دونم سختھ ولی اصال گل اندام نباید تورو ببینھ

یگھ ھمین امروز ھم کھ ندیدنت کلی نا امید شد و فکر کرد اھل یھ آبادی د

.... ھستی

... آخھ+ 
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انگشت اشارمو رو لبش گذاشتم آروم گفتم

! ھیس

... برای منم سختھ ! گوش کن

...خیلی سخت

ولی دیگھ چاره چیھ؟؟ ! بھ چشمات...دیدنت...عادت کردم بھ بودنت

ل اندام باید تحمل کنیم وگرنھ من کھ ھمیشھ نمیتونم در برابر ابراز عالقھ گ

...ھسکوت کنم منم آدمم بھ ھم میریزم و ممکنھ اون متوجھ عشق بین ما بش

! نمیھ مدت نیا تا آبا از آسیاب بیفتھ بعدش من خودم یھ جوری خبرت میک

ورو ناراحت سری تکون داد و لب زد ولی من یھ راھی پیدا میکنم من اگھ ت

!! نم دق میکنم نبی

تھ دوباره بھ آغوشش پناه بردم چشم دوختم بھ گل ھای رزی کھ اونجا کاش

بودم لبخند زدم یوسف گفت کھ گلی کھ امروز برام آورده رو خودش 

میکاره 

! پری تا ما بھ ھم برسیم من اینجا رو تبدیل بھ باغ گل رز میکنم+

! گل من تویی....ولی میدونی چیھ 

! حسابی ذوق کردم و دلبرانھ خندیدم

ولی ھمچنان سنگینی ...یھ خورده دیگھ صحبت کردیم و ازش جدا شدم 

نگاھی منو آزار می داد انگار کھ کسی تک تک کار ھای منو زیر نظر 

داره ھمین کھ نشستم و مشغول شستن ظرف ھا شدم درست چند دقیقھ بعد 

! گل اندام برگشت ترسیده نگاھش کردم نکنھ متوجھ نبود من شده باشھ

ولی وقتی بی تفاوتی رو تو چھره اش دیدم خیالم راحت شد طبق ھا رو 

ینم روی سر گذاشتھ و راھی خونھ شدیم از اینکھ تونستھ بودم یوسف رو بب

... و داستان رو براش تعریف کنم خوشحال بودم 

ام از اینکھ مجبور نبودم ھر روز و ھر روز شاھد شدت گرفتن عشق گل اند

... بشم خوشحال بودم 

و سرم درد میکرد دوست داشتم برم بخوابم دیشب ھم بخاطر خزعبالتی کھ ت

…خواب دیده بودم درست نخوابیده بودم
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ھ انقد اصال سابقھ نداشت ک... از خانوم جون اجازه گرفتم و راھی اتاقم شدم

مصبح زود بیدار بشم بھ ھمین خاطر خیلی خستھ بودم انگار کھ کوه کند

پریچھره ؟؟ 

پریچھره؟ 

مثل خودش داد زدم 

بلھ خانوم جوون؟+ 

و طبق ر... مادر جان لباس ھارو شربت از بند آویزون کرده رو پشت بومھ

| ! بردار برو جمعشون کن یکی دو ساعت دیگھ باد میزنھ ھمش می ریزه

پوفی کردم و عصبی شدم اومدم روایوون و لب زدم 

! خانوم جون لباس ھا رو کھ ھمین االن بند کرده خیسھ+

! نھ مادر چند تا لباس جا مونده بود من با آب چاه شستم

سری تکون دادم ھمینجوری کھ با خودم حرف میزدم راھی پشت بوم شدم 

.. .نگا نگا یھ بار صبح زود بیدار شدم خانوم جون میخواد سوارم بشھ +

از صبح مثل اسب درشکھ دارم کار میکنم حاال خواستم یھ ساعت کپھ 

یزنم از فردا بازم خودمو م... مرگمو بذارم زود برای من کار تراشی میکنھ

.. .ومگرنھ از صبح تا عصر نمیتونم یھ ذره استراحت کنم ...بھ خواب واال

مم طبق رو گذاشتم کنار پام و غرولند کنان لباس ھا رو جمع کردم کھ چش

اره در کمال تعجب دیدم کھ یوسف سوار اسب شده و د!! افتاد بھ کوچھ بغلی

... از اونجا رد میشھ 

 لباس ھا رو رھا کردم و رفتم لبھ پشت بوم و با چشمم یوسف رو دنبال

.... کردم 

ردم بعد از طی مسافت کوتاھی وارد یھ خونھ شد بھ خونھ ھای بغلی نگاه ک

....و ھمھ رو از نظر گذروندم تا رسیدم بھ اون خونھ 

... وای خدای من پشت بوم خونھ ھامون بھ ھم دیگھ راه داشت 

ل قلبم اومد تو دھنم انقد خوشحال شدم کھ خستگی و خواب آلودگیم بھ ک
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... تو دلم عروسی بود ...فراموشم شد مثل فرفره لباس ھارو جمع کردم

چقد خوب بود کھ میشد گاھی وقتا تو پشت بوم ھم دیگھ رو ببینیم 

ینم این گل اندام کھ بیخ ریش من چسبیده تنھا راھی کھ میشد یوسف رو بب

!! پشت بوم..... ھمین بود

!! آخ خانوم جون

!!آخ خانوم جون

.... الھی قربونت برم من خوب وقتی صدام کردی

ھ از طرفی ھم میدونستم ک...فقط دل دل میکردم کھ فردا بشھ و برم چشمھ

 ممکنھ یوسف دیگھ نیاد چون خودم ازش خواستھ بودم ولی بھ جوری باید

... بھش میفھموندم کھ صبح زود یا شب دیر وقت با ھم وعده کنیم 

.. .میدونستم کھ ریسک میکنم ولی بچھ بودم این چیزا اصال حالیم نبود 

.... فقط میخواستم کنار یوسف باشم بھ ھر قیمتی کھ شده 

صبح روز بعد على رغم میل باطنیم خودمو بھ خواب زدم کھ از دست 

کارای خونھ خالص بشم ھر چقدر ھم خانوم جون و گل اندام صدام کردن 

.... جواب ندادم

…انقد منتظر موندم کھ مطمئن شدم کھ سفره صبحونھ آماده است

... دست و صورتمو شستم و با دو رفتم سمت اتاق

... بلھھھ ھمون طور کھ تصور کرده بودم ھمھ چیز آماده بود 

! مسالم بلندی دادم کھ مواجھ شد با چشم غره خانوم جون و اخم گل اندا

خیلی ذوق داشتم ...ریز ریز خندیدم و با اشتھا شروع کردم بھ خوردن

...زودتر از ھمھ از سفره پاشدم و شروع کردم بھ جمع کردن ظرف ھا 

برعکس من گل اندام رقبت نمی کرد و مدام از خانوم جون میخواست کھ 

...بمونھ خونھ

…خانوم جون توروخدا من دوست ندارم برم چشمھ

.....بذار بمونم خونھ ھرکاری کھ بگی میکنم

…ناھار میذارم خونھ رو تمیز میکنم
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من ... توروخدا خانوم جون...اصال انباری رو پشت بوم رو تمیز میکنم

... دوست ندارم برم

ین از کی تا حاال تو واسھ ا+ خانوم جون نگاھی بھ من انداخت و لب زد 

خونھ تعیین تکلیف میکنی ؟؟؟ 

 ما ھر چی! وقتی یھ چیزی بھت میگم گوش کن وگرنھ مجبورم بھ آقات بگم

! میگیم بھ صالحتھ

ی حاال ھم برو چادر سر کن و با پری برین و زودتر برگردین امروز خیل

! کار داریم ایاال

 گل اندام با حالت قھر رو از خانوم جون گرفت و با حرص چادرش رو سر

... کرد و راھی شدیم

.. از خونھ تا چشمھ غر زد 

انقد گفت و گفت کھ سردرد گرفتم ولی اصال حوصلھ صحبت کردن باھاش 

... رو نداشتم و سکوت کردم

سف فقط منتظر یو...تمام مدتی کھ چشمھ بودیم تمام حواسم بھ اطرافم بود

ی بودم ولی نیومد حتی بھ سمت جویبار و درخت ھمیشگی ھم نگاه کردم ول

ای نبود اعصابم بھم ریخت خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد ای کاش بھ ج

... دیروز امروز یوسف رو دیده بودم و اون حرفا رو بھش زده بودم

 یھ خورده دیگھ ھم لفتش دادم و یواش یواش ظرف ھا رو شستم ولی خبری

…ازش نشد

د فقط گل اندام ھم حسابی رفتھ بود تو قیافھ و دست بھ سیاه و سفید ھم نز

نشست یھ گوشھ و ماتم گرفت دست ھام بھ خاطر سردی آب خشک شده بود 

و بھ گزگز افتاده بود

... ظرف ھا کھ تموم شد دستامو اوردم باال و ھا کردم

 دیگھ از اومدن یوسف نا امید شدم نگاھی بھ گل اندام کردم و لب زدم

.... اگھ زحمتی نیست یکی از طبق ھا رو بردار دستام یخ کرده واال +

 میای اینجا می شینی نگاه می کنی شربت از توخیلی بھتر بود نگاه کن

دستامو؟؟؟ 
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و لب  دستای قرمزمو اوردم باال بدون اینکھ نگاه کن شونھ ای باال انداخت

زد

... میتونی بھ خانوم جون اعتراض کنی

! من دست بھ چیزی نمیزنم

! فقط ھمراھت میام و میرم حاال خود دانی ھر کاری کھ دلت میخواد بکن

... یکی از طبق ھا رو برداشت و حرکت کرد

از اینکھ نفھمیش حرصم گرفت ولی چاره چی بود؟ 

ل من جوری خانوم جون رو امیدوار کرده بودم کھ نمیتونستم از رفتار گ

.…اندام شکایت کنم باید ھمون موقع میفمیدم کھ

خت منو باید ھمون موقع می فھمیدم کھ گل اندام فقط بھ دنیا اومده بود کھ ب

! سیاه کنھ

کنھ و  باید می فھمیدم کھ تمام این مدت عقده ھا رو نگھ داشتھ سر من خالی

براستی گاھی اوقات بھ دوست از صد تا دشمن بدتره و من خیلی دیر 

..!!  فھمیدم کھ خواھر من بزرگترین دشمن من بود

ر اونروز تصمیم گرفتم کھ بھ بھونھ تمیز کردن انباری برم پشت بوم و ھ

وقتی از خانوم جون اجازه خواستم با ! طور کھ شده یوسف رو ببینم

ی خوشحالی تمام قبول کرد و مثل برق و باد رفت دنبال کلید رو در کسر

! در ثانیھ تو دستم گذاشت

ھ ھمین ک...حقیقتا اون روز عشق یوسف بود کھ بھ من انگیزه زندگی میداد

ی بھم انباری حساب... قرار بود گل اندام رو نبینم تنھا باشم خوشحال بودم

ن از ریختھ بود ھم زمان کھ کار میکردم بیرون رو ھم دید میزدم کھ ناگھا

 دور یوسف رو دیدم دوییدم و اول حیاط خونھ خودمون رو نگاه کردم ھر

کس مشغول کار خودش بود خیالم راحت شد و دویدم اون طرف بوم یوسف 

.... پیچید داخل کوچھ ما 

احساس میکردم بھ خاطر من این کارو کرده و شاید نزدیکی خونھ منو 

!  ببینھ 
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با استرس خم شدم پایین و لب زدم 

!! یوسف یوسف +

با شنیدن صدام مکثی کرد ھر چھار طرفش رو نگاه کرد و لب زد

کجایی؟؟ 

... یوسف من روپشت بومم+

ھمین کھ خواست سر بلند کنھ لب زدم

م خواستم بھت بگم پشت بو.... نھ نھ اصال سر بلند نکن ممکنھ کسی ببینھ

ا شب از نصفھ کھ گذشت بیا اینج.... خونھ شما بھ این پشت بوم راه داره

...باھم وعده کنیم باید ببینمت 

... کلید انباری رومیذارم زیر آجر 

... برو داخل انباری ومنتظرم بمون حاال ھم سریع تر حرکت کن

ھ سریع ب... مکث کوتای کرد و بدون اینکھ چیزی بگھ بھ راھش ادامھ داد

داخل انباری برگشتم و با سرعت تمیزش کردم از تصور اینکھ امشب تو 

…این اتاق تاریک و کوچیک قراره یارم رو ببینم بھ وجد اومده بودم

جر کلید رو زیر ا...مثل برق و باد ھمھ جا رو تمیز کردم دل تو دلم نبود

... گذاشتم و برگشتم بھ اتاقم 

ھ خیلی خستھ بودم ولی انقدر استرسم زیاد بود کھ حتی لحظھ ای خواب ب

... چشمم نیومد

غلبھ  ترجیح دادم باز ھم بھ خانوم جون کمک کنم تا بتونم کمی بھ آشفتگیم

کنم؟ 

اگر کسی میدید؟؟ ... ضربان قلبم باال بود و بی قرار بودم

! اگر خانوادم متوجھ میشدن؟

اگر ھمون لحظھ کھ منو یوسف داخل انبار ھستیم یکی سر برسھ چی؟؟ 

...  وای خدای من انقدر حالم بخاطر این آخری بد شد کھ حالت تھوع گرفتم

... حتی نتونستم شام بخورم 
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ون بھ بھ پشتی تکیھ داده بودم و تو افکارم غرق بودم کھ با صدای خانوم ج

خودم اومدم

! پریچھره مادر کلید انباری رو کجا گذاشتی؟

آب دھنم رو قورت دادم و لب زدم 

...إداخل انباری بھ میخ طویلھ آویزونش کردم!سر جاش +

!! من نگاه کردم اونجا نبود

رد دست و پامو گم کردم خانوم جون ابرویی باال انداخت و با شک نگاھم ک

خنده مسخره ای کردم و ادامھ دادم

... ای داد بیداد

!  یادم رفت برش دارم

خانوم جون ضربھ ای بھ گونھ اش زد و تقریبا فریاد زد

! بدو برو بیارش زود باش...ھزار جور وسایل داریم اونجا...ای ور پریده

.... سریع از جا بلند شدم صورتم داغ کرده بود پلھ ھا رو دوتا یکی کردم

!  اعصابم بھم ریختھ بود حاال باید چیکار میکردم؟

....ای کاش با یوسف وعده نکرده بودم 

... افتادم بھ جون ناخونمو جووییدم

... نگاھی بھ کوچھ انداختم کسی نبود 

مجبور بودم باید کلید رو می بردم

دختر کجا موندی؟؟؟ 

سریع کلید رو برداشتم 

! دارم میام+

! عصبی قدم برداشتم و بغض بھ گلوم چنگ انداخت 

! ھ اتاقمکلید رو داخل انباری گذاشتم زود تر از ھمھ شب بخیر گفتم و رفتم ب

و یادم نیست کھ چقدر فکر و خیال کردم ولی ساعتھا ھزاران راه مختلف ر

.... تو ذھنم رفتم 

ون ھمھ خوابیده بودن و حسابی خوابش...بھ زمان وعدمون زیاد نمونده بود

گل  از جام بلند شدم و پاورچین پاورچین از کنار شربت و..سنگین شده بود
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. اندام عبور کردم

!!! احساس میکردم کھ صدای نفس ھام كل دنیا رو پر کرده

نم با با احتیاط از پلھ ھای ایوون پایین اومدم ھمین کھ خواستم حرکتی بک

.... صدای باز شدن در قلبم برای مدتی از کار افتاد

ایم قامت برادرم تو چارچوب در نمایان شد سریع بھ خودم اومدم زیر پلھ ق

... شدم 

م نفسم تو سینھ حبس شد دستمو روی دھنم گذاشتم قلبم بھ شدت بھ سینھ ا

..کوبید می

...صدای قلبم بھ گوشم می رسید... احساس میکردم زمان متوقف شده

.. با قدم گذاشتن برادرم رو پلھ ھای ایوون استرسم صد برابر شد

صبح تا عصر با آقام کار ... برادرم حشمت عیاش و خوش گذرون بود

رو  صدای قدم ھاش افکارم....میکردن و بعد از شام با رفیقاش وعده میکرد

... پاره کرد

! پلھ ھای ایوون رو دو تا یکی کرد و رفت داخل اتاق

.... بوی زھرماری رو بھ راحتی میدونستم تشخیص بدم

تما حدود نیم ساعت اونجا نشستم وقتی خیالم راحت شد کھ تا االن دیگھ ح

ر نزدیک خوابش برده از جام بلند شدم با احتیاط و پاورچین پاورچین بھ انبا

.... شدم

ت باید سریعتر عمل میکردم بھ ھر سختی ای کھ بود با کمی سر و صدا چف

....انبار رو باز کردم و کلید رو برداشتم و در رو بستم 

دتر بھ کلید رو تو لباسم قایم کردم و پا تند کردم سمت ایوون امیدوارم زو

تی و با ھزار بدبخ! پشت بوم برسم و قبل از رسیدن یوسف انبار رو باز کنم

.. .مصیبت پلھ ھا رو طی کردم وقتی بھ پشت بوم رسیدم نفس راحتی کشیدم

! خدایا شکرت

نگاھی بھ آسمون تیره کردم حتما دیگھ االن شب از نیمھ ھم گذشتھ 
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نگاھی بھ اطراف کردم شھر در تاریکی و سکوت فرو رفتھ بود .... باشھ 

چولو بی معطلی در انباری رو باز کردم و رفتم داخل از قبل چراغ نفتی کو

…رو آماده کرده بودم کھ تو تاریکی نباشیم

.... با دقت روشنش کردم و رو تخت چوبی کھنھ نشستم

 با دمپایی ھام روزمین ضرب گرفتم دستی بھ سر و گوشم کشیدم کھ مرتب

... و آراستھ باشم

... با صدای قدم ھای کسی ضربان قلبم شدت گرفت

 چراغ نفتیو جلو.... نمی دونم چرا ترسیدم کھ نکنھ آقام یا حشمت باشن

... صورتم گرفتم و در انباری رو باز کردم با دیدن یوسف خیالم راحت شد

لبخندی ...چشمای عسلیش حتی تو اون تاریکی شب ھم قابل تشخیص بود

....زدم وارد انباری شد و درو بست

آخ کھ ...چراغ رو زمین گذاشتم و بدون حرف پناه بردم بھ آغوش گرمش 

چقد دلم براش تنگ شده بود دستشو نوازش وار رو موھام کشید و لب زد

چشم رنگی من چطوره؟؟ 

ریز ریز خندیدم و لب زدم

یوسف خیلی استرس دارم 

نیم منم استرس دارم ولی االن کھ با ھمیم نباید بھ چیزی فکر ک...حق داری

... و قدر این لحظھ رو بدونیم بیا بشین یکم حرف بزنیم

رو تخت چوبی نشستیم دستشو دور گردنم انداخت و لب زد

! خانومم

! دلم برات تنگ شده بود

راحت تر روتخت نشستم و زل زدم بھ ... کیلو کیلو قند تو دلم آب شد

... چشماش 

خیلی دوسش داشتم آه کشیدم و .تمام اعضای صورتش رو از نظر گذروندم

ادامھ دادم 

! کی میشھ ازدواج کنیم و از این وضعیت خالص بشیم+ 

!!من کھ آماده ام فقط تو لب تر کن
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یادم نیست چند ... لبخندی زدم و سرمو بھ سینھ مردونھ اش چسبوندم 

بود  ساعت باھم بودیم و چھ حرفا کھ باھم نزدیم ولی دیگھ دم دم ھای صبح

....کھ تصمیم گرفتیم کھ جدا شیم از ھم

تو این چند ساعت از ھر چیزی کھ فکرش رو بکنی صحبت کردیم و قرار 

.... شد ھر یک روز در میون اینجا باھم وعده کنیم

د یوسف حتى قضیھ خاستگاری از من رو با خانواده اش درمیون گذاشتھ بو

 و چند بار خانواده اش پیشنھاد داده بودن کھ پا پیش بذارن ولی ھمھ

... ...میدونستن کھ گل اندام خواھر بزرگترم قبل از من باید ازدواج کنھ

...افسوس

 گاھی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاھی نمیشود کھ نمیشود کھ نمیشود

…من از ھیچ کس تو این زندگی گلھ ندارم نھ پدرم

... و نھ حتی خدا...نھ برادرم و نھ مادرم 

ی من شاید باید تقدیر اینطور رقم میخورد ولی زخمی کھ گل اندام بھ زندگ

..... زد رو ھیچوقت حالل نمیکنم

اال کھ اما یھ خدایی دارم اون ب...من نمیتونم مثل اون خبیث و بد ذات باشم 

.... ھمھ چیزو سپردم بھ خودش

تم بھ از ھم خدا حافظی کردیم انبار رو قفل کردم و پاورچین پاورچین برگش

....اتاق 

.. .کلید انبار روپیش خودم نگھ داشتم کھ صبح زود ببرم بذارم سر جاش 

...ھنوز چشمم گرم نشده بود کھ خانوم جون و گل اندام بیدار شدن

یدار اون روز ھم میخواستم خودمو بھ خواب بزنم ولی بخاطر کلید انباری ب

...شدم و زحمت کل کار ھا رو بھ جون خریدم

م روز ھا از پس ھم میگذشتن و من ویوسف ھر بار کھ ھمدیگھ رو می دیدی

... عشق و عالقمون صد برابر میشد

... ھمیشھ باھام از روزای خوب حرف میزد
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! بھم میگفت پری میشھ انقد کار نکنی؟؟

 من اذیت میشم وقتی میبینم کھ تو میای چشمھ و تنھایی اون ھمھ ظرف و

گل اندام کھ نمیخواد کمک کنھ چرا باھات میاد؟؟ ! لباس میشوری

... شربت کھ بھتر بود

........ آھی کشیدم و چیزی نگفتم

بخاطر شانس بدش منو مقصر میدونست و ! راستش چیزی نداشتم کھ بگم

اینجوری میخواست از من تقاص بگیره روز ھا گذشت تا اینکھ باالخره 

وسط جنگل تاریک ایستاده بودم و وحشت ... اون روز شوم از راه رسید

...زده اطرافم رو نگاه میکردم

من کجام؟؟ ... بھ دستھ گل قرمزی کھ تو دستم بود نگاه کردم

! اینجا کجاست؟

شھ ھمی... تازه فرصت کردم بھ لباس عروس سفیدی کھ تو تنم بود نگاه کنم

با ذوق چین ھای دامنمو لمس کردم با صدای ...دوست داشتم عروس شم

خش خش برگ بھ عقب برگشتم و با دیدن یوسف تو لباس دامادی ذوق زده 

گفتم

یوسفم ؟ +

تویی؟؟؟

یوسفم ؟ +

تویی؟؟؟ 

ی دوییدم سمتش کھ بغلش کنم ول... باالخره تموم شد . لبخندی زد و گفت 

.. . درست قبل از اینکھ برسم یوسف چشماش گرد شد و زانو زد

شت قدم ھام آروم و آروم تر شد تا اینکھ باالخره توقف کردم نگاھی بھ پ

....سرش انداختم

م نگاھی بھ لباس عروس سفید... آقام چاقو رو بھ بدن یوسف فروکرده بود

... خونی شده بود...انداختم

لب زدم 
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آ ....آ....آ+

!  میکشمت بی آبرو.... میکشمت دختر _

.... بھ سمتم حملھ کرد پا بھ فرار گذاشتم

... صدا ھای مبھم بھ گوشم می رسید

.... پریچھره

.... پریچھره

.... بیدار شو... دختر بیدار شو 

ه صورتم عرق کرده بود انقد توخواب گریھ کرد...با وحشت از خواب پریدم

...بودم کھ گونھ ھام خیس خیس بود

...خداروشکر کھ خواب بود... خداای من 

ریم مدام دلدا... خودمو انداختم تو بغل خانوم جون و ھای ھای گریھ کردم

... میداد ولی من خیلی ترسیده بودم

و اون خواب شروع بدبختی ھای من ...بخت من از ھمون موقع سیاه شد

... بود

خانوم جون داخل لگن مسی برام آب اورد کمک کرد دست و صورتم رو 

ین ا... بشورم یھ قلوپ ھم آب خوردم و بدون اینکھ چیزی بگم دراز کشیدم

! چھ خوابی بود کھ دیدم؟

... باید ھر طور شده یوسف رو ببینم...استرس امونم نمی داد

فکر ...فردا شب باھم وعده داشتیم ولی من نمیتونستم تا اون موقع صبر کنم

... و خیال مثل خوره افتاده بود بھ جونم

صبح زود بیدار شدم بعد از صرف صبحونھ طبق رو برداشتم ولی در 

کمال تعجب دیدم گل اندام رو پلھ ھای ایوون نشستھ لب زدم 

....گل اندام بیا بریم+

... یکم دیگھ آفتاب باال میاد ھوا گرم میشھ 

رنگ پریده نگاھم کرد و لب زد

! من دوست ندارم بیام خودت برو

سری تکون دادم و لب زدم

53



سر صبحی توخونھ جنگ راه ...میدونی کھ خانوم جون اجازه نمی ده

... ننداز

ردم من از خدام بود کھ گل اندام نیاد ولی اگھ بھ ھمین راحتی قبول میک

.... ممکن بود شک کنھ

!  گلی چرا انقد رنگت پریده؟+

! حالم خرابھ...با خجالت لب زد ماھانھ شدم

ھ طبق رو زمین گذاشتم کنارش نشستم ولب زدم برو تو اتاق خودتو بزن ب

... مریضی آه و نالھ کن چند قطره اشک ھم بچسبون تنگش

... حاال یا با شربت میرم یا تنھایی

!!عیب نداره

پشت چشمی نازک کرد و لب زد

نی گل اندام توخواھر م+یعنی باور کنم کھ بھ خانوم جون چیزی نمیگی؟؟ 

این چھ حرفیھ کھ میزنی منم دلم برات میسوزه کھ با این وضعت بیای 

... چشمھ اونجا سرده بدتر میشی 

ولی ھر طور خودت دوست داری؟...بخاطر خودت میگم

بھ ! دلت برای خودت بسوزه... شما الزم نکرده برای کسی دلسوزی کنی

…این دختر از مھر و محبت ھیچی حالیش نبود. عمق چشماش نگاه کردم

د این دختر از مھر و محبت ھیچی حالیش نبو... بھ عمق چشماش نگاه کردم

چیزی نگفتم کھ لب زد

...من رفتم باال

...خانوم جونو صدا کن بیاد

دو تا پلھ رو رفت باال مکث کرد و لب زد

! تمیز بشورشون! در ضمن لباس ھای منم باید ببری

اگھ شوق دیدار یوسف نبود ھمین جا ..پوفی کشیدم و سری تکون دادم
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بخ نفس عمیق کشیدم و چھرمو نگران کردم و دوییدم تومط... جوابش میدادم

... خانوم جون خانوم جون+

رنگ بھ صورت نداره از درد داره بھ خودش ...گل اندام نا خوش احوالھ

!! میپیچھ

خانوم جون چنگی بھ صورت زد و دویید تو اتاق من ھم پشت سرش 

... رفتم 

و  گل اندام تو رخت خوابش دراز کشیده بود و مثل ابر بھار گریھ میکرد

... لب میزد آی دلم 

با دیدن ما گریھ اش شدت گرفت

.... آی خانوم جون 

!! آییییی.... وای خدایا... آی دلم... دارم میمیرم 

....اصال باورم نمیشد کھ گل اندام انقدر مارمولک باشھ 

خانوم جون سعی کرد آرومش کنھ ولی گل اندام لحظھ بھ لحظھ بدتر 

... میشد

نگاھی بھ من انداخت و لب زد 

قات پریچھر ھای امروز خودت برو چشمھ تا من یکیو بفرستم بره دنبال آ+ 

... کھ این دخترو برسونیم مریض خونھ

و  سری تکون دادم و راه افتادم طبق از ھمیشھ سنگین تر بود پر از ظرف

...اما انقد خوشحال بودم کھ اصال برام مھم نبود.... لباس

ھمھ چیز دست بھ دست ھم داده ... با ذوق بھ سمت چشمھ حرکت کردم

...بودن کھ من رسوا بشم

ھمھ و ھمھ مثل ...تنھا فرستادن من بھ چشمھ.......دل درد گل اندام

...سناریوی یک اتفاق تلخ بود

و ھمیشھ ت...امیدوار بودم کھ یوسف بیاد! ولی این داستان زندگی من بود

انباری بھم می گفت کھ من ھر روز میام و از پشت درخت ھمیشگی 

! نگاھت میکنم

در حال شستن لباس ھا بودم ولی چشمم مدام این طرف و اون طرف رو 

55



...باز اون اون سنگینی نگاه لعنتی رو حس میکردم....نگاه میکرد

نگاه  جوری کھ ھمش بھ اطرافم نگاه میکردم کھ ببینم دقیقا کی داره بھ من

... میکنھ ولی کسی رو پیدا نمی کردم

اف با دیدن اسب یوسف دقیقا کنار اون درخت گل از گلم شکفت دوباره اطر

....رودید زدم وقتی دیدم خبری از کسی نیست دوییدم سمت یوسف 

... مثل ھمیشھ آغوشش رو برام باز کرد

با دیدن گل ھای رزی کھ اونجا کاشتھ شده بود خندیدم و لب زدم 

یوسف ؟؟؟ +

اینا چقد زیاد شدن ؟؟

آخھ ! یکنمگفتم کھ تا وقتی کھ بیام خاستگاریت اینجا رو برات تبدیل بھ باغ م

اگھ واسھ تو گل نیارم برای کی ببرم؟؟ھان؟؟

راستی چخبر چرا تنھا اومدی؟؟؟ 

 روزمین نشستیم و بھ درخت تکیھ دادیم و داستان رو براش تعریف کردم

...انقدر خندیدیم کھ اشکم در اومده بود

…کاش میدونستم کھ اونروز آخرین دیدارمونھ

ارش ای کاش میدونستم کھ دیگھ ھیچ وقت قرار نیست انقد با خیال راحت کن

! بشینم و بھ چشمای قشنگش نگاه کنم

خوابم رو کھ براش تعریف .... ای کاش اون روز بیشتر نگاھش میکردم 

کردم اولش نگران شد بعد ھم سعی کرد با خنده و شوخی بحث رو عوض 

.... کنھ

بعد از کلی حرف درباره آینده و عروسی و خاستگاری باالخره تصمیم 

... گرفتیم از ھم جدا شیم

... تیمگل رز قرمزی کھ برام آورده بود رو با کمک ھم کنار بقیھ گل ھا کاش

باغبون این بھشت کوچیک کیھ؟؟ + 

نگاھی بھ چشمام کرد و گفت

! باغبون مھربونش منم و فرشتھ خوشگلش تویی
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دستشو رو گونھ ام حرکت داد و لب زد... پقی زدیم زیر خنده

کی ببینمت؟؟؟ 

باھام  فردا اگھ تنھا اومدم کھ میام پیشت اگھ گل اندام یا شربت...اووووم+

!اومدن تو شب بیا انباری

! دلم تنگ میشھ برات پری جونم

از شدت عشقی کھ بھ قلبم سرازیر شد قطره اشکی از چشمم چکید و لب 

زدم 

....یوسف من خیلی دوست دارم+

... گریھ نکن قلبم درد میگیره بیا بغلم ببینم قشنگم

چرا زمان متوقف نشد؟؟؟ ... سرمو رو سینھ مردونش گذاشتم

! خدایا اگھ سرنوشتمون یکی نبود چرا اونو سر راھم قرار دادی؟؟

چرا گذاشتی عاشق بشم؟؟؟ 

... توبغلش میمیردم...کاش اون روز

ای کاش یھ بار دیگھ بھ اون روز برگردم و باز ھم سرمورو سینھ اش 

... بذارم

! این ای کاش ھا زندگی منو جھنم کرده و مثل خوره افتاده بھ جونم

با دستاش دور صورتم رو قاب گرفت بوسھ کوتاھی رولبم نشوند و لب زد

... برو بھ سالمت

.... بھ خدا میسپارمت 

... فردا ھمینجا ھمین ساعت منتظرتم

 سری تکون دادم و خدافظی کردم برای آخرین بار بھ گل رزی کھ کاشتیم

...نگاه کردم

.... اون آخرین گل رزی بود کھ بھم داد

...... عمر عشقمون مثل ھمون گل کوتاه بود

...با خوشحالی بوسھ ای براش فرستادم و با احتیاط بھ چشمھ برگشتم 

.. .طبق رو برداشتم و راه افتادم...کم کم دیگھ خیابون داشت شلوغ میشد

.. دیگھ خبری از استرس خوابی کھ دیدم نبود
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..یوسف درمان تمام درد ھای من بود

... فقط اون بود کھ حرفاش انقدر تاثیر داشت رومن

دم باال لباس ھا رو بر... وقتی برگشتم خونھ گل اندام زیر پتو خوابیده بود 

و آویزون کردم و ظرف ھا رو ھم داخل مطبخ گذاشتم کمی آب 

م وقتی خستگیم در رفت از خانوم جون احوال گل اندام رو پرسید...خوردم

... گفت مثل اینکھ قرص خورده و خوابیده نیازی بھ دکتر ھم نبوده

عقب  ھمینطور کھ مشغول صحبت بودیم با صدای یا هللا یاهللا گفتن کسی بھ

... برگشتم و سریع چادرمو سر کردم

ھمشیره؟؟؟ 

... یا�....یا هللا

!کجایی داش...حمشت خان

بس_خون#

34_پارت #

خانوم جون دوان دوان بھ سمت در خونھ رفت و لب زد 

بفرمایید؟؟ ... بلھ+

... سالم آبجی بی زحمت بگو حشمت خان پھ توک پا بیاد کارش دارم

... صدای مامانم انقد ضعیف بود کھ انگار داره از تھ چاه میاد

! صبح با آقاش رفتھ سر زمین... حشمت نیستش+

... اونم بدون اینکھ حرف بزنھ سری تکون داد و رفت

ای کاش میدونستم چھ نیتی داره و جلوشو .... ای کاش نمیرفت

... التماس میکردم.. زجھ میزدم..میگرفتم

ر از با اینکھ یوسف رو دیده بودم و پ... دلشوره عجیبی بھ تنم افتاده بود

حس خوب بودم ولی با اومدن این مرد اونم این وقت روز استرس مھمون 

... قلبم شده بود

ا کار باز ھم خودمو ب... انقد کالفھ بودم کھ ھمینجوری دور خودم میچرخیدم

.... ھای خونھ مشغول کردم 
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. ..یھ مدت رفتم انباری نشستم... یھ مدت خوابیدم... یھ مدت دراز کشیدم

.. واقعا نمیدونستم چھ مرگمھ فقط دلم گواه بد میداد

... چیز زیادی از اون روز بھ یاد ندارم

ندی بھ فقط یادمھ کھ با خانوم جون رو ایون نشستھ بودیم کھ در با صدای بل

... صدا در اومد

وم یکی پشت در ایستاده بود و با مشت ضربھ ھای متعددی بھ در میزد خان

جون عصبی شد و داد زد 

!! ؟!ھووووی چخبرتھ مگھ سر آوردی ؟+

 ھمین کھ در رو باز کرد با دیدن حشمت کھ خونی و مالی شده بود و بھ

... چاقو تو دستش بود کم مونده بود پس بیفتم

خانوم جون جیغ کشید و سیلی محکمی بھ صورت خودش زد

.. ببینمت ..... چیشده مادر

؟؟؟ ....کجات زخمی شده.... چخبرشده

حشمت کھ انگار اصال صدای خانوم جون رو نشنیده بود با چشم ھای بھ 

 -خون نشستھ اش نگاھی بھش انداخت و از بین دندون ھاش لب زد 

اون دختره بی آبرو کدوم گوریھ؟؟؟؟ 

یھ سرشو باال آورد و با دیدن من چاقو رو انداخت زمین در کسری از ثان

_کمربندش رو دراورد دور دستش پیچید و لب زد 

.... میکشمت دختریھ گیس بریده میکشمت

...بی آبرو... بی حیا

چھ گوھی خوردی ھان؟؟ 

ودم با دو پلھ ھای ایون رو دوتا یکی کرد برق از سرم پرید و سریع بھ خ

رو اومدم جیغ کشیدم و دوییدم داخل یکی از اتاق ھا و ھمین کھ خواستم د

... ببندم حشمت سر رسید با لگد درو بازکرد 

 چشمام تیرھو تار... ھمین کھ وارد اتاق شد دستش فرود اومد رو صورتم

 کنارم زانو... انقد شدت ضربھ اش باال بود کھ پرت شدم رو زمین...شد 

زد و لب زد
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چھ گوھی خوردی؟؟؟

!؟؟مگھ کری ؟IIIIIھا

!! چھھھھھ غلطی کردی آشغال عوضی

نم ھمین کھ خواستم چیزی بگم دستشو باال برد و ضربھ ھای کمربند رو بد

بود کھ  فقط تنھا کاری کھ میتونستم بکنم این...لباسم نازک بود... فرود اومد

.…دستمو جلوی صورتم بگیرم

ادم غلط کردم آییییی بھ د... داداش گوه خوردم..آی داداش تورو خدا نزن+ 

خانوم جون ھم نمیتونست جلوشو بگیره صداشو می شنیدم کھ ... برسید

 گریھ میکرد و التماسش میکرد کھ ولم کنھ حشمت عصبانی شد آینھ گوشھ

خانوم جون شوکھ شد و حشمت ... اتاقم رو کوبید زمین و ھزار تیکھ شد

... دستشو گرفت و از اتاق پرتش کرد بیرون 

... درو بست و قفلش رو ھم انداخت 

سر بلند کردم و لب زدم 

داداش بخدا من کاری نکردم  آخھ +

... با لگدی کھ بھ صورتم زد نفسم تو سینھ حبس شد

....تو کل آبادی بی آبرمون کردی...وق وق نكن كثاااافتتتت_

اشھدت رو بخون پریچھره ... حرفت دھن بھ دھن داره ھمھ جا می چرخھ

... میکشمت

ز نمیتونم ا... و دوباره ضربھ ھای کمربند بود کھ روی بدنم فرود میومد

با ھر ضربھ ای کھ میزد جونم باال ... حال اون موقع ام براتون بگم

تم ضربھ ھای کھ بھ دس... از تھ دل جیغ میزدم و التماس میکردم ...میومد

... زده بود خونریزی میکرد

.. انقد دردش زیاد بود کھ انگار قلبم داشت متالشی میشد

آخرش کھ خستھ شد .... دو ساعت... یھ ساعت.. . یادم نیست چقد کتکم زد

زانو زد کنارم و با مشت موھامو دور دستش پیچید و با تمام زورش 

.... موھامو کشید
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....جیغ بلندی کشیدم کھ لب زد من بخاطر تو امروز آدم کشتم

! اما امشب تورو توی ھمین باغچھ خاک میکنم بعد میرم

تو چشماش نگاه کردم کھ آب دھنش رو جمع کرد و تف کرد رو صورتم 

 چشمام تار شد و دنیا... بعد ھم در طی یک حرکت سرمو بھ دیوار کوبید

....رو سرم آوار شد 

مھ باورم نمیشد کھ ھ..... بھ عالم بی خبری رفتم... دیگھ ھیچی یادم نمیاد

 در عرض چند دقیقھ کل زندگیمون از این رو بھ اون رو... چیز خراب شد

... شد

....با حس سوزش سوزن تو دستم چشامو باز کردم

ون کھ انقد بدنم درد میکرد کھ نالھ کردم چشامو باز کردم با دیدن خانوم ج

اال دستمو آوردم ب... با صورت اشکیش زل زده بود بھم یاد اتفاقات افتادم

.... ولی با دیدنش داغ دلم تازه شد

ده جای ضربات کمربند کبودی رو بھ سیاه شده بود تاول زد بود و خون مر

....خدای من... شده بود

وم اومدم چیزی بگم کھ خان.... حاال بدنم کھ اوضاعش صد برابر بد تر بود

جون لب زد

خیر نبینی تو .... خدا از رو زمین برت داره ایشا� ...ھیچی نگو+

... خار وخفیف بشی بھ حق امام زمان... زندگیت

خم شد و تفی بھ صورتم انداخت و لب زد 

بدبختمون کردی بھ خاک سیاه .... تف تو روت کثافت لجن... تفففف+

!! نشوندیمون 

... گلوم بھ خاطر جیغ ھایی کھ کشیده بودم بھ شدت می سوخت 

د چشامو بستم و بلند ھق زدم خانوم جون دستشو گذاشت رو دھنم فشار دا

.....ببر صداتو بی حیا+

... ببر صداتو بی حیا+
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.... آقات فقط منتظره کھ بھ ھوش بیای سرتو بذاره رو سینھ ات

سیلی محکمی بھ صورتم زد و گفت 

بخاطر ھمین بود کھ دم بھ دقیقھ میگفتی برم چشمھ ؟؟+ 

اره؟؟ 

میخواستی بری بھ ھرزه گیت برسی؟؟؟؟ 

!!!! سرمونو نمی تونیم باال بگیریم 

!! بخاطر تو حشمت ادم کشتھ میفھمی؟؟؟

... دستشو از دھنم برداشت و لگدی بھ پھلوم زد و از اتاق خارج شد

!!! خدای من

چھ اتفاقی افتاده؟؟؟ 

یگھ یعنی ھمھ فھمیدن منو یوسف باھم دوستیم؟؟ ای خدا دیگھ کارم تمومھ د

دای تو فکر و خیال غرق بودم درد بدن امونم نمی داد با ص... بدبخت شدم 

وحشتناکی از جا پریدم صدای عربده و دادبیداد و جیغ خانوم جون و 

خواھرام بھ گوش رسید از جا بلند شدم سوزن سرم رو از دستم بیرون 

...کشیدم خون از رگ ھام بیرون ریخت

... شمکل وجودم درد میکرد و جوری بدنم سنگین بود نمیتونستم از جا بلند ب

خون روی دستم ریخت روی فرش و بھ سختی از جا بلند شدم و قدم زدن 

تی کھ پرده رو کنار زدم و با دیدن اتفاقا... برام سخت ترین کار ممکن بود

.... داشت می افتاد دنیا رو سرم آوار شد

و  حدود ده تا مرد با چماق ریختھ بودن حیاط تمام شیشھ ھا رو میشکستن

... چند نفر ھم با آقام و مظفر درگیر شده بودن 

 خانوم جون و و خواھرام... صدای عربده ھاشون ھمھ جا رو پر کرده بود

... گوشھ حیاط ایستادن بودن و جیغ میزدن

... نفسم بند اومده بود دوست داشتم بمیرم اون لحظھ 

... دمتمام بدنم تاول زده بود نمیتونستم از اتاق برم بیرون خیلی میترسی

نمیدونم چقد گذشت ولی اون مرد ھا تمام ترشی ھا و خمره ھای داخل 

.... انباری رو شکستھ بودن 
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... ھمھ ظرف ھای مطبخ خورد و خاکشیر شده بود

یھ بعد از چند ثان... بعد از مدتی صدا ھا ضعیف و ضعیف تر شد و قطع شد

.. .در اتاق بھ شدت باز شد و چھره اقام و مظفر تو چھارچوب نمایان شد 

سر و صورتشون خونی شده بود و دیگھ اشھدم رو خوندم دو نفری ریختن 

... رو سرم و کتکم زدم 

جیغم بھ ھوا رفتھ بود با صدای گرفتھ ام لب زدم 

.... توروخدا نزن+

....دروغھ... دروغھ .... گوه خوردم

!!!  ببخشییییید!!!! گوووووه خوردم ببخشید

.... ولی اصال صدامو نشنیدن

خدایا اون لحظھ تو کجا بودی؟؟؟ 

..تمدیگھ نا نداش.... لباس نازکم خونی شده بود... خون از بدنم راه افتاد

نا خدا جونم چرا صدامو نشنیدی؟؟ من اشتباه کرده بودم ولی من دختر او

چطور دلشون میومد؟؟ .... بودم

خانوم جونم کجا بود؟؟؟ خواھرام کجا بودن؟ 

…چرا نیومدن کھ ازم دفاع کنن ؟؟ مزه خون رو تو دھنم حس کردم

از  دیگھ بدنم بی حس شده بود انقد کتکم زدن کھ چشمام تیره و تار شد و

.... حال رفتم 

یکارولی آخھ چرا این اتفاق افتاد؟؟حاال باید چ. من ھمھ چیزو خراب کردم

میکردم؟؟

ھ نمی دونم چند روز گذشتھ بود ک... من نمیتونستم این ننگ رو تحمل کنم

ار چشمام ت... چشمامو باز کردم با بوی بدی کھ بھ مشامم خورد عوق زدم 

ھستم و  میدید و ھمھ جا تاریک بود چند ثانیھ طول کشید کھ بھ یاد بیارم کی

... اینا کجاست 

...  من اینجا... خدای من... با صدای بع بع گوسفند ھا بھ خودم تكوني دادم

وسط طویلھ کنار گوسفند ھا چیکار میکردم؟؟ 
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.... ھمین کھ اومدم دستمو تکون بدم نفسم تو سینھ حبس شد

... دستم بھ طور وحشتناکی باد کرده بود یقین داشتم کھ شکستھ بود

... اونجا خیلی سرد بود و از زمین سرما وارد بدنم میشد 

چرا منو اینجا تنھا رھا کرده بودن؟؟؟ 

... مطمئن بودم....من مطمئنم بودم کھ کارم تمومھ

 بھ سختی از جا بلند شدم و کشون کشون خودمو بھ در رسوندم و اول از

ردم سوراخ در بھ بیرون نگاه کردم ھمھ جا خلوت بود درو با احتیاط باز ک

م با و با ترس نگاھی بھ بیرون انداختم ھمین کھ خواستم پامو بیرون بذار

... صدای ھیییین کسی قلبم اومد تو دھنم

... بھ باالی ایوون نگاه کردم و با دیدن خالم بغضم شکست

خالم چنگی رو گونھ اش زد و دویید سمتم و گفت پریچھره تویی؟؟ 

اروم لب زدم ... چرا اینجوری شدى الھی پیش مرگت بشم 

خالھ بقیھ کجان؟؟+

حشمت فرار کرده بود کھ ... ھمھ جمع شدن میدون وسط شھر برای صلح

.... آژان ھا دستگیرش کردن

چند بار ھم بھ این خونھ حملھ ...خانواده مقتول فقط قصاص می خوان

...کردن

.. . دھخدا و ریش سفید ھا جمع شدن کھ این جنگ رو تموم کنن

آب دھنمو قورت دادم و گفتم

؟ ..حشمت کیو کشتھ

....ھمھ جا ھم پارتی دارن...خیلی کلھ گنده ھستن...از خانواده اسدی

... خدا بھ دادمون برسھ 

از کجا فھمیدن منو یوسف خاطر ھمو میخواییم؟؟ + 

رنگ نگاھش عوض شد دلخورانھ نگاھم کرد و گفت

د ھم مثل اینکھ مقتول خاطره خواه توبوده ھر روز تورو تعقیب می کرده بع

مت اینا رو دیده و اومده تو جمع بھ حش.... دیده کھ تو رفتی پشت چشمھ و

وج گفتھ کھ خواھرتو جمع کن و از این حرفا کھ اونم عصبی شده و دعوا ا
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!!!  گرفتھ و با چاقو کشتش 

... سرم گیج رفت کھ خالھ نگھم داشت العی بمیرم شدی پوست استخون

! بذار برم بھ چیزی بیارم بخوری... دستمم کھ شکستھ 

منو چرا اینجا قایم کردن؟؟... نھ خالھ من خوبم +

......... یعنی اینکھ م... ی...چیزه... راستش ...را... را

!خالھ ببین سر ووضعمو؟+

.... بدون اینکھ حرفی بزنھ سرشو زیر انداخت و رفت

کردم  جون کھ ھر لحظھ احساس می من موندم و دنیایی از درد و بدن بی

.... داره زیر پاھام خالی میشھ

چشمام کامال داشت سیاھی میرفت

فقط تونستم یوسف رو ببینم کھ دو دستی بھ سرش کوبیدو دویید سمت 

.... من

... پاھام سست شد و افتادم زمین

نمی دونم چقدر گذشت ولی با صدای ھای عجیب و گنگ کھ اسممو صدا 

تصویر یوسف ... میزد و ضربات آرومی بھ صورتم میزد چشامو باز کردم

لب  لیوانی رو جلوی دھنم گرفت و...خیلی تار بود و نمیدونستم چیزی ببینم

زد

... آب قنده بخور

رد نمی دونم خوابم ب... دھنمو باز کردم کمی خوردم و دوباره چشامو بستم

...یا دوباره از ھوش رفتم 

پری؟؟

... دارم سکتھ میکنم...توروخدا بیدار شو

پری من بمیرم بیدار شو؟؟ 

م بھ سختی چشامو باز کرد... بعد ھم صدای گریھ مردونھ گوشم رو پر کرد

یوسف؟؟؟ +و لب زدم 

سرشو بلند کرد و گریھ اش شدت گرفت
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جان یوسف ؟؟ 

قربونت برم خوبی؟؟ ...یوسف بمیره ایشا� کھ ھرچی میکشی بخاطر منھ

... بیا دوباره آب قند بخور

لیوان رو جلوی دھنم گرفت بھ قلوپ دیگھ ھم خوردم و لب زدم

... ببخشید نگران شدی این روزا ھمش فشارم می افتھ 

سرشو رو پیشونیم گذاشت بخاطر زخم ھام ناخودآگاه آخ گفتم کھ سریع 

عقب کشید سرتا پامو نگاه کرد و گفت

... من با ننم و اقام میام خاستگاریت

.. دارم می میرم... دارم میمیرم پریچھره

!!! تف تو غیرتم

چھره اش برانگیختھ شد دستاشومشت کرد و لب زد

.......... من بی غیررررتم کھ عشقم بھ این روز افتاده

!!! نمیتونم....آخ من نمیتونم این درد رو تحمل کنم

!! ھمین فردا میام خاستگاریت

از جام بلند شدم و لب زدم

چی داری میگی؟؟

حشمت آدم کشتھ می فھمی؟؟؟ 

... آبروی من و خانواده ام رفتھ

!!شکستھ... ببین دستمو

منو انداختن توانباری بھ ھمھ گفتن من مردم بعد تو میگی بیام 

! ؟!خاستگاریت؟؟

ھمھ اش ...خودم...برادرم... زندگیم شرفم... یوسف من ھمھ چیزمو باختم 

...! دود شد رفت ھوا

؟؟؟ |I|میگی چیکار کنم ھا

دارم میمیرم متوجھ نیستی پری؟؟؟ 

؟؟ ..فکر کردی من االن خیلی آرومم

! قلبم داره متالشی میشھ
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دست رو دست نذار ولی + دست رو دست بذارم کھ اینجوری بزنتت؟؟؟ 

....خاستگاری ھم نیا

 ھمین کھ فعال نیومدن سراغت تا آش و الشت کنن برو خداروشکر کن فکر

میده؟؟؟؟ | کردی آقام تورو تو خونھ راه 

کش  سیلی محکمی بھ خودش زد و  عربده... بغضش با صدای بدی شکست 

کشید

پس میگی چھ گوھی بخورم ھااااان ؟؟؟ 

میگی ھمینجوری بشیم اون بی وجود با یھ زن بیاد خواستگاری تا؟؟؟

اره ؟؟؟ 

تواینو میخوای ؟؟؟ 

چرا منو دیونھ میکنی؟؟؟؟ 

چی گفتی؟؟؟....چ+برق از سرم پرید جلو تر رفتم و گفتم 

کی میخواد بیاد خاستگاری من؟؟؟ 

.......... بھ انباری تیکھ داد و دستشو رو پیشونیش گذاشت و گریھ کرد

یوسف ؟؟ با توام ؟؟ +

اینجا چخبره؟؟؟

سالھ کھ اسباب بازی  ۵بدون اینکھ جواب بده فقط ھق میزد مثل یھ بچھ 

.... مورد عالقھ اش رو نمیتونھ بخره

زدم زیر گریھ و گفتم

یوسف ببین منو؟؟ 

الن فکر می کنی من ا...رد کمربند ھای آقام و داداشم روبدنم عفونت کرده

طاقت دارم کھ تو اینجوری گریھ کنی؟؟ 

!!! نگام كن آخھ ؟؟... فقط یھ قلب برام موند بود کھ االن شکست

بینم االن یکی میاد اینجا مارو میبینھ و من بازم باید کتک بخورم بگو ب

چیشده؟؟ 
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...بازم جواب نداد و سرشو مرتب میکوبید بھ دیوار

!!یوسف آقام داداشم می خوان منو بکشن 

ھ االنم بھ ھمھ گفتن کھ من مردم می خوان انقد تو طویلھ نگھم دارن ک

! بمیرم

با این وضعیت می فکر می کنی چند روز دوام بیارم؟؟

... نھایتا سھ روز

مثل دیونھ ھا خودشو کتک زد عربده کشید

ین مگھ از رو جنازه من رد بشن بتونن ا... غلللللط کردن....غلط کردددددن

....کارو بکنن

... لعنت بھ من... دستاشو گذاشت رو دیوار و سرشو محکم کوبید بھش

!!!! لعنتتتت

... صدای شکستن سرش رو شنیدم بعد ھم خون از سرش جاری شد

... شدتوان نداشتم حرکت کنم ھمونجا نشستم رو زمین بازم حالم داشت بد می

یوسف کھ معلوم بود ترسیده اومد ...سریع دراز کشیدم....سرم گیج رفت

پیشم و لب زد

... پری گوه خوردم توروخدا بلند شو

... بابا منم درک کن دارم عذاب میکشم 

نیدم وقتی حالت بد شد رفتم از خونمون آب قند بیارم از کوچھ و خیابون ش

..کھ گفتن می خوان خونبس اعالم کنن

.... یھ دختر از طایفھ شما  بدن بھ خانواده مقتول

.... امیر بھادر اسدی ھم اجاقش كوره گفتھ من میام خاستگاریش

بود سریع از زمین بلند شدم و حالت تھوع بھم ھجوم آورد چیزی تو بدنم ن

... ولی انقد عق زدم کھ اسید معدم رو باال آوردم

نگاھی بھ سر و وضع یوسف انداختم و لب زدم

نمیتونم با کس دیگھ بھ جز تو .............من... من... یوسف چھ غلطی کنم

... ازدواج کنم

دوباره رگ غیرتش باال زد از جا بلند شد و لب زد
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مگھ اینکھ از روی نعش من رد بشن کھ بذارم پاشو نوشتھ اینجا 

... ھمشونو میکشم...بذارن

... خون جلوی چشماشو گرفت و پا تند کرد کھ بدوعھ 

لب زدم 

......... ھمین جملھ کافی بود کھ وایسھ... مرگ پریچھر نرو+

دوتایی رو زمین ... بھ یاد تمام روزای خوبم زدم زیر گریھ و ھق زدم

ی دیگھ ھیچ حرف... دو تا عاشق زخمی.... نشستیم و تو بغل ھم گریھ کردیم

... ھم نمی زدیم فقط اشک میریختم

بعد از مدتی یوسف سربلند کرد و گفت

!! پریچھره فقط یھ راه داریم

فین فین کردم و لب زدم 

چی؟؟+

یم یھ فقط سھ جلدت رو بردار و بیا اینجا باھم دیگھ بر...! باید فرار کنیم

... شھر دیگھ

یوسف چی داری میگی؟؟؟

یعنی چی کھ قرار کنیم؟؟

پریچھره اصال متوجھ وخامت اوضاع نیستی نھ؟ 

ن دو حالت وجود داره یا تورو زندانی میکنن کھ دور از جون بمیری کھ م

... محالھ بذارم کھ این اتفاق بیفتھ

... یا اینکھ من میام خاستگاری کھ می دونی آقات نمیذاره

و سومی ھم یا تو مجبوری عروس خونبس بشی یا حشمت قصاص میشھ و 

باید بریم .... نھ راه پس داریم نھ راه پیش... بھ دار آویختھ میشھ

سری تکون دادم و لب زدم... باید بریم....پریچھره

!!! من میترسم یوسف 

...سرمو تو آغوشش گذاشت و لب زد نترس
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!! تا وقتی من زنده ام نمیترسی باشھ ؟

باید چیکار کنیم؟ + 

... سجل خودت رو پیدا کن صبح قبل از اذان بیا اینجا با ھم بریم 

کجا میریم؟؟ 

ز این فقط باید ا. بذا راه بیفتیم اون موقع تصمیم میگیریم... نمیدونم پری 

! کور مانده بریم

االن کھ برگردن خونھ در طویلھ رو قفل میکنن چطور بیام بیرون ؟؟ +

و  کالفھ...از جا بلند شد دستشو تو جیبش گذاشت و شروع کرد بھ قدم زدن

ع چند دقیقھ فکر کرد ولب زد من میام درو باز میکنم و سری.. عصبی بود

!توھم بعد از چند دقیقھ بیا بریم...برمی گردم باال

... ولی یوسف ممکنھ کسی

............دیگھ چاره ای نداشتم سکوت کردم!!  اگھ کسی دید فرار میکنم 

یوسف سرت درد میکنھ ؟؟

! خون اومده

خوب  چقد..... بھ تو کھ نگاه میکنم تمام وجودم درد میگیره... نھ مھم نیست

... شد کھ امروز تونستم ببینمت وگرنھ حتما دق میکردم 

دیگھ االناست کھ .. بلند شو برو ھمونجا کھ بودی خودتو بزن بھ خواب

... بیان

 ...سری تکون دادم و سرمورو سینھ اش گذاشتم و بھ سختی ازش جدا شدم 

و من ت... اما انگار ھیچوقت قرار نبود کھ در خوشبختی بھ روم باز بشھ 

اون وضعیت ھم داشتم خداروشکر میکردم غافل از اینکھ تمام این مدت 

ن دوتا چشم تمام کارھا و حرف ھای ما رو زیر نظر گرفتھ بود و باز شد

... در توسط خالھ فقط یک نقشھ بود

.... ای پریچھره ساده لوح

... از یوسف خدافظی کردم و با احتیاط بھ طویلھ برگشتم 

عاشقی گناھھ ؟؟چون من عاشق شدم باید ....دلم برای خودم می سوخت

وسط گوسفند و پھن باشم ؟؟  
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ونده تنھا راھی کھ برام باقی م...استرس بند بند وجودم رو احاطھ کرده بود

...بود فرار با یوسف بود

ن امیر حداقل از اینکھ اینجا بمونم و وسط این گوسفند ھا بمیرم یا اینکھ ز

... بھادر بشم بھتر بود

وشبخت یا موفق بھ فرار میشیم و با ھم خ.... نھ راه پس داشتم و نھ راه پیش

 ....یا اینکھ لو میریم و دوتایی باھم قربانی این عشق میشیم...میشیم

حاال می فھمیدم کھ اون سنگینی نگاه شوم چی بود؟؟ 

من چرا در مورد این موضوع با یوسف صحبت نکردم ؟؟؟ 

... بزرگترین اشتباه زندگیم ھمین بود

…خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد

تو و... از سر و صدایی کھ تو حیاط میومد معلوم بود کھ ھمھ برگشتن خونھ

فکر و خیال غرق بودم کھ با صدای قیژ قیژ در طویلھ تکونی خوردم و 

... خودمو بھ خواب زدم

... صدای قدم ھای کسی بھ گوشم رسید

!! انگار دستش شکستھ

!نمی دونم خیلی باد کرده

چرا ھنوز بھ ھوش نیومده؟؟ 

... نکنھ بالیی سرش اومده باشھ

... با نشستن دوانگشت سرد روی شاھرگ گردنم بدنم مور مور شد

!  خانوم جون و مظفر بودن کھ باال سرم پچ پچ میکردن

!این سگ جون تر از این حرفاست + 

ت چند وق...آقامو صدا کن ببریمش پیش فتح هللا شکستھ بند دستشو ببنده

.... دیگھ خانواده اسدی میان تو این وضعیت نباشھ

خانوم جون چیزی نگفت و صدای قدم ھاش اومد و بعد ھم با صدای بلند 

یھ؟ این چ+ بعد از چند دقیقھ دوباره در طویلھ باز شد ... أقامو صدا کرد

یلی کنارم نشست و بی مقدمھ س!!  آب قنده اوردم بدم بخوره بیدار شھ دیگھ
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! محکمی بھ صورتم زد کھ ده متر از جا پریدم

ن م...م..صورتم بھ شدت می سوخت با تعجب بھ اطرافم نگاه کردم و گفتم م

!  کجام؟؟؟ اینجا چخبره؟

مظفر لگدی بھ پھلوم زد کھ آخم بلندشد 

... وراجی نکن ببینم...خفھ بابا +

ور خانوم جون با اخم لیوان رو نزدیک لبم آورد و گفت زود باش اینو بخ

! ببینم

سردی ... چند قلوپ از آب قند خوردم و بعد بھ سختی از جا بلند شدم 

از خانوم جون خواستم ... طویلھ و زمین بدنمو بھ شدت خشک کرده بود

کمکم کنھ تا بتونم راه بیام ولی تفی بھ صورتم انداخت و گفت

ت خیلی پرویی بھ و� قسم ھر کس جای تو بود خودشو میکشت یا از خجال

! رو کھ نیست ماشا� سنگ پای قزوینھ... آب میشد می رفت توزمین 

بھ خاطر تو نمک بھ حروم صبح تا شب از آقات کتک خوردم میگھ چرا 

... مواظب این گیس بریده نبودی کھ ھر گوھی کھ اومد نخوره 

حاال از من کمک میخوای ؟؟؟ 

بازم شانس اوردی کھ امیر بھادر میخواد بیاد خاستگاریت ما از این 

دستشو بھ حالت تھدید جلوی صورتم گرفت مگرنھ .. رسوایی خالص میشیم

...بھ والی علی قسم آقات تو ھمین باغچھ خاکت میکرد

بعد  حاال ھم ناز نکن کھ اصال اعصابت رو نداریم دستت رو جا میندازیم و

!!! از خوب شدن سر و صورتت میان خاستگاریت و تشریف می برى 

بدنم مور مور شد و ... احساس میکردم کھ بھ تشت آب یخ ریختن رو سرم

امشب  فقط دلم بھ فرار با یوسف خوش بود وگرنھ ھمین... قلبم بھ تپش افتاد

... اینجا میمردم

!!!! یعنی خانواده من حاضرن کھ من با مرد زن دار ازدواج کنم ؟

ده اشکمو پاک کردم و سعی کردم بھ یوسف فکر کنم اینکھ میخواد فراریم ب

... من مطمئنم کھ خیلی باھم خوشبخت میشیم

.…سری تکون دادم و
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یادمھ ھیچکس کمکم نمی کرد ... سری تکون دادم و بھ سختی حرکت کردم 

 کھ بتونم سوار خر بشم بھ سختی پامو رو خورجین گذاشتم اما نتونستم

ارم سوار بشم کھ مظفر انگار دلش برام سوخت مثل پر کاه بلندم کرد و سو

کرد فتح هللا شکستھ بند بھ دستم نگاه انداخت و گفت

... این نشکستھ مچ درستش ترک خورده و آرنجش ھم مو برداشتھ

تم نگم از دردی کھ اون لحظھ داشتم زمان برام متوقف شده بود و درد دس

و با ھر مکافاتی کھ بود تحمل کردم دستم... لحظھ بھ لحظھ بیشتر می شد

خانوم جون یھ تیکھ گوشت الی نون ... باند پیچی کرد و برگشتیم خونھ

گذاشتھ بود و داد دستم و گفت

!!  اینو کوفت کن بیا اتاق بزرگھ آقات باھات حرف داره

!من نمیام+ 

چیھ روت نمیشھ ؟؟ 

 حق داری منم جای تو بودم روم نمیشد ولی االن در جایگاھی نیستی کھ

بتونی زبون درازی کنی؟ 

ن اگھ ھمون موقع دو تا زده بودم تو گوشت االن زبونت برای وراجی کرد

!! انقد دراز نبود

 لقمھ کوچیک گوشت رو با ولع خوردم و وارد اتاق بزرگ شدم ھمھ نشستھ

! بودن

! گل اندام شربت و مظفر آقام 

... سالم آرومی دادم کھ انگار فقط خودم شنیدم چون ھیچ کس جواب داد

... کمی جلوتر از در ورودی نشستم

برق نگاه گل اندام کھ با غرور نگاھم میکرد تا عمق قلبم فرو 

...........رفت

... ھفتھ دیگھ خانواده امیر بھادر میان برای خواستگاری

سرتو میندازی پایین و سکوت می کنی حالیت شد؟
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... اگھ بشنوم ادا اطوار اوردی یا خودتو زدی بھ بی شرفی من میدونم تو

!!! تو دیگھ برای من مردی پریچھره

! !از روز اولم بھ ننت گفتم من این دخترو اندازه کل دنیا دوست دارم

... تو بچھ ھام تو از ھمھ سر تر بودی

بغض تو گلوش ... حاضر بودم خار توچشم من بره ولی بھ توچیزی نشھ 

ھمین کافی بود برای شکستن بغض ... اجازه حرف زدن بھش رو نداد

... سنگینم

فقط ..ھیچکس ھیچی نمی گفت... دستمو گذاشتم رو صورتم و ھق زدم

ه صدای گریھ ھای من فین فین آقام و ھق ھق خانوم جونم فضا رو پر کرد

... بود

!بعد از مدتی خودمو بھ ھر سختی کھ بود آروم کردم

ھ این چھ کاری بود ک... ولی تو کاری کردی کھ از کرده خودم پشیمون بشم

کردی دختر ؟؟ 

مگھ من این موھا رو تو آسیاب سفید کردم؟؟ 

!!!یھ عمر ھمھ بھ سرم قسم می خوردن .. یھ عمر سربلند زندگی کردم

... حشمت گوشھ بازداشتگاھھ... ولی حاال انگشت نمای آبادی شدم

... این از وضع خودمو مظفر کھ آش و الش شدیم 

پیرم کردی ... این از خونھ زندگیمونھ یھ ظرف سالم نداریم

تو یھ والیت دیگھ خان تورو ازم ... میخواستم خوشبختت کنم...پری

.…نذاشتی کارمو بکنم... خواستگاری کرده بود واسھ پسر مجردش

سر بلند کردم و با خجالت لب زدم 

! غلط کردم...غلط کردم بابا+

! دیگھ االن ؟+

! االن تشت رسوایی مون از بوم افتاده ؟

االن کھ حرف دختر من شده نقل دھن مجالس ؟؟ 

.. خیلی خراب کردی پریچھره! االن کھ حشمت آدم کشتھ ؟
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مت ھم و حش... اگھ خونبس اعالم نمیشد یھ نفر از این خانواده باید میمیرد

...! قصاص میشد 

در  باید زن امیر بھادر بشی... ولی بازم یھ کور سوی امید برامون مونده

.......... این کھ شکی نیست اما

رو زانو ھاش نشست و دستی بھ ریش ھای بلندی کشید و با تحکم گفت

... با لباس عروس میری با کفن برمیگردی

بعد از عقد من یکی فکر میکنم کھ اصال دختری بھ این نام و نشان 

... نداشتم 

... حق نداری بھ ھیچ عنوان دیگھ پا توی این خونھ بذاری

ی میری اونجا زندگی می کنی اگھ بشنوم زبون دراز کردی یا خبط و خطای

... ازت سر زده اول کسی کھ حسابتو میرسھ منم

! نی اونجا دیگھ مثل اینجا نیست کھ تا آفتاب در بیاد خودتو بھ خواب بز

 من غیرتم قبول نمیکنھ| ! تو دیگھ برای ما مردی... مثل سگ کتکت میزنن

شتم کھ حرف ناموسم دھن بھ دھن بچرخھ بھ یگانگی خدا قسم زنده ات نمیذا

!!!! و ھمین جا تو ھمین باغچھ خاکت میکردم

بق نمیتونم تو روی کد خدا وایسم و رو حرفش نھ بیارم ولی دیگھ مثل سا

... نمیشھ

مت من واسھ جمع کردن این آبرو و اسم و رسم تمام جوونیم رو گذاشتم زح

تمام !!  ولی تو حیا رو خوردی آبرو رو قی کردی ..کشیدم جون کندم 

کن کھ  بلند شو از جلو چشمام گورتو گم... اندوختھ زندگیم رو بھ باد دادی 

.. با دیدنت عقم میگیره 

 بھ سختی از جام بلند شدم و از اتاق بیرون زدم نفس کشیدن برام سخت

واون ترین کار دنیا بود سریع خودمو جمع و جور کردم وقتی دیدم کھ ھمھ ت

... دماتاق ھستن پس اون موقع بھترین زمان بود کھ بتونم برم دنبال سھ جل

...بیخیال بودنشون .... جمع شدن ھمھ دور ھم...باز بودن در

ھمشون مثل یک سناریوی داستانی بود کھ ھمھ اش از قبل برنامھ ریزی 
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.…شده بود و من عروسک خیمھ شب بازی بودم

م ھستن و من چقدر احمقم بودم کھ فکر کردم خانواده ام انقد متوجھ حالم بد

...کھ اجازه میدن من تنھا باشم 

کھ  از پلھ ھای ایون باال رفتم وارد اتاق بزرگھ شدم سریع جعبھ کوچیکی

سھ جلد ھامون بود رو برداشتم با احتیاط بازش کردم و نگاھی داخلش 

...انداختم

 سجل رو برداشتم... نور اتاق از روزنھ ھای پرده روی فرش افتاده بود

ھ داخل لباسم قایم کردم و جعبھ رو سر جاش گذاشتم و سریع بھ اتاقی ک

... ھمیشھ میخوابیدم برگشتم و دراز کشیدم 

نفس ھای عمیق و صلوات ھم .. . استرس تمام وجودم رو احاطھ کرده بود

! نمیتونست آرومم کنھ

! ھزاران مسیر رو با یوسف تو ذھنم طی میکردم و بھ مقصد میرسوندم

... از جا بلند شدم و پشت پنجره کوچیک ایستادم و پرده رو زدم کنار

...!میخواستم نقش و نگار این خونھ رو خیلی خوب بھ ذھنم بسپرم

 گل... حوض کوچیکی کھ ھمیشھ آقام داخلش ھندوانھ میذاشت تا خنک بشھ 

ھای کوچیک و بزرگ پای درخت ھایی کھ سالھای سال بود اینجا کاشتھ 

ا قطره اشکی از چشمم چکید... دلم برای این خونھ تنگ میشھ ... شده بودن

شم حتی دلم برای خانوم جون و آقا جونم ھم تنگ میشھ با این کھ من از چ

.. .اونا افتادم و براشون ارزش ندارم اما اون مثل قبل برای من عزیزن

ولی  می دونم کھ با فرار کردنم تیر خالص رو بھ آقا جونم و آبروش میزنم

…همن نمیتونستم زن مردی بشم کھ چند سالھ ازدواج کرد! چاره ای نداشتم

... ھر طور فکر میکردم حتی یک درصد ھم نمیتونستم خودمو راضی کنم

دوباره سر جام برگشتم و با روسری بزرگی کھ تو کمدم بود چشامو 

... بستم 

 میخواستم بھ زور خودمو خواب کنم وگرنھ از این دلشوره تا صبح دووم

ز خواب نمی دونم چقد خوابیدم ولی یادمھ کھ اونشب باالی ده بار ا! نمیوردم

76



اطرافم  بیدار شدم انقد کابوس دیدم کھ دیگھ خوابم نبرد تازه فرصت کردم بھ

ای نگاه کنم مثل ھمیشھ گل اندام و شربت کنارم خوابیده بودن از نفس ھ

 مرتبی کھ ازشون شنیده می شد بھ نظر میومد کھ خواب باشن خیلی آروم

... بلند شدم و قدم بھ قدم از اتاق رفتم بیرون 

اختم نفس عمیقی کشیدم و بھ پلھ ھایی کھ بھ پشت بوم ختم میشد نگاھی اند

شستم وقتی مطمئن شدم کھ ھمھ خوابن پلھ ھا رو باال رفتم و کنار انبار ن

.. . زمین 

با ...  انقد دستم درد میکرد کھ دوست داشتم یھ گوشھ بشینم و گریھ کنم فقط

ی صدای قدم ھای آرومی سر بلند کردم و با دیدن یوسف سر پا شدم و خیل

آروم لب زدم 

!! یوسف +

دستشو روی دماغش گذاشت و لب زد

!ھییییش +

. ھیچی نگو فقط دستتو بده بھم بریم سریع دنبالم بیا

اونا  دستمو تو دستاش گذاشتم و آروم آروم قدم برداشتیم بھ پشت بوم خونھ

..رسیدیم 

بھ پشت بوم خونھ یوسف رسیدیم برای آخرین بار برگشتم و خونمون رو 

واست نگاه کردم بغض بھ گلوم چنگ انداخت انقد دردم زیاد بود کھ دلم میخ

... بمیرم

روحی و جسمی داغون بودم 

با اشاره یوسف بھ خودم اومدم

وتاه پری کجا رو نگاه می کنی اصال وقت نداریم ببین اون گوشھ یھ دیوار ک

ھست از اونجا بریم پاایین کھ بتونیم راحت برسیم بھ کوچھ باشھ ؟؟ 

قطره اشکمو پاک کردم و سری تکون دادم آروم لب زدم

! بریم...باشھ

کوچھ  بھ ھر سختی این کھ بود از اون دیوار پایین اومدیم و خودمون رو بھ
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! رسوندیم

نفس راحتی کشیدم و گفتم

حاال باید کجا بریم ؟؟ 

... دستاشو دور صورتم قاب گرفت.. بیرون از آبادی بھ ماشین منتظره

کنار پام زانو زد و زل زد تو چشمام و گفت

برای بھ دست ! تو تمام اون چیزی بودی کھ من در این دنیا میخواستم

... بھت قول میدم کھ خوشبختت کنم! اوردنت دنیا رو بھ آتیش میکشم

سری ! تو بخاطر من پشت پا زدی بھ ھمھ چیز من دنیامو بھ پات میریزم

...بھ اشکام اجازه باریدن دادم... تکون دادم و پلکی زدم

دستشو نوازش وار رو موھام کشید و بوسھ محکمی رو پیشونیم کاشت

!! خیلی دوست دارم

تو ھمین .... غرق چشمای عسلیش شدم کھ تو سیاھی شب دو دو میزد

ای کاش ! تاریکی شب ھم میتونستم صداقت کالمش رو تو حرفاش بفھمم

... زمان متوقف میشد 

ھ حاضرم ده سال از عمرم رو بدم ولی فقط یکبار برگردم بھ ھمون شبی ک

خره باال... تو چشمای ھم زل زده بودیم و از عشق زیادی دیونھ شده بودیم

بھ خودش اومد بھ سختی نگاه ازم گرفت و گفت

با تمام قدرتم دستاشو فشردم و گفتم.... باید کوچھ پس کوچھ بریم

! تا اون سر دنیا تو باھات میام

! وقتی گفتم سھ دو یک دستمو بگیر و فرار کن

و  چند قدم جلو تر رفتیم ھمین کھ خواستم بھ یوسف بگم من حس بدی دارم

 دلشوره دارم با صدای قدم ھای کسی بھ عقب برگشتم و با دیدن آقام و

حشمت زده لب زدم 

و چکار میکنید؟؟؟.. شما ھا اینجا... ش... ش

شما ھا اینجا چیکار میکنید؟؟؟؟ ... ش....
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رس اصال چیزی نمیدیدم چشمام نمیتونست چیزی کھ میدید رو باور کنھ از ت

... خودمو خیس کردم

نگاه پر از حرص مظفر تو صورتم چرخید و چرخید تا اینکھ درست در 

! یک جا متوقف شد رد نگاھش رو دنبال کردم

رزید دست و پام میل... رو دستھامون کھ بھ ھم قفل شده  بود نگاھش میخ شد

 و مغزم فرمان نمی داد نمی دونستم باید چیکار کنم فقط آروم لب زدم

...یوسف فرار کن+

!!فرار کن... یوووسف

بی ناموس ؟؟؟ 

داری چھ گوھی میخوری اینجا ھا؟؟؟ 

مظفر چماق بزرگی تو دست ... دست کثیفت رو بکش کنار بی پدر مادر 

.. .گرفتھ بود و ھمینطور کھ بھ سمت یوسف قدم برمیداشت بھش فحش میداد

نگاھی بھ یوسف کردم و فریاد کشیدم 

!!!دارم بھت میگم فرارررررر کن +

!! یوسف برووو

شتھ ولی اونم انگار مثل من شوکھ شده بود و متوجھ نبود کھ ممکنھ االن ک

ھ بشھ جلوتر رفتم و نمی دونم چیشد کھ دستمو بردم باال سیلی محکمی ب

صورتش زدم در یک لحظھ مثل برق گرفتھ ھا بھم نگاه کرد بغضم شکست 

و لب زدم 

!! فرار کن توروقرآن فرار کن+

قطره اشکی از چشمش چکید و لب زد

! من بمیرمم جایی نمیرم

شیدفاصلھ بینمون رو با یک قدم پر کرد رو بھ روی من ایستاد و فریاد ک

من دختر شما رو دوست دارم مگھ جرم کردم؟؟میخوام باھاش ازدواج 

!! کنم 

!! تو گوه میخوری با ھفت جد آبادت ناموس دزدی میکنی بی غیرت

...با این حرف مظفر یوسف ھم عصبی شد و این دو نفر با ھم درگیر شدن
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... نمی دونستم باید چیکار کنم ھمونجا ایستاده بودم و ھق میزدم

یکھ آقا ھم بھ دعوا أضافھ شد و دو نفری انقد یوسف رو زدن کھ مثل یھ ت

!!! جنازه رو زمین افتاد و دیگھ نا نداشت حتی راحت نفس بکشھ 

تازه بھ خودم اومدم و جیغ کشیدم 

!!! یووووووسف +

کم و قدمی بھ سمتش برداشتم کھ با کشیده شدن موھام بھ طرز وحشیانھ اش

ین و سرازیر شد آقام از موھام گرفت و ضربھ ای بھ کمرم زد کھ افتادم زم

... ھمون طور کھ از موھام گرفتھ بود منو کشون کشون برد خونھ

کس  تمام اھالی محل ریختھ بودن بیرون و بھ این نمایش نگاه میکردن ھیچ

...محض رضای خدا نیومد جلو حداقل از یوسف محافظت کنن

امروز خاکت میکنم دیگھ تموم شد + 

| !! داشتی چھ غلطی میکردی بی سرو پای آشغااااال 

م تو وقتی بھ در حیاط رسیدیم موھامو رھا کرد و لگدی بھ کتفم زد کھ نفس

.…سینھ ام حبس شد از تھ دلم جیغ کشیدم، کھ لب زد

... ھوووش+

!!! گمشو خونھ ببینم زود باش تن لشت رو جمع کن تا ھمینجا سوتو نبریدم

بھ ھر سختی کھ بود خودمو رو زمین خاکی کشوندم و وارد حیاط خونھ 

 شدم و قبل از اینکھ بتونم فرصت کنم کھ بھ جایی نگاه کنم ضربھ ھای

... کمربند آقاجون تنم رو تصاحب کرد 

..دیگھ تموم شد

... آشغال ھرزه...تیر خالصو زدی حشمت ھم دیگھ برام مھم نیست.

!!! میکشمت بی ابرو

ھم خون  دیگھ توان جیغ زدن نداشتم چون آقام انقد بھ دھنم سیلی زده بود کھ

... دماغ شده بودم و ھم گوشھ لبم پاره شده بود

ھ فقط اون لحظھ وسط اون ھمھ کتک و گریھ تونستم گل اندام رو ببینم ک

!! دگوشھ حیاط ایستاده بود دستاشو بغل کرده بود و لبخند مسخره ای میز
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ینکھ چرا خوشحال بود از ا! برق نگاھش انقد تیز بود کھ قلبم بھ درد اومد

من کتک می خورم ؟؟ 

مگھ من دشمنش بودم؟؟ 

...دیگھ نسبت بھ درد سر شده بودم ھیچی احساس نمی کردم 

چند  ضربھ ھای کمربند آقام می رفت باال و رو بدنم فرود میومد و بعد از

... ثانیھ خون می پاشید بیرون 

و زخم ھای قبلی سر باز کرده بودن احساس میکردم دیگھ نفس ھای آخرم ر

میکشم ولی تو اون حال ھم قیافھ کتک خورده یوسف یک لحظھ ھم از 

... جلوی چشمام کنار نمی رفت و جیگرم آتیش می گرفت 

واج با دیگھ امیدی برای زندگی نداشتم یا امشب میمیردم یا باید تن بھ ازد

...!! امیر بھادر میدادم 

..چشمام تیره و تار شده و ھمھ چیز برام مثل سایھ ھای مبھم بود

تبھ یھ لحظھ فقط مظفر رو دیدم کھ اومد سمتم موھامو چنگ زد و چندین مر

... سرموکوبید بھ دیوار 

خیسی خون رو احساس کردم و بعد بھ عالم بی خبری فرو رفتم

رافم نگاھی بھ اط... با بوی نم بارون چشمامو باز کردم ھیچی یادم نمیومد

ت داخل اتاق بودم و بھ سری دستگاه بھم وصل بود سرم بھ شد... انداختم

... درد میکرد و دلم میخواست چشمامو ببندم

من اینجا چیکار میکردم ؟؟ 

چھ اتفاقی افتاده بود؟؟ 

...... ...انقد گیج و منگ بودم کھ باز ھم چشمامو بستم و بھ خواب فرو رفتم

آقای دکتر االن حالش خوبھ؟؟+ 

!! بلھ عالئم حیاتیش خیلی بھتر شده و بھ زودی بھ ھوش میاد

ضربھ ای کھ بھ سرش خورده کھ مشکلی بھ وجود نیورده؟؟ +

داخل عکس کھ چیزی مشخص نبود فقط بھ شکستی بود ولی بقیھ بررسیھا 

... بعد از بھ ھوش اومدنش انجام میشھ

یھ لببا فرو رفتن سوزن تو دستم چشمامو بھم فشار دادم و بعد از چند ثان
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زدم

!! آخ دستم# 

بھ سختی چشامو باز کردم با دیدن خانوم جون و مرد نسبتا جوونی آب 

دھنمو قورت دادم و با صدای گرفتھ گفتم 

اینجا چخبره؟؟ 

من کجام ؟ 

+ ... با این حرفم رنگ خانوم جون پرید و با تتھ پتھ گفت 

|! دکتر؟... د... آقای 

آقای دکتر؟؟؟ + ..... 

!!  نکنھ فراموشی چیزی گرفتھ باشھ 

این مرد کھ حاال فھمیدم دکتره خم شد توصورتم و لب زد

اسمت چیھ؟؟ 

!!لب ھای خشکمو با زبونم خیس کردم و بھ سختی گفتم پریچھره

این خانم کھ اینجا ایستاده رو میشناسی؟؟ 

نگاھی بھ خانوم جون کھ با گوشھ روسریش بازی میکرد و استرس از 

!!!مادرمھ ! نگاھش می بارید کردم و ادامھ دادم بلھ

یادت میاد آخرین بار چی دیدی؟؟ 

!!! چینی بین ابروھام دادم و سعی کردم کھ موتور مغزمو روشن کنم 

... جیغ ھای من

...صدای سیلی ای کھ بھ یوسف زدم

.. گرمی دستاش

... سرخی خون رو صورتش

... تقال برای نفس کشیدنش

صدای ضربھ ھای کمربند آقام رو بدنم و در نھایت صدای کوبیده شدن 

د سرم بھ دیوار ھمھ و ھمھ مثل یھ فیلم در چند ثانیھ از جلوی چشمام ر
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.... شد

 چشمام پر از اشک شد نیم خیز شدم ولی تمام بدنم درد میکرد طوری کھ

.. .احساس میکردم موندم زیر یھ سنگ بزرگ و نمیتونم بدنم رو تکون بدم

بی توجھ بھ نگاه پرسش گر دکتر رو بھ خانوم جون گفتم 

!! یوسف ... ی

یوووسف چیشد ؟؟؟ 

 خانوم جون کھ انگار اصال منتظر این جملھ نبود حسابی جا خورده بود

چنگی بھ گونھ اش زد کھ رد انگشتاش رو صورتش رفتھ رفتھ پر رنگ تر 

... شد

روسریش رو محکم تر کرد و اشاره ای بھ دکتر کرد و لبشوگاز گرفت و 

بعد از مدتی با صدایی کھ سعی داشت عصبانیتش رو کنترل کنھ لب زد 

چیش  آقای دکتر این دختر اینطور کھ بلبل زبونی می کنھ معلومھ کھ ھمھ+ 

!  دستتون درد نکنھ زحمت کشیدین!!! سالمھ 

ف دکتر از جا بلند شد نگاه تاسف باری بھ من انداخت و ھمینطور کھ کی

قھوه ای رنگش رو مرتب میکرد و یھ سری وسایل داخلش میذاشت زیر لب 

زمزمھ کرد

... یھ سری دارو روی کاغذ براتون نوشتم

ر ساعت آینده ھم مجدد برمیگردم کھ عالئم رو چک کنم ولی خب ۴٨من در 

! خوش اینکھ خطر رفع شده

خانوم جون آقای دکتر رو راھنمایی کرد و با چشماش برام خط و نشون 

.. . کشید و از در بیرون رفت 

من ...دمیدونستم کھ وقتی برگرده تیکھ بزرگم گوشمھ اما اصال برام مھم نبو

ام باید می فھمیدم کھ چھ بالیی سر یوسف اومده از جا بلند شدم دست و پ

 بخاطر ضربھ ھای کمربند بھ شدت کبود سیاه شده بود سری تکون دادم و

بھ سختی چند قدم برداشتم و خودمو بھ پشت پنجره رسوندم 

!! کھ چشمم و گرفت ھمین شربت بود اولین چیزی

باید ازش اطالعات می گرفتم بھش اشاره کردم کھ بیاد باال 
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و اولش شربت با شک نگاه کرد ولی بار دوم تونستم با ناز و عشوه دلش ر

.... بھ رحم بیارم 

قھ نگاھی بھ اطراف کرد و بشمار سھ پلھ ھای ایوون رو دوتا یکی کرد و ت

ا ای بھ در زد کھ بازش کردم با دیدن من چشماس گرد شد و ھمونجا سر ج

.…خشکش زد

+ ............... ناباورانھ سر تا پامو برانداز کرد و لب زد 

؟؟ !!!آبجی

!!!! چرا اینجوری شدى الھی بمیرم 

... بھ سختی آغوشمو براش باز کردم دوید سمتم م بغض جفتمون شکست

! سلول بھ سلول تنم پر از درد بود و ھیچ درمانی براش پیدا نمیشد

سرشو از سینم جدا کردم و اشکاشو پاک کردم و لب زدم

شربت توروخدا تعریف کن ببینم چخبره؟؟ چیشده ھا؟؟؟ 

! چطور فھمیدن من فرار کردم؟

. دستامو گرفت و اشاره کرد کھ بشینیم

با ترس نگاھی بھ در کرد و گفت 

ین آبجی من زود باید برم خانوم جون گفتھ ھیچکس حق نداره پاشو تو ا+ 

... اتاق بذاره؟ سری تکون دادم و منتظر بھ لب ھاش چشم دوختم

آب دھنشو قورت داد و بعد از کمی من من کردن گفت 

آخھ از چی بگم؟؟ + 

!! من نمی خوام تو بیشتر از این ناراحت بشی

پوزخندی زدم و گفتم

ناراحت؟؟ 

... من تموم شدم... من مردم شربت

یھ ماھھ ھر روز مثل سگ کتک میخورم بعد تو میگی ناراحت؟؟ 

دیگھ چی دارم برای از دست دادن ؟؟ 

...یوسفو ازم گرفتن
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...آبروم رفت

ام یھ ذره خوشگلی داشتم کھ اونم بھ لطف کمربند آق. آرزو ھام نابود شد

... دیگھ ندارم

زیر بھ  خانوادم ھم از ھم دیگھ پاشید چند وقت دیگھ ھم با امیر بھادر باید

سقف زندگی کنم دیگھ چی ازم میمونھ؟؟ 

بگو بینم چھ خبره شده؟؟ 

…آبجی اصال نمیدونم از کجا بگم+ 

اون روزی کھ ھمھ میدون وسط شھر جمع شدن مامان خالھ رو فرستاد کھ 

ت سری بھ تو بزنھ کھ انگار تو بھ ھوش اومده بودی و کلی با خالھ صحب

!! می کنی

ت یادمھ اونروز خالھ اومد پیش مامان بھش گفت کھ برای ترسوندن تو بھ

فتھ کھ گفتھ کھ آقات قراره تورو ھمین جا زندانی کنھ تا بمیری و بھ ھمھ گ

... پریچھره مرده

خانوم جون ھم احتمال داد کھ تو بخوای یوسف رو ببینی گل اندام رو 

... فرستاد خونھ کھ سر وگوشی آبی بده 

ون وقتی عصری ھمھ برگشتیم خونھ تو داخل انبار بودی گل اندام خانوم ج

روصدا زد تو مطبخ و بھش گفت کھ تو با یوسف وعده کردی کھ فرار 

... کنی

ن خانوم جون ھم سھ جلد ھا رو دم دست گذاشت و قضیھ رو با آقا در میو

...گذاشت

ن مظفر ھم گفت کھ اگھ االن کاری کنیم ھیچ کدوم قبول نمیکنن کھ ھمچی

...قصدی داشتن

 ما ھم کھ آبرومون ریختھ و چیزی برای از دست دادن نداریم پس منتظر

ر وقت بمونیم اینا با ھم دیگھ وعده کنن بعد از خارج شدن از منزل میریم س

!!!! شون

وم تا بعد ھم کھ گل اندام تا صبح منتظر تو بود کھ بیدار شی و بری پشت ب

...ناباورانھ پلکی زدم و اشکام جاری شدن! ھمھ رو خبر کنھ
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ق نگاه باورم نمیشد کھ خواھرم این کارو باھام کرده حاال یادم اومد کھ بر

..گل اندام وقتی کھ داشتم کتک میخوردم برای چی بود

ی من در وجود خالم و گل اندام میتونستم بھ راحتی شیطان رو ببینم ول

! چطور دلشون اومد با من این کارو بکنن ؟

مگھ چھ گناھی کرده بودم؟

جز اینکھ ھمیشھ خوبی ھمھ رو خواستم؟ 

! !جز اینکھ مدام برای باز شدن بخت گل اندام دعا کردم؟ باورم نمیشد

زخم ھای تنم باالخره روزی خوب میشد ولی ضربھ ھایی کھ بھ روحم 

! وارد شده بود تا آخر عمرم برام بس بود

!  چشم از گل ھای قالی بردداشتم و لب زدم بھ سر یوسف چی اومد؟

مکثی کرد و لب زد

لی بعد از اینکھ تو از ھوش رفتی آقا و مظفر بازم رفتن سر وقت یوسف و

اھالی محل مانع شدن و یوسف رو بردن مریض خونھ تا زخم ھاش خوب 

؛ ولی بشن و امیر بھادر ھم سر رسید و دستور داد کھ دعوا خاتمھ پیدا کنھ

!! بھ یک شرط 

سیخ سر جام نشستم و بھ لب ھاش چشم دوختم 

یگھ اینکھ یوسف و خانواده اش برای ھمیشھ باید از این آبادی برن و د+ 

!برنگردن وگرنھ خونش پای خودشون

خب ؟؟ ...خ...خ

قبول کردن؟؟ 

چاره ای نداشتن آبجی وگرنھ یوسف ھم بھ سرگذشت عموی امیر بھادر +

!! میکشتنش... دچار میشد 

سم مظفر می گفت آب از سر ما گذشتھ باید بمیره تا یاد بگیره ھر چیزی ر

و رسوم داره نمیشھ کھ ھر کس از دختری خوشش اومد بره ناموس دزدی 

!!! و شبونھ دست تو دست بزنن بھ کوه و کمر

داد  دیگھ توان شنیدن خبر ھای بد نداشتم سرم داشت منفجر میشد کھ ادامھ
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... خانواده اش ھم شبونھ بار بندیل بستن و رفتن+

شوکی بھ بدنم وارد شد و زدم زیر گریھ و گفتم

چی؟؟ 

رفتن ؟؟ كجا رفتن؟؟ 

یعنی یوسف ھم رفت؟؟ 

..!! نمی دونم کجا رفتن ... آره آبجی ھمشون رفتن دیگھ ھم نمیان+ 

... خونھ دور سرم چرخید 

یعنی عشق منو یوسف تھش این بود؟؟ 

! یعنی رفت ؟ تنھام گذاشت

اشھ باورم نمیشد کھ بھ این مرحلھ از زندگیم برسم کھ تنھا ارزوم مرگ ب

کشی نداشتم تمام خاطراتمون جلوی چشمام ***ولی صد حیف جرئت خود

بود و حالم خرابتر میشد 

 شربت سریع آب خنکی کھ روی طاقچھ بود برام آورد و بھ زور بھ خوردم

... داد

نجا آبجی خیلی دوست دارم کنارت باشم ولی خانوم جون بھم سپرده کھ ای+ 

!  نیام اگھ بفھمھ برام گرون تموم میشھ

 سری تکون دادم اتفاقا دوست داشتم تنھا باشم برای مرگ عشق بین منو

یوسف عذا بگیرم و تا میتونم گریھ کنم 

! آره برو مرسی کھ اومدی

!!آبجی امشب امیر بھادر برای خاستگاری میاد+ 

دستمو رو گوشام گرفتم و فریاد کشیدم 

برو شربت تورو قرآن بروووو دیگھ نمیخوام حتی یک کلمھ ھم بشنوم +

!خستھ شدم برو بیرون می خوام بمیرم

حالم  نمی دونم چطور باید... شربت با تردید بلند شد و از اتاق رفت بیرون

! رو توصیف کنم

! از کی باید ناراحت میشدم؟

87



از خواھرم؟؟

ھم خونم؟؟ 

! کسی کھ حاضر بودم جونمو براش بدم یا خالم ؟

! یا پدر مادرم کھ این ھمھ بال سرم اوردن ؟

؟ !یاد داداشم کھ بھ قصد کشت سرمو بھ دیوار میکوبید

ن وسط یھ سیاه چالھ گیر کرده بودم و از ھر طرف بھم ھجوم میوردن و م

لم خالم چطور دلش اومد با من بازی کنھ و تود... در حال غرق شدن بودم 

واقعا چطور تونست الکی بھم بگھ کھ اقام قصد ! ترس و وحشت بندازه ؟

داره منو بکشھ؟؟ 

ود من ھیچوقت حاللش نمیکنم فقط میسپارمش بھ خدا و می دونم کھ خیلی ز

!!! جواب کاری کھ باھام کرد رو پس میده 

اگرم با این ھا کنار بیام با رفتن یوسف چطور کنار بیام؟؟؟  

اصال میتونم فراموشش کنم؟؟ 

این بود اون ھمھ عشق و عالقھ ای کھ ازش حرف میزد؟؟ 

فتھ ذھنم آشفتھ بود و حالم ر.... واقعا چطور دلش اومد تنھام بذاره و بره

و رفتھ دگرگون تر میشد اتاق دور سرم میچرخید و جملھ آخر شربت مدام ت

... گوشم اکو میشد

» امیر بھادر امروز میاد خاستگاری«

» امیر بھادر امروز میاد خاستگاری«

... خدایا خودت بھم رحم کن

! من چیزی برای از دست دادن ندارم

ریدم تو ھمین فکر و خیال ھا غرق بودم کھ با باز شدن ناگھانی در از جا پ

م جلو و با دیدن مظفر خودمو جمع و جور کردم با تتفر نگاھم کرد و چند قد

با  تر اومد و خم شد جلو و گوشمو پیچوند انقد محکم کھ اشکم در اومد و

!!گریھ التماسش کردم کھ رھام کنھ 

دوتا سیلی نسبتا آرومی بھ صورتم زد و گفت

رام شدی؟ ... خوبھ ...خوبھ
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ا امشب بھادر خان میخواد بیاد برای خاستگاری انگشت اشاره اشو رو ھو

تکون داد و خیلی جدی و محكم گفت

وای بھ حالت اگھ خر بشی و ادا در بیاری اینجا من میدونم و تو 

فھمیدی؟؟؟؟ 

نکھ سرتو میندازی پایین ھر چی گفتن میگی چشم پس فردا ھم اونجا مثل ای

ھ یھ مراسم عقد می خوان بگیرن توھیچ حقی نداری و اگھ خونبس نمیشد ب

على قسم تو ھمین باغچھ خاکت میکردم حشمت ھم اعدامش کنن مھم 

!! نیست 

یگھ ولی حاال کھ بخت بھت رو کرده پاتو کھ از این خونھ بیرون گذاشتی د

اینجا ھیچ جایگاھی نداری متوجھی؟؟؟ 

ن فھمیدی؟؟ بدون اینکھ سر بلند کنم ھمو! اسمتو از سجل ھم پاک میکنیم

فس طور بھ گل ھای قالی چشم دوختھ بودم کھ وقتی کنار گوشم فریاد زد ن

تو سینم حبس شد

ھوووو مگھھھھ کری؟؟ 

گفتم شنیدی؟؟؟ 

با ترس سری تکون دادم و گفتم 

!فھمیدم... آره+ ........ 

» خانوم جان؟؟ «

» خانوم کوچیک«

» خاااانوم«

ی با صدا ھا! بیدار شین توروخدا داره دیر میشھ االن خانوم بزرگ میاد

مبھمی کھ بھ گوشم می رسید ھشیار شدم تکونی خوردم و آروم چشمامو 

شدم  باز کردم با دیدن کلثوم کھ دستاشو جلوی صورتم تکون میداد نیم خیز

و لب زدم 

چی شده؟؟ + 

من خیلی وقتھ خوابیدم؟
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... چند ساعتی میشھ

رت دخترا دارن لباس ھا و وسایل گرمابھ رو بقچھ پیش میکنن اومدم بیدا

ر کنم قبل از اینکھ خانوم بزرگ بیاد باال سرت بلند شو تو مطبخ منتظ

! بشین

روسریمومرتب کردم و گفتم 

من باید چیکار کنم کلثوم خانم؟ + 

اصال بلد نیستم چجوری باید بشورمش؟ 

خانوم ! رنگ نگاھش عوض شد و با ترحم نگاھم کرد و گفت الھی بگردم

خیلی بد اخالق و سخت گیره خدا میدونھ کھ جیگرمون تو این خونھ از 

ه اجاقش كوره نمیتونھ بچھ دار شھ آقا ازش سرد شد! دستش خون شده واال

... دیگھ نمیره پیشش

خدا رو  آخھ! اینم تمام عقده ھاشو سر ما کھ خدمتکار این خونھ ایم در میاره

خوش میاد؟ قطره اشکی از چشمش چکید و ادامھ داد

! حاال چھ برسھ بھ شما کھ بھ چشم دشمن خونی بھتون نگاه می کنھ

ات قبال چند باری من بردمش حموم باید خیلی مواظب باشی یھ حولھ ھم بر

گذاشتم کنار بپیچ دور خودت کھ معذب نباشی کیسھ رو محکم نکش رو 

! بدنش چون بالفاصلھ داد و بیداد می کنھ کھ پوستم حساسھ

 موھاشو آروم بشور اون اصال رو دروایسی نداره من ھم سن مادرشم ولی

ادم و سری تکون د! جلو بقیھ انقد خار و خفیفم کرده کھ حد و اندازه نداره

م از جا بلند شدم من خونریزی داشتم ولی خجالت می کشیدم بھ کلثوم بگ

 خیلی استرس داشتم و بیشتر از ھمیشھ احساس حقارت میکردم و مدام بھ

و این فکر میکردم کھ امروز باید جلوی بقیھ خار بشم و زن اول شوھرم ر

!! تو گرمابھ بشورم

و رو  پوفی کشیدم و بھ ھمراه کلثوم رفتم داخل مطبخ و بقچھ رو بغل گرفتم

.. .سکو نشستم نمیدونستم چی در انتظارمھ ولی دیگھ این سرنوشت من بود

! چقد دلم برای یوسف تنگ شده بود ای کاش میشد دوباره ببینمش

و  خدایا این دنیا ظرفیت عدالت رو نداره ولی اون موقع کھ من زیر دست
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پای آقام و داداشم بودم تو کجا بودی؟؟ 

!! شنیده بودم کھ حشمت ھم آزاد شده

پدر مادرم منو قربانی کردن کھ پسر خوش گذرون و عیاش و عرق 

چرا؟ ! خورشون آزاد بشھ

چون من عاشق شده بودم؟

! چون من دختر بودم؟؟

! چون خواھر بزرگ تر از خودم داشتم و نمیدونستم ازدواج کنم؟

|! من باید پا سوز عقده ھای گل اندام میشدم؟

یدن تو ھمین افکار غرق بودم کھ با نیشگون کلثوم بھ خودم اومدم و با د

. زلیخا از جا بلند شدم و زیر لب سالمی دادم

!ھمھ چیز حاضره؟+با غرور خاصی نگاھم کرد و رو بھ کلثوم گفت 

!! بلھ خانوم بزرگ

نگاھی بھش کردم کھ ادامھ داد! ھی دختر با توام! خیلیھ خب

ی از االن دارم بھت میگم اگھ بخوای مثل چند ساعت پیش زبون درازی کن

! یا کارت رو درست انجام ندی من میدونمو تو

فھمیدی؟؟ 

! مکاری میکنم کھ از بھ دنیا اومدنت پشیمون بشی من با کسی شوخی ندار

ھر کی تو گرمابھ ھر چی گفت حق نداری سرتو بلند کنی و جواب بدی 

! ھ ؟مگر اینکھ من اجازه بدم تو بھ عنوان ندیمھ من میای اونجا متوجھی ک

... خوبھ! پلکی زدم و سری تکون دادم و لب زدم چشم

! راه بیفت بریم

!  كلثوم بگو مش رحیم اسب منو بیاره

ھ اسب کلثوم با قدم ھای بلند از مطبخ خارج شد و چند دقیقھ بعد صدای شیھ

... بھ گوش رسید

من ھم پشت سر زلیخا از مطبخ خارج شدم و بھ سوار شدن زلیخا روی 
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!! مثل اسب یوسف ... اسب نگاه کردم چقدر اسبش خوشگل بود

ادم آھی کشیدم و بقچھ بھ دست پشت سر اسبی کھ زلیخا سوارش بود راه افت

 وقتی زلیخا با اسب پیچید سمت مسیری کھ از راه چشمھ می رفت نفس تو

... سینم حبس شد حالت تھوع گرفتم دست و پام شروع بھ لرزیدن کرد

ر من میدونستم کھ این ساعت از روز چقد چشمھ شلوغھ و زلیخا فقط بخاط

یچ فخر فروشی و خودنمایی بھ زن ھای وراج آبادی از این مسیر اومد و ھ

!! کس نمیدونست کھ من یھ کوه خاطره دارم تو این مسیر

ھ لب ھیچکس نمیدونست کھ وقتی اینجا پا میذارم مثل تشنھ ای میشم کھ رفت

!!! چشمھ ولی نمیتونھ آب بخوره

یبا بھ دیگھ تقر... ھر چقدر کھ بھ چشمھ نزدیک شدیم حالم بدتر و بدتر میشد

چشمھ رسیدیم ھمون طور کھ توقع داشتم تمام زن ھایی کھ اونجا بودن 

 دست از ظرف شستن و لباس شستن برداشتھ بودن و بھ ما نگاه میکردن و

!بیشتر از ھمھ بھ من

خیر باشھ خانوم بزرگ کجا بسالمتی؟؟ 

زلیخا مکثی کرد و لب زد 

با گوشھ چشم بھ من نگاه کرد و ادامھ داد ! دارم میرم گرمابھ+ 

!! پریچھره ندیمھ جدیدم! معرفی میکنم+

صدای ھین و پچ پچ ھا بلند شد ھمون خانومی کھ سوال کرده بود گفت 

! ھمین عروس جدیده شده ندیمھ شما؟+

زلیخا قھقھھ ای زد و گفتعروس کھ نیست بخاطر خونبس اومده تو اون 

عمارت وگرنھ نھ خودش نھ بابا ننش در حدی نیستن کھ با ما ھم سفره 

! بشن

و کاراتو  امیر بھادر گفتھ این دختر رو اوردم تو این خونھ تا ندیمھ تو باشھ

ھم  کمی بھ جلو خم شد و صداشو آرومتر کرد و ادامھ داد شب!! انجام بده 

…نمی رفت پیشش بھ زور فرستادمش تا حرف و حدیث پیش نیاد

شب ھم نمی رفت پیشش بھ زور فرستادمش تا حرف و حدیث پیش نیاد 
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صبح قبل طلوع آفتاب برگشت پیشم و گفت کاری نکردم و اومدم پیش 

!! خودت ھیچکس برای من تو نمیشھ 

بعد ھم چشمکی زد و ادامھ داد

!!  حاال ھم باید برم گرمابھ غسل واجب دارم

ھ بود انقد سرمو زیر انداختھ بودم کھ گردنم بھ شدت درد میکرد بغضم گرفت

. نمیدونم چند دقیقھ اونجا بودیم ولی واسھ من زمان متوقف شده بود

... تحقیر و تیکھ ھای اون زن ھا بھ طرف 

...حرف ھای معنی دار زلیخا بھ طرف

... دردی کھ خیلی برام کاری بود خاطراتم با یوسف بود

م سرمو کمی بلند کردم و بھ درخت ھمیشگی کھ اونجا با ھم وعده میکردی

... چشم دوختم و بعدھم چشم دوختم بھ اون گل ھای رز خشک شده

»تا ما بھ ھم برسیم اینجا رو برات تبدیل بھ باغ گل رز میکنم«

!  صدای یوسف اکو شد تو گوشم

»ولی میدونی چیھ گل من تویی«

» گل من تویی

م قلبم در حال متالشی شدن بود دستامو مشت کردم نفس عمیق کشیدم چشما

انگار کھ کسی ! جایی رو نمیدید چون اشکام ھمھ جا رو تار کرده بودن

ست چنگ بھ گلوم انداختھ بود نمیتونستم راحت نفس بکشم ای عشق لعنتی د

... از سرم بردار

د و زلیخا بعد از اینکھ کلی فخر فروشی کرد و منو تحقیر کرد خدافظی کر

راه افتاد ولی درست تو ھمون مسیری پیش می رفت کھ تھش می رسید بھ 

... اون درخت

... ھمون مسیری کھ منو یوسف باھم وعده میکردیم چشمام سیاھی رفت

اه بھ اشکام اجازه باریدن دادم و بی صدا گریھ میکردم ھر جا رو کھ نگ

!!! میکردم اسب سفید یوسف رو می دیدم 

وقتی بھ اون درخت ھمیشگی رسیدیم ضربان قلبم رفت رو ھزار 

» بیا بغلم کھ دلم لک زده برات جوجھ«
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ھمھ جا تصویر یوسف رو می دیدم و مثل تشنھ ای کھ تو کویر سراب 

!! میبینھ 

با صدای خش خش چیزی سر بلند کردم وقتی دیدم کھ زلیخا با اسب رفت 

رو گل ھای نسبتا خشکی کھ یوسف کاشتھ بود حالم خراب شد لعنت 

!!!  بھت 

ای کاش من زیر کتک ھای آقام مرده بودم و این روزھای نحس 

!!! رونمیدیدم 

دستمو رو تنھ یکی از درخت ھا گذاشتم پاھام تحمل وزنم رو نداشت 

خونریزیم شدید شده بود و این ھمھ فشار و استرس باعث شده بود افت 

برداشتم  فشار داشتھ باشم یھ خورده اونجا ایستادم حالم کھ بھتر شد بقچھ رو

!و راه افتادم

عادلم حالم بھ قدری بد شده بود کھ مدام سرگیجھ داشتم و برای حفظ کردن ت

! از تنھ درخت ھا کمک می گرفتم

ند بقچھ ای کھ وسایل و لباس ھای زلیخا بود بھ قدری سنگین بود کھ ھر چ

دامھ دقیقھ یھ بار میذاشتمش زمین نفسی تازه میکردم و دوباره بھ راھم ا

!!میدادم

مابھ بعد از رد شدن از اون مسیر کھ جونمو بھ لبم رسوند باالخره بھ گر| 

دو تا  رسیدیم قبال ھم چند باری از اینجا رد شده بودیم در واقع آبادی ما

 گرمابھ داشت یکیش برای آدم ھای فقیر و بدبختی مثل ما بود کھ خیلی

!!  معمولی بود بھ گرمابھ کوچیک با چند تا اتاق کنار ھم تاریک و نمور

ولی من تعریف این گرمابھ کھ مخصوص خانواده ھای اعیونی بود رو 

وز بھ خیلی شنیده بودم وقتی مجرد بودم ھمیشھ آرزو میکردم کھ بتونم یھ ر

!!اون گرمابھ برم و فضاشو ببینم

ن ولی حاال م!! در واقع این آرزوی تمام دختر ھایی بود کھ فقیر بودن 

سرم پریچھره دختر یکی از فقیر ترین آدم ھای آبادی بھ ھمراه زن اول ھم
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رو  در مسیر این گرمابھ بودیم و من بھ عنوان یھ ندیمھ میرفتم کھ ھووم

!!! بشورم

دتر ھرچقدر کھ بھ گرمابھ نزدیکتر می شدیم استرسم بیشتر می شد از ھمھ ب

!! منگاه ھای مردم بود کھ اذیتم میکرد و باعث میشد کھ سرمو زیر بنداز

کھ  ھمینطور داشتم بھ اینکھ چطور باید زلیخا رو حموم کنم و چیکار کنم

یی کسی متوجھ خون ریزیم نشھ و آبروم نره فکر میکردم کھ با صدای آشنا

ون بھ سر بلند کردم و با دیدن گل اندام و خانوم جون دقیقا اون طرف خیاب

مین کھ وجد اومدم ناخودآگاه بقچھ از دستم افتاد با خوشحالی لبخند زدم و ھ

ش چقد قدم بھ سمتشون برداشتم خانوم جون دست گل اندام رو گرفت و راھ

!رو کج کرد و قدم ھاشو تند تر کرد

م داغ با دیدن این صحنھ انگار کھ یھ کاسھ آب داغ رو سرم ریختھ باشن بدن

شد کل خیابون دور سرم چرخید

ھی ھی ھی؟؟؟ 

!! دختره پاپتی مگھ مرض داری کھ وسایلم رو میندازی زمین 

داری کجا میری بدون اجازه من ھا؟؟؟ 

بدون اینکھ از خانوم جون نگاه بردارم لب زدم

!!!  ببخشید از دستم افتاد

!!!  گوه خوردی از دستت افتاد دست و پا چلفتی

انقد صداشو برده بود باال کھ برگشتم سمتش و توچشماش زل زدم وقتی 

زلیخا متوجھ توجھ بقیھ افراد بھ ما شد صداشو برد باال تر

چیھ؟؟ 

 ھنوز کھ مثل ماست واسادی داری منو نگاه می کنی؟؟ زود باش تن لشتو

!! !تکون بده بقچھ رو بردار وگرنھ اگھ پیاده شم برات گرون تموم میشھ 

یھ تحکمی تو صداش بود کھ وادارم کرد کاری کھ ازم خواست رو انجام 

!بدم
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ود مثل یک ربات بقچھ رو برداشتم چیزی کھ دیده بودم انقد برام سنگین ب

!  کھ باورش خیلی سخت بود انقد سخت کھ حتی نمیتونستم گریھ کنم

 !واقعا باورم نمیشد کھ خانوم جونم با دیدن من راھشو کج کرد و رفت

آخھ چرا؟؟ 

یعنی من مایھ ننگش بودم آره؟؟؟ 

یعنی دلش برام تنگ نشده بود؟؟ 

حتش یعنی از اینکھ من مثل یک ندیمھ پشت سر اسب زلیخا راه افتادم نارا

نکرد؟؟ 

!  من کھ سر خم کردم در قبال خواستشون

...دست کشیدم از عشقم و خودمو فدا کردم کھ حشمت آزاد بشھ

خودمو فدا کردم کھ بھ قول خودشون این لکھ ننگ پاک بشھ ولی وقتی 

! مادرم منو دید رفت

!دهو این چقدر برام دردناک بود ھر لحظھ احساس میکردم کھ قلبم خورد ش

ھی دختر؟؟ 

واب من تورو نیاوردم اینجا کھ زل بزنی بھ یھ نقطھ صد بار صدات کردم ج

نمیدی نھ؟؟ 

نگاھش کردم و آھی کشیدم و با غمگین ترین حالت ممکن گفتم

حواسم جای دیگھ بود بریم؟؟ 

نگاھی بھ اطراف کرد خوشحال شدم شاید میخواست خودشو کمی جمع و 

کھ  جور کنھ و معقول تر رفتار کنھ ولی این زن انقد عقده و کمبود داشت

... انگار این رفتار ھا تازه شروع ماجرا بود 

 پاشو رو زین اسب گذاشت و پیاده شد ھمین کھ یکم بھم نزدیک شد اصال

نمی دونم در کسری از ثانیھ چھ اتفاقی افتاد فقط یک طرف صورتم بھ 

!! شدت سوخت

دستمو رو صورتم گذاشتم با تمام توانم سعی کردم کھ دردش روبھ جون 

ذت بھش زلیخا بھ معرکھ ای راه انداختھ بود و مردم با ل! بخرم و گریھ نکنم

! نگاه میکردن
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چنگی بھ بازوم زد و منو بھ سمت گرمابھ ھل داد و گفت

!! راه بیفت ببینم 

! من آدمت میکنم فقط صبر کن تو میخوای واسھ من رو داری کنی؟

!! زود باش برو ببینم بررو

مسئول  از زیر نگاه ھای بقیھ رد شدیم و وارد گرمابھ شدیم اونجا زلیخا بھ

خورد ...اونجا دستور داد کھ اسبش رو ببنده و من زیر اون نگاه ھا لھ شدم

... داغون شدم...شدم

تاد وارد گرمابھ شدیم زلیخا باالخره رھام کرد لباسش رو مرتب کرد و اف

جلو و لب زد

آدم باش حالیتھ ؟؟؟ 

!! آدددم باش نذار اینجا دست روت بلند کنم من اعصاب ندارم 

 اون لحظھ تازه فرصت کردم بھ اطرافم نگاه کنم خدای من با دیدن اون

فضای سنتی و کاشی ھای آبی رنگ بھ وجد اومدم چقد خوشگل و روشن 

از یھ راھروی طوالنی عبور کردیم و بھ رختکن رسیدیم زلیخا رو ! بود

بدون اینکھ نگاھم کنھ ! سکو نشست و شروع بھ در اوردن لباس ھاش کرد

گفت

! برو دوتا لنگ بیار

ھ آب دھنمو قورت دادم و چشمامو ھمھ جا چرخوندم و با دیدن لنگ ھایی ک

د بھ دیوار آویزون شده بود پلکی زدم و بھ سمتشون حرکت کردم صدای چن

..تا خانوم ھم از اطراف میومد ولی اونجا انقد بزرگ بود کھ

!  اونجا انقد بزرگ بود کھ من نمیتونستم ببینمشون

جوش  دو تا لنگ برداشتم و بھ سمت زلیخا برگشتم با دیدن بازو ھای پر از

!! زلیخا تعجب کردم چون شنیده بودم کھ زن امیر بھادر بدن سفیدی داره

دم و بیخیال شونھ ای باال انداختم و ھمینطور مشغول بازی با ناخونام بو

!نمیدونستم باید چیکار کنم

! بده من لنگو
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ول بدون اینکھ بھ بدن لختش نگاه کنم لنگ رو گرفتم سمتش و دوباره مشغ

بازی شدم کھ با صدای فریادش با وحشت سر بلند کردم

تو چرا انقد نفھمی؟ 

زبون آدمیزاد حالیت نمیشھ ؟؟ 

گم مگھ من تورواوردم اینجا کھ با دستات بازی کنی ھر چیزو باید بھت ب

واقعا؟ 

باید چیکار کنم؟؟ ..ب..م من نمیدونم کھ..خب خانوم... خ..خ+

در ادامھ حرفم بغض گلومو فشرد 

! بلد نیستم...من+

با تمسخر خندید دستاشوتو ھوا تکون داد و گفت

ستن ھم از یھ دھاتی پاپتی بیشتر از این ھم انتظار نمی رفت یعنی یھ لنگ ب

بلد نیستی؟؟ 

پس ننت این ھمھ سال چھ غلطی می کرد چی بھتون یاد داده؟؟؟؟ 

 چطور زبون درازی رو بلدی با پسر مردم قایمکی قرار گذاشتن و شب از

 خونھ فرار کردنو بلدی چطور با این سن کمتر ھرزگی رو بلدی ولی این

ن تو یک کار ساده رو بلد نیستی؟؟ واسھ من ننھ من غریبم بازی در نیار م

!! رو میشناسم کھ چھ جونوری ھستی

!!! ولی من ھمچین رامت می کنم کھ خودتم نفھمی از کجا خوردی

ه بود از اینکھ تمام گذشتھ ام رو بھ رخم کشیده بود و منو ھرزه خطاب کرد

لو خونم بھ جوش اومد چشمام پر شدو دوباره گذشتھ سیاھم مثل فیلم از ج

... چشمام رد شد

 ھر چند اونی کھ مادرم بود و منو بزرگ کرده بود اونجوری رفتار کرد

م؟؟؟ باھام و حتی چشم دیدن منم نداشت من باید چھ توقعی از ھووم میداشت

اینکھ نی نی بھ الالم بذاره؟؟ 

تم چقدر احمق بودم کھ تو اون دوران از ھمھ ترحم میخواستم و دوست داش

!!در حالی کھ مادرم ھم برام دلسوزی نکرد!! کھ ھمھ دلشون برام بسوزه

! الباساتو در بیار این لنگ رو مثل من بپیچ دور بدنت و پشت سر من بی
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وقتی کھ دید ھمینطور مات و مبھوت نگاھش میکنم ادامھ داد

چیھ نکنھ پیسی، لکی، عیبی چیزی داری نھ؟؟؟ پلکی زدم و اشکمو پاک 

د ھای بدنم از سفیدی مثل بلور بود ولی رد کمربن. کردم تو دلم بھش خندیدم

!! اقام ھنوز ھمھ جای بدنم بود و خون مرده شده بود

ی بدنم سرمو انداختم پایین و با خجالت لباسم رو در اوردم با دیدن زخم ھا

!! پوزخندی بھم زد و با تمسخر خندید

ی بخاطر سرد بودن رختكن بدنم مور مور شد و دل دردم شدید تر شد و نم

ب روی دونستم باید بھش میگفتم کھ ماھانھ ام یا ھمینجوری میرفتم؟؟ اگھ آ

پاھام می ریخت خون کھنھ ام سرازیر میشد و آبروم می رفت چی؟

م زلیخا ھمینطور کھ داشتم با استرس بھ این چیزا ھا فکر میکردم با دیدن اخ

ھ مثل موشک از جا بلند شدم نمی خواستم باز ھم حرف بارم کنھ ھر چند ک

من واقعا نمیدونستم اون موقع چرا انقد بزدل بودم؟؟؟ 

دقیقا از چی میترسیدم؟؟

اصال چیزی برای از دست دادن داشتم؟؟ 

ثل م! ھیچ چیزی نداشتم! من نھ خانواده داشتم ،نھ عشق،نھ امید، نھ آبرو

بھ  یک دختر افسرده ای بودم کھ ھمھ چیزشو از دست داده و تو این دنیای

!این بزرگی حتی یھ سرپناه نداره

ت یھ ھمدم و تکیھ گاه نداره فقط بھ یوسف داشت کھ از تھ دل دوسش داش

کھ اونم ازش گرفتن من چھ چیزی داشتم ک بخاطر از دست دادنش از 

زلیخا بترسم؟؟ 

!! ھیچی

! دمشاید فقط یھ جا برای خوابیدن کھ در قبالش باید ھر روز حرف می شنی

!! تحقیر میشدم! کتک میخوردم

شاید بخاطر ترس از دست دادن اون سر پناه منفور سکوت ! فقط ھمین

!میکردم

! راه بیفت
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از فکر و خیال بیرون اومدم و وسایل شستشو رو برداشتم با قدم ھای 

نریزی آھستھ راه افتادم من کھ تازه ماھانھ ام تموم شده بود چرا انقد خو

داشتم ؟؟؟؟ 

مھ میترسیدم کھ ھ! دردش انقد زیاد بود کھ انگار جونم میخواست در بیاد

! بفھمن و آبروم بره خدایا خودت کمکم کن

ھ باید من مادر ندارم کھ بھم یاد بده االن باید چیکار کنم کھ دردم کم بش

! چیکار کنم کھ ھیچکس نفھمھ من ماھانھ ام؟

 آھی کشیدم و وارد راھروی کوچیکی شدیم و بعد از اون ھم وارد خزینھ

شدیم با دیدن زلیخا ھمھ از جا بلند شدن و بھ احترامش کمی سر خم 

!! کردن 

ولی طولی نکشید کھ با دیدن من از تعجب چشماشون گرد شد و بعد ھم 

... نگاه تک تکشون بھ زخم ھای تنم بود..زمزمھ ھا شروع شد

صورتم  از دیروز تا حاال از امیر بھادر و زلیخا چند تا سیلی خورده بودم و

!! کبود و گوشھ لبم زخم بود

این ھمون عروس جدیده اس اره؟؟ # 

جای کتک ھای بابا و داداششھ دیگھ !! وای بدنش رو ببین چقدر کبوده

!!! داشتن میکشتنش 

صورتش رو ببین چقدر کبوده لبش ھم پاره شده دیروز تو عقدش صورتش 

!! سالم بوده معلومھ کھ کتک خورده

ایجاد چیکار میکنھ ؟؟؟ 

یخا یعنی زلیخا ھووی خودشو اورده خزینھ؟؟ آب دھنمو قورت دادم و بھ زل

پر از  کھ با اون لبخند کج و نگاه تحقیر آمیز نگاه میکرد خیره شدم چشمام

 اشک شد تمام نگاه ھا بھ من بود و ھر کس برای خودش یھ چیزی می گفت

..کھ با صدای زلیخا ھمھمھ ھا خوابید

خانوما ...خانوما

 خواھش میکنم بیشتر از این ذھن خودتون رو درگیر نکنید معرفی میکنم

...پریچھره ندیمھ جدید من
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ت از امروز این دختر منو حمام می کنھ و شخصا بھش دستور دادم کھ کلف

بعد ھم رو بھ من گفت !! ھمیشگیم باشھ 

…ھوی دختر وسایلم رو از داخل بقچھ در بیار_

 آب دھنم رو قورت دادم!! ھوی دختر وسایلم رو از داخل بقچھ در بیار_

ی واقعا نمیدونستم اون لحظھ باید کجا برم و وسایلش رو در بیارم کھ چ

بشھ؟؟؟ 

نم بھ ھمین دلیل فقط بھ چشمای زلیخا نگاه کردم و سعی کردم بھش بفھمو

!!! کھ ای زبون نفھم من یھ دختر بچھ ام از من چھ توقعی داری واقعا؟؟؟

زلیخا با خنده مسخره اش گفت

اید میدونین این دختر بھ کتک خوردن عادت کرده با خر ھیچ فرقی نداره ب

!! مثل خر انقد بزنیش تا یھ حرفی رو بفھمھ

اال از صبح چند تا تو دھنی از من خورده ولی انقد پوست کلفتھ کھ حاال ح

!! طول می کشھ کھ رامش کنم

د و از شدت ناراحتی بدنم میلرزید درد و ناراحتی خودم برای خودم بس بو

زن  این زن شده بود ملکھ عذاب من واقعا از تحقیر کردن من جلوی چند تا

ابلھ تر از خودش بھ چی میخواست برسھ ؟؟؟ 

!! یعنی انقد کمبود داشت!! نمی فھمم

صدایی از میون جمعیت بلند شد 

یره خب بانو این دختر بچھ است این چیز ھا رو بلد نیست کم کم یاد میگ+

!! شما بھ بزرگی و خانومی خودت ببخش

زلیخا دستاشو تو ھوا تکون داد و گفت

این؟؟ این بچھ است ؟؟؟ 

ری کھ یھ مارمولکیھ کھ نگم براتون حاال مونده تا اینو بشناسید ھمین دخت

عد یھ االن بھش میگی بچھ شبونھ با پسر مردم سر بھ کوه و بیابون گذاشتھ ب

حمام کردن بلد نیست؟؟ 
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این چھ حرفیھ کھ میزنید؟ 

راب بلده خوبشم بلده فقط میخواد منو خون بھ جیگر کنھ ایجا اعصاب منو خ

ره کنھ کھ یھ چیزی بھش بگم فردا زبونش دراز باشھ شما ھا رو شاھد بگی

!! من امثال اینھا رو خوب میشناسم

بھ من نگاه کرد و گفت 

!! ھوی بیا اینجا ببینم؟؟؟ یاال بدو بیا اینجا_

چھ تنھا انگار پاھام بھ زمین قفل شده بود نمیتونستم راه برم مثل یھ دختر ب

کھ کار اشتباه کرده و ھمھ ریختن سرش و داره از تنھایی و بی کسی 

کھ  داغون میشھ و دلش میخواد بزنھ زیر گریھ و من منتظر یھ تلنگر بودم

!!گریھ کنم 

!! ببین !!! د ببین 

مگھ کرررررری؟؟؟؟ 

!!! میگم بیا اینجا

 با فریادی کھ کشید موھای تنم سیخ شد بھ سختی قدمی بھ جلو برداشتم

و بھ میدونستم کھ میخواد کتکم بزنھ ھمین کھ نزدیکش شدم دستشو اورد باال

حوض وسط اشاره کرد من فکر کردم میخواد کتکم بزنھ سریع دستمو 

! جلوی صورتم گرفتم

دای ولی وقتی دیدم کھ داره بھ جایی اشاره می کنھ سرمو پایین انداختم ص

پچ پچ ھا بھ گوشم می رسید 

وای طفلک این دختره انقد از زلیخا می ترسھ دیدی چطوری دستشو # 

جلوی صورتش گرفت ؟؟؟ 

...انقد کتک خورده اینجوری شده ھا

یکی دیگشون گفت !! ببین چقدر ھم رنگ و روش پریده 

…این بچھ سنی نداره آخھ دیشب حجلھ اش بوده شنیدم کھ# 

دیشب شب حجلھ اش بود من شنیدم کھ از صبح تو عمارت ھمھ کار ھا # 
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ھ رو انجام داده و ظھر ھم تو چشمھ دیدنش کھ داشتھ لباس و ظرف میشست

یگرش كباب االنم کھ اوردتش اینجا بھ عنوان ندیمھ بابا بخدا گناه داره آدم ج

!!! میشھ 

مگھ آقا بھ حجلھ رفتھ؟؟؟ #

با  آره بابا چرا نرفتھ مگھ میشھ نرفتھ باشھ این دختر مثل اسمش زیباس

اینکھ لب و صورتش زخمیھ ولی این چیزی از زیباییش کم نمیکنھ ولی 

!!!! حیف کھ بختش سیاھھ الھی بمیرم 

با شنیدن این حرف ھا اشک ھام جاری شد ھر چقدر کھ سعی میکردم کھ 

ین خودمو کنترل کنم نمیتونستم و حالم بدتر میشد زلیخا کھ از شنیدن ا

حرفھا بھ شدت عصبی شده بود فریاد کشید

کجا رو نگاه میکنی؟؟ 

دارم میگم برو لب اون حوض و وسایلم رو آب بگیر دست ھای نجست بھ 

!! وسایلم خورده چندشم میشھ یاال برو جلو

رکت سری تکون دادم و بدون اینکھ بھش نگاه کنم آھستھ قدمی برداشتم و ح

د کردم اما بھ محض اینکھ یکم ازش فاصلھ گرفتم زیر دلم جوری تیر کشی

الم بھتر و ھمونجا ایستادم کھ کمی ح. کھ نفسم بند اومد لبمو بھ دندون گرفتم

 بشھ نمی خواستم کسی متوجھ این موضوع بشھ ولی با صدای فریاد زلیخا

فم قبل از اینکھ بتونم کامل بھ سمتش برگردم و نگاھش کنم دستشو رو کت

...گذاشت و ھلم داد بھ سمت جلو

مگھ بھت نمیگم برو جلوووو؟؟؟ 

ھاااان؟؟ 

 کف خزینھ انقد لیز بود کھ نتونستم تعادل خودمو حفظ کنم سر خوردم و

!! استخون ساق پام خورد بھ حوض 

ا دردش تو کل وجودم پخش شد آخم بلند شد دستمو رو ساق پام گذاشتم و ب

 صدای بلند ھق زدم درد استخون بھ لحظھ امانم نمی داد و ھر چقدر کھ

ا زمان می گذشت بدتر و بدتر میشد طولی نکشید کھ ھمھ دورم جمع شدن ب

دیدن خون روی ساق پام کھ ھمھ جا می ریخت چشمام سیاھی کرد و دلم 
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ھیچکس ھیچ کاری نمی کرد وفقط ھمھ نگاه میکردن و من ... ضعف کرد 

!!! آییییی مامان ... آی پام!!! +از درد بھ خودم میپیچیدم 

!!! آخ خدا پااام داره داغون میشھ خدایا خودت بھم رحم کن 

تا بلدى یکی از اون خانوم کھ مسن تر بود اومد نزدیکم و با پارچھ سفید نسب

# ساق پامو بست و گفت 

دختر جون احتماال پات آسیب دیده چون خیلی باد کرده بود باید بری 

.…مریض خونھ

انقد  بدون اینکھ بھ کسی نگاه کنم فقط گریھ میکردم با صدای فریاد زلیخا

ترسیدم کھ بھ سکسھ افتادم 

ھوووی ببر صداتو دختریھ سلیطھ چیھ چخبررررتھ ؟؟؟ سرم +

!!!  ررررفت 

!!! زخم شمشیر کھ نخوردی

!!  زود باش جمع کن خودتو ببینم 

بھ سختی خودمو کنترل کردم بھ حوض نزدیکتر شدم و دستامو پر از آب 

تم و کردم و ریختم رو پام سوزشش ھزار برابر شد لبمو با دندونم گاز گرف

|!! بقیھ انگار کھ دارن نمایش میبینن فقط تماشام میکردن

نم بخدا بدنم سرد شده از وقتی اومدیم اینجا یھ ریز دارم باھات سروکلھ میز

!! خستم کردی زود باش تن لشت رو جمع کن

نوم محكم لبھ حوض رو گرفتم و با کمک اون از جا بلند شدم دقیقا زیر زا

 اندازه بھ سیب زمینی باد کرده بود و خونریزی میکرد بدون اینکھ بھ

دردش توجھ کنم وسایل بقچھ رو داخل حوض شستم و زلیخا اومد نشست و 

مواظب باش پوست بدنم قرمز +پشتش رو بھم کرد و با غرور خاصی گفت 

!!!! نشھ خیلی حساسم 

! زود باش شروع کن

م آب دھنمو قورت دادم و لیف رو بھ آرامی روی کتفش حرکت دادم درد پا

امونم رو بریده بود ولی این زن چقد نامرد بود؟ 
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 چقدر پست فطرت بود وقتی کھ دید بھ دختر بچھ کم سن بھ اون شکل پاش

ام خونریزی می کنھ بدون اینکھ ذره ای دلسوزی کنھ برام با خوشحالی تم

ازم خواست کھ پشتش رو لیف بکشم ؟؟؟ 

من بھ راحتی میتونم قسم بخورم کھ شیطان در جسم این دختر رو زمین 

!! زندگی میکرد وگرنھ یک انسان نمیتونھ انقد پلید باشھ

 یکی دو ساعتی کھ اونجا بودیم برام مثل مرگ بود ھر لحظھ حالم بدتر

میشد دوباره ضعف کرده بودم آخھ مگھ پھ انسان چقدر کشش داره؟؟؟ 

ھم  مگھ من از فوالد بودم کھ بعد از این ھمھ کتک و تحقیر و توھین باز

مثل یک انسان عادی باشم ؟؟؟ 

ی زلیخا داخل حموم مجبورم کرد کھ با ھمون پای خونی و حال خراب تمام

 دستوراتش رو انجام بدم موھاشو بشورم و بدنش رو لیف بکشم و در آخر

!!! ھم ماساژش بدم 

اه برم حتی از یھ کلفت ھم بدتر باھام رفتار میکرد دیگع نمیتونستم درست ر

س داده و لنگان لنگان و با گریھ باالخره بھ عمارت رسیدم نوار بھداشتیم پ

 بود شلوارم کثیف شده بود از طرفی ھم پام کھ زخم شده بود انقد خون

تم ریزی داشت کھ شلوارمو ھم خونی کرده بود با کسب اجازه از زلیخا رف

باید  سمت اتاق خودم ھمین کھ درو باز کردم زدم زیر گریھ اصال نمیدونستم

 چیکار کنم زلیخا اجازه نداد من خودمو بشورم و گفت حق ندارم کھ بھ

خودم برسم یا لباس عوض کنم با ھمین لباس ھای کثیف و سر و وضع 

.…نامرتب باید برگرم خونھ

ظافت من ھیچ اختیاری از خودم نداشتم حتی اجازه نداشتم حموم کنم و بھ ن

ی ھم خودم برسم کھ بوی بدم حال ھمھ رو بھم نزنھ ولی نمیتونستم و چاره ا

میشھ بھ جز اطاعت نذاشتم اونروز دیگھ اصال از اتاق بیرون نرفتم و مثل ھ

 برای ھیچکس مھم نبودم کسی ازم نخواست بیام سر سفره شام کسی حالمو

 اونشب ھم باید با گشنگی میخوابیدم قبال خیلی شکمو بودم و... نپرسید
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نور خانوم جون ھمیشھ بشقابم رو پر میکرد ولی بعد از جریان یوسف بھ ای

یم دیگھ غذای درست و حسابی نخورده بودم انقد الغر شده بودم کھ زیبای

 دیگھ بھ چشم نمیومد استخون ھای صورتم زده بود بیرون و دماغم بزرگ

دیده میشد موھامم دستھ دستھ می ریخت؟ 

آھی کشیدم و بھ سقف اتاق تاریک و نمورم زل زدم چرا وقتی شب میشھ 

درد بیشتر میشھ؟ 

کرد از استخون درد نزدیک بود فریاد بکشم از طرفی ھم معدم قارو قور می

دم نمیاد ھر کاری میکردم نمیتونستم بخوابم انقد با خودم کلنجار رفتم کھ یا

کی خوابم برد بود با حس حرکت یھ چیز سفت روی رونم وحشت زده  

شد  چشمامو باز کردم با دیدن جثھ سنگینی کھ روم بود نفسم تو سینھ حبس

امیر بھادر اینجا چیکار میکرد؟؟ 

ھ ولی با خیالم راحت بود کھ وقتی ببینھ کھ من ماھانھ ھستم از روم بلند میش

 علم بھ این موضوع از اینکھ انقد بھم نزدیکھ حالم بھم میخورد تمام

ان احساسات بد دنیا تو وجود من جمع شده بود و فقط دلم میخواست کھ زم

دم زودتر حرکت کنھ و گورشو از اتاقم جمع کنھ ھمینطور داشتم فکر میکر

... کھ صدای نکره اش تو گوشم پیچید آھااا حاال شد

!!!  دیگھ جفتک نمیندازی !! میبینم کھ رام شدی

ا برای اینکھ بتونھ کمی خودشو باال بکشھ پاشو تکون داد ولی وقتیکھ ب

ھ زخمم برخورد کرد انگار کھ کسی تیری بھ چشمم زده باشھ نفسم تو سین

 جمع شد راستش دیگھ توان کتک خوردن نداشتم تصمیم گرفتھ بودم کھ بھ

!!! ساز ھمھ برقصم کھ فقط دیگھ ھیچکس منو نزنھ

طعم  بھ ھمین دلیل جیغمو تو گلوم خفھ کردم و جوری لبم رو گاز گرفتم کھ

خون رو تو دھنم احساس کردم با حرکت کردن دست ھای امیر بھادر رو 

ت بدنم چندشم شد و کمی خودمو تکون دادم با این حرکتم امیر بھادر رف

ستم سراغ اصل کاری و لباسم رو کمی پایین داد ولی متوجھ شد کھ ماھانھ ھ

در کمال ناباورانھ نگاھم کرد و لبخند زد و گفت

چی از این بھتر ؟ 
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پس بخاطر ھمینھ کھ انقد رام شدی آره ؟؟ 

فکر کردی چون اینجوری ھستی ولت میکنم وحشت زده بھش نگاه کردم 

 آب دھنمو قورت دادم و سعی کردم کھ حرفاشو تو ذھنم مرور کردم یعنی

چی کھ ولت نمیکنم ؟ 

.... یعنی اینکھ امیر بھادر با اون خونریزی وحشتناک من ازم 

.......میخواست

ی آب دھنمو قورت دادم و با دستم محکم کش شلوارم رو نگھ داشتم از بو

؟؟ بدنش حالم بھم میخورد و کم مونده بود عوق بزنم باید چیکار میکردم

ن التماسش میکردم کھ تورو خدا بھم رحم کن؟؟ باید بھش میگفتم کھ اال

نزدیکی بھ من حرامھ ؟؟ 

دردم  انقد این مدت کتک خورده بودم کھ حتی با لمس بدنم توسط امیر بھادر

میگرفت بغض گلومو فشار داد و بھ سختی و با تالش زیاد گفتم

! توروخدا ولم کن

! یعنی نمیشھ.. نمیتونم...من ... من

قھقھھ ای زد و گفت 

!!! ھمین التماس کردناتھ کھ منو جری تر می کنھ +

مقاومت کردن در مقابلش بی فایده بود بغضم شکست و لبمو بھ دندون 

شکام گرفتم سعی کردم کھ تا جایی کھ میتونم خودمو کنترل کنم کھ متوجھ ا

... مسنگین تر از پدر... نشھ سیلی دیشبش بھم فھموند کھ چقد دستش سنگینھ

... سنگین تر از مادرم و زلیخا..سنگین تر از برادرم

 ولی تمام این درد ھا یک طرف درد زخمی کھ گل اندام و خالم بھم زدن

ھر روز و ھر روز بھ این کارشون فکر میکردم و نفرینش ... یک طرف

میکردم گناھم چی بود کھ االن باید انقد زجر می کشیدم؟؟؟ 

د و با درد شدیدی کھ زیر دلم پیچید بغض خفتھ تو گلوی زخمیم سر باز کر

یر ام... بدون اینکھ بتونم تالشی برای مقاومت کردن بکنم زدم زیر گریھ

قط بھادر دستشو رو دھنم گذاشتم و ادامھ داد نمی دونم چقد طول کشید ف
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ود و یادمھ کھ از درد بھ خودم میپیچیدم تمام بالشتم از اشکام خیس شده ب

... خیسی خون جاری شده بین پاھام رو حس میکردم

ھ از وقتی کارش تموم شد از جا بلند شد و بدون اینکھ بھ دردھام توجھ کن

الی اتاق رفت بیرون تازه اونجا بود کھ میخواستم با ھق ھق ھام خودمو خ

کنم دستمو زیر دلم گذاشتم ھمھ جا خونی شده بود 

شتم میترسیدم بدنم مور مور شده بود و توانایی تکون دادن پاھام رو ندا

ھی انگار کھ از گشنگی و خونریزی شدیدم ضعفم بیشتر شده بود چشمام سیا

میرفت بھ سختی شلوارم رو پیدا کردم و پوشیدمش ھمینطور کھ گریھ 

میکردم چراغ کوچیک گوشھ اتاق رو روشن کردم و خودمو کشون کشون 

یف بھ بقچھ رسوندم دوباره لباس ھای کھنھ ام رو ریختم زمین شلوارم کث

امو شده بود و حالم داشت از این وضعیتی کھ داشتم بھ ھم میخورد لباس ھ

عوض کردم ھمین کھ خواستم بیام سرجام دراز بکشم با دیدن لکھ بزرگ 

فھ خونی روی ملحفھ سفید برق از سرم پرید با وحشت نگاه کردم سریع ملح

رو برداشتم خون بھ پتو ھم سرایت کرده بود دو دستی محکم بھ سرم 

ون رو کوبیدم خدایا االن باید چھ غلطی میکردم اگھ جواھر یا زلیخا این خ

 می دیدن بدبختم میکردن آبروم ھمھ جا می رفت من نمی خواستم دوباره

…مضحکھ عالم و آدم بشم

 از استرس زیاد نزدیک بود خودمو خیس کنم دل دردم ھر لحظھ بیشتر می

ای شد خونریزیم شدیدتر از قبل شد انقد شدید کھ ترسیدم با دیدن تیکھ ھ

 لختھ زده خون روی لباس زیرم ترسم ھزار برابر شد خدا جونم یھ راھی

... پیش روم بذار

!! !چراغ رو برداشتم و ھمینکھ از جا بلند شدم شلوارم دوباره خونی شد

ا اشکامو پاک کردم و دستمو زیر دلم گذاشتم باید یھ فکری میکردم دوت

رومی بیشتر شلوار نداشتم کھ االن دوتاشم خونی شده بود در اتاق رو بھ آ

ود باز کردم با احتیاط بھ اطراف نگاه کردم عمارت در سکوت فرو رفتھ ب

 باید ھر طور کھ شده این پتو و ملحفھ رو بشورم ولی آخھ چطور؟؟ کجا
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خشکش کنم ؟؟؟ 

دمپایی ھامو پوشیدم ھوا سوز داشت سوز سرما رو تا عمق استخونم 

جا احساس میکردم نزدیک چاه رفتم خواستم دلو رو داخلش بندازم ولی این

تاق کھ نمیشد اینا رو بشورم پشیمون شدم کالفھ دست از پا دراز تر بھ ا

ده و برگشتم مثل دختر بچھ ای بودم کھ رفتھ جایی مھمونی و کار خرابی کر

یدم کھ از ترس نمیتونھ بخوابھ انقد فکر کردم کھ باالخره بھ این نتیجھ رس

!! باید برم چشمھ 

آره من دختر دوازده سالھ ای کھ از فرط خونریزی نمیتونست درست رو 

 پاھاش بند بشھ و سلول بھ سلول تنش درد میکرد و پر از جای زخم بود

کھ  نصف شب با این سوز سرما بھ تنھایی باید بھ چشمھ می رفت و تا گندی

ی پناه امیر بھادر زده رو بشوره مگرنھ فردا باید کتک بخوره و این دختر ب

بخاطر اینکھ این جای خواب رو از دست نده حاضر بود بھ ھر خفتی تن 

!! بده 

خلش تشت رو از کنار انباری برداشتم پتو و ملحفھ و لباس ھای خونیمو دا

غ گذاشتم چادری کھ از چند طرف پاره شده بود رو دور کمرم پیچیدم چرا

کوچیک رو رو ساعدم انداختم تشتو روی سرم گذاشتم و با احتیاط از 

عمارت خارج شدم شانس اوردم کھ نگھبان ھا چرت زده بودن و متوجھ 

خروج من نشدن ھمھ جا تاریک بود صدای پارس سگ ھا بھ تنم لرز 

ت بھ مینداخت بھ اسمون آروم و پر ستاره نگاه کردم و گفتم خدایا تو خود

ک بخت سیاه من آگاھی امشب کمکم کن کھ کسی منو نبینھ قبال ھم ازت کم

یھ  خواستم ولی دقیقا برعکس چیزی کھ ازت خواستم اتفاق افتاد فقط ھمین

! بار ھوامو داشتھ باش

 با ھر قدمی کھ برمیداشتم ترسم بدتر میشد عمارت از چشمھ دور بود و

؟؟ مسیر زیادی رو باید طی میکردم اگھ کسی منو اینجا میدید چی میگفتم

یگھ انقد ھوا سرد بود کھ ھر لحظھ امکان داشت تشت از دستم بیفتھ چون د

 دستام بی حس شده بودن و گز گز میکردن پاھام میلرزید دندونم بھ ھم

میخورد با دیدن درخت ھای نزدیک چشمھ لبخند زدم خداروشکر باالخره 
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…داشتم می رسیدم

نھ ھم با ترس و لرز بھ اطرافم نگاه میکردم من تا حاال این وقت شب از خو

..بیرون نرفتھ بودم چھ برسھ بھ اینکھ بیام چشمھ

م از تصور اینکھ اونجا چقد ترسناکھ وحشت برم می داشت ولی مجبور بود

مدام با خودم میگفتم نترس پریچھره توروخدا نترس زود میشوری و 

برمیگردی و از بند رخت پشت حیاط آویزونشون میکنی فردا ھم یواشکی 

! میری برشون میداری نترس

دیگھ بھ چشمھ رسیده بودم در نزدیک ترین نقطھ نشستم انعکاس درخت 

ھای پاییزی توی آب تصویر وحشتناکی رو درست کرده بود صدای 

میشھ ھوھوی باد البھ الی تنھ درخت ھا میپیچید ناخودآگاه بھ درختی کھ ھ

نستم با یوسف اونجا وعده میکردیم نگاه کردم ولی انقد تاریک بود کھ نتو

ب با چیزی ببینم تشت رو کنار پام روی زمین گذاشتم و نشستم از برخورد آ

... دستام بدنم مور مور شد 

 آب چشمھ بھ قدری سرد بود کھ احساس میکردم ھر لحظھ ممکنھ استخونای

دستم خورد بشھ مدام با گوشھ چادرم خشکش میکردم جلوی دھنم می 

گرفتمشون و ھا میکردم فرصت زیادی نداشتم ھرچقدر کھ زمان می گذشت 

دم کھ ترسم بدتر میشد ھر چند دقیقھ یک بار با وحشت بھ اطرافم نگاه میکر

بره  نکنھ کسی منو ببینھ نکنھ کسی بھم نزدیک بشھ و کاری بکنھ کھ آبروم

ھم بود بھ سختی پتو و ملحفھ و پارچھ ماھانھ و شلوارم رو شستم نمیدونم تو

یا واقعیت اما صداھایی بھ گوشم میرسید کھ جونمو بھ لبم میرسوند 

و شستم و قلبم تند تند میزد دیگھ جوونی تو دستام نمونده بود باالخره ھمھ ر

ام داخل تشت گذاشتم اما ھر کاری میکردم نمیتونستم تشت رو بردارم دست

رده بھ معنای واقعی کلمھ یخ کرده بود انقد گزگز میکرد کھ اشکمو در او

بود ھر چقد ھا میکردم گرم نمیشد ھمینطور کھ مشغول گرم کردن دست 

ھ ھای کوچولوی یخ کردم بودم با شنیدن صدایی سربلند کردم و با ترس ب

بھ اطرافم نگاه کردم فکر کردم دوباره توھم زدم شاید صدای ھوھوی باد ال
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الی درخت ھا این صدا رو بھ وجود میورد اما ھر چقد کھ بیشتر می 

گذشت صدا واضح تر میشد صدایی شبیھ نالھ سکوت سنگین درخت ھا رو 

می شکست چراغ رو برداشتم و جلوی صورتم گرفتم کھ بتونم کمی جلوتر 

 رو ببینم یھ حس عجیبی داشتم قدمی بھ سمت درخت ھا برداشتم ولی زود

ونھ پشیمون شدم اصال بھ من چھ کھ صدا از کجا میاد باید زودتر برگردم خ

قبل از اینکھ نگھبان ھا بیدار بشن 

ھ و بیخیال شدم دوباره خواستم تشت رو بردارم کھ صدا بلند تر شد و نال

خدایا این چھ صدایی بود؟؟؟ ...گریھ شدید تر شد

م برای ھر کس کھ بود انقد سوز داشت کھ من از این فاصلھ ھم تونستم غ

 صداش رو احساس کنم ای کاش میتونستم بھش کمک کنم نکنھ اتفاقی برای

کسی افتاده کھ گریھ میکنھ ؟؟؟

ار پاھام بھ اختیار خودم حرکت نمی کردن حس کنجکاویم بیدار شده بود ب

ھ کیھ دیگھ بھ اطراف نگاه کردم ھیچ کس نبود یھ لحظھ فقط از دور ببینم ک

داره گریھ میکنھ و چرا اینجا نشستھ ؟؟ 

بعدش زود برمی گردم سعی میکردم با این حرف ھا ترس رو از خودم 

دور کنم چراغ کوچیک بخشی از فضا رو روشن میکرد از بین تمام درخت 

وری ھا عبور کردم ولی با قدم ھای خیلی آروم ضربان قلبم رو ھزار بود ج

!!! کھ بھ راحتی میتونستم صداشو با گوشام بشنوم 

صدای نالھ واضح و واضح تر شد تا اینکھ بھ ھمون درخت ھمیشگی 

دم و رسیدم درختی کھ تمام آرزو ھا و عشق و امیدم رو اونجا دفن کرده بو

دم یھ تیکھ از قلبم رو اینجا جا گذاشتھ بودم نفسم رو تو سینھ حبس کر

احساس میکردم حتی صدای نفس ھام ھمھ جا پخش میشھ چند لحظھ صدای 

دا گریھ قطع شد و بعد از مدت کوتاھی شدید تر از قبل پخش شد من این ص

رو میشناختم؟؟؟ 

چقد برام آشنا بود؟؟؟ 
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ده بھ خودم جسارت دادم نزدیکتر شدم با دیدن مردی کھ بھ درخت تکیھ دا

 بود و سرشو رو زانوھاش گذاشتھ بود و گریھ میکرد تعجب کردم ھر چند

کھ بیشتر می گذشت شکم بھ یقین تبدیل می شد 

ھش یوسف بود؟؟؟؟؟ بدون اینکھ پلک بزنم ب... این مرد ی... این... این مرد

پام  خیره شدم باورم نمیشد احتماال داشتم خواب می دیدم نیشگونی از ران

!!! گرفتم نھ نھ خواب نبودم

 لبامو با زبونم خیس کردم و بھ سختی در حالی کھ خودم صدامو بھ زور

یوسف؟؟ +می شنیدم گفتم 

تویی؟؟ 

 سرشو از زانوھاش برداشت و بھ سمتم برگشت تو اون تاریکی شب باز ھم

 تونستم چشمای عسلیشو کھ با گریھ ھاش خیس شده بود رو تشخیص بدم از

ی کرد جا بلند شد اون ھم با دیدن من اینجا وحشت کرده بود بھ اطراف نگاھ

و بھم نزدیک شد و با بغض مردونھ اش گفت

من دارم خواب میبینم؟؟ 

پریھچره؟؟ 

!!! توروخدا منو از خواب بیدار نکن توروقران بیدارم نکن 

+ بغضم شکست قطره اشکی از گونم چکید و لب زدم 

! !اگھ این خواب باشھ من حاضرم ھمینجا تو ھمین خواب عمرم تموم بشھ 

ام بدون اینکھ چیزی بگھ فاصلھ بینمون رو با یک قدم پر کرد دستاشو بر

ده باز کرد و من تو آغوش مردونھ اش گم شدم مثل تشنھ ای کھ بھ آب رسی

م مثل مرده ای کھ روحش بھ بدن برگشتھ عطرش رو با تمام وجودم استشما

ھ ھر کردم دھنمو بھ سینھ اش چسبوندم کھ صدای ھق ھقم از این بلند تر نش

! دو بغل ھم گریھ میکردیم

…دستاشو روموھام گذاشت مدام سرشو خم میکرد و بھ سرم بوسھ میزد

یک و نمیتونستم باور کنم کھ دوباره تونست یوسف رو ببینم تو این شب تار

سرد خدا صدامو شنیده بود وسط این جنگل ترسناک منو یوسف بغل ھم 
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! زار می زدیم

!  آخ کھ چھ آرزوھایی داشتیم

سرمو از سینھ اش جدا کرد و دستاشو دور صورتم قالب کرد با چشمای 

اشکی و لب ھای لرزون گفت

پریچھره چرا انقد الغر شدی؟ 

الھی بمیرم این وقت شب اینجا چیکار می کنی؟ 

ببینم دستاتو؟ 

 دستامو اورد باال انگار کھ سرمای وجودم رو احساس کرده بود با لمس

کتش رو !! دست ھام گریھ اش شدید تر شد دستات یخ کرده دورت بگردم

م در اورد و برام پوشوند و من مثل یک رباتی بودم کھ فقط گریھ میکرد

ا نمیتونستم ھیچ واکنشی نشون بدم دلتنگی، ترس، خوشحالی ھمھ و ھمھ ب

جا ھم قاطی شده بود انقد حرف ھا داشتم بزنم اما نمی دونستم باید از ک

د شروع کنم وقتی کھ یوسف کتش رو برام پوشوند بعد از مدتی بدنم گرم ش

... یوسف ھم مدام دستامو ھا میکرد تا گرمش کنھ

اما من دیگھ سرما رو حس نمی کردم گرمای عشق یوسف بدنم رو گرم 

کرده بود 

موم خدایا من دیگھ ھیچی ازت نمی خوام من دلم میخواد ھمین االن عمرم ت

بشھ خداجونم صدامو میشنوی ؟؟ 

حاال  بزرگ ترین آرزوم این بود کھ بتونم فقط یکبار دیگھ یوسفم رو ببینم

یگھ کھ بھ مراد دلم رسیدم دیگھ از این دنیا و آدماش و ظلمش خستھ شدم د

طاقت ندارم آرامشی کھ اون لحظھ داشتم رو ھیچوقت دیگھ نتونستم تو 

زندگیم تجربھ کنم 

 میخ چشمای عسلیش شدم کھ تو این تاریکی دودو میزد و لبریز از عشق و

!محبت بود

رد منو ببخش بھت قول دادم کھ عروسم باشی خانومم بشی بھ دستام نگاه ک

و ادامھ داد

 شرمنده سرش رو زیر انداخت... قول داده بودم دیگھ نزارم بیای چشمھ 
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! اشکاش دونھ دونھ می ریخت مثل قطره ھای بارون

این مرد جلوی من ھیچوقت سعی نکرد غرورش رو حفظ کنھ با بغض

سنگینی گفت

...ھر شب میام اینجا 

! ھرشب تا دم دم ھای صبح اینجا گریھ میکنم پریچھره من داغونم

! من خودمو مقصر میدونم کھ باعث شدم این ھمھ عذاب بکشی

... باعث شدم شب و روز کتک بخوری 

فانوس رو از زمین برداشت جلوی صورتم گرفت انگار کھ میخواست 

کھ  چشمھایی کھ دیگھ بھ روشنی قبل نبودن انگار... چشمای سبزم رو ببینھ

ین من خیلی وقتھ مردم اما رفتھ رفتھ چھره اش برافروختھ تر شد چشماش ب

!!! تک تک اجزای صورتم چرخید و روی زخم ھام قفل شد

با صدایی کھ از فرط عصبانیت دو رگھ شده بود گفت چرا صورتت 

زخمھ ؟؟

با توام میگم چرا زخمھ؟؟ 

اون حیوون دست روت بلند کرده؟ آره؟؟

چشمامو ازش دزدیدم و سرمو زیر انداختم با صدای لرزون گفتم 

دستشو رو چونم گذاشت و !! صورتم زخم شد... بعد..خوردم زمین... نھ+

خیلی آروم فشاری بھش وارد کرد و گفت

ببینمت؟ 

... سر بلند کردم نگاھش بھ چشمام  طی شد پری بھ من دروغ نگو

.. من از چشمات میخونم عمق درد ھاتو

!! من غم صداتو میفھمم

اینجا چیکار میکنی این وقت شب ؟؟ 

!! اومدم لباس بشورم+ 

چینی بین ابروھاش داد و گفت
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چھ لباسی؟؟؟ 

برای چی االن اومدی نمیگی یھ اتفاقی برات بیفتھ من میمیرم؟؟؟ 

 خواستم چیزی بگم کھ دلم تیر کشید انقد شدید کھ دستمو روش گذاشتم و

... دلم... آی III+فریاد کشیدم 

 یوسف دست از سوال پیچ کردنم برداشت و دستشو رو کمرم گذاشت و بغلم

کرد و گفت

!  چیشد قربونت برم؟؟ خوبی؟

نفسم رو تو سینھ حبس کردم کھ گفت

ندازم زمین بیا بیا اینجا بشین تا حالت بھتر بشھ بذار یھ تیکھ از لباسم رو ب

... رو اون بشین زمین سرد برات ضرر داره

خت انقد حالم بد بود کھ نتونستم مانعش بشم پلیورش رو در اورد و اندا

تم زمین و کمکم کرد کھ بشینم بعد از مدتی بھ سختی سر بلند کردم و گف

!یوسف اینجا خیلی سرده با این لباس آستین کوتاه نازک مریض میشی+

رد ببینم چرا انقد دلت د... نھ چیزی نمیشھ من سردم نیست تو استراحت کن

؟ !می کنھ

م با شک و تردید تو صورتم نگاه کرد دلم میخواست از خجالت آب بشم بر

 تو زمین نمی دونم چی تو نگاھم دید کھ رگ گردنش باد کرد و چھره اش

ر برافروختھ شد انگار کھ دلیل دردم رو فھمید سرمو پایین انداختم و د

سکوت گریھ کردم از نفس ھای عمیقش میتونستم شدت عصبانیتش رو 

بفھمم مدام پوف میکشید و با پاھاش رو زمین ضرب گرفتھ بود خودشو 

نزدیکم کرد دستشو پشت کمرم گذاشت و ماساژم داد سرمو بھ شونھ اش 

تکیھ دادم و چشامو بستم چقد کنارش آرامش داشتم 

 ای کاش امشب تموم نشھ حاضرم تمام عمرم رو بدم ولی امشب طوالنی تر

...از ھمیشھ باشھ

حالت بھتره؟؟ 

سری تکون دادم و گفتم 

!! اوھوم+ 
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تم این بار من بودم کھ میخواستم حرف بزنم ازش جدا شدم رو بھ روش نشس

و گفتم

یوسف ؟؟ +

...دلم برات تنگ شده بود انگار یھ سالھ ندیدمت

!!! خیلی دوست دارم..من..من

تو چشمام زل زد و گفت

!! منم دوست دارم

این مدت کجا بودی؟؟ + 

ن تھدید بھ قتل کرده بودن مجبورم کردن کھ از اینجا بریم ھر چند کھ م

کنن  اصال برام فرقی نداره کھ یھ گلولھ تو مغزم خالی!ھمین االنشم مردم

!! اتفاقا خیلی ھم ازش استقبال میکنم 

!! جدا کردن تو از من از ھزار بار مردن برام بدتر و وحشتناک تره

.......یوسف یھ چیزی ھست کھ خیلی اذیتم میکنھ من

خیلی عذاب وجدان دارم یوسف توروخدا منو ببخش کھ بھت سیلی .....من+

! زدم

م بھ از اون شب تا بھ امروز ھر شب یادم میفتھ کھ چقد مظلوم بودی و قلب

!!!  درد میاد

سرشو بھم نزدیکتر کرد پیشونیش رو بھم چسبوند دستاشو دور گردنم 

.. انداخت و بوسھ ای عمیق روس لب ھام کاشت

من داشتم چیکار میکردم؟؟... بالفاصلھ باھاش ھمراھی کردم و بوسیدمش

خیانت؟ 

خیانت بھ چی؟ 

خیانت بھ کتک ھای شوھرم؟ 

خیانت بھ بی رحمی و ظالم بودنش؟؟ 

ادر مثل خیانت بھ خوبی ھایی کھ در حقم کرده بود؟؟ غیر از اینھ کھ امیر بھ

ود؟ یھ تیکھ آشغال باھام رفتار میکرد و فقط بھ فکر ارضای جنسی خودش ب
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!  من متاھل بودم ولی متعھد نبودم

!  مگھ محرمیت بھ کاغذه؟

! و امیر بھادر رو نامحرم می دیدم! من دلم بھ یوسف محرم بود

!  ھزار تا عقد و کاغذ ھم نمیتونست اونو بھ من محرم كنھ

نگار تمام دردھام تسکین پیدا کرده بود و آرامش بھ وجودم سرازیر میشد ا

شتباه کھ قلبم با قلب یوسف پیوند خورده بود دوست داشتنت گناه باشد یا ا

!! گناه میکنم تو را حتی بھ اشتباه

فتسرمو عقب کشیدم نفس کم اورده بودم با عشق بھ یوسف نگاه کردم کھ گ

...پریچھره من نمیتونم بدون تو زندگی کنم

!! بلندشو کاری کھ سری قبل ناتموم موند رو این سری تموم کنیم

سیخ سر جام نشستم و گفتم 

کدوم کار؟؟؟ فرار؟+ 

 عشق و!! اینجا تو این آبادی مردم بھ جای خدا قضاوت میکنند! آره پری

ا بیا بریم یھ جایی کھ دست ھیچکس بھمون نرسھ بخد! عاشقی گناھھ كبیرس

بھت قول میدم کھ این سری موفق میشیم؛ بھ من اعتماد کن فقط یکبار 

!!دیگھ 

یوسف چی داری میگی؟؟ 

کجا بیام؟؟ 

!! من االن زن امیر بھادرم اسمم رفتھ تو سجلش 

ون می اون ھمھ جا نفوذ داره ھزار تا آدم داره بھ راحتی تو سھ سوت پیدام

من ...نھ...نھ!!! کنھ و این بار بھ جرم ناموس دزدی تورو می کشھ 

!!! نمیتونم

یوسف کھ سعی داشت ھر طور کھ شده منو راضی کنھ چھار زانو نشست 

با صدایی کھ رگھ ھای از عصبانیت توش موج میزد گفت

توووو زن منی فھمیدی ؟؟؟ 

!!! آخرین بارت باشھ ھمچین خزعبالتی تحویل من میدی

دم با خجالت سرمو پایین انداختم و با انگشتام بازی کردم بھش حق میدا

117



بعد از کمی ... مندست رو نقطھ ضعفش کھ غیرتش بود گذاشتھ بودم 

سکوت

گفت

بذارم  من نمیتونم بذارم تو،تو اون خونھ عذاب بکشی نمیتونم! بیا بریم پری

ھ یعنی می خوای ب! کھ تورو ازم بگیرن ببین چطور آالخون واالخون شدم؟

!ھمین راحتی تسلیم شی در برابر خواستشون ؟

میخوای جوونیمون تباه بشھ ؟؟

این بود اون عشقی کھ ھمیشھ ازش حرف می زدی ؟؟ 

آره؟؟ 

چرا انقد زود پا پس کشیدی؟ 

یوسف؟ تو چی میدونی از من؟؟ +

بدنم پر از جای ! من خورد شدم داغون شدم از ھمھ طرف طرد شدم

! یادگاری ھای مامان و بابا و داداشمھ!زخمھ 

بخاطر یھ لقمھ نون و بھ جای خواب باید از صبح تا شب حمالی کنم و 

تحقیر و توھین رو بھ جون بخرم متوجھی ؟؟ 

! درمونده ام! یوسف من خستھ ام! ببین دستامو؟

کھ  اگھ باھات بیام بھ محض اینکھ متوجھ نبودم بشن می دونی اولین جایی

! میرن کجاست؟

ن مثل مور و ملخ میریزن ھمھ جا تا ظھر نشده پیدامون میکن.. خونھ شما

و  من کھ چیزی برای از دست دادن ندارم فقط ھمین کھ بدونم تو زنده ای

 نمیتونم تورو ھم از دست بدم دستاشو گرفتم بھ! نفس می کشی برام بسھ

چشمای عسلیش کھ دوباره اشکی شده بود نگاه کردم و گفتم 

 ھمین جا زیر ھمین درخت و تو این! من ھر جا کھ باشم قلبم با توعھ+ 

تاریکی شب قسم میخورم کھ تا عمر دارم فراموشت نکنم تو تمام اون 

... ولی نشد! چیزی بودی کھ من از دنیا میخواستم
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ر وقتی بھ ھر دری می زنیم و نمیشھ حتما اسمت تو سرنوشتم نیست و قرا

حتی ! ونھنیست کھ برای ھمیشھ با ھم باشیم اما قلبم وروحم تا ابد باھات میم

بغض گلومو فشرد آب دھنمو قورت ... حتی اگھ تو... اگھ ھیچوقت نبینمت 

دادم قطره اشکی کھ از گونم چکید رو با دستام پاک کردم و گفتم

! حتی اگھ تو ازدواج ھم کنی من تو ذھنم ھمیشھ با تو زندگی میکنم

لب ھای یوسف لرزید منو تو آغوشش فشرد میخواستم این لحظات رو 

شھ خوب بھ ذھنم بسپرم نمی خواستم گریھ کنم شاید این دیدار آخرمون با

...شاید دیگھ ھیچوقت نتونم این آرامش رو تجربھ کنم

ھ سرمو از سین! شاید این آخرین باریھ کھ میتونم عطرش رو استشمام کنم

اش جدا کردم بوسھ ای رو لباش نشوندم و گفتم 

ار زندگیتو برد....یوسف برو! ازت خواھش میکنم دیگھ ھیچوقت اینجا نیا+ 

!! برای ھمیشھ برو... و از این آبادی لعنتی برو

ز نشد کھ آرزوھامون رو زندگی کنیم نشد کھ سایھ سرم باشی ولی جونت ا

 انگار کھ ھضم این حرفا براش خیلی سخت بود ھر! ھرچیزی برام مھم تره

بار کھ دھان باز میکرد چیزی بگھ نمیتونست و بھ جاش اشکاش صورتش 

! رو خیس میکرد بعد از مدتی گفت پری من نمیتونم

| ! اینو ازم نخواھاتو کھ نباشی من این دنیا رو میخوام چیکار؟؟

و  توروخدا بیا بریم بھت قول میدم کھ نزارم کوچک ترین آسیبی بھ خودم

!! اینجوری نکن باھام... خودت برسھ دلمو نشکن پری

تم لبمو بھ دندون گرفتم از جا بلند شدم چراغ کوچیکم رو برداشتم و گف

تمبخاطر سیلی اونشبم حاللم کن دستشو رو قلبم گذاش... منو ببخش یوسف+

کنم قلبم ھمیشھ بھ عشق تو میتپھ و من تا آخرین روزم باھات زندگی می+ 

چونھ اش لزید و گفت! ھیچوقت فراموشت نمیکنم!! اونم تو قلبم

!! پریچھره ؟

دستمو رو لبش گذاشتم و گفتم 

داستان منو تو خیلی وقتھ کھ تموم شده ھرچقد ! ھیچی نگو یوسف! ھیس+
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ھرم سعی میکردم چ| ! بیشتر دست و پا بزنیم بدترتو این منجالب فرو میریم

رو آروم نشون بدم ولی از درون قلبم داشت متالشی میشد دستامو مشت 

... میکردم و احساساتم رو کنترل میکردم

ای کاش موندن ...ای کاش اونشب با یوسف رفتھ بودی...ای پریچھره ساده

!!! ای کاش انقد بزدل و ترسو نبودی!.رو انتخاب نمیکردی

سرمورو سینھ اش گذاشتم ضربان قلبش تند میزد آخ عشق من قربون قلب 

!! مھربونت بشم

 احساساتم داشت کارو خراب!! لعنت بھ نحسیم...لعنت بھ من و بخت سیاھم

د میکرد آره من باید می رفتم پریچھره االن وقت این فکر ھا نیست بای

... بری

برای آخرین بار ھم نگاھش ... من بخاطر جون یوسفم ھر کاری میکردم

کردم و بھ چشمای ناباورش نگاه کردم و گفتم

! خدافظ... خدا پشت و پناھت باشھ

...بدون اینکھ لحظھ ای تردید کنم راه افتادم 

پری ؟؟ !پری ؟

قب بدون اینکھ بھ عقب برگردم بھ راھم ادامھ دادم پریچھر توروخدا بھ ع

می ھنوز چند قد... دل و قلب و احساست رو اینجا بذار برو...برو...برنگرد

ت ازش دور نشده بودم کھ با قدم ھای بلند خودشو بھم رسوند در یک حرک

... بغلم کرد و بوسھ عمیقی رو لبام كاشت

!!! نمیذارم بری بھ جون خودم و خودت قسم نمیذارم پری 

نھ بدون اینکھ چیزی بگم پلکی زدم سری بھ نشو... باید امشب با من بیای

! نھ تکون دادم

..یوسف ھر لحظھ غمگین تر از قبل میشد

! بخدا من دارم خواب میبینم پری امکان نداره کھ تو انقد عوض شی؟

دستامو از دستاش جدا کردم بغض داشت خفم میکرد بھ سختی گفتم 

عشق ما !! تورو بھ ھرکی کھ میپرستی قسمت میدم.. بذار برم یوسف+ 

.... تموم شد
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!! من االن متاھلم یوسف .... دیگھ نھ من مال توام و نھ تو مال منی

توروخدا برو؟ ...من شوھر دارم

م یوسف کھ از این حرفم ناراحت شده بود سرشو زیر انداخت و چشماشو از

ا این منم ھمینو میخواستم بدون اینکھ چیزی بگم راه افتادم ولی ب...دزدید

ره پریچھ... تفاوت کھ دیگھ یوسف بھم اصرار نمیکرد انگار شوکھ شده بود

ای کاش ! نمی رفتم. ای کاش...برو پی زندگیت... برو تشت رو بردار برو

ھمون شب فرار میکردم و زندگی جدیدم رو شروع میکردم ولی من 

.…بزرگترین اشتباه زندگیم رو انجام دادم

شکام بدون اینکھ بھ عقب برگردم راه افتادم سمت چشمھ پاھام میلرزید و ا

سرازیر میشد لبمو بھ دندون گرفتم بودم صدای خش خش برگ زیر قدم 

 خودم میرفتم اما قلبم داشت از...ھای سستم سوت سنگین فضا رو میشکست

ادم چندین بار ایست... جا کنده میشد انگار کھ وصل شده بود بھ قلب یوسف

... برم کھ دوباره یوسفم رو نگاه کنم اما پشیمون شدم نباید نگاه کنم باید

و نزدیک چشمھ کھ رسیدم بھ اطراف نگاھی انداختم ھیچکس نبود دستامو ب

 کشیدم بوی عطر یوسف رو میداد ای کاش ھمیشھ رو دستم بمونھ بوکشیدم

... نباید این عطر رو فراموش کنم ... و بو کشیدم

کتی کھ یوسف برام پوشونده بود رو ھم در اوردم ای عشق ستودنی من 

....آرزو داشتم کھ تا ابد باھات زندگی کنم و کنارت پیر بشم

لخ اما دست تقدیر ما رو از ھم جدا کرد چاره ای جز قبول کردن حقیقت ت

 نداشتم سعی میکردم کھ با این حرفا خودمو قانع کنم کھ راه درست رو

! انتخاب کردم

کتش رو روی نزدیکترین تنھ درخت گذاشتم دیگھ ھیچ تصویری از یوسف 

 و درخت ھمیشگی نمی دیدم و ھمھ جا در تاریکی فرو رفتھ بود مثل قلب

!... من

بغضم ... تشت رو برداشتم و بھ سمت عمارت نفرین شده حرکت کردم

 شکستھ بود نمیتونستم راحت نفس بکشم من قلبش یوسف رو شکستھ بودم و
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گرفتم  دست رد بھ سینھ اش زده بودم با تمام بچگیم این بار با عقلم تصمیم

 !اما زندگی ھیچوقت اندازه ام نشد حتی وقتی کھ خودم بریدم و دوختم

 با صدای کشیده شدن کفشی روی زمین بھ عقب برگشتم اشکام چشمامو تار

م کرده بود نمیتونستم جایی رو ببینم ترسیده بودم تشت رو زمین گذاشت

 اشکامو پاک کردم با دیدن یوسف اونطرف خیابون برق از سرم پرید اگھ

ز کسی اینجا ببینتش براش گرون تموم میشھ یوسف توروخدا برو آخھ چی ا

ادم جونم میخوای دوباره تشت رو باالی سرم گذاشتم و بھ قدم ھام سرعت د

د برسم باید ھر چھ زودتر بھ عمارت می رسیدم االن نباید گریھ کنم فقط بای

... خونھ اونوقت تا آخر عمرم فرصت دارم کھ گریھ کنم

دیگھ نزدیک عمارت شده بودم بھ یوسف نگاه کردم کھ ھنوزم پشت سرم 

ردم حرکت می کرد و شونھ ھاش میلرزید الھی من بمیرم کھ انقد ناراحتت ک

! مرد مھربون من

وسف سرمو پایین انداختم و وارد کوچھ عمارت شدم اونجا بود کھ فھمیدم ی

م فکر دنبالم اومده کھ من تنھا نباشم چون دیگھ وارد اون کوچھ نشد شاید ھ

فتم میکرد کھ پشیمون میشم اومده بود کھ باھاش برگردم دوباره استرس گر

 داد مجبور شدم درشون بیارم وبودم دمپایی ھای کھنھ ام بدجوری صدامی

…بذارم داخل تشت

برخورد پاھای عریانم با شن ھای سرد بدنم مور مور شد از شدت سرما 

داشتم می لرزیدم با احتیاط بھ در اصلی نزدیک شدم با صدای خروپف 

ط نگھبان خیالم راحت شد کھ ھنوز ھم خوابھ پاورچین پاورچین وارد حیا

ز شدم و در یک چشم بھ ھم زدن خودمو بھ اتاق رسوندم بی معطلی درو با

کھ  تشت رو گذاشتم زمین تنھا کاری کھ کردم این بود... کردم و وارد شدم

...خزیدم زیر پتو.. شلوارم رو آویزون کردم کنار چراغ تا فردا خشک بشھ

... قلبم تند میزد یک نفس از سر آسودگی کشیدم

تصویر یوسف مدام جلوی چشمم بود و صداش کھ تو گوشم اکو میشد مثل 
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 پریچھره من بدون تو» «پری توروخدا بیا بریم«ناقوس مرگ بود برام 

» نمیتونم زندگی کنم

 چشمامو بستم دلم میخواست بھ اندازه تمام بدبختی ھام زار بزنم قلب

! کوچیکم مملؤ از عشق یوسف بود چرا باھاش نرفتم؟

گھ ھمین االن ھم پیشمون شده بودم ولی اگھ پیدامون میکردن این بار دی

... قضیھ با کتک حل نمیشد

من بھ جرم خیانت سنگسار میشدم و یوسف بھ جرم ناموس دزدی بھ قتل 

 !تمام زندگیم..عشقم...می رسید من مجبور بودم کھ پا بذارم رو احساسم

نمی دونم چقدر اونشب گریھ کردم یھ ساعت؟ دو ساعت؟ 

 ولی خالی نشدم عمیقا احساس ناراحتی میکردم ای کاش اصال امشب یوسف

قولی رو نمی دیدم داغ دلم دوباره تازه شده بود صبح روز بعد با صدای قو

ی قوقو خروس نیم خیز شدم چشمام خیلی درد میکرد و بی ربط بھ گریھ و ب

خوابی دیشب نبود از جا بلند شدم شلوارم رو عوض کردم و نگاھی بھ 

از اتاق  بیرون انداختم ھنوز آفتاب کامل باال نیومده بود پتو رو برداشتم و

خارج شدم باید تو حیاط پشتی بندش کنم کھ خشک بشھ یھ روز مسخره 

دیگھ شروع شده بود روزی کھ از صبح تا غروب باید کار میکردم ولی 

خاطراتی کھ دیشب تو ذھنم حک شده بود برام بس بود کھ تا چند وقت 

ب و بعد از بند کردن پتو حیاط رو آ... ازشون یاد کنم و خودمو مشغول کنم

ی جارو کردم کم کم خدمتکار ھا و اھالی خونھ بیدار شدن ھر کس یھ کار

م میکرد انجام میداد ولی زلیخا مثل یھ پادشاه از باالی ایون با غرور نگاھ

اصال برام اھمیت نداشت من بھ عشقی رو تجربھ کردم کھ زلیخا حتی 

…نمیتونھ تصور کنھ پس بذار تو عقده و کمبود ھاش دست و پا بزنھ

بود  دیگھ بھ طعنھ و تحقیر ھای بقیھ عادت کرده بودم کار بھ جایی رسیده

کھ حتی خدمتکار ھای خونھ ھم بھم توھین میکردن و ھر چی از دھنشون 

!! در میومد بھم میگفتن بھ کدامین گناه؟؟ نمی دونم

ا امیر روز ھا از پس ھم می گذشتن روزھایی کھ من با اینکھ ماھانھ بودم ام
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ن بھادر ھرشب میومد و مثل یھ حیوون کارشو باھام میکرد و می رفت و م

اتت تف بھ ذ! نمی دونستم کھ روزی میرسھ کھ ھیچ طبیبی نتونھ درمانم کنھ

با  ھر روز بھ چشمھ می رفتیم و من مدام... مردا کھ با من اینکارو کردی

م شب چشمام دنبال گمشده ام میگشتم اما ھیچ نشونی ازش نبود شاید ھنوز ھ

روز ھا از پس .... یا شاید ھم برای ھمیشھ رفت... ھا بھ اینجا میاد

 تا اینکھ باالخره اون روز رسید روزی کھ در واقع سرنوشت منو...گذشت

روزی کھ از صبح زود ھمھ در تکاپو بودن و ھمھ جا رو ... تغییر داد

الشی مرتب میکردن تمام اتاق ھا رو ریختھ بودن بیرون و ملحفھ ھا و رو ب

 ھا رو برای شستن در اورده بودن وقتی کھ از کلثوم دلیلش این جنب و

جوش رو پرسیدم گفت

جواھر خانوم ! مادر، امیرخسرو خان خبر دادن کھ دارن برمی گردن

ربانی قراره کھ زیر پاش گوسفند ھم ق! دستور دادن کھ ھمھ جا رو تمیز کنیم

امیر خسرو دیگھ کیھ ؟؟+ با دستم موھامو خواروندم و گفتم !! کنیم

!! برادر آقاست دیگھ ! وی مگھ نمیشناسی؟

برادر امیر بھادر؟؟+

! بلھ خانوم جان

ابرویی باال انداختم و گفتم 

یھ حاال برای چی این ھمھ سرو صدا میکنن خب خونھ خودشھ میخواد بیاد چ

مگھ؟؟ 

تن صداشو کمتر کرد با ترس بھ اطراف نگاه کرد و نزدیک گوشم گفت

ھ با واال خانوم اینطور کھ من شنیدم آقا خواطرخواه یھ دختر شد و اومد ک

تر خانواده بره خواستگاری ولی وقتی جواھر خانوم متوجھ شدن کھ اون دخ

الصھ خ.... نھ کھ نھ... کیھ و خانوادش چیھ مخالفت کرد و گفت هللا و با� 

نی یع...اینکھ تو عمارت آشوب بھ پا شد اما حرف خانم یكیھ وقتی گفت نھ

یا  آقا ھم رو پای خودشو وایساد گفت یا باید اون دخترو برام بگیری! نھ

!!! اینکھ پشت گوشت رو دیدی منم میبینی

خانوم ھم کھ فکر میکرد تھدید ھای آقا
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ی طبل تو خالی ای بیش نیست گفت برو ھر جا کھ دلت میخواد آقا ھم برا

... ھمیشھ رفت 

جواھر  بھ ھمھ ھم گفتھ بودیم کھ برای کار رفتھ رفتھ ولی در تمام این مدت

وقت خانوم تعداد زیادی آدم فرستاده کھ ببینھ آقا چیکار میکنھ ولی ھیچ

!!نتونست پیداش کنھ 

ضر خیلی کنجکاو شده بودم کھ بدونم اون دختر کی بوده کھ امیر خسرو حا

 اوم خب+سری تکون دادم و گفتم ! شده بھ خاطرش از خانواده اش بگذره

 حاال میخواد با زنش بیاد؟؟ نمیدونم خانوم جون ھیچکس خبر نداره کھ

ون مگھ خانواده ا!! +ازدواج کرده یا نھ چون یھ روز رفت و دیگھ برنگشت

دختر چی بودن کھ خانوم راضی نشد بره خواستگاری؟ با دقت بھ اطراف 

نگاه کرد کھ کسی نباشھ بعد ھم گفت

ده یھ روز با آقا امیر بھادر رفتن برای پرس و جو ولی نمی دونم چخبرش

بود کھ خانوم برج زھر مار برگشت خونھ تا مدت ھا تو خونھ جنگ و 

تھ شده جدال بود کھ این دختر در شأن خوانواده ما نیست ولی آقا پاک دلباخ

 بود گوشش بدھکار نشد منم سعی کردم بفھمم کھ چھ خبره و دختره اصل و

امیر خسرو حتی برای مراسم عموش کھ برادر ! نسبش کین ولی موفق نشدم

بقیھ حرفش رو خورد سرشو انداخت پایین و با گوشھ روسریش .... شما

پلکی زدم و گفتم ! بازی کرد

خب؟ بقیھ اش؟ +

آب  کلثوم کھ مطمئنم شد من ناراحت نشدم سرشو باال و گرفت و دوباره با

و تاب گفت

جونم براتون بگھ کھ امیر خسرو حتی برای مراسم ختم عموش ھم نیومد 

ا اینکھ منم واال دلم شور میزنھ نمی دونم داره زنش رو میاره تو این خونھ ی

میام  یھ اتفاقی افتاده کھ داره برمیگرده ولی ھمین کھ خبر داده کھ دارم

سرشو نزدیک تر اورد و ادامھ داد! جواھر خانوم رو پا بند نیست

میر خانوم جان از من نشنیده بگیر ولی خانوم بزرگ وقتی کھ فھمید آقا ا
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|! خسرو میخواد ازدواج کنھ مثل مرغ سر کنده بال بال میزد

طی زلیخا؟ إبرای چی؟ بھ اون چھ رب+چینی بین ابرو ھام دادم و لب زدم 

داشت؟

م تالشش تما! میترسید کھ نکنھ زن آقا یھ بچھ پسر بھ دنیا بیاره و بشھ وارث

رو کرد کھ این کار صورت نگیره بخاطر ھمین آقا امیر خسرو ازش دلش 

از  حاال اگھ ازدواج کرده باشھ و زنش رو بیاره تواین خونھ! خوشی نداره

!! فردا اینجا قیامت میشھ واویال خدا بھ دادمون برسھ

خت با دلم برای اون دختر می سو...ابرویی باال انداختم و تو فکر فرو رفتم

کھ  اینکھ ندیده بودمش اما میتونستم بفھمم کھ درد عشق چقد بده و وقتی

کسی تورو نخواد و تو مجبور باشی بخاطر عشقت بسوزی و بسازی خیلی 

ازدواج با کسی کھ ھمراه خانواده اش خواستگاری نیاد تو ... سخت بود

خانواده ما یھ ننگ حساب میشد و مراسم خواستگاری بھ بھترین نحوه 

ممکنو با حضور ریش سفید ھای دو طایفھ انجام می شد عجیب بود کھ 

از فکر و ... کسی حاضر بشھ بدون این مراسمات دخترش رو شوھر بده

شھ خیال اومدم بیرون دعا دعا میکردم کھ حداقل این یکی مثل زلیخا نبا

..وگرنھ عذاب من ھزار برابر میشد

وختم میدونید خانوم؟ با صدای کلثوم دست از افکار کشیدم و بھ لباش چشم د

و منظر بقیھ جملھ اش شدم

دخترا میگفتن کھ خانوم بزرگ از صبح خودشو تو اتاق حبس کرده داره 

! برای جنگ آماده میشھ

! از کجا میدونی شاید حال و حوصلھ نداره كلثوم+ 

؟ من نھ خانوم جان می دونی کھ چندین و چند سالھ کھ من اینجا کار میکنم

! عمر و جونیم رو اینجا گذاشتم

یادمھ ! انقد اتفاقات تو این خونھ افتاده کھ تک تک اھالی خونھ رو میشناسم

الم قبل از اینکھ شما ھم عروس این خونھ بشی وقتی کھ قرار شد خونبس اع

!! بشھ خانوم بزرگ تا چند روز با آقا امیر بھادر دعوا داشتن 
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چشاموگرد کردم و گفتم 

چی؟؟ آخھ چرا؟؟ از این می ترسید کھ من ھووش بشم؟؟ +

ونی میدونی چقد حرف شنیدم؟مید...من کھ با پای خودم نیومدم تو این خونھ

چقد کتک خوردم و رفتم زیر سرم؟؟ 

قطره اشکی از چشمش چکید و گفت!! من اگھ اینجام بھ میل خودم نیست 

رات میدونم خانوم جان دورت بگردم میدونم ھمھ رو شنیدم دلم کباب شده ب

نال ولی خانوم بزرگ میترسھ کھ شما یھ پسر بھ دنیا بیاری؟ این مال و م

شو سر... وارث میخواد صاحب میخواد وگرنھ بعد آقا میفتھ دست این و اون

نزدیکتر کرد و ادامھ داد

ولی میترسم ! خانوم جان شما جای دختر منی اگھ چیزی میگم بھ صالحتھ

!! ناراحت بشی

لبخندی زدم و گفتم 

اشم تو نھ کلثوم اتفاقا من دوست دارم تو این جھنم با یھ نفر ھم صحبت ب+ 

ھم بوی مادرمو میدی؟ لبخند تلخی زد و گفت

ی خانوم جان از من می شنوی بعد یھ مدت بذار بچھ ات بشھ تو خیلی سخت

م کشیدی مادر میدونم خدا بھت نگاه میکنھ یھ پسر بھت میده میشی خانو

... میشی عزیز دل آقا امیر بھادر...خونھ

... میشی صاحب این مال و منال

مگھ چی ! پوزش رو بزن... زلیخا ھم دیگھ جرئت نمیکنھ چیزی بھت بگھ 

ازش کم داری کھ اینجوری باھات رفتار کنھ اون میخواد تورو خار و 

 خفیف کنھ ولی تو بھ حرف من گوش بده من قول میدم کھ زندگیت از این

!رو بھ اون رو میشھ

چی داری میگی کلثوم؟ + عمیقا بھ چشمای کلثوم نگاه کردم و گفتم 

من ازش | !! تو از امیربھادر چی می دونی آخھ این مرد حیوون صفتھ

متنفرم اونوقت بذارم پدر بچھ ام باشھ ؟؟ 

کلثوم این عقد حرامھ، باطلھ میفھمی؟؟ 
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!!  قلبم برای یکی دیگھ میزنھ ! من دلم جای دیگھ اس

... بھ زور از من بلھ گرفتھ ان ! منو مجبور بھ این عقد کردن

ببین صورتمو؟؟ 

كلثوم ! فردا کھ بازم اینجوری کتکم زد بھ اون بچھ چی بگم؟ بگم بابات زده؟

لبخند تلخی زد و گفت

مگھ فقط شماھا دل ! این دنیا دنیای خواستن ھا و نرسیدن ھاست خانوم

!! دارید؟ فکر میکنید ما خاطره خواه نشدیم؟

!  والى االن من کجام؟ اون کجاست؟

لب ...دیگھ تو شوھر داری و شرعا فکر کردن بھ کس دیگھ حرامھ مادر

گزید و ادامھ داد

این داشت چی میگفت؟ ! خیانت محسوب می شھ

واقعا درک میکرد منو؟ منی از طرف ھمھ طرد شدم پیش ھمھ بی آبرو 

! شدم ھمھ چیمو از دست دادمو درک می کرد؟

 ترجیح دادم سکوت کنم نزدیک! امیر بھادر حداقل سھ برابر من سن داشت

ه باشھ تر شد و گفت باالخره از من گفتن بود اگھ آقا امیرخسرو ازدواج کرد

ونستھ معلومھ دختره ھم خیلی زرنگھ کھ ت... االن داره عروسشو میاره اینجا

صبر کن بذار بیاد شرایط این ... آقا رو اینجوری بکشونھ طرف خودش

.. .خونھ رو ببینھ برای بدست اوردن دل جواھر خانوم زود بچھ دار میشھ

پسر اون میشھ وارث این عمارت و اون زن کھ اولش ھیچکس نمیخواستش 

رش اونوقت شما و خانوم بزرگ باید در براب...میشھ خانوم بزرگ این خونھ

! خم و راست بشید

ا ببین من مرده شما زنده فقط ببین ب...من دوستمم دارم بھت میگم بجنب

ن ولی م... بھ فکر فرو رفتم!! اومدن یھ پسر بچھ زندگیت چقد خوب میشھ 

می چھ دلخوشی ای تو این خونھ داشتم ؟؟ خانمی کردن تو این خونھ رومن ن

بھ چھ دردم میخوره؟ میخوام چی کنم؟! خوام

این پتو رو کی انداختھ اینجا؟؟؟؟؟ 

نم با صدای فریاد جواھر سر چرخوندم با دیدن پتوی دیشب تو دستش آب دھ
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رو قورت دادم چشماش بھ خون نشستھ بود

! با توام كلثوم میگم این پتو تو حیاط پشتی چیکار میکرد؟

کلثوم بھ تتھ پتھ افتاد و گفت

! نمی دونم..ن...بی خبرم... من .. من ... جان...خانوم...واالخ...و..و+

نزدیک تر اومد و گفت 

دختره پاپتی اینو تو گذاشتی حیاط پشتی؟ ..ھوی_

سرمو زیر انداختم و با صدایی کھ خودم بھ زور میشندیم لب زدم

چنگی بھ موھام زد و گفت چھ گوھی خوردی .. من... خانوم راستش م.. خ

؟؟؟!||ھا

با ترس بھش زل زدم و گفتم 

کثیف شده بود من شستمش گذاشتم خشک ... پتو ک..راستش این پ... من+

..!!!بشھ اھمین

موھامو محکم تر از قبل کشید و گفت 

چرا کثیف شد؟+ 

ھ تو اصال بیجا میکنی کھ دست بھ وسایل این خونھ میزنی مگھ اینا مال

توعھ؟ چ فکری پیش خودت کردی کھ بھ خودت اجازه دادی کھ پتو رو با 

ر بار آخرت باشھ کھ ھمچین غلطی میکنی این با! این دستای کثیفت بشوری

...چیری بھت نمیگم ولی سری بعد اگھ تکرار ب

!!! آقا امیر خسرو اومدن ...اوووووومدن

و با شنیدن صدای یکی از خدمتکار ھا کھ بھ سمت جواھر میدوید و خبر ر

بلند تکرار می کرد موھام رو رھا کرد و بھ طرف صدا برگشت و گفت

ین چیھ؟؟چخبر شده؟ خدمتکار کھ دیگھ بھ نزدیکی ما رسیده بود سرشو پای

 و نفس کم اورده بود و ریھ ھاش در تقال برای نفس کشیدن باال... انداخت

پایین میشدن بعد از کمی سکوت بریده بریده گفت 

! خبر خوب دارم براتون!! خانوم جااان ... خ«

ده جواھر خن| ! خبر رسیده کھ آقا امیر خسرو ھمین االن وارد آبادی شدن
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بلندی سر داد از داخل کت سنگ دوری شده اش چند تا سکھ واسنکاس 

دراورد گذاشت تو دست خدمتکارم و گفت

! اینم مژدگانی! کارت خوب بود! آفرین 

شت انگار کھ این خبر خوب باعث شده بود یادش بره کھ چند دقیقھ قبل دا

…منو با خاک یکسان میکرد

انقد خوشحال بود کھ بھ راحتی میتونستم برق ..دوباره بھ سمتم برگشت

!! چشماشو ببینم

انگشتش رو بھ نشونھ تھدید جلوی صورتم گرفت و گفت

ھم  حاال... این سری بھت چیزی نمیگم ولی اگھ تکرار بشھ من میدونم و تو

! و با کفشش رفت روش! ھمون لحظھ پتو رو انداخت زمین.. . این پتو رو

پتو نمدار بود و در کسری از ثانیھ گلی شد نگاھی بھش انداخت و گفت

فھمیدی؟؟ ! این پتو رو می بری دوباره میشوری

قدمی بھ عقب برداشت و گفت

ی آراستی کلی لباس ھم دارم کھ گذاشتم داخل سبد اونا رو امروز می بر

وای بھ حالت اگھ یھ نخ ازشون کم بشھ موھاتو دونھ دونھ ! میشوری

!  متوجھ شدی ؟!! میکنم 

 در تمام مدت فقط بھ اون پتو نکتھ میکردم دیشب سگ لرز زده بودم با

ش بدبختی و با آب سرد شستھ بودمش چطور دلش اومد انقد راحت زیر پاھا

د چطور دلشون میوم| ! من نمی دونم چرا از خدا ترس نداشتن؟!الھش کنھ ؟

ھ بھ منی کھ حتی زبون نداشتم و از ترس نزدیکھ خودمو خیس کنم این ھم

! اذیت کنن ؟

آھی کشیدم و بھ کلثوم نگاه کردم و گفتم 

 بازم خوبھ این عروس جدیده شانس داره حاال نیومده ببین چقدھمھ بھ+

!  ولی من عروس خونبسم کلثوم... تکاپو افتادن

ھیچ کس یادش نمیره کھ من چرا عروس این خونھ شدم
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صل یھ پسر کھ سھلھ حتی اگھ ده تا پسر ھم بدنیا بیارم بازم فرقی در ا

آخھ ! مرعیت زاده ا! قضیھ نمیکنھ ببین کلثوم ناراحت نشو ولی منم مثل توام

! منو چھ بھ خانومی این عمارت

ن اینا ھمشون ارباب زاده ھست! ھر کس باید بھ اندازه ظرفیتش حرف بزنھ

!! عادت کردن دستور بدن تحقیر کنن 

 !ببین با من چطور رفتار میکنن؟ فرق من با مورچھ تواین عمارت چیھ؟

تازه بعضی وقتا فکر میکنم اون مورچھ حق و حقشوقش از من بیشتر 

!! باشھ 

مون ولی من از وقتی یادمھ با سختی و بدبختی بزرگ شدیم عید بھ عید برا

لباس چند سایز از خودمون بزرگتر برامون می خریدن کھ چند سال 

ای کاش ! از وقتی یادمھ آقا و داداشام کار کردن برای یھ لقمھ نون!! بپوشیم 

ای کاش یھ شب بخوابم و !  میشد برم یھ جایی کھ دست ھیچکس بھم نرسھ

ق عاش! آره من اشتباه کردم بچگی کردم! دیگھ بیدار نشم بدجور خستھ ام

شدم و برای خودم رویا بافی کردم کھ بتونم باھاش زندگی کنم ولی

...نشد

! سرمو پایین انداختم و اشک ریختم! تقاصش رو با تمام زندگیم پس میدم

 خدایا بسھ دیگھ می خوام از این دنیا انصراف بدم! دیگھ توان نداشتم

! نمیشھ ؟

آھی از عمق .. پریچھره ی زیبای قصھ ھنوز خیلی زوده برای تسلیم شدن

ببرم  قلب پاره پاره شدم اشکامو پاک کردم و پتو رو برداشتم باید دوباره

تمبشورمش قبل از اینکھ بخاطرش بدترین تحقیر ھا رو بشنوم قدمی برداش

ه پریچھره؟ با صدای کلثوم بھ عقب برگشتم از اینکھ اینجوری صدام کرد

ریھ بود خوشحال شدم منتظر یھ اشاره اش بودم کھ بغلش کنم و یھ دل سیر گ

و انگار حرفامو از چشمام خوند ای کاش میشد ت... کھ ھمینطور ھم شد! کنم

م ای کاش میشد یھ روز بتونم غ! ای کاش این زن مادرم بود!! بغلش بمیرم 

سرمو از سینھ اش جدا کردم کھ گفت!  تو چشماش رو بفھمم

دیگھ  صبر کن باھم میریم چشمھ االن بریم بھ استقبال آقا امیر خسرو بعدش
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سری تکون دادم و پشت سرش ! خدمتکار ھا میتونن از عمارت برن بیرون

راه افتادم تا دم در عمارت منتظر عروس داماد جدید خونھ باشیم

ون نزدیک در عمارت ایستادیم چشم چرخوندم تا زلیخا رو ببینم باالی ای

الی ایستاده بود چشماش بھ خون نشستھ بود میتونستم بفھمم کھ االن چھ ح

ھر چند با ! داره و چقدر از اینکھ یھ رقیب جدید براش میاد ناراحتھ

زھرچشمی کھ میگیره دیگھ کسی جرئت نمیکنھ پا روی دمش بذاره جواھر 

 مراسم پایکوبی و طبل زنی برگزار کرده بود یادمھ کوچیک تر کھ بودم

! ھمیشھ دوست داشتم عروسیم باشکوه باشھ

سینی ھای خلعتی کھ روش پارچھ قرمز میکشن، مرد ھا کھ وسط پایکوبی 

دوست داشتم عروسیم شلوغ ! میکنن، صدای طبل و دھل و بوی اسپند تازه

باشھ من لباس مخصوص بپوشم سرخاب سفید آب بزنم و پارچھ قرمز رو 

و یوسف افسار اسب رو در دست ! چادرم بکشن من رو اسب سفید بشینم

! بگیره و با ھم در راه خوشبختی حرکت کنیم

ولی قسمت نشد ! چھ روز ھایی کھ من رویا می بافتم برای عروسیم

... دست سرنوشت ما رو از ھم جدا کرد! ھیچکدوم رو تجربھ کنم

ھ من بدون ھیچ مراسمی با پای خودم اومدم تو این خونھ و حاال دختری ک

آقا امیر خسرو بخاطرش خونھ زندگی و مادرش رو رھا کرد و رفت 

ھمچین مراسمی داشت

 بھ این چیزا ھا نگاه نکنی غصھ بخوری می دونی چرا جواھر خانوم این

کار ھا رو می کنھ؟ 

با صدای کلثوم با تعجب بھش نگاه کردم و گفتم

 تو از کجا ذھن منو میخونی؟ دورت بگردم دیدم با چھ حسرتی بھ مراسم

آھی کشید و ادامھ داد... نگاه می کنی

ل مادر من ھم یک روز آرزوی ھمھ اینا رو داشتم ولی مثل تو حسرت بھ د

! موندم

کلثوم شوھرو بچھ ات کجان؟ خانواده ات کجاست؟ +
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دستاشو ! عمیق نگاھم کرد چشماش پر از اشک شد و سرش و انداخت پایین

گرفتم و گفتم 

کلثوم؟ چیشد؟ چرا ناراحت شدی؟ +

فین فین کرد و گفت نھ خانوم عذرخواھی نکنید تک تک دیوار ! ببخشید

ھای این عمارت برای من عذابھ و ھر روز با نگاه کردن بھش یاد 

؟ چھ خاطراتی؟ مگھ چی شده+با کنجکاوی گفتم ! خاطرات مزخرفم می افتم

!!  عروس و داماد اومدن... اووووومدن» لی لی لی»«لی لی لی «

 کلثوم کھ از زیر جواب دادن بھ این سوالم در رفتھ بود خوشحال شد و

ادم اشکاشو پاک کرد اما من انقد ذھنم درگیر شده بود کھ بھ خودم قول د

! حتما پای درد و دلش بشینم

لم با دیدن اسب سفید و دختری کھ پارچھ قرمز رو سرش کشیده بودن داغ د

امیر خسرو لباس دامادی پوشیده بود و با غرور راه می ... تازه شد 

…رفت

 رفتارش دست کمی از امیر بھادر نداشت جواھر مدام صلوات میفرستاد و

 ھمھ خوشحال بودن صدای... اسپند دود میکرد رو زمین و زمان بند نبود

 موسیقی قدیمی و سوت و جیغ بچھا حس خوبی رو بھ ھمھ منتقل کرده بود

…و ھمھ خوشحال بودن

طولی نکشید کھ تمام ھمسایھ ھا برای تماشای عروسی اومدن و عمارت 

! حسابی شلوغ شد جواھر از دور بھم اشاره کرد کھ برم پیشش

آب دھنمو قورت دادم و پا تند کردم سمتش و گفتم 

!بلھ خانوم+

ا پریچھره برو باال پشت بوم داخل انباری بھ اندازه تمام این مھمان ھ

ار استکان ھست بیارشون پایین تو حیاط پشتی بشورشون و چای دم کن و بی

صد پنجاه نفر داخل حیاط .. حدود صد! نگاھی بھ جمعیت کردم! پخش کن

من چطور برای این ھمھ آدم چای دم ...بود و در حال افزایش ھم بود

؟ !میکردم
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و  نگاھی بھ کلثوم انداختم آره اون می تونست کمکم کنھ سری تکون دادم

قدمی بھ عقب برداشتم کھ گفت

تنھا

چینی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

بلھ ؟؟ +

ابرویی باال انداخت و گفت

طبخ بھ بقیھ کلفت ھا سپردم کھ اصال سمت م! تنھایی این کارو انجام میدی

! بھ کلثوم ھم االن بھ کار می سپرم! نیان

خودتو جمع و جور کن از ! جدیدا دیدم کھ باھاش خیلی جیک تو جیک شدی

ھ بغضم ب! متوجھی ؟! این کارا خوشم نمیاد دیگھ نبینم باھاش پچ پچ کنی

! گلوم چنگ انداخت

سری تکون دادم کھ گفت

یرسھ بھ حاالم زودتر برو کار ھا رو انجام بده چند دقیقھ دیگھ ھم میوه ھا م

گھ کارگر ھا میگم اونارم بیارن حیاط پشتی کھ بشوریشون وای بھ حالت ا

! فس فس کنی

ھا یھ  رو بشقاب و چاقو... اگھ چایی دم نکشھ یا تیره باشھ من میدونم و تو

! لکھ ببینم دمار از روزگارت در میارم حالیت شد؟

د دوباره سر تکون دادم دستشو رو چونم گذاشت و فشار داد و مجبورم کر

کھ بھش نگاه کنم

فھمیدی؟ ! مگھ اللی کھ ھرچی میگم سرتو تکون میدی ؟

رد فشار دستشو بیشتر ک! چشم+با صدایی کھ خودم بھ زور می شنیدم گفتم 

کھ اخم بلند شد

! چی نشنیدم؟

! چششششم+

با نفرت بھ چشمام نگاه کرد و چونم رو رھا کرد و گفت

ھ سرمو پایین انداختم و عقب عقب رفتم لحظھ آخری ب! گمشو از جلو چشمم

…کلثوم نگاه کردم کھ با ناراحتی تمام زل زده بود بھم
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 قطره اشکی از گونم چکید رفتم داخل مطبخ دو تا سینی بزرگ برداشتم و

م راھی پشت بام شدم پلھ ھای بلند و باریکش بدجوری منو میترسوند مدا

ودم حس میکردم دارم میفتم و برای حفظ تعادلم دستمو بھ دیوار چسبونده ب

یغ قفل انباری رو باز کردم با فرار کردن چند تا موش بزرگ بھ بیرون ج

یفھ کشیدم سینی ھا از دستم افتاد خدای من اینجا چخبر بود چرا انقد کث

! اینجا؟

ا شانس اوردم کھ صدای طبل و شیپور زیاد بود کسی متوجھ جیغ من نشد ب

ل احتیاط رفتم داخل گرد و خاک ھمھ جا رو فرا گرفتھ بود با دقت دنبا

…استکان ھا گشتم

! خدای من اینجا چرا انقد کثیفھ ؟+ 

با  حالم داشت بھم میخورد بھ سختی جلوی خودمو گرفتھ بودم کھ عوق نزنم

ل دیدن استکان ھا گوشھ انباری لبخند زدم با دقت ھمھ رو یکی یکی داخ

ھ سینی چیدم استکان ھا جرم بستھ بود و انقد خاکی و کثیف بود انگار ک

 سالھای سالھ کسی بھشون دست نزده؟ بشقاب ھای میوه و چاقو ھا رو ھم

ند تا برداشتم ھمین کھ خواستم بلند شم با دیدن دستھ ی فلزی قدیمی زیر چ

از فرش ھای لول شده تعجب کردم یعنی چی میتونست باشھ کھ اونجا 

رداشتم شونھ ای باال انداختم و از جا بلند شدم قدمی بھ جلو ب! قایمش کردن؟

... ولی حس کنجکاویم اجازه حرکت بھم نمی داد

ھمھ مشغول تماشای عروسی بودن ھیچکس نمیدونست من کجام و چیکار 

 بھ سختی فرش ھای لول شده رو بھ جلو ھل دادم و دستھ فلزی رو! میکنم

کشیدم سمت خودم با دیدن صندوقچھ کھ خاک روش نشون میداد کھ خیلی 

 وقتھ کسی بھش سر نزده تعجبم چندین برابر شد آب دھنم رو قورت دادم

یتونھ یعنی داخلش چی م! اه لعنتی! ولی قفل بود! آره من باید درشو باز کنم

! باشھ کھ اینجا قایمش کردن و قفل بھ این بزرگی روش زدن ؟

..تالش ھام برای باز کردنش بی فایده بود
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پریچھره؟؟ 

کجایی؟؟؟ 

با شنیدن صدای جواھر ھول شدم سریع صندوقچھ رو گذاشتم سر جاش 

مدم فرش ھا رو ھم مرتب کردم سینی استکان ھا رو برداشتم و از انبار او

بیرون و گفتم 

! بلھ خانوم اومدم+

اش شکل جواھر رو پلھ ھای ایون ایستاده بود با دیدنم اخم غلیظی بین ابروھ

گرفت و گفت

! از اون موقع تا االن تو این انباری چیکار میکردی ؟! خدا ذلیلت کنھ

!خودتون گفتید چای دم کنم.. خ..خانوم+

کو؟ چاییت کو؟ 

ب تو ھنوز نمیدونی کھ باید اول آ!  خب اومدم استکان ھا رو بیارم...خ+

بذاری جوش بیاد بعد بری سراغ وسایل

! ھا؟

کھ  واقعا این قضیھ بھ مغز کوچیکم خطور نکرده بود! سرمو پایین انداختم

! اول باید آب جوش میذاشتم

ند ھی گ..فقط میگی ببخشید! نفھمیدم! سرمو پایین انداختم و گفتم ببخشید

 میزنی بعد عذرخواھی می کنی؟ پوفی کشید و ھمینطور کھ از پلھ ھا می

رفت پایین می گفت

از عروس شانس نیوردم واال اون از اولی کھ انگار روباھھ انقد کھ 

... موذیھ

وباره د!! اینم از این کھ از زیر کار در میره خدا این یکی رو بھ خیر کنھ 

اید ھرطور بھ انبار نگاه کردم نفس آسوده ای کشیدم و از پلھ ھا پایین رفتم ب

شده اون صندوقچھ رو باز میکردم

ارد جواھر ھمونطوری کھ قول داده بود اجازه نداد ھیچ کدوم از کلفت ھا و

…مطبخ و حیاط پشتی بشن
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ی بالفاصلھ آب گذاشتم کھ جوش بیاد استکان ھا و بشقاب و چاقو ھا خیل

ھ کثیف بودن ھمھ رو با آب چاه حیاط پشتی شستم ولی انقد آب سرد بود ک

و با نمیتونستم تحمل کنم احساس میکردم استخون دستم درد میکنھ و سرما ر

ر جواھر ھر چند دقیقھ بھ با! عمق وجودم احساس میکردم اما مجبور بودم

 ھر بار ھم مجبور بودم کھ بھ! میومد یھ سر و گوشی آب میداد و میرفت

پاش بلند بشم و این کارم رو صد برابر سخت تر

...کرده بود

 وقتی ظرف ھا رو شستم برگشتم بھ مطبخ و چای دم کردم انگار کھ کمرم

یادش بخیر ! داشت از وسط نصف میشد من تحمل این ھمھ کار رو نداشتم

یھ روز توخونھ پدری صبح زود خودمو بھ خواب میزدم تا مامان و گل 

! آھی کشیدم و چشمامو بستم... اندام تمام کار ھا رو انجام بدن

لی من دلم واقعا براشون تنگ شده بود درستھ کھ اونا دیگھ منو نمیخواستن و

رد با صدای جواھر کھ صدام میک! ھنوزم اونا رو خانواده خودم می دونستم

اط پشتی از مطبخ اومدم بیرون با دیدن چند تا کارگر کھ سبد سبد میوه بھ حی

می بردن آه از نھادم بلند شد کھ دور از چشم جواھر نموند چشم غره 

! وحشتناکی رفت و با چشماش بھم فھموند کھ بعدأ حسابتو میرسم

ھ رو دوباره راھی حیاط پشتی شدم نزدیک ده تا سبد میوه اونجا بود کھ ھم

ی حس دستام از شدت سرمای آب بھ گرکز افتاده بود و کامال ب! باید میشستم

مده شده بود با بدبختی میوه ھا رو شستم جوری کھ دیگھ دیگھ اشکم در او

ید مگھ بود خدا  العنتت کنھ چطور دلتون میاد آخھ با من اینجوری رفتار کن

من گناھم چیھ؟

چرا انقد فس فس می کنی اون کتری کشت خودشو بدو چای بریز مھمون 

! ھا منتظرن

پس این چند سالھ خونھ ننت چھ غلطی میکردی؟ 

مو انقد عصبی شدم کھ از جا بلند شدم ھمینطور کھ دستا! بخور و بخواب ؟

با پایین لباسم خشک میکردم گفتم 

جواھر خانوم من کھ ھزار تا دست ندارم این ھمھ میوه و استکان و +
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ا بشقاب اینجا ھست آب ھم کھ سرده شما ھم کھ اجازه نمی دید خدمتکار ھ

.. .بیان کمک کنن من کھ تنھایی نمیتونم بھ این سرعت این ھمھ کارو آن

|! بقیھ حرفم با تو دھنی ای کھ خوردم قطع شد

! زبونت باز شده؟!! چشمم روشن 

واسھ من تایین تکلیف میکنی کھ کی چھ کاری باید انجام بده؟؟ 

ال بھ آشغ... وگرنھ دمتو میگیرم! حد و حدودت رو بدون دختره بی سر و پا

ھای گوشھ حیاط اشاره کرد و در ادامھ گفت مثل ھمون آشغال ھا پرتت 

برو چایی بریز بیشتر از این رو اعصابم راه نرو! میکنم بیرون

دستمو رو صورتم گذاشتم، دروغ چرا میسوخت

پایین  سرمو... اما آتیشی کھ تو قلبم بود صد برابر بیشتر از این سیلی بود

!  انداختم

موھامو .. ھر بار کھ اومدم از حق خودم دفاع کنم تو دھنی خوردم

ھر بار کھ خواستم ! سرمو بھ دیوار کوبیدن...دستمو شکستن... کشیدن

ید بھشون بفھمونم کھ منم آدمم بدترین شکنجھ ھا رو متحمل شدم و من با

! دھنمو میبستم

 آره من حق نداشتم کھ حرف! باید سرمو پایین مینداختم و اشک میریختم

|! بزنم

چیھ؟ رفتی تو فکر؟ 

نگاھی بھ جمعیت پشت سرش انداخت و ادامھ داد بخاطر خیره سری تو 

 حرف من و خونوادم نقل دھن مجالس شده کھ دختر فراری این آبادی شده

!! عروس خونواده امیر بھادر اسدی

ات تو باید خداروشکر کنی کھ ما اومدیم گرفتیمت وگرنھ تا وقتی کھ موھ

ھمرنگ دندونات بشھ باید خونھ آقات میپوسیدی؟ 

! البتھ اگھ زنده می داشتنت

ھ حاال ھم ک| ! آخھ شنیدم کھ آقات میخواست تو باغچھ حیاطتون خاکت کنھ

حرف اضافھ، حرکت ! اومدی تو این خونھ باید حد و حدودت رو بدونی
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نم برت میگردو... اضافھ، پرویی یا جواب پس دادن ببینم من میدونم و تو

! تو ھمون سگدونی پدرت

این ... دستمو مشت کردم قطره اشکی از چشمای بھ خون نشستھ ام چکید

 آب دھنمو قورت دادم و گفتم! روز ھا گریھ کردنو خوب یاد گرفتھ بودم

 خب شما کھ میدونستید من فراری ام چرا اومدید خاستگاری من ؟؟ شما+

! کھ میدونستید من دلم با یکی دیگھ اس

! میدونستید کھ اقام میخواد بکشتم

ی چرا خواستین من بیام تو این خونھ؟ کھ عذابم بدین؟ مگھ من چھ گناھ

دارم؟ 

؟ !داداشم زده یکی رو کشتھ چرا باید من تقاص بدم

یا این ھمھ دختر تو طایفھ ما ھست چرا شما دست گذاشتین رو منی کھ بی ح

سری تکون داد و گفت! شدم تو این آبادی

وا فکر کردی حاال کھ یھ ذره قیافھ داری باید حل! بخاطر کم عقلی شوھرت

! حلوات کنیم بذاریمت رو سرمون ؟

مون ما ھم آنچنان رغبتی نداشتیم کھ تو عروس! نھ جانم از این خبرا نیست

امیر بھادر و ! وس کھ ھر چی میکشم بخاطر اینھ۵بشی ولی امان از این 

! عموی خدا بیامرزش چند باری بھ خاطر تو با ھم دعوا کرده بودن

اال  شانس با امیر بھادر یار بود کھ داداشت زد جوون مردمو پر پر کرد و

!من قسم خورده بودم کھ نمیذارم از خانواده بی اصل و نسب زن بگیری

!  االنم کھ اینجایی باید کالھتو بندازی باال

واال شانس داری؟ حاال ھم زیاد حرف نزن سریع چای و میوه بیار من 

! اعصاب درست و حسابی ندارم اگھ رو مخم نباشی منم کاریت ندارم

…دوست ندارم بھ حرف رو دو بار بزنم

کنی  میوه و چای بیار و پذیرایی کن اگھ ببینم کھ گند بزنی و خراب کاری
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ک اصال برام مھم نیست کھ بقیھ چھ فکری میکنن ھمونجا جلوی جمع با خا

! یکسانت میکنم متوجھ شدی ؟

!  بھ اخم غلیظی کھ بین ابروھاش شکل گرفتھ بود دقت کردم

ون سری تک! انقد اخم کرده بود کھ بین ابرو ھاش چین و چروک افتاده بود

!! دادم کھ پوفی کشید و رفت 

ا میخ بدون اینکھ بھ اطراف نگاه کنم دوییدم تو اتاقم و آینھ کوچیکی کھ ب

بزرگ و زمخت رو دیوار نصب شده بود رو جلوی صورتم گرفتم من این 

 روز ھا عادت کرده بودم بھ اینکھ جلوی کس و ناکس با خاک یکسان بشم

! مگھ نھ؟ عادت کرده بودم کھ تحقیرم کنن مگھ نھ؟

! دستمورو صورتم گذاشتم و ھق زدم دیگھ طاقت نداشتم

! خدایا چرا بھ دادم نمیرسی؟

میر با صدای باز و بستھ شدن در دستامواز روی صورتم برداشتم با دیدن ا

خسرو وحشت زده آب دھنمو قورت دادم و سریع اشکامو پاک کردم سرمو 

پایین انداختم و با صدای گرفتھ و غمگین گفتم 

!! سالم...س..س+

ر بدون اینکھ جوابم رو بده قدمی بھ سمت جلو برداشت زیر چشمی زیر نظ

! گرفتمش

این مرد االن وسط این جمعیت اینجا داخل اتاق من چیکار میکرد؟ 

.. وقتی دیدم کھ جوابی نمیده سر بلند کردم و نگاھش کردم

با  نگاھش انقد نافذ بود کھ نمیتونستم ازش چشم بردارم چشمھای قھوه ای

 مژه ھای بلند و فرش زیبایی خاصی بھ چشماش داده... ابرو و موی مشکی

... بود لب و دھنش کوچیک بود بر خالف امیر بھادر ریش نذاشتھ بود

با دقت بھ اجزای ...انگار اون ھم داشت اعضای صورتم رو کنکاش میکرد

 صورتم نگاه کرد و روی چشمام قفل شد انقد نگاھم کرد کھ احساس کردم

وت دارم از گرمای نگاھش آب میشم دوباره سرمو پایین انداختم بعداز سک

طوالنی ای باالخره فضای سنگین اتاق شکستھ شد تو پریچھره ای؟ 

!بلھ آقا+سرمو بھ نشونھ تابید تکون دادم و لب زدم 

140



! چرا انقد سرتو میندازی پایین ؟

کھ  نمی دونستم باید چھ جوابی بدم بدون اینکھ حرفی بزنم سر بلند کردم

گفت

... پریچھره! واقعا کھ اسمت برازندتھ

چرا این حرفا رو میزد؟ انقد خجالت کشیدم کھ سر ! چھره ی مانند پری

خوردن دونھ ھای عرق روی کمرم رو احساس کردم کھ ادامھ داد این 

! می دونم چرا اینجایی! اواخر از اتفاقاتی کھ افتاده با خبر بودم

! توعروس خونبسی درستھ ؟

ود با بغض لعنتیم دوباره سر باز کرده بود دوباره بھ گلوم چنگ انداختھ ب

! صدای لرزون گفتم بلھ من پریچھره ام

! منم... اون عروس خونبس... اون عروس شوم بخت

انگار کھ از کالمم فھمید عمق ناراحتیمو؟ کمی ! حالت چشماش عوض شد

.…مکث کرد و گفت

تکار از این اطراف رد میشدم صحبتات با مادرم رو شنیدم بھ چند تا خدم -

! سپردم کار ھا رو انجام بدن توفقط چایی بریز و بیار

دھن باز کردم چیزی بگم کھ پرید وسط حرفم و گفت

پشتش ! سریع برگرد داخل مطبخ! از این قضیھ کسی چیزی متوجھ نمیشھ 

رو بھم کرد و بھ سمت در خروجی حرکت کرد

ببخشید؟ 

با شنیدن صدام بدون اینکھ بھ عقب برگرده سر جاش ایستاد کھ گفتم

من دلیل این کارتون رو متوجھ نمیشم؟ 

! خودم تمام کار ھامو خودم انجام میدم ھر چقدر کھ زیاد باشھ

بھ سمتم برگشت و جدی نگاھم کرد انقد جدی کھ تاب نیوردم و دوباره 

...سرمو پایین انداختم

اد این حرف من یھ پیشنھ! دارم بھت میگم کاری انجام نده فقط چایی بیار
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حق مخالفت نداری؟ راست میگفت من کی ! دستور بود؟ متوجھ شدی؟! نبود

انقد زبون دراز شده بودم؟؟

؟ !!کی انقد زود جواب پس دادم و فکر کردم کھ من حق انتخاب دارم

ن بدون اینکھ چیزی بگم کمی نگاھم کرد کالفھ پوفی کشید و از در بیرو

... نفس راحتی کشیدم! رفت

دوباره ! جمالت آخرش خیلی تحکمی بود جوری کھ موی تنم سیخ شده بود

... بھ آینھ نگاه کردم 

تھ یھ زمانی شیف... چشمای سبزم از فرط گریھ سرخ شده بود و بی روح بود

بود  چشمام بودم منبع انرژی آرامبخش بقیھ بود ولی االن مثل چشمای میتی

و کھ مدتھاست مرده و تو سرد خونھ نگھ داری میشھ؛ پوزخند صدا داری ر

! لبم شکل گرفت

االن مگھ من با میت فرقی داشتم؟؟ 

... من خیلی وقت بود کھ مرده بودم ! ھیچی! ھیچی

اونجا کھ با یوسف ...ھمون موقع کھ بھ یوسف سیلی زدم تموم کردم

... خدافظی کردم اشھدم رو خوندم

! مردم... من... ھمون جا کھ مادرم جلوی گرمابھ راھش رو کج کرد

بلکھ ... سالھ مردن رو تجربھ کرده اونم نھ یکبار  14آره من این دختر 

..چندین و چند بار

پس چرا ھنوز ھم داشتم تو بدبختی دست و پا میزدم؟ 

ن چرا فکر میکردم کھ باالخره یھ روز خوب میاد باالخره تموم میشھ ای

!!  ولی زھی خیال باطل ھر دم از این باغ بری میرسد...بدبختی ھای من

... دوباره بھ آینھ چشم دوختم 

د ر.. . این روزا بھ دیدن رد انگشت ھای بقیھ رو صورتم عادت کرده بودم

 سیلی جواھر روصورت سفیدم بھم دھن کجی میکرد اما من باز ھم با این

ھمھ بدبختی وسختی و فکر و خیال زیر این ھمھ غم و غصھ مثل قبل 

... خوشگل بودم 
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درستھ کھ صورت سفیدم ! درستھ چشمام پر از غصھ بود و دلم پر از خون

پر شده بود از رد سیلی ھایی کھ خورده بودم ولی ھنوز ھم ھمون 

! ای کاش بھ جای زیبایی شانس داشتم.. معصومیت و زیبایی رو داشتم

! زیباییم بھ چھ دردم میخورد وقتی ھرروز تحقیر میشدم؟

! آھی کشیدم و آینھ رو پرت کردم گوشھ اتاق

ستھ شده با قدم ھای بلند و با احتیاط بھ حیاط پشتی برگشتم تمام میوه ھا ش

ار بود و داخل سینی چیده شده بود کارد و بشقاب ھا ھم مرتب روی ھم قر

.... داده شده بود بھ مطبخ برگشتم

... ده بودچایی دم کشیده بود و سینی ھا پر از لیوان و قندان ھا پر از قند ش

! ی؟امیرخسرو بھ چند نفر دستور داده بود کھ کار ھا رو بکنن آخھ برای چ

د کھ اون کھ تا حاال حتی یھ بارم با من ھم کالم نشده بود چطور ممکن بو

! نھ ؟یھو اونم در بدو ورود بیاد داخل اتاقم و بخواد یھ جوری بھم کمک ک

شروع کردم بھ ریختن چایی ھا تا جایی کھ میشد تالش کردم کھ ھمشون 

و لحظاتی بعد برای پذیرایی وارد حیاط بزرگ ! مثل ھم بھ رنگ باشن

... عمارت شدم

ھمھ خوشحال بودن و می خندیدن وقتی بھشون تعارف کردم کم کم پچ پچ 

... ھا شروع شد

»مگھ این دختر ھمون عروس جدیده نیست؟... وا«

! ؟نگاه کھ خدمتکار ھا ھمھ بھ گوشھ نشستن اونوقت این داره کار میکنھ

»آخھ برای چی

 انقد کھ بھش سیلی. طفلی دختره ی بیچاره صورتش رو ببین ھمیشھ کبوده

»!!میزنن اینجوری شده

این باز چندمی بود کھ بقیھ برام دلسوزی می کردن؟

یھ بار؟ 

دوبار؟ 
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سھ بار؟؟؟ 

دت کرده انقد زیاد بود کھ عا! انقد زیاد بود کھ آمارش از دستم در رفتھ بود

! دلسوزی! بودم بھ ترحم

» چقدرم خوشگلھ ماشاهللا مثل یھ تیکھ ماه میمونھ«

» چھ فایده کھ سیاه بختھ«

» شنیدم برای گل اندام ھم خاستگار اومده اونم چھ خاستگاری«

... وقتی اینو شنیدم قلبم انگار برای چند لحظھ از تپیدن ایستاد

؟؟ من االن چی شنیدم؟؟ برای گل اندام خاستگار اومده بود؟؟ آره... من 

یشون ھمینطور کھ چای تعارف میکردم دوباره گوشامو تیز کردم کھ ببینم بق

 اره خواھر خاستگاره ھم انقد پول داره خوشتیچھ کھ نگو و«! چی میگن

»نپرس 

» حاال می خوان چیکار کنن جوابشون چیھ؟؟

 چھ حرفیھ کھ میزنی معلومھ کھ قبول میکنھ یادت نیست مگھ چقد برای«

تو  پریچھره خاستگار میومد ولی ھر کدومو رو بھ بھونھ این کھ گل اندام

! خونھ اس رد میکردن

بھ  دختر کھ دیگھ ترشیده ولی ھمین کھ پریچھر اومد تو این خونھ مامانش

ل ھمھ می گفت کھ میخواییم برای گل اندام عروسی بگیریم و خیلی خوشحا

» !!بود

خون تو مغزم یخ کرد 

! مگھ امکان داره ھمچین چیزی ؟... خدای من

من صبح تا شب تو این خونھ صد بار مرگ رو بھ چشمم میبینم اونوقت 

اون طرف دارن نقشھ عروسی میکنن ؟؟ 

آخھ عروسی؟؟؟ 

! ردهمادرم حتی نیومده بود یھ سر بھ دخترش بزنھ ببینھ من زنده ام یا م

واقعا چطور دلش میومد؟ 

 بدون اینکھ چیزی بگم با سرعت!! چطور دلش باز میشد کھ عروسی بگیره 

.…بغض بھ گلوم چنگ انداخت.. بھ مطبخ برگشتم
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زاد کنم نمیتونستم نفس بکشم مدام بھ گلوم چنگ مینداختم کھ یقھ لباسم رو آ

چرا انقد ناراحت شده بودم؟؟ 

یعنی حسودیم شده بود؟ 

خواھری کھ مدام ! اونم بھ خواھرم؟ خواھری کھ نقشھ بدبختی منو کشید

! تشھواشو داشتم و کارھاشو انجام میدادم آرزو میکردم برای باز شدن بخ

! خواھری کھ منو تا پای مرگ برد

قرار بود ازدواج ! حاال اون داشت عروس میشد! چھ خواھر خوبی واقعا؟

! و من باید از غریبھ ھا اینو می شنیدم! کنھ

اید اینجا آره من اشتباه کردم تاوان ھم پس دادم اما گناھم چی بود کھ االن ب

! انقد غریب باشم

زشون گلھ دیگھ طاقت نداشتم من باید میرفتم خونھ مادرم آره باید میرفتم و ا

مین دومین و سو! میکردم کھ چرا منو تنھا گذاشتن؟؟ چرا اینجا رھام کردن

د سینی چای و شیرینی و میوه رو بردم دیگھ کم کم مجلس داشت تموم میش

م مدا! اما امیرخسرو بیشتر از اینکھ حواسش پیش عروسش باشھ بھ من بود

 !بھم نگاه میکرد و زیر چشمی بھ خدمتکار ھا میفھموند کھ بیان کمکم

راستش من خیلی وقت بود کھ دیگھ بھ خودم قول داده بودم بھ ھیچکس 

! خیلی وقت بود کھ فھمیدم بودم اعتماد یعنی مرگ! اعتماد نکنم

ابود من بھ عزیز ترین کس ھای زندگیم خواھرم و خالھ ام اعتماد کردم و ن

 علت کار ھای امیر خسرو.. شدم، داغون شدم ھزار بار مردم و زنده شدم

ی رو نمی دونستم و دلم ھم نمی خواست بدونم از اینکھ میخواست یھ جور

اه من چوب اعتمادم رو خورده بودم و بھ اشتب! بھ من کمک کنھ بدم میومد

وقتی کھ عروس و داماد وارد خونھ !! رو ھیچوقت دوبار تکرار نمیکنم

ھ شدن کم کم مھمونا ھم عزم رفتن کردن خیلی خوشحال بودم دلم میخواد ی

مت دل سیر بخوابم کمی منتظر موندم وقتی کھ حیاط تقریبا خالی شد بھ س

...اتاق کوچک خودم حرکت کردم

دم با صدای زلیخا سر جام میخ شدم آب دھنم رو قورت دا! کجا بھ سالمتی؟
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برگشتم سمتش و الب زدم

کرد و  چرخی دورم زد ابرویی باال انداخت و بھ حیاط نگاه! دارم میرم اتاقم

لب زد

! مگھ کاراتو انجام دادی کھ میخوای بری ؟

|! بلھ من پذیرایی کردم دیگھ کاری ندارم+ 

ھ جا فورا برو ھم!! یھ نگاه بھ اطرافت بندازی میفھمی کھ کارت تموم نشده

حرصم گرفت ! رو تمیز کن ظرف ھا رو بشور و حیاط رو آب و جارو کن

ی دستمو مشت کردم نفس عمیق کشیدم خواستم جوابشو بدم ولی چھ فایده ا

و داشت؟؟ حرکت بعدیش این بود کھ بیاد جلو با اون دست سنگینش بکوبھ ت

ادن وقتی کھ دید از جواب د! دھنم و یھ زخم ھم بھ بقیھ زخمام اضافھ بشھ

درضمن اتاق من و ...منصرف شدم لبخند رضایت بخشی زد و گفت آ

...شوھرم ھم خیلی کثیف شده آخھ میدونی

..چشمکی زد خم شد بھ سمتم و

سرشو خم کرد جلو و چشمک مسخره ای زد و گفت.... آخھ میدونی چیھ

نھ  امیر بھادر دم بھ ساعت میاد پیشم و منو میخواد من کھ نمیتونم بھش

پشت چشمی نازک کرد و با آب و تاب ادامھ داد... بگم

ارت رو انقد بھم وابستھ شده کھ نگو میگھ زلیخا اگھ تو اینجا نباشی من عم

ن دیگھ چون مدام پیشمھ اصال خدمتکار ھام نمیتونن بیا! بھ آتیش میکشم

رم اتاقم رو تمیز کنن حسابی کثیف شده خودمم کھ مجبورم روزی چند بار ب

! گرمابھ دیگھ

چینی بین ابروھاش داد و آب دھنش رو قورت داد

م واال با اون ندید بدید بازی و آبرو ریزی کھ سری پیش کردی دیگھ رو

!! نمیشھ تورو ببرم کسر شأنی برای من

صا مخصو... فعال کھ امیر بھادر خونھ نیستش سریع برو کارامو انجام بده

ھ عقم گرفتھ بود آخ! میدونی کھ چی میگم! رو تخت رو خیلی خوب تمیز کن

ت یکی نبود بھ این زنیکھ احمق و عقده ای بگھ حداقل میخوای واسھ خود
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و داستان سرایی کنی جوری بگو کھ خودت ھم باورت بشھ اخھ امیر بھادر ب

ر امیر بھادر اصال معلوم نیست ھ... گندو و چندش رو چھ بھ این کار ھا

ه چند ھفتھ یھ بار می ره حموم ھمیشھ بدنش بوی عرق و پھن گوسفند مید

! حاال داری منت چیو رو سر من میذاری؟

بھ فکر زن دوم !! امیر بھادر اگھ تورو دوست داشت سرت ھوو نمی اورد

نمی افتاد؟ سعی میکردم در مقابل دروغ ھای مسخره اش پوزخندم رو 

فتپنھان کنم قدمی بھ جلو برداشتم کھ برم دستوراتش رو انجام بدم کھ گ

ی کمکی حاال فعال امروز ھم تنھایی این کار ھا رو انجام بده تا فردا نیرو

یروی ن+میاد سراغت؟ با تعجب نگاھش کردم و ابرویی باال انداختم و گفتم 

! کمکی؟

قھقھھ ای زد و گفت دختریھ بیچاره خوشحال نشو چون تو تا اخر عمرت 

خرش کھ آقا بزرگ ازش سو استفاده کرد و آ! باید پھ کلفت باشی؟ مثل كلثوم

یز از فردا ھم عروس خانوم میاد زیر پای منو تم!  ھم شد حمال این خونھ

!!کنھ دوتایی کلفتی منو میکنید

دیگھ بقیھ حرفاشو نشنیدم این زن چی گفت ؟؟ آقا بزرگ از کلثوم سو 

! استفاده کرده؟؟ یعنی چی؟

ذھنم بدجوری ... بھ پدرشوھرم کھ سالھاست فوت شده میگفتن آقا بزرگ 

ا رسیدم درگیر شد با تمام خستیگم کار ھا رو انجام دادم وقتی بھ اتاق زلیخ

افل ای دل غ..میخواستم کارمو انجام بدم چشمم خورد بھ دستھ کلید روی در

د ھر طور کھ شده امشب بای!من چرا اون صندوقچھ رو فراموش کرده بودم؟

!  داخلش چی مخفی شده! برم ببینم راز اون صندوقچھ چیھ

ده و این کھ گذشتھ کلثوم چی بو... یھ چیزی مثل خوره افتاده بود بھ جونم

! چھ سر و سری با آقا بزرگ داشتھ ؟

اینکھ داخل اون جعبھ چیھ کھ مخفی شده

ال و ھرچقد کھ توان داشتم گذاشتم و اتاق رو تمیز کردم زلیخا چند تیکھ ط

 اسکناس رومیز گذاشتھ بود کھ مثال من برش دارم و فردا بندازه گردن
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 اما من ھر چقد ھم بچھ بودم ھر چقدم رعیت زاده بودم ولی ذات... من 

! داشتم

ب سر سفره ای نشستھ بودم کھ آقام بھ خاطر ھر یھ لقمھ اش از صبح تا ش

ون تا حاال حتی یھ لقمھ حروم از گلوم...عرق ریختھ بود و کار کرده بود

پایین

!نرفتھ بود

نم حتی اگھ یھ اتاق ھم پر طال باشھ من بھش دست نمی زنم چون خانوم جو

بھمون یاد داده بود کھ دزدی نکنیم حسود نباشیم چشممون دنبال مال 

... دیگران نباشھ 

م دیگھ تقریبا عصر شده بود و ھوا رو بھ تاریکی می رفت از اتاق اومد

بیرون بقیھ خدمتکار ھا داشتن سفره شام رو پھن میکردن بوی آبگوشت 

احت ھمھ جا پیچیده بود من ھم برای اینکھ بتونم غذا بخورم بیخیال استر

ر شدم و بھ بقیھ کمک کردم بوی سبزی تازه و ترشی و نون داغ فضا رو پ

…کرده بود دلم میخواست بھ دیگ آبگوشت رو خودم تنھایی بخورم

ستھ تو ھمین چند وقتھ کھ اینجا بودم انقد کم غذا خورده بودم کھ دستھ د

موھام می ریخت و استخونای صورتم زده بود بیرون وقتی کھ سفره رو 

نستم چیدیم بقیھ ھم کم کم پیداشون شد اومدن دور سفره نشستن من ھم میدو

یک و نمور کھ نمیتونم اینجا و کنار این خانواده غذا بخورم باید تو اتاق کوچ

... خدمتکار ھا باشم 

یھ دل  البتھ اصال برام مھم نبود چون اونجا راحت تر بودم حداقل میتونستم

 وقتی ھمھ دور سفره نشستن من منتظر بودم کھ جواھر غذا... سیر بخورم

رو بکشھ کھ پخش کنم بھ کاسھ من کھ رسید ابرویی باال انداخت و گفت

! عھ پریچھره مگھ تو عصری نگفتی کھ عصرونھ خوردی و سیری ؟

با گیجی بھش نگاه کردم ولی از چشماش معلوم بود کھ داره میگھ اگھ 

... مخالفت کنی فاتحھ ات خونده اس

م نگاھی بھ جمع و عروس و داماد جدید کردم لبخند مسخره ای زدم و گفت

!ممنون من سیرم! وای آره اصال حواسم نبود+
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 بغض بھ گلوم چنگ! عزیزم برای من فرقی نداره میخوای بیا برات بریزم

و تو دیگھ میتونی بری ت!  انداخت پلکی زدم و گفتم نھ مرسی نوش جونتون

!! اتاقت 

بوی گوشت و آبگوشت ھوش از سرم پرونده بود مثل بچھا برای غذا 

یرونمیخواستم گریھ کنم با خجالت سرمو پایین انداختم و از اتاق اومدم ب

…

د صدای قار و قور شکمم بھ گوش می رسید بغض انقدى بھم فشار آورده بو

با قدم  کھ دیگھ نتونستم بیشتر از این طاقت بیارم دستمو رو دھنم گذاشتم و

! کستھای بلند از ایون اومدم پایین و اونجا بود کھ بغضم با صدای بدی ش

 چرا مثل دختر بچھ ھای کوچولو واسھ!بھ خودم تشر میزدم کھ پریچھره؟

اه تو م! چند لقمھ غذا گریھ میکنی؟؟ مگھ بار اولتھ کھ غذا نمیدن بھت؟

ولی من بخاطر غذا گریھ نمی کردم ! ھاست کھ غذای خوب نخوردی

بخاطر نگاه پر از لذت و حس ! بخاطر شکستھ شدن غرورم گریھ میکردم

مثل  بخاطر اینکھ مثل یھ نادون از صبح تا شب! انتقام زلیخا گریھ میکردم

مدام نفس عمیق می !! اسب درشکھ کار میکردم و آخرش ھیچی بھ ھیچی

ز یادمھ کھ بخاطر من یھ پیا... بوی آبگوشت خانوم جونمو میداد... کشیدم

بزرگ پوست میکند و کلی ترشی میورد سر سفره من تا کمر خم میشدم و 

ست آبگوشتم رو تیلیت میکردم تازه خانوم جون کھ میدونست کھ من چقد دو

دارم یھ خورده ھم برام نگھ می داشت دور از چشم ھمھ تومطبخ می 

آھی کشیدم و بھ آسمون زل زدم صدای خنده ھاشون و برخورد ...خوردم

قاشق با ظرف ھا بھ گوش می رسید یھ خورده ھم اونجا نشستم وقتی کھ 

ود من آره االن وقتش ب.. میخواستم برم داخل اتاقم یاد اون صندوقچھ افتادم

ھ کلید کجا ممکن!فکر کن ...فکر کن پریچھره... باید می رفتم دنبال کلید

ون پاورچین پاورچین پلھ ھای ایو!! تو اتاق جواھر...باشھ؟؟ اررره خودشھ

سی رو طی کردم در اتاق اصلی تقریبا بستھ بود و میشد طوری رد شد کھ ک
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ھ با احتیاط و در یک حرکت از اونجا عبور کردم خوب میدونستم ک! نبینھ

خدا  اتاقی کھ از ھمھ بزرگتره و بھ ھیچ جا راه نداره خدا...اتاقش کدومھ

نو مدام پشت سرم رو نگاه میکردم کھ نکنھ کسی م!! میکردم کھ قفل نباشھ 

ستگیره باالخره بھ اتاق جواھر رسیدم با احتیاط د.. دیده باشھ و تعقیبم کنھ

سرم  مجددا پشت! در کمال تعجب در باز شد! رو با احتیاط باال پایین کردم

نفس ! رو نگاه کردم وقتی خیالم راحت شد رفتم داخل و درو قفل کردم

 خدای..فانوس گوشھ اتاق رو برداشتم و جلوی صورتم گرفتم.راحتی کشیدم

د ھا دور تا دور اتاق رو گشتم داخل کم! من اینجا ھمھ چیز گرون قیمت بود

! بودو کشو ھا حتی داخل بالشت و زیر تخت ھمھ جا رو گشتم اما نبود کھ ن

…باید جواھر رو زیر نظر می گرفتم کھ بدونم کلید رو کجا مخفی کرده

بس_خون#

93_پارت #

ید تا دو مرتبھ تمام اتاق رو گشتم ولی نبود کھ نبود بیخیال گشتن شدم با

تاق پاورچین پاورچین از ا!زمانی کھ جواھر نیومده برگردم تو اتاق خودم 

م نور اومدم بیرون اما ھمین کھ درو اتاقش رو بستم خواستم وارد راھرو بش

 فانوس راھرو رو روشن کرد نفس تو سینم حبس شد بدون اینکھ بخوام بھ

زی تو اون تاریکی چی..چیزی فکر کنم درو اتاق رو باز کردم پریدم داخل 

خلش و رو نمیتونستم ببینم در یکی از کمد ھای قدی رو باز کردم و رفتم دا

 نفس نفس میزدم قلبم وحشیانھ خودشو بھ سینھ ام میکوبید.... درو بستم

باز شد  بعد از چند ثانیھ در اتاق! خدای من حاال باید چھ غلطی بکنم اینجا؟

دستمو رو دھنم ... و بھ دنبالش صدای قدم ھای کسی فضا رو پر کرد

گذاشتم کھ صدای نفس ھامو نشنوه فقط دعا دعا میکردم کھ یکی از 

ھ طولی نکشید ک... خدمتکار ھا باشھ چون اگھ جواھرباشھ من کارم تمومھ

صدای جواھر تو اتاق پخش شد

ای و بھ دنبالش صد... یھ لیوان آب و قرص آرامبخش برای من بیار!! کلثوم

ن تا آه از نھادم بلند شد خدایا خودت یھ جوری کمکم کن یعنی م! چشم کلثوم
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بكنم  ؟ تازه فرصت کردم کھ نگاھی بھ اطرافم!فردا باید تو این کمد بمونم

د کم...تاریکی مطلق ھمھ جا رو فرا گرفتھ بود با دست کمد رو لمس کردم

ای !! ھ لباس بود؟ فردا حتما جواھر اینجا رو باز میکنھ کھ لباس تازه بپوش

... پریچھره احمق این چھ کاری بود کھ کردی ھر بالیی کھ سرت بیاد حقتھ

تا ! ھمینجوریش کھ سرت بھ کار خودت بنده ھزار جور حرف بھت میزنن

یھ روز دست روت بلند نکنن روزشون شب نمیشھ وای بھ حالت کھ بفھمن 

ده بھ ھزار تا گناه کر!! اومدی تو اتاق جواھر و داشتی فضولی می کردی 

و دست و پام یخ کرده و استرس بند بند وجودم ر! و نکرده محکومت میکنن

!ودنمی دونم چقد گذشت فقط میدونم کھ زمان ایستاده ب!! احاطھ کرده بود

ر وقتی کھ خواستم با عشقم فرا! خدایا وقتی کھ عاشق شدم ھوامو نداشتی

... شبوقتی کھ زیر باد کتک بودم منو ندیدی؟ فقط یھ ام! کنم ھوامو نداشتی

من ھر طور کھ شده باید ! فقط امشب منو ببین! امشب ھوامو داشتھ باش

در از  با صدای تقھ! امشب از اتاق میرفتم بیرون وگرنھ فاتحھ ام خونده بود

؟ صدای زمخت !خانوم جان اجازه ھست... +فکر و خیال اومدم بیرون

رو  بذارش! جواھر پیچید تو گوشم بیا تو؟ سالم خانوم جان اینم قرص و آب

|! با من امری ندارید؟+|! پاتختی

راستی بھ رسم ھر شب تمام خدمتکار ھای راھرو و ........نھ میتونی بری

!دری کھ بھ این اتاق ختم میشھ رو مرخص کن

چرا جواھر میخواست کھ ... چینی بین ابرو ھام دادم ! چشم خانوم جان

…خدمتکار ھا برن؟؟ این برخالف قوانین عمارت بود

بس_خون#

94_پارت#

ھرشب تا صبح ! چرا باید ھمھ جا خلوت میشد اونم این وقت شب ؟

ر و خدمتکار ھا و نگھبان ھا کنار در خروجی و راھرویی کھ بھ اتاق جواھ

زدی زلیخا ختم میشد نگھبانی میکردند کھ مبدا کسی دسیسھ کنھ یا بخواد د

اونوقت مرخص کردنشون درست نبود، بود؟؟ بھ جای | ! ای صورت بگیره
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کار می لنگید در اون تاریکی شب و در کمد تنگ مغزم آژیر خطر کشید 

 صدای ھورت کشیدن آب... اینجا داشت اتفاقاتی می افتاد کھ درست نبود

رو کھ شنیدم حدس زدم کھ قرصش رو خورده و بعد صدای قدم ھاش اتاق 

د نمی دونم چق... استرس داره و کالفھ اس... رو پر کرد انگار کھ نگرانھ

اقت گذشت احساس خفگی بھم دست داده بود دیگھ بیشتر از این نمیتونستم ط

یگھ بیارم انگار کھ یکی دستشو گذاشتھ بود رو گلوم و داشت خفم میکرد د

... ردنمیتونستم بیشتر از این تو این کمد دوام بیارم تقھ ای بھ شیشھ خو

دست از تقال کردن برداشتم و گوشامو تیز کردم صدای جواھر کھ سعی 

! !نگران نباش بیا تو کسی نیست+میکرد خیلی آروم صحبت کنھ رو شنیدم 

از یعنی کی میتونست باشھ ؟؟ چند دقیقھ در سکوت گذشت و بعد در اتاق ب| 

ل صدای مردی پیچید تو اتاق سالم خانوم دیر کھ نکردم؟ سالم مث... شد 

صدای جیر جیر تخت | ! چرا سر پا ایستادی بیا بشین! ھمیشھ بھ موقع

ن مدتی بینشون سکوت بود و ای| ! نشون میداد کھ دوتاشون رو تخت نشستن

بار ھم اون مرد نا آشنا بود کھ سکوت رو شکست

اق صدای کالفھ و ناراحت جواھر تو ات! امروز تو این عمارت چھ خبر بود؟

ه امیرخسرو خبر داده کھ دارم برمی گردم با عروسش پاشده اومد+پیچید 

!!  منم بخاطر در و ھمسایھ گفتم حاال یھ مراسم کوچیکی ھم بگیریم دیگھ

ملھ ببین یھ دعا ھم می خوام برای این عروس جدیده بنویسی کھ یھ وقت حا

کدوم عروس جدیده؟ ھمون کھ خونبس شده؟ نھ بابا اون گورش کجا ! نشھ

سقط  بود کھ کفنش کجا باشھ من انقد بھش عذاب میدم کھ اگھ حاملھ ھم بشھ

... اواسھ زن امیر خسرو یھ دعا بنویس دقیقا کپی دعای زلیخ...بشھ بچھ اش

 امروز سعی میکرد از در دوستی وارد بشھ دختریھ! نمی خوام حاملھ بشن

خیلی خب حاال خودتو ناراحت نکن اون ! ایکبیری بھ من میگھ مامان

من دعا رو می نویسم بذار تو ...میخواد تورو بکشونھ سمتخودش دیگھ

ولی از من می شنوی واسھ این عروس خون بس ھم پھ دعا ..بالشتش

 جواھر نفسش رو با صدا داد بیرون... فردا میشھ قوز باال قوز! بنویسم

…اول واسھ این دختره بنویس! خیلی خب+وگفت 
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! فتاد؟ضربان قلبم رفتھ بود رو ھزار خدای من اینجا داشت چھ اتفاقاتی می ا

ش خدا رو قبول داشت ؟؟ چطور دل| ! این زن اگھ شیطان نبود پس چی بود؟

م موی تنم سیخ شده بود ھض! میومد کھ برای بدبختی عروسش دعا بنویسھ ؟

!حرف ھای کھ شنیدم خیلی سخت بود اما این تازه شروع ماجرا بود

 با صدای خنده ی ریز! خیلی وقتھ کھ باھم نبودیم امشب حالش رو داری؟

ل بود؟؟ مغزم قف. خدای من اینجا چخبر.... جواھر ھنگ کردم و مدتی بعد 

اب بودم من خو! شده بود اتفاقاتی کھ داشت می افتاد برام غیر قابل باور بود

 جواھر... نیشگون محکمی از ران پام گرفتم نھ نھ خواب نبودم! مگھ نھ؟

بودم  داشت چیکار میکرد؟؟ اینکھ تو اون اتاق بودم و شاھد رابطھ نامشروع

یر اگھ امشب ام...حالم داشت بھم میخورد یھو یھ چیزی بھ ذھنم خطور کرد

وباره بھ بھادر بره بھ اتاقم و ببینھ من نیستم چھ غلطی کنم؟؟ جز اینھ کھ د

ت بده تھمت دیگھ بھم میزنن؟؟ خدایا التماست میکنم منو از این وضعیت نجا

و دل و روده ام بھم میپیچید انگار کھ می خوام ھر چی خورده و نخوردم

سی باال بیارم دستمو رو دھنم گذاشتم کھ صدای نفس ھای عمیقم بھ گوش ک

ظی نمی دونم چقد طول کشید ولی باالخره تموم شد و اون مرد خداف.. نرسھ

دیگھ صدایی از جواھر نیومد نمی دونم شاید میخواست ... کرد و رفت

رسم چقد دیگھ باید اونجا میموندم؟؟ بھ ساعت ؟؟ دوساعت؟؟ است... بخوابھ

تنگی نفسم بھ خاطر فضای کوچیک یھ طرف و گرسنگی ھم یھ .. یھ طرف

 انقد اونجا منتظر موندم کھ صدای... طرف معدم مدام قار و قور میکرد

فتم خروپف جواھر بلند شد آره االن بھترین فرصت بود باید از اینجا میر

مد بھ آھستگی در کمد رو باز کردم با ورود ھوای تازه داخل اون ک! بیرون

د از تنگ احساس کردم کھ ریھ ھام جون تازه گرفت تند تند نفس میکشیدم بع

و مدتی خیلی آروم قدم برداشتم و از اون کمد کوفتی اومدم بیرون درش ر

یکی دو تیکھ لباس بیشتر تنش نبود ... بستم و بھ سمت جواھر برگشتم
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ترجیح دادم بیشتر از این نگاھش نکنم پاورچین پاورچین بھ سمت در 

بار  خروجی رفتم و خیلی آروم دستگیره رو باال و پایین کردم برای آخرین

.........بھ جواھر نگاه کردم کھ ناگھان تکون خورد و

بس_خون#

96_پارت#

 با تکون خوردن جواھر نفس تو سینم حبس شد خدای من نکنھ کھ از خواب

 نفسم! بیدار بشھ ؟؟ با وحشت بھش نگاه میکردم رو تخت خوابش غلتی زد

ھ ھمیشھ رو با صدا دادم بیرون قدمی بھ جلو برداشتم کھ با دیدن جلیقھ ای ک

! بھ تن جواھر بود سر جام میخ شدم نکنھ کلید داخل اون جلیقھ باشھ ؟

وار پاورچین پاورچین بھ سمت جلیقھ رفتم کھ دقیقا نزدیک تخت از میخ دی

 احساس میکردم کھ استخونام صدا میده خیلی آروم نفس! آویزون شده بود

س از استر! جلیقھ رو اوردم پایین و با احتیاط جیباشو گشتم! می کشیدم

با ! زیادم صورتم خیس عرق شده بود و قطره قطره از پیشونیم می ریخت

خودش ! برخورد دستم بھ یھ چیز فلزی لبخندی از سر آسودگی زدم

ھ رو دستھ کلیدش اینجا بود؟ بھ آرومی دستھ کلید رو خارج کردم جلیق.بود

دم سر جاش انداختم و در حالی کھ با نوک انگشتام راه میرفتم ازش دور ش

نوز و کالفھ پوووووفی کشیدم ھ! از اون اتاق لعنتی خارج شدم و درو بستم

ھ ھم ھضم چیزایی کھ شنیده بودم برام سخت بود ولی مھم تر از اون دست

رو چون میدونستم کھ داخل راھ! کلیدی بود کھ باالخره تونستم پیداش کنم

و با رسیدن بھ حیاط سوز سرما ر! کسی نیست با خیال راحت قدم برمیداشتم

 بھ اتاقم نگاه! اونجا داخل اون کمد تنگ ھوا خیلی گرم بود! حس کردم

شک ندارم کھ امیر بھادر امشب ! فانوسش ھنوز ھم روشن بود! کردم

ور نقره ن... نیومده سراغم چون اگھ متوجھ نبودم میشد الم شنگھ بھ پا میکرد

ای ماه روی آب زالل حوض وسط حیاط حس خوبی بھم میداد پاتند کردم 

نمیدونم چقد از شب گذشتھ بود ولی دیگھ کشش ھیچی رو ! سمت اتاقم

م دلمم نمیخواست حتی اگھ ماجرایی ھم باشھ من اونو امشب بفھم! نداشتم
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لید سرمورو بالشت گذاشتم و ک!! چون مغزم بھ اندازه کافی پوکیده شده بود

جالب بود چون اتاق من از کمد ... رو پشت یکی از پشتی ھا مخفی کردم

ول با ھر بدبختی ای کھ بود خوابیدم ولی بھ خودم ق!! جواھر سرد تر بود

ھ قبل از اینک! دادم کھ صبح زود بیدار شم و بھ سراغ اون صندوقچھ برم

!!جواھر دنبال کلیدش برگرده

بس_خون#

97_پارت#

 ھنوز چند ساعت نشده بود کھ خوابیده بودم با صدای اذان کھ از مسجد

 نزدیک عمارت پخش میشد از خواب بیدار شدم االن بھترین فرصت بود کھ

ر با اینکھ خوابیده بودم ولی اصال خستیگم د! برم دنبال اون صندوقچھ 

ا با ھر سختی کھ بود از ج! نرفتھ بود احساس میکردم کھ ھنوزم کوفتھ ام

 آب سردو رو صورتم پاشیدم. لبھ ی حوض نشستم! بلند شدم و رفتم بیرون

قد ای کاش ان| ! کھ خوابم بپره ای کاش سر اون صندوقچھ لعنتی نمی رفتم

نمی دونستم کھ با باز شدن اون صندوقچھ ... کنجکاوی نمی کردم 

و  از جا بلند شدم... اصراری برام فاش میشھ کھ زندگیم رو عوض می کنھ 

م دقیقا بھ سمت انباری پشت بوم رفتم کلید رو توی دستم فشار دادم نمیدونست

ین کار با ا! بھ تنھایی! دارم دنبال چی میگردم؟؟ من محکوم بودم بھ بدبختی

 چیو میخواستم ثابت کنم ؟؟ من دیشب شاھد مخفی ترین راز جواھر بودم

زش و مثال میخواستم باھاش چیکار کنم؟؟ جرئت اینو داشتم کھ اتو بگیرم ا

جکاوی تھدیدش کنم؟؟معلومھ کھ نداشتم پس چھ دلیلی داشت کھ بخوام انقد کن

اری در انب! سری تکون دادم کھ این افکار مسخره دست از سرم برداره! کنم

فتھ رو باز کردم دو مرتبھ بھ اطرافم نگاه کردم ھمھ جا در تاریکی فرو ر

دم وارد انباری شدم اه لعنتی ای کاش فانوسی چیزی با خودم می اور! بود

نمیشد  نھ اینجوری! بھ سختی میتونستم جلوی پامو ببینم! اینجا خیلی تاریکھ

ھ ھمین کھ خواستم پامو بذارم بیرون با دیدن چیزی گوش| ! باید برگردم

ال انباری کھ برق میزد ایستادم جلوتر رفتم با دیدن فانوس کوچیک خوشح
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! شدم بھ ھر سختی ای کھ بود روشنش کردم و جلوی صورتم گرفتمش

زیر فرش ھا؟ بیرون کشیدمش و دونھ ... صندوقچھ ھنوز ھم ھمونجا بود

پیدا  دونھ کلید ھارو امتحان کردم خیلی طول کشید تا بتونم کلید اصلی رو

!! بمکنم اما وقتی کھ صدای چرخیدن قفل رو شنیدم لبخند رضایت اومد رو ل

با دستم خاک روی صندوقچھ رو کنار زدم و آروم بازش کردم صدای 

 چند تا سجل و چند تا کاغذ و... جیکر جیکر لوالھاش تو انباری پخش شد

ھ یھ گردنبند با پالک یاقوتی بزرگ اونجا بود انقد سنگش خوشگل بود ک

کاغذ ھا رو نگاه کردم چیزی ازشون سر در !! محو زیباییش شده بودم

ا نیوردم ھمینطور کھ داشتم ھمھ رو از ھم جدا میکردم با افتادن چند ت

 ھیچ کدوم از چھره ھا! عکس سیاه سفید از داخل برگھ ھا توجھم جلب شد

چی این ھمھ نقشھ کشیدن و این ھمھ تالش ھی! ھمش ھمین بود؟!رونمیشناختم

ھ شناسنامھ ھا رو دون! این کاغذ ھا بھ چھ دردم میخوره اخھ! بھ ھیچی؟

عروس ؟؟؟تازه عرررروس ؟؟... دونھ باز کردم و با دقت نگاھشون کردم

بس_خون#

98_پارت#

ای بمیری پریچھره کھ | ! خون تو مغزم یخ کرد...نفس تو سینم حبس شد

ھمینو میخواستی؟؟ االن با چھ رویی ! ھمیشھ گند تازه درست میکنی

! میخوای بری بیرون؟ بری بگی این وقت صبح تو انباری چی میکردم؟

م کلید رو تازه اونم با اون سابقھ درخشانی کھ داشتی؟ با عجلھ از جا بلند شد

خودمو مرتب کردم فانوس ! مخفی کردم و صندوقچھ رو ھل دادم سر جاش

مھ رو خاموش کردم و از انباری خارج شدم احساس میکردم کھ قلبم تو دھن

فتم از استرس نزدیک بود جاموخیس کنم دستمو از دیوار انباری گرفتم و ر

ین جلو وقتی بھ لبھ پشت بوم رسیدم نشستم رو زمین و سرمو خم کردم پای

م کھ ببینم تو حیاط چھ خبره؟ جواھر دستشو رو کمرش گذاشتھ بود و مدا

میگفت

تازه عروس؟ تازه عروس ؟؟ االن باید چیکار میکردم؟ جواھر این وقت 
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یچ صبح با من چیکار داشت؟ دیگھ دخلم اومده بود دیگھ کارم تموم بود ھ

واب جوره نمیتونستم از اینجا خالص بشم مدتی بعد کم کم اھالی منزل از خ

خانوم جان؟ شما ! +اولین کسی کھ اومد بیرون کلثوم بود... بیدار شدن

ز اونی حالتون خوبھ؟ اتفاقی افتاده؟ من نمیدونم چرا ھمھ باید بیدار بشن ج

!کیو؟! +کھ دارم صداش میکنم

 چرا آب گرم نکرده کھ وضو بگیرم؟ خدایا! برو بیدارش کن! تازه عروسو

نماز؟ وضو؟ لعنتی تو مگھ غسل کردی؟؟ ! این زن داشت چی می گفت ؟

ھ کلثوم ب! چرا انقد نمایش بازی میکرد! وای این جواھر چجور آدمی بود؟

ضربان قلبم رفت روی ھزارا االن درو باز میکنھ و ! سمت اتاق من رفت

قتی کھ دقیقا و! خدایا بھ دادم برس! میبینھ کھ من نیستم حاال چھ غلطی کنم؟

اھر بھ اتاقم رسید و خواست درو باز کنھ دیگھ من اشھدم رو خوندم کھ جو

گفت

احمق ! مگھ نگفتین تازه عروسو بیدار کنم؟+ چی کار داری میکنی؟؟ 

یھ ذره ! من کی بھ این غربتی گفتم عروس؟| !! منظورم زن امیر خسروعھ 

! عقل تو سرت نداری تو؟ اول صبحی نرو رو اعصابم برو بیدارش کن

با ! ھاینجا باید کار کن! مگھ اینجا خونھ باباشھ کھ مثل خانوم زندگی کنھ

حال اینکھ جواھر مثل ھمیشھ خورد و تحقیرم کردبود ولی از این بابت خوش

ادم و بودم انگار کھ جون تازه گرفتم سرمو باال آوردم و بھ انباری تکیھد

و دستمور! نفس عمیق کشیدم ولی چھ استرسی داشتم کل بدنم عرق کرده بود

بل طلوع باید تا ق! وسایلی کھ داخل لباسم قایم کردم گذاشتم و فشارشون دادم

ل لباس کلید رو ھم بذارم داخ! آفتاب برگردم تو اتاقم و یھ جا قایمشون کنم

|!! جواھر کھ شک نکنھ

بس_خون#

99_پارت#

... ھنوز چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ زن امیر خسرو اومد بیرون

کردم  صدای داد و بیداد جواھر ھمھ جا پخش شده بود دوباره بھ پایین نگاه
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افھ جواھر از موھای دختر بیچاره گرفتھ بود من از این فاصلھ تونستم قی

! خوشگلش رو ببینم

لی افھ اش خواب آلود بود وموھاش طالیی بود درستھ کھ اول صبح بود و قی

! میتونستم اون دختر رو درک کنم!! من محو زیباییش شدم

 با ھر حرفی کھ جواھر بھش میزد قلبم فشرده میشد چون من روزی چندین

ر و چند بار تمام این تحقیر ھا رو تحمل میکردم و حاال نوبت این دخت

... بیچاره بود

! دختری کھ ھمین امشب دعای حاملھ نشدنش رو نوشتھ بود

 بعد رابطھ نامشروعش با اون دعا نویس شیطان و حاال مواخذه کردن یھ

! دختر بی گناه برای اینکھ آب گرم نکرده برای وضو؟

ا با چھ رویی نماز می خوند؟ اینکھ از صبح ت! وضو و نمازی کھ باطل بود

شب برای بقیھ دعا می نوشت؟ 

برای بدبختی و اجاق کوری بقیھ حاضر بود حتی دست بھ تن فروشی ھم 

! چطور دلش میومد؟! بزنھ

! این زن مادر بود؟ چرا بویی از انسانیت نبرده بود؟

د و زنی کھ مدام منی کھ ھیچ تقصیری در قتل نداشتم رو مدام تحقیر میکر

بغض تو گلوم جمع ! کتکم میزد؛ بعد وضو می گرفت کھ بھ خدا چی بگھ؟

... شده بود مثل ھمیشھ 

 منی کھ بھ خوشگلی معروف بودم حاال زیر چشمام از گریھ زیاد ھالھ ی

! مشکی افتاده بود

سری بھ نشونھ تاسف تکون دادم و شاھد تحقیر اون دختر شدم

فکر کردی چھ خبره اینجا؟؟ 

و  نھ دختر جون تو این خونھ فقط خانوم منم ھر کس بھ کاری دستش گرفتھ

گرم  انجام میده وظیفھ توھم اینھ کھ یک ساعت قبل از اذان بیدار بشی آب

م کنی منتظر بمونی کھ من بیدار بشم و آب بریزی تا وضو بگیرم بعدش ھ

حالیت !  کمک خدمتکار ھا میکنی تا نون بپزن و صبحانھ رو آماده کنن

! شد؟
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دختر بیچاره سرشو اندختھ بود و با سر حرفاشو تایید میکرد؟ 

! کنم مھر اون دختر انقد بھ دلم نشستھ بود کھ دلم میخواست بھ حالش گریھ

بعد از اینکھ حسابی تحقیرش کرد بھش گفت کھ گورش ! خیلی دلنشین بود

رو گم کنھ یھ نگاھی بھ اتاق منم انداخت بھ کلثوم گفت

! این غربتی رو ھم بیدار کنید

لبخند تلخی زدم وقتی کھ ! بعد ھم رفت وضو گرفت و راھی اتاقش شد

ی کلثوم ھم رفت داخل عمارت با قدم ھای تیز پلھ ھای ایون رو دوتا یک

نفس ! وکردم و با عجلھ خودمو بھ اتاقم رسوندم و درو بستم و خزیدم زیر پت

راحتی کشیدم تند تند نفس می کشیدم کھ در اتاقم باز شد

! پریچھره؟

! مادر بیدار شو

م وقتی کھ صدای نفس ھای منو شنید بقیھ حرفش رو خورد اومد داخل کنار

نشست و لب زد خوبی؟؟ 

چرا انقد نفس نفس میزنی؟

بس_خون#

100_پارت#

نیم خیز شدم و گفتم 

دستشو رو پیشونیم گذاشت و گفت! ھیچی خواب دیدم+

و چرا انقد یخ کردی انگار بیرون بودی؟ آب دھنمو قورت دادم و سوالش ر

با سوال جواب دادم 

! کلثوم کلھ سحر اصول دین می پرسی؟+

سرشو پایین انداخت و با شرمندگی گفت

ر داریم ببخشید خانم جان اومدم بیدارتون کنم امروز باید بریم چشمھ کلی کا

! کھ باید انجام بدیم

آخ آخ اون پتو دیروزی روپاک یادم رفتھ بود + 

رفت  بدون اینکھ چیزی بگھ از اتاق! کلثوم خیلھ خب تو برو منم االن میام
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! بیرون

لید این وسایل رو باید کجا قایم میکردم من حتی کمد نداشتم در اتاقمم ک

خیلی بی ! نداشت ھرکس دلش میخواست سرشو مینداخت و میومد داخل

! شھدرو پیکر بود اگھ کسی ببیندش یا دست خدمتکار ھا بیفتھ خیلی بد می

فھمم من مدام فکر میکردم کھ یھ رازی تو این برگھ ھاست کھ من نمیتونم ب

اون چیھ؟ 

د دنبال بای! تنھا جایی کھ فعال میتونستم بذارمش داخل بقچھ ی لباس ھام بود

رخت خوابم رو مرتب کردم و از اتاقم بیرون ! بھ جای خوب و امن باشم

 اومدم ھمسر امیر خسرو مثل فرفره مشغول کار کردن بود داشتم با دقت

شم نگاھش میکردم کھ با دیدن جواھر باالی ایون کھ مثل مالک دوز بھم چ

...دوختھ بود استرس گرفتم جارو رو برداشتم و مشغول شدم

ی فکر! کلید رو توی لباسم فشار میدادم یھ جوری باید میذاشتمش سر جاش

بھ ذھنم رسید کلثوم رو صدا کردم و گفتم 

دش مکث کرد و یھو انگار کھ چیزی یا! جواھر خانم ھم لباس کثیف داره؟+

افتاده باشھ دو دستی زد از سرش و گفت

! خدا مرگم بده

قدمی بھ جلو برداشت و گفت خانم گفتھ بود کھ ملحفھ تختش رو بشورم 

... خوبھ گفتی ایشا� خیر از جوونیت ببینی مادر

 دوباره صحنھ ھای دیشب از جلوی چشمم رد شد مو بھ تنم سیخ شد دستشو

گرفتم و گفتم 

رسیدابرویی باال انداخت و با شک پ! بذار باشھ من این کارو انجام میدم+ 

! چرا؟

ین چھ می دونم شاید تونستم با این کار ھا نظرش رو جلب کنم دست از ا+

كلثوم لب ورچید و گفت|! دشمنی مزخرفش برداشت ھوم؟

! ھر طور شما بخوایین

با خوشحالی رفتم داخل عمارت خوشبختانھ دوباره اون راھروی طوالنی 

ردم خالی بود جواھر ھم تو ایون بود پس با خیال راحت در اتاق رو باز ک

160



...بھ ھمون جایی کھ جلیقھ آویزون بود نگاه کردم

 حتما جواھر اون لباس روپوشیده و من دقت!  ای داد بیداد اونجا نبود

! نکردم

اعصابم خورد شد ولی بعدش یھو یھ فکری بھ ذھنم خطور کرد کلید رو 

ز جیبش دقیقا  کنار مبل در امتداد اون میخ رو زمین انداختم کھ فکر کنھ ا

! افتاده

ملحفھ سفید رو با حالت بدی جمع کردم و مدتی بعد راھی چشمھ شدیم

بس_خون#

101_پارت#

با اینکھ طبق رو سرم بود خودمو نزدیک کلثوم کردم و زمزمھ کردم 

کلثوم یھ چیزی بپرسم راستشو میگی؟ +

اره بپرس خانوم جان؟ 

! بھ من نگو خانوم جان

 اشک! می دونی کلثوم تو مثل مادرمی! دوست دارم منو پریچھره صدا کنی

تو چشماش حلقھ زد و گفت

! دوست داشتم کھ بگم تو ھم مثل دختر منی ولی من ھیچوقت مادر نشدم

از گذشتھ برام میگی؟ + 

چند سالھ تو این عمارتی؟

 خیلی وقتھ شاید بھتره کھ بگم من تمام عمرم رو تو این عمارت بودم و

ھمین جا ھم می میرم بغض کرده بود یا من اینجوری حس کرده بودم؟

! دلت میخواد در موردش حرف بزنی؟ قبال ھم یھ چیزایی بھم گفتی

آھی کشید و گفت

ھر روز و ھر روز بھ این سرنوشت شومم ...نمیدونم از کجا بگم راستش

بادی فکر میکنم ولی االن انگار یادم نمیاد چیشد کھ روزگار منو بھ این آ

... بھ این عمارت...اورد

ر زا  منم مثل خودت رعیت زاده ام قیافھ ننھ آقامو یادم نمیاد چون ننم س
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کرده  رفت آقام ھم بھ چھلم نرسیده یھ زن دیگھ گرفت اون زنھ ھم اول قبول

قد از بود کھ منو بزرگ کنھ بعدش تو گوش آقام خوند کھ این بچھ نحسھ و ان

ردن من بد گفت کھ آقام منو از خونھ انداخت بیرون و داداشم و زنش منو ب

مھ خونشون و اونجا بزرگم کردن ھنوز ده سالم نشده بود کھ زن برادرم ھ

دواج اینا رو برام تعریف کرد و گفت کھ نمیتونن منو نگھ دارن و باید از

ر کنم و یھ سال بعدش منوبھ یکی کھ چھل سال از خودم بزرگ تر بود شوھ

! دادن

! یادمھ کھ اون روزا بھ اون پیرمرد میگفتم بابا

بعدش بھم گفت کھ من شوھرتم اینجوری صدام نکن ھنوز بھ سال نرسیده 

! بود کھ شوھرم مرد و من در سن یازده سالگی بیوه شدم

مادر شوھرم گفت باید عقد اون یکی پسرم شی برای ما اوف داره کھ 

! عروسمون بیوه بمونھ یا با کس دیگھ ازدواج کنھ

ھ از من ھم ترسیدم و شبونھ از اون آبادی فرار کردم نمی دونم چطور شد ک

اینجا سر در آوردم نصف شب بود و من نزدیک چشمھ البھ الی درخت ھا 

نھ منو برد از سرما داشتم میمیردم یھ مرد اومد پیدام کرد و بھم پناه داد شبو

.... بھ خونش صبح بیدار شدم دیدم کھ تو این عمارتم

... سکوت کرد

بھ چھره گرفتھ اش نگاه کردم چی بود کھ نمیتونست برام تعریف کنھ؟ 

خب؟ +

بعدش چیشد؟ 

 چینی بین ابروھاش داد با اینکھ میخواست لرزش صداشو کنترل کنھ اما

ناموفق بود ھیچی از اون موقع تا حاال من تو این عمارت بھ عنوان 

! خدمتکار دارم زندگی میکنم

م بھ چشمھ کھ رسیدیم طبق ھا رو گذاشتیم زمین رو بھ روش نشستم و گفت

! نھ بقیھ اش رو بھم بگو+

..کالفھ شد آبی بھ دست و صورتش زد و نالید

بس_خون#
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102_پارت#

دنبال چی  میگردی تو این سواال؟ 

 دنبال ھیچی فقط میخوام بدونم گذشتھ ی این عمارت چی بوده؟ کلثوم+ 

بدون اینکھ جواب بده مشغول خیس کردن لباس ھا شد با سماجت گفتم 

توروخدا بگو آخھ من ھم با اینکھ مدت زیادی نیست اومدم ولی یھ + 

! چیزایی فھمیدم

چشماشو ریز کرد و پرسید مثال چی؟؟ 

تا وقتی کھ تو نگی من نمیتونم توضیح بدم ببین داخل عمارت جواھر 

 خوشش نمیاد من باھات زیاد حرف بزنم االن بھترین وقتھ خواھش میکنم

سکوت کرد از چشماش خوندم کھ بر ! بگو بعدش تو این عمارت چی شد؟

خالف میلش راضی شده انگار کھ میدونست من سمج تر این حرفام کھ 

کن  بخوام پا پس بکشم اگھ چیزی تو ذھنم بره تا وقتی کھ انجامش ندم ول

! ماجرا نمیشم

چند روز از اومدنم بھ عمارت می گذشت اولش خیلی احساس غریبی 

 میکردم ولی بعدش کم کم با ھمھ اھالی عمارت آشنا شدم و من ھم جزوی

... از خدمتکارھا شدم

م بھ چشمھ زالل خیره شد انگار کھ داشت گذشتھ خودشو مثل یھ فیلم برا

...پخش میکرد

! دختر زرنگی ھستی آفرین

ازت خوشم میاد اسمت چی بود؟  روسری رنگ و رو رفتھ ای کھ از خونھ 

مادرشوھرم دزدیده بودم رو کشیدم جلوتر و با خجالت گفتم 

!کلثوم+

چند سالتھ؟ 

! یازده سالمھ آقا+

وقتھ  با اینکھ سنت کمھ ولی اکثرا ھمھ کار ھا رو بلدی انجام بدی خیلی+ 

! کھ زیر نظرت دارم
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خب بگو ببینم اونشب تو جنگل چیکار میکردی ؟

! را راستش از خونھ مادرشوھرم فرار کردم

چشماش از فرط تعجب گرد شد

شوھرت؟ 

! مگھ تو ازدواج کردی؟

!بلھ آقا+

لكیھ؟ پس اینجا چیکار میکنی فردا پس فردا میاد پیدات می کنھ فکر کردی ا

! برای ما ھم حرف در میارن پاشو برو دنبال زندگیت پاشو

! شوھرم فوت شده آقا+

نمی دونم چرا احساس کردم کھ چشماش برق زد و خوشحال شد وقتی کھ 

نگاه کنکاشگر منو دید خودشو جمع و جور کرد و گفت

! کھ این طور

پس تو االن بیوه ای درستھ؟

! بلھ آقا+ 

چرخی دورم زد و گفت

ین راستش این چند روز کھ اینجا بودی دیدم میتونی خدمتکار خوبی برای ا

! پول خوبی ھم بھت میدم! خونھ باشی و ھمیشھ اینھا بمونی

با خوشحالی گفتم

! خدا از بزرگی کمتون نکنھ

تونم ھر البتھ اینم بگم کھ باالخره ھر چیزی بھ بھایی داره دیگھ من کھ نمی

! کس کھ خونھ نداشت رو بیارم اینجا جورش رو بکشم

پرتم  آقا توروخدا بھم رحم کنین من ھیچکسو تو این دنیا ندارم اگھ شما+ 

! کنین بیرون میمیرم

!از التماسم خوشش اومده بود اینواز صورت مغرورش فھمیدم

... بھ راست میرم سر اصل مطلب

؟ !برای اینکھ اینجا بمونی باید خودتو در اختیارم بذاری

!! برق از سرم پرید این مرد این مرد چی گفت ؟

164



! از قیافھ بھت زده ام خنده اش گرفت و گفت عقدت نمیکنم

!یھ صیغھ پنھانی موقت

بس_خون

103_پارت#

از نگاه مسخره اش خوشم نمیومد آب دھنم رو قورت دادم و لب زدم 

تزن دارید؟ بیخیال ابرویی باال انداخت و گف...ز..شما... ولی آقا ش..و+

! خب داشتھ باشم اصال این موضوع اھمیت نداره و بھ تو مربوط نمیشھ

بزار نمیدونستم باید چی بگم محال بود کھ قبول کنم از اینکھ شده بودم ا

ن ھمھ دست مردھا حالم بھم میخورد شاه مراد کھ انگار خستھ شده بود از ای

دو دل بودن من کالفھ پوفی کشید و گفت 

! داری خستم میکنی فکر کردی چھ خبره؟_ 

آخھ ! یھ زن بیوه غربتی و فراری بیش نیستی کھ انقد ناز میکنی واسھ من ؟

میخوام ببینم سگ بھ تو نگاه می کنھ؟ 

دی د آخھ اگھ من اونشب بھ دادت نرسیده بودم کھ تا صبح سگ لرز زده بو

! کھ

می خوام ببینم تو این آبادی تک و تنھا چھ غلطی میخوای بکنی؟ 

رر دمتو میگیرم مثل موش میندازمت بیرون کھ ببینم کجا میخوای بری بھت

از اینجا؟؟ 

زن  نمی دونم بار چندمی بود کھ غرورم تیکھ تیکھ میشد؟ چرا باید بخاطر

بودنم عذاب بکشم؟ 

! شمتحقیر بشم؟ و در اخر برای زنده موندنم زیر خواب پھ مرد عیال وار ب

! الل شدم

کرده این مرد از من درخواست ن! من توانایی مقابلھ با این مرد رو نداشتم

ھ من ھیچ بود بھم دستور داده بود و حاال با تھدید داشت اینو بھم میفھموند ک

! داری خستم می کنی! قدرتی برای نھ گفتن ندارم

با صدایی کھ خودم بھ زور میشنیدم لب زدم! یھ کلمھ بگو آره یا نھ
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! ھر چی شما بخوای اقا

خوشم میاد کھ عقلت خوب کار ! افرین إحاال شد_چشماش برق زد و گفت 

می کنھ؟ 

با تعجب ! تو حیاط پشتی عاقد منتظره میریم اونجا کھ صیغھ رو بخونھ

! عاقد خبر کرده بود؟! سرمو بلند کردم و نگاھش کردم

رم حتما اگھ مخالفت میکردم بھ زو| ! از کجا میدونست کھ من قبول میکنم

.. .کھ شده منو پای اون سفره کھ انگار حکم قبر و برام داشت می نشوند

ھ بدون اینکھ حرفی بزنم پشت سرش راه افتادم و سر سفره نشستم عاقد ی

قط ف! سری سواالتی از شاه مراد کردو مھریھ روتعییین کرد یھ کتاب قرآن

.... ھمین

.... بلھ رو گفتم و شدم صیغھ خان روستا

صیغھ کسی کھ زنش مثل گرگ بود از صبح تا شب تو خونھ داد و بیداد 

.. میکرد 

دگار طولی نکشید کھ شاه مراد سو استفاده از رو ازم کرد و من اونجا مون

 شدم و بھ عنوان یھ خدمتکار ساده کار میکردم شب ھا شاه مراد میومد

سراغم و نیمھ شب بھ اتاقش برمیگشت حدود چند ماه بعد حالت تھوع و 

ود سرگیجھ ھای شدید گرفتھ بودم جوری کھ نمیتونستم دیگھ مثل قبل کار ز

... خستھ میشدم و طولی نکشید کھ فھمیدم حاملھ ام 

.... وداین دقیقا ھمون زمانی بود کھ جواھر زن عقدی شاه مراد ھم باردار ب

یادمھ ھر روز براش میوه ھای نوبرانھ میورد

بس_خون#

104_پارت#

سنگم  فقط کافی بود جواھر بگھ دلم فالن چیز رو می خواد شاه مراد از زیر

! کھ شده براش پیدا می کرد اما من چی؟

چھ اھمیتی داشتم براش؟ 

زا منم ویار میکردم بچم خیلی چی... پیشم نمیومد! دیگھ ازم لذت نمی برد
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دلش میخواست ولی ھیچوقت نتونستم چیزایی کھ دلم میخواست و ھوس 

! کلفت بودم....چرا؟ چون من رعیت زاده بودم! کردم رو بخورم

! خدایا این چھ سرنوشتی بود کھ من داشتم ؟

 با ھمون شکم برآمده صبح تا شب کار میکردم بھ کمرم چادر میبستم کھ

 شکمم معلوم نشھ ھر چند کھ انقد کم می خوردم کھ بچم خیلی ضعیف بود

ر کار زیاده خواھی بود کھ از شوھر قانونیم توقع داشتم کھ حداقل بگھ کمت

کن؟ یا ازم بپرسھ کھ دلم چی میخواد؟ 

رش از خودم بدم میومد منی کھ در وجودم داشتم بچھ ی خان روستا رو پرو

یشم میدادم و شوھرم ماه بھ ماه ھم بھم سر نمی زد اگر ھم گاھی میومد پ

! فقط می گفت کھ عادی جلوه کنم و نذارم کسی متوجھ بارداریم بشھ

ھر چی کھ کردی خودت کردی؟ ! لعنت بھت کلثوم احمق

! فکر کردی چھ جایگاھی داری در برابر جواھری کھ خانوم خونھ بود؟

فکر کردی این بچھ چھ جایگاھی خواھد داشت؟؟ 

ارزشش برای شاه مراد با بچھ جواھر قابل قیاس بود؟ 

... چرا؟ چون اون بچھ ھم مثل من رعیت زاده بود... معلومھ کھ نھ

ده بھ ھمین سرعت نھ ماه ھم گذشت درد ھام بیشتر شده بود و سنگین تر ش

بودم جواھر ھم دست کمی از من نداشت طبیب استراحت مطلق بھش داده 

...بود شنیده بودم این اواخر خونریزی ھم زیاد داشت

کرده بود  شاه مراد ھم یھ تیکھ تو طویلھ البھ الی گوسفند ھا و گاو ھم تعیین

 و بھم سپرده بود کھ ھر وقت دردم گرفت ھر طور کھ شده خودمو برسونم

میره  شاه مراد می گفت ھر روز صبح! اونجا تا قابلھ پنھانی بیاد باال سرم

... اونجا رو چک میکنھ کھ ببینھ من دردم شروع شده بیا نھ

 چند روز بعد کم کم درد ھام شروع شد شکمم برآمدگی زیادی نداشت ولی

خیلی درد شدید بود نصف شب بود خودمو بھ طویلھ رسوندم نفس نفس 

نگار میزدم و شر شر عرق میریختم تقریبا ھر نیم ساعت بھ بار درد داشتم ا

ه بھ کھ استخونام میخواست بشکنھ نمی دونم چند بار از ھوش رفتم و دوبار

دیدن شاه  ھوش اومدم تا اینکھ باالخره آفتاب باال اومد و درطویلھ باز شد با
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مال در مراد کھ اومده بود ببینھ دردم گرفتھ یا نھ اشکم سرازیر شد یھ دست

بر جیبش دراورد گذاشت تو دھنم تا صدای جیغم خفھ بشھ خیلی زود قابلھ خ

... کرد و با تشت پر از آب جوش و دستمال اومد باالی سرم 

ز تنھا اون رو... و بعد از تحمل چندین ساعت درد باالخره بچھ بھ دنیا اومد

چیزی کھ یادم میاد این کھ بچھ پسر بود بعد دیگھ از ھوش رفتم

بس_خون

105_پارت#

ده نمی دونم چقد گذشتھ بود با درد وحشتناکی بھ ھوش اومدم لبام خشک ش

مو قورت بود خیلی دل درد داشتم با دیدن شاه مراد و قابلھ باال سرم آب دھن

دادم بھ سختی نیم خیز شدم و گفتم 

کو؟ بچم کو؟ + 

! شاه مراد و قابلھ بھ ھم دیگھ نگاه کردن! بدینش بغلم

شاه مراد سرشو انداخت پایین بھ قابلھ نگاه کردم و گفتم

چرا ساکتین؟ بچمو بیارین میخوام بھش شیر بدم؟ 

ینکھ بھم قابلھ ھمینطور الل مونی گرفتھ بود و با اندوه نگاھم میکرد بدون ا

توجھ کنھ از جا بلند شد و گفت

واه بد دلم گ!  شاه مراد سری تکون داد و قابلھ رفت! من با اجازتون میرم آقا

میداد بھ رفتنش نگاه کردم و گفتم 

آقا؟؟ با شما ھستم میگم بچھ کو؟ + 

چرا قابلھ رفت؟ بچھ رو کجا برد؟ 

شاه مراد باالخره بعد از چند دقیقھ سرشو تکون داد و گفت

! مرد؟ چی شنیدم؟...بچھ

چی؟؟ +

بچھ چیشد؟ ! ببخشید متوجھ نشدم؟

!! صداشو برد باالتر و لب زد بچھ مرده بھ دنیا اومد

! در کسری از ثانیھ چشمام پر از اشک شد نفس ھام مقطع شده بود
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ور نھ نمی تونستم با! تو ذھنم سعی میکردم حرفی کھ شنیدم رو حالجی کنم

! کنم

یعنی چی کھ مرد؟ ... ی+

؟!!صدای گریھ اش رو شنیدم یعنی چی کھ مرد! من دیدمش

! کری؟

دارم میگم مرده بود تو درد داشتی توھم زدی کدوم گریھ ؟

تی زدم بچھ سیاه وكبود بود دیر بھ دنیا اومد و تودلت خفھ شده بود؛ دو دس

ا اون از سرم و نالیدم نمیتونستم باور کنم من نھ ماه درد کشیدم ھر روز ب

! بچھ حرف زدم حاال بدون اینکھ ببینمش مرده بود

بم بھ درد قل...دستمو رو دھنم گذاشتم کھ صدام بیرون نره درد بدنم یھ طرف

!! درد سینھ ھام یھ طرف... طرف

یرون دستمو رو سینھ ھام گذاشتم و فشارش دادم شیرش با فشار زیاد اومد ب

با دیدن این صحنھ قلبم بھ درد اومد و ھق زدم 

!بھ خدا زنده بود... دروغ نگو+

درد ! دهپر ش! بچمو بیارین شیر بدم؟ سینھ ھام میسوزه! ببین چقد شیرم زیاده

! بچھ رو بیار سینمو بھ دھن بگیره توروخدا آقا بچمو بیار! داره

بچھ چی بود؟؟ +یھو یھ چیزی یادم افتاد فین فین کردم و گفتم 

شاه مراد مکثی کرد و پیپش رو روشن کرد و بھ کام ازش گرفت و گفت 

!!پسر

! آخ پسرمظلوم كلثوم! ای مادر بھ قربونت بره پسر قشنگم+

ند ببخشید کھ نھ ماه تمام چ! ببخشید کھ ھر چی دلت خواست نتونستم بخورم

ستی ببخشید کھ وقتی می خوا! تا چادر بھ کمرم بستم و از ھمھ مخفیت کردم

! بھ دنیا بیای ھیچ کس کنارم نبود کھ تو اذیت نشی

ھ شاه مراد بدون اینکھ خم ب!  جوری نالھ میکردم ک دل سنگ ھم آب میشد

ابرو ھاش بیاره پیپ میکشید و بھ یھ نقطھ خیره شده بود
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چرا دلش برام نمیسوخت مگھ شوھرم نبود؟ 

چرا باھام ھم دردی نمیکرد؟

مگھ بچھ اون ھم نبود؟ 

!چرا ککش نمی گزید؟

ھم گرفت و پیپ رو داخل جیب کتش گذاشت و گفت   آخرین کامش رو

! بسھ دیگھ سرم درد گرفت_

جواھر ھم دردش گرفتھ یھ ساعت پیش قابلھ ی مخصوص رفتھ باال سرش 

اتاق جواھر   حیاط خلوتھ کھ من تونستم اینجا بمونم تمام خدمتکار ھا رفتن

 و جور کن تمام کار ھا مونده انجامش بده تا کسی توام بلند شو خودتو جمع

!متوجھ نبودت نشھ

قدمی بھ جلو برداشت کھ گفتم

چرا متوجھ نشھ؟ +

مگھ خالف کردیم؟ 

اال چرا انقد اصرار دارید کھ منو از ھمھ مخفی کنید ح! من زن شرعی شمام

؟؟ بدبخت شدم بچمو از دست دادم کھ باید تظاھر کنم کھ چیری نشده  ھم کھ

اون  کنھ بھ من چھ ربطی داره؟ مگھ خون بھ جھنم کھ جواھر داره زایمان می

بخوابھ و من باید یھ سره کار کنم؟  از من غلیظ تره کھ اون

دیگھ از ! زنده بود  بچم اگھ منم فقط روزای آخر استراحت میکردم االن

!عمارت کوفتی خستھ شدم  این تو  زندگی

 با این حرفم ایستاد دندان قروچھ ای کرد و کنار پام زانو زد و گفت

!دھنتو آب بکش بعد اسم زن و بچھ منو بیار_

! جواھر مثل تو بی عرضھ نیست

امیر بھادر رو میبینی؟ 

بچھ رو   اون! با ھم سن و ساالش مقایسھ اش کن! ماشاهللا یلیھ واسھ خودش

! زنده میموند   توام اگھ عرضھ داشتی بچھ! جواھر زاییده

مونھ معلوم  الغر مردنی کھ من دیدم معلوم بود کھ زنده نمی بچھ  ھر چند اون
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!نیست از طرف تو ریشھ اش چیھ کھ مرده بھ دنیا اومد

کان تو باید کالھتو بندازی باال کھ زیر خواب من میشی اینجا بھت جا و م

نصف این آبادی آرزوشونھ کھ من فقط بھشون ! میخوری و میخوابی  میدم

!کنی آخھ در حد من نیستی اصال نگاه کنم حاال تو واسھ من زرت پرت می

ی دیگھ نبینم واسھ من بلبل زبون!  جمع کن خودتو وگرنھ من میدونم و تو

حالیت شد؟؟  زبونتو از حلقومت میکشم بیرون  کنی و گرنھ

چی داشتم بگم؟ 

!انداختم پایین و ھق زدم  سرمو

پیشونیم نوشتھ بودن   رو دونی انگار کھ از روزی کھ من بھ دنیا اومدم می

!سیاه بخت

!ھر جای دنیا کھ برم بدبختی ھم ھمراھمھ

!شاه مراد از جا بلند شد و با قدم ھای بلند ازم دور شد

چرا طلب کار بود؟؟ 

میدادن از  ظھر بھم  غذایی کھ! من نھ ماه تمام شب ھا با نون پنیر خوابیدم

دنیا  اونوقت توقع داشت واسش رستم پھلوان  بھ  غذای بچھ ھم کمتر بود

بیارم؟؟

اشتم قلبم آکنده از درد وغم بود بھ سختی از جا بلند شدم خیلی خونریزی د

دستمو از دیوار گرفتم و آروم راه رفتم

ت از در انباری بیرون رفتم دستمو رو کمرم گذاشتھ بودم شاه مراد راس

زد با بدبختی خودمو بھ اتاق  سھ چھار  گفت تو حیاط پرنده ھم پر نمی می

...متریم رسوندم و خزیدم زیر پتو

...عادت کرده بودم بھ حضور بچھ تو دلم

ند دیگھ خبری از لگد زدناش نبود تو دلم خالی شده بود و بھ جاش بند ب

!وجودم درد میکرد
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!اما دردش انقدری نبود کھ بھ پای درد قلبم برسھ

!ھمھ بھم بد کردن! قلبی کھ از کودکی زخم خورده بود

ھ حاال چی میشھ؟ جواھر با بچھ ھاش میشھ عزیز خون! از ھمھ نارو خوردم

کنھ و  یمنم کھ یھ اسباب بازی بیش نیستم یھ وقتایی میاد پیشم عشق و حال م

!ره این تمام زندگی من بود می

شد اگھ چی میشد اگھ یھ بارم خدا بھ ما فقیر بیچاره ھا نگاه میکرد؟ چی می

یھ بار دنیا بھ کام ما بدبخت ھا بود؟ 

برای شاه مراد خان آبادی با اون ھمھ  خدم و حشم و مال و ثروت چھ 

ھ اھمیتی داشت کھ منھ خدمتکار چھ زجری میکشم واسھ اون یھ ذره غذا ک

ر بھ حتی یھ گوشھ از معدم رو ھم نمیگیره و این اتاق خواب نمور کھ بیشت

قبر شباھت داره؟

واقعا دردھای من براش ذره ای اھمیت نداشت حاضر بود صد تا مثل من 

!روفدا کنھ تا بھ عشق و حالش برسھ

از کجا معلوم کھ با بقیھ خدمتکار ھا ھم سر و سری نداشتھ باشھ؟ 

!بودیم  وقتی کھ اون آقا بود و ما بلھ چشم قربانگو

گریھ کردم اما این گریھ نمیتونست   رفتم زیر پتو و ھر چقدر کھ میتونستم

!حالم رو خوب کنھ

 سینم ھنوز ھم شیر پس میداد و لباسم رو کامال خیس کرده بود چند تا

دستمال رو نوکش گذشتم آخ پسرم کجایی کھ سینمو بگیری و ھورت ھورت 

شیر بخوری ومن کیف کنم؟؟ 

!حداقل کاش یھ بار بغلش میکردم

!چرا از شاه مراد نپرسیدم کھ بچھ رو کجا بردن

! و گورش کردن نشان گم  و ھی معلومھ دیگھ حتما یھ جایی بی نام

ازه یادم باشھ وقتی کھ حالم بھتر شد ازش بپرسم ببینم قبر پسره بچھ ی ت

میخواست یھ دل سیر گریھ کنم واسھ خاطره  دلم.... متولد شده ام کجاست

...ھایی کھ قرار بود بسازیم و نشد

ای کاش ! مرد من! من مدام میگفتم دوست دارم و اون میشد حافظ من
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...میشد

بود رفتھ بود  دیگھ  گریھ فایده نداشت بھ ھمین راحتی تمام آرزو ھام دود شده

...ھوا

ھ کمرم بعد از کمی استراحت از جا بلند شدم باز ھم مثل قبل چند تا چادر ب

خدمتکاری؛... بستم و آماده شدم کھ برم بھ شغل اصلیم برسم

 خیلی سخت و طاقت فرسا بود اما من ھم خم بھ ابرو نمی با اینکھ کار کردن

...اوردم مجبورم بودم کھ با بدبختی تحمل کنم

پیچید  روحم بھ پرواز در   خونھ  ای تو مدتی نگذشتھ بود کھ صدای گریھ بچھ

 موی! اومد انگار کھ تشنھ رفتم لب چشمھ ولی نمیتونستم از آبش بخورم

بود بدنم سیخ شده

...بعد ھم صدای سوت و کل بھ گوش رسید

چند ثانیھ بعد   و

! مژژژژژده....مژده بده....آقا....آقا+

!!دنیا اومد  بھ  بچھ

با شنیدن این صدا از جا بلند شدم و بھ سمت  

 میدونستم کھ شاه مراد ھمیشھ اونجا کنار باغچھ  حیاط پشتی قدم  بر داشتم

!صندلی میشینھ رو

پشت دیوار قایم شده بودم ! حدسم درست بود

د بھ خدمتکار از پلھ ھای ایوان اومد پایین و از ال بھ الی درخت ھا رسی

حیاط پشتی و گفت 

...آقاااا مژدگانی بده+

 با شنیدن صداش بھ سمتش برگشت و پیپ رو انداخت زمین و گفت

چیشده؟؟+

خدمتکار سر جاش ایستاد چند بار دھنشو باز کرد کھ چیزی بگھ  ولی  
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!انگارنفس کم اورده بود

آقا کالفھ دستی بھ موھاش کشید و گفت 

میگم چیشده ؟؟...دختر با توام +

..ب...اومدم کھ بگم ...آقا من ..آ_

آقا اومد جلوتر زل زد بھ چشماش و لب زد

!!بچھ پسره؟_

چشمای خدمتکار جمع شد  تو اشک

آره؟؟ بچھ پسره؟؟ _

خدمتکار اشکاشو پاک کرد و با بغض گفت

! بلھ آقا بچھ پسره..ب+

..ونھیھ بچھ تپل و خوشگل خدا حفظش کنھ ماشاهللا عینھو یھ تیکھ ماه میم

!!!! چشمتون روشن

ھوا چرخوند و لبخند پھنی زد و از داخل جیب کتش چند تا   دستی تو

اسکناس در اورد و گفت 

!اینم مژدگانی تو_

خدمتکار عقب تر رفت و گفت

!!نھ آقا این خیلی زیاده....نھ+

!این بھترین خبری بود کھ میتونستی بھم بدی! بگیرش_

!اینو گفت و پا تند کرد بھ سمت اتاق جواھر

! برام سخت بود دیدن این صحنھ ھا چقد! بغضم ترکید

... ای کاش میشد برم

!مدیگھ دلیلی برای اینجا موندن نداشت! میخواست از این خونھ ھم برم دلم

! ولی کجا میرفتم؟

؟؟...کجا رو داشتم کھ برم

مین بھ ھ! ھر جا ھم میرفتم باز ھم یکی پیدا میشد کھ ازم سو استفاده کنھ

!راحتی

و بعد از زایمان جواھر،خدمتکار ھا اومدن بیرون ھر کس یھ گوشھ کار ر
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ر برای  گرفت شاه مراد گفتھ بود کھ کل آبادی رو میخواد سور بده و چقد

!من سخت بود کھ بخوام بساط مھمونی پسر ھووم رو آماده بکنم

!سخت نبود؟

چند روز من یھ چشمم خون بود یھ چشمم آه مدام  این چند روز گذشت تو

!کردم و لب بھ غذا ھم نمیزدم گریھ می

شاه مراد سھ روز پیاپی برای پسرش مھمونی ترتیب داد و اسمش رو 

!گذاشت امیر خسرو

دیگھ اصال سمت من نمیومد فقط با دوتا پسرش خوش بود کھ ھر روز تو 

!اون عمارت نفرین شده بزرگ میشدن

...شد از چند سال ھم شاه مراد سکتھ قلبی کرد و فوت بعد

...من ھم از اون زمان تا بھ االن تو این خونھ خدمتکارم

!این بود سرنوشت کلی این عمارت

 چشم از آب زالل! نگاھی بھ چشمای سرخ و گونھ ھای خیس کلثوم انداختم

برداشت و بھم خیره شد

 ھمیشھ کلثوم در...نتونستم خودمو کنترل کنم آغوشم رو براش باز کردم

میذاشتم   نقش مادر من بود و برام مادری میکرد ھمدردی میکرد من سرمو

ریختم و خالی میشدم حاال اینبار من بودم کھ  سینھ اش و اشک می رو

!من بودم کھ میخواستم ھمدردی کنم! میخواستم براش مادری کنم

!تو چطور این ھمھ سال تحمل کردی! کلثوم زجر کشیده ی من! الھی بمیرم

سرشو از سینھ ام جدا کرد و گفت 

! مرده  میدونی پریچھره من ھنوز ھم نتونستم باور کنم کھ بچم_

چون ھیچ وقت قبرش رو ندیدم شاه مراد بعد ھا بھم گفت کھ بیرون از 

آبادی دفنش کردیم دور از چشم ھمھ ولی من باور نکردم چون بھ چشم 

....ندیدم

ل خدا البتھ زبونم ال! اگھ پسرم زنده بود االن ھم سن و سال امیر خسرو بود
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!نکنھ امیر خسرو چیزیش بشھ

!این بچھ چھ گناھی داره

ھیچکس رو نخواستم خدا باال سر   خدا رو خوش نمیاد واال من  ھیچوقت بد

!شاھده ھمیشھ خوبی خواستم خوبی کردم ولی شانس نداشتم مادر

! االن سرنوشتم اینطور نمیشد  زنده میموند  شاید اگھ بچم

!دستمو میگرفت و از این عمارت میبرد بیرون

!ولی بخت باھام یار نبود

!بیار بخاطر ھمینھ کھ دارم بھت میگم زودتر بچھ

پسر شد اون  از این عروس جدیده نمون عقب یھو دیدی شانست زد و بچھ

!موقع میشی سوگولی خونھ

! میشی خانوم خودت

م ببین من کال عمرم رو معطل بود! آخھ چرا مثل من بمونی زیر دست و پا

نکردم اگھ یھ روز منو از این عمارت بندازن   ھیچی برای خودم جمع

!بیرون آس و پاس میشم

!دماتفاقات دیروز افتادم چیزایی کھ شنیده بو  اسم بچھ و حاملگی کھ اومد یاد

نویسھ  دل شده بودم باید بھ کلثوم میگفتم کھ جواھر داره دعا می دونم دو نمی

! برای عروس ھای عمارت؟

انگار کلثوم از چھرم یھ چیزایی فھمید کھ گفت

پریچھره چیشد؟ _

چرا یھو ساکت شدی چیزی میخوای بگی؟

؟ چی؟؟...ھا+

!دونی قیافت یھ جوری شد مادر چیزی می  با توام دختر؟ تو_

سرمو انداختم پایین چنگی بھ ملحفھ جواھر انداختم و گفتم 

!نھ چیز مھمی نیست کارتو انجام بده+ 

دختر؟  چیو داری مخفی میکنی؟_

...یعنی من...یع...دیشب...من..راستش ...راس+

»بدبخت شدیم...شدیم بدبخت«
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  با صدای زنی کھ فریاد زنان این جملھ رو میگفت و بھ سمت ما میومد

! حرفم یادم رفت سربلند کردم و نگاھش کردم

کلثوم از جا بلند شد و گفت 

!مھلقا نیست؟  اون_

چینی بین ابرو ھام دادم چشمامو زیر کردم و گفتم 

چیھ چخبر شده؟؟؟! آره...آره+

ا با ترس تشت لباس ھا رو زدم کنار از جا بلند شدم  دست ھای کفیمو ب

ھ ب) یکی از خدمتکار ھای عمارت(کردم تا زمانی کھ مھلقا گوشھ چادرم پاک

ریده ما برسھ فکرم ھزار جا رفت تا اینکھ باالخره بھمون رسید و بریده ب

گفت 

!سالم..س...س_

کلثوم پرید حرفش و گفت 

چیھ مھلقا چیشده؟+

....خانوم....خانوم...خانوم..خ_

ِدھھھھھ خانوم و کوفت جون بکن ببینم چی شده؟+

ند نفس مھلقا نفسش باال نمیومد دستشو رو قفسھ سینھ اش گذاشتھ بود و تند ت

عمیق میکشید کلثوم کالفھ پوفی کشید چند ثانیھ بعد مھلقا گفت 

!!میاد...طبیب داره م..ط...حالش خراب شده....جواھر خ...ج_

کلثوم چنگی بھ صورتش زد و گفت 

! وای خاک برسر شدیم+

ن مھلقا منو خانوم کوچیک برمیگردیم عمارت تو این لباس ھا رو آبکشی ک

و برگرد باشھ؟

!مھلقا سری تکون داد کلثوم دست منو گرفت و دوید سمت عمارت

از وای پریچھره دعا کن فقط بھ جواھر چیزی نشھ با اینکھ خیلی ظالمھ ب_

! ھم صد برابر بھتر زلیخاست
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!کنھ اگھ جواھر چیزیش بشھ زلیخا  ھمھ رو از خونھ بیرون می

ھ تا فرصت جواب دادن نداشتم سفت از چادرم گرفتھ بودم کھ نکنھ یھ وقت ی

...موھام یا بدنم دیده بشھ و فردا برام حرف در بیارن

وم خدایا نمیدونم چھ حکمتی بود کھ اون روز کنار چشمھ نتونستم بھ کلث

ط چند کھ چھ چیزایی دیشب دیدم و چھ اتفاقی افتاده شاید اگھ مھلقا فق بگم

 دقیقھ دیر تر میومد و من با کلثوم حرف زده بودم سرنوشت ھممون عوض

باز کرده بودم و شیطان  میشد ای کاش درنگ نکرده بودم ای کاش زبون

...صفتی جواھر رو برای کلثوم رو میکردم

! خورم این بزرگترین چیزیھ کھ براش افسوس می

!سکوتم باعث شد کھ روز بھ روز بدبخت تر از قبل باشیم

باالخره بھ عمارت رسیدم جمعیت زیادی جلوی در ایستاده بودن و مثل 

ارت ھمیشھ آتیش بیار معرکھ بودن بھ سختی از بینشون رد شدیم و وارد عم

...شدیم

باال  با دیدن زن امیر خسرو کھ رو زانو نشستھ بود و گریھ میکرد و زلیخا

!سرش ایستاده بود نفسم تو سینھ حبس شد

کلثوم رو بھ خدمتکار ھا گفت 

!اینجا چھ خبره؟_

ھیچکس جرئت جواب دادن نداشت تا اینکھ زلیخا اومد جلو و گفت 

! رو ببره خانوم از عرررروس جدید خواستن کھ قرص و دوا ھاشون+

ده بالفاصلھ بعد از خوردن آب حالش بد شد طبیب میگھ اون آب بھ سم آلو

!!بوده

!اش زد گونھ کلثوم ھینی کشید و چنگ محکمی بھ

زلیخا با خباثت نگاھم کرد و گفت 

! باالخره عروسھ دیگھ+

!!کنھ  ھمین روز اولی شر مادرشوھرو از سرش کم خواستھ

چشماش  با صدای امیر خسرو چشم از زلیخا کھ برق خوشحالی رومیشد تو

خوند برداشتم 
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مھری خانوم؟ _

تو ھمچین کاری کردی؟ 

راستشو بگو

زن امیر خسرو کھ حاال فھمیده بودم اسمش مھرِی گفت 

!نھ آقا بھ جان عزیز خودت نھ+

!از داخل پارچ رو برداشتم اونجا آب آماده بود من کاری نکردم من رفتم

امیر خسرو کنارش نشست دستشو رو کتفش گذاشت و گفت

!پاک کن اشکاتو! خیلھ خب گریھ نکن من حرفتو باور میکنم_

!!بی اختیار بھ یاد یوسفم افتادم

!یوسف ھم مثل امیر خسرو  مھربون بود

چرا انقد خوب بود این مرد؟ 

تو این خونھ کھ ھمھ گرگ بودن ھر کس یھ جور نقشھ میکشید برای 

!دیگری امیر خسرو چقد آروم و متین بود

...گفت با این حرکتش پچ پچ ھا بیشتر شد ھر کس یھ چیزی می

خدا مرگم دیدی چطور ناز عروسشو کشید؟_

بدبخت خیلی زن زلیلھ معلوم نیست چی کار کرده باھاش کھ اینجوری +

!شده االن سوارش شده

گھ وگرنھ مرد م! میدونم واال حتما جادو جنبلی چیزی بھش داده دیگھ چھ_

!اینجوری میشھ

در واقع در اون دوران عشق و عاشقی یھ نوع تابو محسوب میشد ھر کس 

!کھ بھ ھمسر خودش عالقھ نشون میداد زن ذلیل یا بی حیا محسوب میشد

!مغزم داشت از این حرفھا میترکید

امیر خسرو بھ مھری کمک کرد تا از جا بلند بشھ قدمی بھ سمت ایوون 

برداشتن کھ زلیخا گفت 

! کجا؟! ھوی+
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! فکر کردی  دو قطره اشک تمساح ریختی تبرئھ شدی؟

!ھمینجا میشینی تا ببینیم خانوم حالشون چطور میشھ

امیر خسرو نگاھی بھ جمعیت کرد و گفت 

تورو سنھ ننھ؟؟ _

ستور ؟تو بزرگ تر این خونھ نیستی کھ بھ ھمسر من د!سر پیازی یا تھ پیاز

! بدی

آخرین بارت باشھ کھ میبینم با مھری اینجوری حرف ! حواست رو جمع کن

!میگیرم حالیت شد؟  میزنی وگرنھ بدجوری حالتو

!زلیخا دستشو مشت کرد و با حرص بھ امیر خسرو نگاه کرد

خنک شد  وجد اومدم و خوشحال شدم نمیتونم چیزی بگم دلم از اینکھ چقد بھ

....آخییییش زلیخای احمق فکر کردی کی ھستی ھااااا

فھمیدی تحقیر شدن چھ حسی داره؟؟! حاال دیگھ آدم میشی

ند شکل ھمینطور کھ داشتم تو دلم با خودم حرف میزدم ناخودآگاه رو لبم لبخ

! نگاه خیره ی امیر خسرو،  رو حس کردم  گرفتھ بود بعدھم

!لبخندم از چشمش دور نموند

!بود؟! بھم لبخند زد دروغ نبود   ھم  اینکھ احساس کردم اون

لحظھ بین زمین و آسمون بودم از خوشحالی   دونم چون اون نمی

!میخواست جیغ بزنم دلم

م کم کم جمعیت پراکنده شدن خدمتکار ھا بھ محل کارشون برگشتن زلیخا ھ

....با شونھ ھای افتاده و قیافھ آویزون رفت تو اتاق خودش

کردن تدارکات ناھار از پلھ ھای  بعد از اتمام کار ھای ھمیشگی برای آماده

پچ کسی خودمو پشت یکی از در ھا قایم کردم   ایوون باال رفتم با صدای پچ

این صدا از کجا بود؟

چرا نقشمون نگرفت؟_

گوشامو حسابی تیز کردم این صدای زلیخا بود
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!من چھ میدونم اینم از شانس گوه ماست+

خودمو زدم بھ موش مردگی این ھمھ بھ طبیب اصرار کردم کھ نقشش رو 

....اونی کھ میخواستم نشد! خوب بازی کنھ ولی چھ فایده

...معلوم نیست چی بھ خورد امیر خسرو داده_

بکشھ اونوقت امیر خسرو   خواستھ جواھرو ھمھ داشتن میگفتن کھ دختره می

آخھ چطور ! باور کرد کنارش نشست دختره گفت من این کارو نکردم اونم

!ممکنھ؟

! یعنی انقد دوسش داره؟

! من میخواستم اونو از چشمش بندازم_

ھ خوب ولی نشد حاال اشکال نداره یھ مدت ھم ھمینطور تحمل کنیم تا یھ نقش

!جواھرم اونو از این خونھ میندازم بیرون اگھ من! میکشم

از گند  و کثافت  چرا ھمیشھ باید من! نفسم تو سینھ حبس شد اینجا چخبر بود

ھای اینا خبر دار میشدم واقعا؟

!دوش کشیدن این ھمھ ظلم رو نداشتم تحمل بھ

شد؟ کرد چی می اگھ امیر خسرو حرف مھری رو باور نمی

!بود کال طالقش بده ممکن

چطور دلشون میومد کھ اینکارو بکنن؟؟ 

کار ھا دیگھ نباید اونجا میموندم پا تند کردم داخل عمارت و بھ بقیھ خدمت

م ملحق شدم  قلبم تند تند میزد از این ھمھ کثافت کاری حالم داشت بھ

بود  میخورد برعکس چند دقیقھ قبل دیگھ اصال گرسنم نبود اشتھام کور شده

... نگران بودم

دونھ کھ این جواھر چھ  خدا می! نگران اتفاقاتی کھ در آینده میخواد بیفتھ

ی کھ خوابی برامون دیده بود و چھ تھمت ھایی قرار بود بھمون بزنھ از کس

!!خداش نمیترسھ باید ترسید

جواھر سر سفره ناھار حاضر نشد ھمچنان خودشو زده بود بھ موش 

گفت خطر فعال  مردگی و ادا در میورد طبیب ھم کھ باھاش ھمدست بود می

!رد شده ولی خیلی باید مراقبت کنید تا دوباره بدنش قوی بشھ
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ظھر  امیر بھادر ھم رفتھ بود یھ آبادی دیگھ صبح خبر داده بود کھ  برای

...نمیاد

ھمینطور تو فکر و خیال غرق بودم و داشتم با غذام بازی میکردم با 

صدای کلثوم سربلند کردم 

خوری؟ کوچیک چرا غذاتو نمی خانوم_

!الھی بگردم کھ جلو بقیھ اینجوری صدام میزد

!من سیرم کلثوم اشتھا ندارم+

رو بھ بقیھ خدمتکار گفت 

م سفره دخترا پاشین برین یکی بره ببینھ مھلقا از چشمھ اومد یا نھ  یکی ھ_

!رو جمع کنھ یکی ھم آب گرم کنھ برای چای

...خدمتکار ھا چشمی گفتن و از اتاق رفتن بیرون

کلثوم خودشو بھم نزدیک کرد گفت 

خوری غذاتو دورت بگردم  مادر جان شدی دو پاره استخون آخھ چرا نمی_

؟!من

!اشتھا ندارم اصال+

تو کھ نیم ساعت پیش گفتی گرسنمھ کھ؟ چیشد؟_

وقتی دید جوابی نمیدم گفت 

بھ نظرت مھری سم ریختھ تو آب؟ اصال بھش نمیخوره ھمچین دختری _

.باشھ 

ھ انقد بعد تازه اگرم یھ درصد احتمال بدیم کھ اون این کارو کرده باشھ آخ

!تابلو کھ نمیاد تو روز روشن سم بریزه تو آب بده جواھر بخوره ھوم؟

بگو چھ ! چی دیدی  د پریچھره احمق چرا حرف نمیزنی؟ د لعنتی بگو

! خوابی برای این دختر سیاه بخت دیدن

برای چی بود ھمینطور سکوت کرده بودم و بھ گل ھای   دونم درنگم نمی

!ریز ودرشت فرش دستباف زل زده بودم
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!دادن دست کلثوم جلوی صورتم رشتھ افکارم پاره شد  با تکون

دختر با توام؟؟ _

کجایی؟

 روسریمو کشیدم جلوتر و گفتم

!دونم من یھ چیزی می...راستش من+

گوشی آب داد  کلثوم با کنجکاوی نگاھم کرد بعد ھم از جا بلند شد یھ سر و

!میخواست مطمئن باشھ کھ کسی فال گوش واینستاده باشھ

با تعجب دوباره اومد نشست کنارم و بھ آرومی لب زد 

چی دیدی؟_

کردم؟  از کجا باید شروع می

؟!از جواھر و ارتباطش با دعا نویس و نوشتن دعا برای مھری و زلیخا

صندوقچھ؟   یا پیدا کردن چند تیکھ کاغذ و عکس و گردنبند  تو

! یا پیدا کردن  یھ نقشھ واسھ بیرون کردن مھری از این خونھ؟

د کھ کدومو باید میگفتم راز  این عمارت بزرگ مثل یھ پازل ھزار تیکھ بو

....کنم ھمین  من تونستھ بودم فقط چند تیکھ اش  روپیدا

چیز باخبر  چند تا تیکھ پازل بھ ھم میتونستم از ھمھ حاال با چسبوندن این

!بشم

روزه ی سکوت گرفتی یا زیر لفظی میخوای دختر؟ _

!جونم بھ لبم رسید

با ناخونام بازی کردم و گفتم 

....داشتم میومدم تو عمارت صدای زلیخا  راستش امروز ظھری  کھ+

اینجا چھ خبرررره؟؟ _

 مگھ این خونھ بی درو پیکره کھ ھر ننھ قمری از راه رسید یھ بامبول

!سرمون در بیاره

دم و باصدای عربده امیر بھادر حرف تو دھنم ماسید با وحشت از جا بلند ش

...بھ ھمراه کلثوم دوییدم تو ایوون

  اون عن  آھااااای امیر خسرو بی غیرت کدوم گوری ھستی بیا بیرون ببینم_
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!!!غذای مادر من ریزه تو خانومی کھ اوردی بھ چھ جرئتی سم می

دوباره ھمھ جا شلوغ شد امیر خسرو ھم از اتاق اومد بیرون و مثل 

برادرش فریاد کشید 

!!! ھی چخبرتھ خونھ رو گذاشتی رو سرت مگھ اینجا چالھ میدونھ+

!و بچھ ھست خجالت بکش  اینجا زن

!حاشا بھ غیرتت مرد! د خجالتو تو باید بکشی زن ذلیل_

اسمت ھمھ جا در رفتھ کھ پسر شاه مراد امیر خسرو نشستھ بھ پای یھ 

!ای تف بھ روت بیاد,ضعیفھ و خارو خفیف شده

 آوازه! اگھ چیزی بھت نمیگم فقط بھ احترام مامانھ حرف دھنتو بفھم+

شنیدم کھ با دختر طفل معصوم مردم ! غیرت تو بدجور بھ گوشم رسیده

!چیکار کردی

بعد ھم بھ من اشاره کرد

امیر خسرو لحظھ بھ  لحظھ برافروختھ تر از قبل میشد 

!خور زن منی؟ تو گوه_

تو چی؟؟+ 

چیکاره ای کھ در مورد زن من اینجوری حرف میزنی؟؟  تو

وش کردم ببین امیر بھادر اگھ من تمام جریاناتی کھ با ھم داشتیمو کال فرام

چی یادم رفتھ احترامت دست خودت باشھ  وچسبیدم بھ زندگیم فکر نکن ھمھ

ھ و جمع کن اگھ بخوای واسھ من اینجا تعیین تکلیف کنی یا ب پس حواست

!خیلی ھم بد میبینی! ھمسرم چیزی بگی بد میبینی

!این تو بمیری از این تو بمیری ھا نیست

آخر و گفت امیر بھادر زد بھ سیم

چیھ بچھ ترسو واسھ من آدم شدی؟ فکر کردی حاال کھ زن گرفتی دیگھ _

ھمھ چی تموم شد؟ 

!دھنت ھنوزم بوی شیر میده خوشگل تو  نھ بچھ
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امیرخسرو خواست جواب بده کھ با صدای ضعیف جواھر جفتشون سکوت 

کردن

چیھ چتونھ اینجا میدون جنگھ مگھ؟؟+

!دیدم خدایا ای کاش من میمردم و این روز ھارو نمی

امون دو تا برادر افتادن بھ جون ھمدیگھ جلو در و ھمسایھ یھ جو آبرو بر

!!نمونده

کنید من چھ توقعی  وقتی کھ شما دو نفر با ھم اینجوری می! بس کنید دیگھ

!ھیچی! از دختر مردم باید داشتھ باشم؟

!زودتر خودتونو جمع کنید دیگھ نبینم ازاین رفتارا

امیر خسرو پرید وسط حرفش و گفت 

ر از این بھ بعد اگھ ببینم کھ کسی بھ مھری نازک تر از گل گفتھ ماد+

!وسایلمو جمع میکنم و میرم

....؟ میرم!شنیدی

نھ کھ این خونھ بھ اندازه کافی خدمتکار داره نیاز نیست کھ مھری آب گرم ک

!شما وضو بگیری

 مگر اینکھ زلیخا ھم بقیھ کاراتو بکنھ در این صورت من اصال با کار

!کردن مھری ھم مشکل ندارم

!بعد ھم رفت داخل اتاقشون و درو کوبید

رو بازو ھاش  امیر بھادر از حرص میلرزید جواھر رفت سمتش دستاشو

گذاشت و گفت 

مادر بھ قربونت بره نبینم این حالتو مادر جان؟ +

اس خام و بی تجربھ اس عشق چشماشو کور کرده یھ مدت کھ  این ھنوز بچھ

 بگذره ذات کثیف اون دختر مظلوم نما برای ھمھ رو میشھ اونوقت خودم

!دمشو میگیرم پرتش میکنم بیرون

! د آخھ یکی نبود کھ بگھ این دختر چھ ھیزم تری بھ تو فروختھ؟

 !تو کھ براش دعا نوشتی زندگیشو تباه کردی آخھ چی از جونش میخوای؟

سردرد گرفتھ بودم بی خیال تماشای این بحث مزخرف شدم و بھ داخل 
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با جمع کردن ظرف ھا مشغول کردم   عمارت برگشتم و طبق معمول خودمو

مون از اینکھ فصولی کرده بودم و از ھمھ چی خبر دار شده بودم خیلی پشی

!بودم

د از اینکھ خیلی چیز ھا رومیدونستم مدام استرس داشتم فکرم مشغول بو

!کردم مینداختم پایین و دخالتی نمی  کاش منم مثل بقیھ سرمو

...تک افراد خونھ برام رو میشد ولی روزبھ روز شیطان صفتی تک

 چند روز امن و امان بود با اتمام حجتی کھ امیرخسرو کرده بود دیگھ

از چند روز از رو تخت بلند  ھیچکس با مھری کاری نداشت جواھر ھم بعد

شد

چند روز انقد درگیر مشکالت این عمارت شده بودم کھ پاک فراموش  این

م کردم کھ آوازه عروسیھ گل اندام رو از ھمسایھ ھای فضول شنیدم تصمی

ز من گرفتھ بودم کھ حتما برم خونمون از پدر مادرم بپرسم کھ چرا خبری ا

نمیگیرن؟؟ 

یعنی تا آخر عمرم منو تک و تنھا اینجا وسط این ھمھ گرگ وحشی رھا 

!میکنن؟

ود اما دیگھ موقعیتش پیش نیومد جواھر از رابطھ منو کلثوم آگاه شده ب

!جوری تقسیم وظایف میکرد کھ در طول روز من اصال کلثوم رو نمیدیدم

ن تمام حرفایی ھم کھ قرار بود بھش بزنم رو فراموش کرده بودم ولی ای

حت وسط یھ چیری برام خیلی عجیب بود اونم این بود کھ مھری ھمیشھ نارا

خورد با این کھ امیر خسرو ھواشو  و لقمھ بیشتر نمی بود سرسفره یکی د

داشت چرا انقد چشماش غم داشت؟

اینا کھ بھ گفتھ کلثوم با عشق ازدواج کردن امیرخسرو از ھمھ کس و 

!کارش زد و رفت خاستگاری پس دلیل این غم چی میتونست باشھ؟

! میدونستم کھ بعد از این آرامش یھ طوفان بزرگ تو راھھ

می  از روز اولی کھ من اومده بودم  تو این جھنم ھر روز یھ اتفاق جدید
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 افتاد ولی االن چند روز بود کھ ھمھ جا ساکت و بود و ھر کس سرش تو

!الک خودش بود

شب ھا خواب بھ چشمم نمیومد انقد فکر و خیال میکردم کھ سردرد 

!گرفتم می

ر اونشب ھم نمیتونستم بخوابم باز ھم بھ اون مدارکی کھ از  صندوقچھ د

م دوختم ھر چقدر نگاه میکردم گیج تر میشدم اگھ اینا مھ اورده بودم چشم

!نبودن چرا داخل اون صندوقچھ گذاشتھ شدن بودن؟

پتو  با صدای تقھ ای کھ از حیاط شنیدم وسایل رو قایم کردم و خزیدم زیر

چھار چوب در  نمایان  چند ثانیھ بعد در اتاقم باز شد  قامت امیر بھادر تو

....بوی گندش مشامم رو پر کرد...شد

!فھمیدم ازم چی میخواد

کردم بھ این کھ من یھ زن شوھر دارم؟ چرا عادت نمی

این اتاق اصال عجیب  چرا نمیخواستم قبول کنم کھ حضور امیر بھادر تو

!نیست

! رفتم  چرا ھر بار تا مرز سکتھ می

خوام  نھ خدایا من نمی

ای کاش میشد کھ این جور مواقع آدم بی ھوش بشھ و شاھد ھیچ چیزی 

...نباشھ

ار و بدون اینکھ چیزی بگھ لباساشو دونھ دونھ در اورد پتو روپرت کرد کن

!خیمھ زد روم

 از بوی گندش حالت تھوع گرفتم باز ھم مثل ھر دفعھ خودمو سفت کردم و

شروع کردم بھ گریھ کردن و در آخر با تو دھنی محکمی کھ خوردم خفھ 

! خون گرفتم

شد از جا بلند شد لباسش رو پوشید و گفت  کارش کھ تموم

و  یادم باشھ سری بعد یھ طناب بیارم وقتی کھ داری جفتک میندازی دست_

با وحشت نگاھش کردم! پاتو ببندم
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!دندون ھای زردش لبخند چندشی زد و رفت بیرون  بااون

!رو زانوم گذاشتم و اشک ریختم بغضم با صدای بدی شکست سرمو

!شد احساس گناه میکردم پیشم حالم خراب می  ھر بار کھ میومد

متعلق بھ یوسف میدونستم؟   احمقانھ بود اگھ من ھنوز ھم خودمو

؟!احمقانھ بود اگھ من ھنوز ھم بھ یادش بغض میکردم

!فکر کردنم بھ یوسف خیانت بود؟

!کاش خودمم جایی بودم کھ دلم اونجا بود

! چند دقیقھ ای کھ گذشت از اتاق اومدم بیرون

و الی در رو باز گذاشتم احساس میکردم اتاق ھم بوی گند امیر بھادر ر

!ھوای تازه میخواست میده دلم

شم خونھ غرق در تاریکی بود اما کور سویی نور از اتاق امیر خسرو بھ چ

!خورد می

! لبخند زدم

!نمیاد  چشمشون  خواب بھ...عاشقن دیگھ

لب حوض نشستم و بھ آب خیره شدم با خودم فکر میکردم کھ من چرا 

ع ھنوز ھم امید دارم کھ خوشبخت میشم؟؟ اگھ بشینم عمیقأ بھ این موضو

ز فکر کنم کھ در تمام مدتی کھ یوسف زنده است ھیچوقت دیگھ نمیبینمش ا

!غصھ دق میکنم

ای ...ولی یھ امیدی تو دلم داشتم کھ فکر میکردم یھ روز خوب میاد

!پریچھره ی ساده

!چرا اینجا نشستی؟_

!امیر خسرو بود؟

میزد دست   دو تاریکی شب چشماش دو  از جا بلند شدم و بھش نگاه کردم تو

و پامو گم کردم و با تتھ پتھ گفتم

!ھیچی آقا...ه+
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لبخند مھربونی زد و گفت 

!باش  نیاز نیست انقد استرس بگیری راحت_

بھ حوض اشاره کرد و گفت 

!بشین_

!نشستم  روسریمو مرتب کردم بھ اطرافم نگاه کردم و

!نکنھ اینجا کسی ما رو با ھم ببینھ؟

!با فاصلھ کمی از من نشست وبھ آب خیره شد

!تو این خونھ اذیت میشی نھ؟_

! سرمو انداختم پایین

!از صورت کبودت مشخصھ کھ حال و روز خوبی نداری_

!باز ھم سکوت کردم

! چی باید میگفتم؟

!اینکھ برادرت و مادرت این بال ھا رو بھ سرم میارن؟

وقتی کھ دید حرفی نمیزنم گفت 

!اگھ ازم کمک خواستی دریغ نکن_

! میترسیدم  من...بھ صورتش نگاه کردم

ستم بھ این چند وقت انقد بھ باطن کثیف آدما پی برده بودم کھ دیگھ نمیتون

! ھیچکس اعتماد کنم

باالخره بھ خودم جرئت دادم و گفتم 

! چرا باید این کارو بکنم؟+

! شما ھم یکی مثل بقیھ

!این خونھ ندارم کھ از شما کمک بگیرم من رعیت زاده ام جایگاھی تو

جز صداقت ...تک اجزای صورتش نگاه کردم و تو چشماش قفل شدم تک بھ

!دیدم ھیچی نمی

آب دھنش رو قورت داد و گفت 

!زدم منم جای تو بودم ھمین حرفارو می. حق داری_

از جا بلند شد و گفت 
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!کمک من میتونی حساب کنی اما رو_

!بعد ھم با قدم ھای بلند ازم دور شد

من تو این عمارت بھ جز  زورگویی و تھمت و کتک و ...مغزم قفل کرد

رام تحقیر چیزی ندیده بودم و باور اینکھ امیر خسرو با بقیھ فرق داره ب

سخت بودو

! اصال چرا باید کمکم کنھ؟

شناخت؟ این کھ از قبل ھم منو نمی

اقعا یخورده دیگھ اونجا نشستم فکر کردن زیاد باعث میشد کھ احساس کنم و

!مغزم درد میگرفت

!ھوا انقد سرد بودکھ مغز استخونم یخ کرده بود

ن دستامو بغل کردم و بھ سمت اتاقم حرکت کردم کھ با شنیدن صدای شکست

!چیزی توجھم جلب شد

ا خودم بھ سمت صدا نگاه کردم چند ثانیھ ایستادم ولی دیگھ صدایی نشنیدم ب

دوباره ... انباری باشھ  گفتم شاید خیاالتی شدم یا شاید گربھ ای چیزی تو

قدمی بھ سمت جلو برداشتم کھ صدایی شبیھ صدای جر و بحث شنیدم 

!سمت صدا از اتاق امیر خسرو بود! باز ھم ایستادم

باز ھم حس کنجکاوی لعنتی اومدسراغم با احتیاط بھ سمت اتاقش حرکت 

کردم انگار صدای جر و بحث مھری و امیر خسرو بود ھمین کھ نزدیک 

!شنیدم شدم بحث تموم شد فقط صدای گریھ ھای ریز مھری رو می

! مدتی اونجا ایستادم اما چیزی دستگیرم نشد و برگشتم داخل اتاقم

گفت زن و شوھر دعوا کنند ابلھان باور  جونم کھ ھمیشھ می بھ قول خانوم

!حتما باھم دعواشون شده! کنند

ح بیخیال شونھ ای باال انداختم و با ھر سختی کھ بود اونشب رو بھ صب

!رسوندم

پرده جواھر دستور داده بود کھ تو این سرما خونھ تکونی کنیم بھ من ھم س
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کنم و با نیمی از  ھمھ رو جمع...بود کھ تمام ملحفھ ھا روبالشتی پتو ھا و

!خدمتکار ھا بریم چشمھ

رو جمع   دونھ دونھ اتاق ھا رو گشتم و ھر چی پتو و پرده و روبالشتی بود

!کردم وقتی بھ اتاق مھری رسیدم تقھ ای بھ در زدم

! ولی کسی جواب نداد

ببخشید خانوم؟؟ +

!بیام داخل؟  میتونم

!بعد از چند ثانیھ در اتاق رو برام باز کرد

با دیدن چھره جذابش ناخودآگاه لبخند زدم و گفتم

....اومدم کھ...من+

!بیا داخل! دونم چھ خبره نیاز نیست توضیح بدی آره می_

 آب دھنم رو قورت دادم امیر خسرو گوشھ  اتاق رو صندلی نشستھ بود و

پیپ میکشید 

!سالم آقا+

! بدون اینکھ جواب بده سری تکون داد

بود بدون اینکھ درنگ کنم نگاه ازش   غلیظی بین ابرو ھاش شکل گرفتھ اخم

آخر  گرفتم و اول ملحفھ تخت بعد پرده و پتو ھا رو جمع کردم یھ گوشھ در

در اوردم یھ کاغذ تا   بالشتی  رو ھم بالشت ھا رو برداشتم و ھمین کھ رو

!شده افتاد رو زمین

رو کاغذ قفل شده بود   با تعجب بھ امیر خسرو و مھری کھ نگاھشون

دوختم چشم

چی بود؟؟  اون_

!با صدای امیر خسرو بھ خودم اومدم کاغذ رو برداشتم

!من خوب میدونستم این کاغذ چیھ

! این کاغذ دعا بود

!ھمون دعایی کھ اون جواھر نامرد ترتیبش رو داده بود

دختر؟   با توام_
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!اون چیھ؟ میگم

ادم میدونستم کھ االن از شدت استرس رنگم پریده بود آب دھنم رو قورت د

و دست ھای لرزونم رو گرفتم سمتش و گفتم

دونم من  نمی...من...من+

بود کھ  دونم چی داخلش نوشتھ نمی! بازش کرد مھری کاغذ رو ازم گرفت و

عصبی شد و فریاد کشید 

! امیر خسرو؟+

بالشت من؟؟  چیھ تو این

کاغد نگاھی کرد رگ گردنش باد کرد کاغذ رو مچالھ  امیر خسرو ھم بھ

!کرد وسط اتاق با حرص از جا بلند شد و رفت تو ایون کرد پرت

!مھری ھم پشت سرش رفت

نشد یھ سری  با عجلھ کاغذ رو برداشتم و بازش کردم چیز زیادی دستگیرم

نداشتم و کنار دعا ھم یھ خر بزرگ  جمالت بود کھ من سواد خوندنش رو

!کشیده بود

چقد سختھ کھ واقعیت رو بدونی و نتونی بھ کسی بگی چون ھیچکس حرفت 

!رو باور نمیکنھ

!خدمتکاری! چون تو رعیت زاده ای

!ایون رو  کالفھ پوفی کشیدم دعا رو انداختم وسط اتاق من ھم رفتم

!مگھ؟  خونھ در و پیکر نداره مادر این_

جواھر بھ وضوح رنگش پرید و گفت 

چیھ چھ خبره باز چیشده؟؟+

! بالشت مھری دعا پیدا شده  از تو_

جواھر چنگ محکمی بھ گونھ اش زد انقد محکم کھ صورتش قرمز شد و 

گفت 

!چھ دعایی؟! خدا مرگم بده+
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امیر خسرو بھ من نگاه کرد و گفت 

!میشھ دعا رو بیاری؟_

تم آب دھنم رو قورت دادم چشمی گفتم و برگشتم تو اتاق و دعا رو برداش

یر واقعا بھ حال مھری غبطھ میخورم چرا ام! این مرد چرا انقد خوب بود؟

خسرو مثل بقیھ بھم دستور نمیداد؟؟

!وضوح میشد تو رفتارش دید  بھ مردانگی و غیرت رو

ستمو از پلھ ھا اومدم پایین دعا رو گرفتم سمت جواھر اما تا قبل اینکھ د

!ببرم نزدیکش بھ دعا چنگ زد و از دستم قاپیدش

!چقد خوب بلد بود نقشش رو بازی کنھ

وباره دعا و باز کرد با چشماش چندین بار از باال تا پایین دعا رو دید  د

چنگی بھ گونھ اش زد و گفت 

!  وای خاک بر سرم+

!آستین پرورش میدیم  چوب تو! ما تو این خونھ دشمن داریم

!خورید و بھم خیانت میکنید تف تو روتون خدا لعنتتون کنھ از مال من می

!با توام! شنوی چی میگم می

ریخت برداشتم و بھ جواھر کھ با  چشم از مھری کھ قطره قطره اشک می

چشماش میخواست قورتم بده نگاه کردم و گفتم 

!ببخشید با منید؟+

وحشت زده دستمو رو ! قبل از اینکھ بفھمم چیشده یھ طرف صورتم سوخت

بیرون بھ  جواھر   صورتم گذاشتم و با چشمایی کھ داشت از حدقھ میومد

!نگاه کردم

گفت  دستشو بھ عالمت تھدید اورد باال و

ن  بیخود نیست کھ میگن از آ! از این غربتی جماعت ھر چی بگی برمیاد_

نترس کھ ھای و ھوی دارد از آن بترس کھ سر بھ توی دارد

کنی در حالی کھ من از اولشم میدونستم کھ  اینھا واسھ من مظلوم نمایی می
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!تو چھ مارمولکی ھستی ولی نتونستم بھ کسی ثابت کنم

مونھ؟؟ ؟دیدی باالخره خورشید پشت ابر نمی!دیدی

! گفت؟ این چی داشت می

!منظورش چی بود؟

رو دید ادامھ داد وقتی کھ نگاه ناباورانھ من

دختره بیچاره من ! دونم کھ دادی برای مھری دعا نوشتن فکر کردی نمی+

!بوده چقد بھش تھمت زدم حاضرم قسم بخورم کھ سم ھم کار تو

!اینجا داشت چھ اتفاقی می افتاد؟

ابت ذھنم قفل شده بود اصال نمیتونستم باور کنم کھ جواھر داشت بھ ھمھ ث

!میکرد کھ من دعا نوشتم

قطره اشکی از چشمم چکید بھ مھری چشم دوختم و با صدای لرزون لب 

زدم 

! دروغ میگھ...د...د_

....روحم...ر...حتی ....من...من...م...بخدا...ب...ب

!!خبر نداره

جواھر چنگی بھ موھام زد سوزش اشک رو تو چشمام حس کردم آخی 

!گرفتم و تقال کردم کھ موھامو از تو دستاش در بیارم

من دروغ میگم یا تو پدرسگ؟؟+

!تونھ دعا بنویسھ اون ھم جاریشھ برای عروس فقط یک نفر می

!دیگھ دستت رو شده! واسھ من ننھ من غریبم بازی در نیار

وجودم داشتم   ھر چی صداقت تو!امیر خسرو با شک داشت نگاھم میکرد

!ریختم تو چشمام

!کرد مھری ھم فقط گریھ می

چرا الل شدم؟ ! باز من مقصر شده بودم

  دونستم کھ تمام این نقشھ ی جواھره و حاال کھ دستش رو شده می  من مگھ

طولی نکشید کھ امیر بھادر ! خار و خفیف کنھ  کنھ تا منو داره نقش بازی می

برگشت خونھ و جواھر با آب و تاب داستان رو براش تعریف 
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!داستانی کھ زاده ذھن مریض خودش بود...کرد

ن امیر بھادر ھم بدون این صبر کنھ چنگی بھ بازوم زد و منو کشون کشو

!برد سمت طویلھ پرتم کرد روی پھن ھا وسط گوسفند ھا

برد باال و محکم کوبید   کمربندش رو در اورد و دور دستش پیچوند دستشو

!رو بدنم

....روکر کرده بود صدای جیغم گوش آسمون

!بخدا من خبر ندارم! آی توروخدا نزن+

!نزن تورو جان ھر کی کھ دوست داری نزن

! گوه خوردم نزن! آیییییی غلط کردم

!یکی بھ دادم برسھ

تو طویلھ پر   انگار اصال صدای منو نمیشنید صدای برخورد کمربند با بدنم

!بود شده

سراغم؟   چرا ھیچکس نیومد

؟!چرا کسی دلش برام نمیسوخت

!یدادمباز ھم خدا منو ندید وقتی کھ داشتم زیر کتک ھای امیر بھادر جون م

! گناھم چی بود؟

!داد چرا ھیچکس بھم فرصت حرف زدن نمی

فکر کردی اینجا صاحب نداره کھ ھر ! میکشمت زنیکھ خررررراب_

!گوھی کھ دلت میخواد بخوری؟

!انقد میزنمت کھ صدا سگ بدی

!فرصت حرف زدن و دفاع کردن نداشتم

ست دیگھ نا نداشتم چشمام مدام سیاھی میرفت کمربند رو انداخت زمین نش

!رو سینم

! مگھ من چقد جون داشتم؟

! گذاشت رو گلوم و فشار داد  دستشو
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ریھ ھام   چشمام داشت از جا در میومد! دیگھ امیدی بھ زنده موندن نداشتم

از  وتقال میکردن برای نفس کشیدن دیگھ جایی رو نمیدیدم کھ ناگھان دستش

 روی گلوم برداشت بھ سرفھ افتادم انقد سرفھ کردم کھ ھر چی خورده و

!نخورده بودمو باال اوردم

امو ھنوز سرفھ ام قطع نشده بود کھ چنگی بھ موھام زد و ھمونطور کھ موھ

!کشون کشون برد داخل حیاط  میکشید منو

ود پوست سرم داشت کنده میشد صدام گرفتھ بود حنجره ام خراش برداشتھ ب

زد مشت   وسط حیاط جلوی چشم ھمھ باز ھم کتکم! ولی باز ھم جیغ میزدم

!!و لگدش بود کھ فرود میومد رو بدنم

!خوردم؟ این چندمین باری بود کتک می

چندمین باری بود کھ جلو ھر کس و ناکس تحقیر میشدم؟؟

!چندمین باری بود کھ بی گناه مجازات میشدم؟

! التماس کردن فایده نداشت

!کردن ھم ھمینطور جیغ کشیدن و گریھ

!فھمیدم دیگھ کامال سر شده بودم ھیچی نمی

فقط یادمھ کھ عربده کشید و گفت 

موقع میفھمی کھ دنیا دست  ھر وقت کھ بھ پام افتادی و التماسم کردی اون_

!کیھ

!ده ای مثل تو غذا نمیدم****ن***من بھ ج

الم بی حال وسط حیاط افتاده بودم فقط زیر چشمی کلثوم رو دیدم کھ بھ ح

منی کھ ھمھ چیزو ! کاری نمیتونست بکنھ مثل من ریخت ولی ھیچ اشک می

!دونستم و تقاص کاری کھ نکردمو پس دادم می

!دستمو گرفت منو از حیاط انداخت بیرون  و درو بھم کوبید

!طرفھ اگھ کسی درو برای این دختره باز کنھ با من_

مدتی طول کشید تا بھ خودم بیام و ببینم کیم؟ چیم؟ کجام؟؟

ھ با بدبختی خودمو جمع و جور کردم بدنم سنگین شده بود درد داشتم ھم

 جام تاول زده بود رد سگک کمربند امیر بھادر رو دست و پام بھم دھن
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!کجی میکرد

کشون کشون خودمو بھ در بستھ رسوندم مشت ھای بی جونمو رو در فرود 

اوردم  با صدای خش دارم لب زدم 

...آقا؟؟ تورو خدا باز کنید درو بخدا من کاری نکردم+ 

!گلوم خشک شده بود! سرفھ امونم نداد

صدام از قبل ھم خش دار تر شد

کلثوم؟؟؟ +

!یکی باز کنھ این درو

باالخره از چیزی کھ میترسیدم سرم اومد ! من میترسیدم!بغضم شکست

رو از دست بدم و آواره بشم وحشت  ھمیشھ از اینکھ یھ روزی جای خوابم

!داشتم

با گریھ نالیدم

خانوم+

!من کاری نکردم بقران قسم

و دوباره و سھ باره کوبیدم بھ  ریختم تو مشت ھای کبودم  ھر چی زور داشتم

!در

!بااااااز کنییییید+

! ھر چقدر بیشتر فریاد میزدم بیشتر نا امید میشدم

! خدایا حاال چیکار کنم؟

!تحمل کنم سردم بود  با اینکھ ھوا آفتابی بود اما خیلی سوز داشت نمیتونستم

!نخورم بھ خودم قول داده بودم تا وقتی کھ درو برام باز نکنن از جام تکون

خیلی تلخھ نھ؟؟ 

اینکھ بخوای برای خونھ ای کھ توش ھر روز و ھر روز فحش و بی 

!احترامی و تحقیر میبینی التماس کنی
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اینکھ انقد تورو بی کس و کار و بی عرضھ فرض کنن کھ ھر تھمتی کھ 

!دلشون میخواد بھت بزنن و حتی اجازه ندن کھ تو از خودت دفاع کنی

!!با بی رحمی تمام از خونھ پرتت کنن بیرون

غیر از اینھ کھ اون خونھ لعنتی برای من جھنم بود؟ 

دیدم؟  اینکھ من مرگ آرزو ھامو ھر روز بھ چشم می

جا رو نداشتم برم؟   پس چرا ھیچ

ھم چرا حاال کھ مثل یھ تیکھ آشغال باھام رفتار کردن و جلو چشم ھمھ ب

! تھمت زدن و از خونھ انداختنم بیرون خوشحال نیستم؟

! آخ یوسف چرابھ حرفت گوش نکردم؟ چرا باھات نیومدم؟

!ای کاش االن بھم سرپناه بدی! ای کاش االن بیای دنبالم

! ای کاش حداقل بھ کلثوم میگفتم کھ اونشب چی دیدم

ولی شوھر احمقم فقط بھ فکر ! دونھ کھ من بی تقصیرم ھر چند کھ اون می

کردن کی جرئت  اگھ خانوادم حمایتم می! دادن قدرتش بھ بقیھ بود نشون

میکرد باھام اینجوری رفتار کنھ؟؟

!اینا میدونستن کھ من بی پدر مادرم کھ این بالھا رو سرم میوردن

!!!!تا عصری اونجا نشستم

 !اصال برام مھم نبود! ھر کس ازاون کوچھ رد میشد یھ چیزی بھم میگفت

 ھنوز ھم ھر چند دقیقھ یھ بار در میزدم و التماس میکردم ولی جوابی

مونم یخ اگھ تا صبح تو این سرما ب! دیگھ امیدم بھ کل نا امید شد! نمیشنیدم

!میزنم

!با صدای باز شدن در از فکر و خیال پرت شدم بیرون

مو بستم با دیدن امیر بھادر بھ پاش افتادم دستمو دور پاھاش حلقھ کردم چشا

و نالیدم 

!!!!تو مآقا خدا از بزرگی کمتون نکنھ خدا خیرتون بده توروخدا بذارید بیا+

!پرستی قسم  من کاری نکردم بھ اون خدایی کھ می

! ھیچ تالشی برای اینکھ پاھاشو از دست ھای بی جونم بکشھ بیرون نکرد

!بود از اینکھ التماسش میکنم انگار کھ خوشش اومده
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 بھ اینکھ اجازه بده برم داخل امید وار شدم و  گفتم! کمی مکث کرد

....بخدا من!! آقا اینا ھمش دروغھ تھمتھ+

ھ نذاشت حرفم تموم شھ پاشو کشید عقب و با اون کفش ھای کثیفش دستمو ل

!کرد

م بی اختیار آخی گفتم و خواستم دستمو عقب بکشم ولی بیشتر فشار داد خ

…شد چنگی بھ موھام زد و گفت

!دروغگو تویی و ھفت جد آبادت! مادر من دروغ نمیگھ! خفھ خون بگیر_

کن   و کممگھ ظھری بھت نگفتم گورت!اه اه اه حالم بھم خورد از این ھمھ نالھ

!کر بودی؟! و برو؟

خری مگھ؟؟؟! کنم؟ حتما باید بھ زور کتک حرفامو حالیت

با سماجت در حالی کھ از درد داشتم داغونم میشدم گفتم 

!جا رو ندارم برم من ھیچ! بذارید بیام داخل+

ای موھامو ول کرد و پاشو از رو دستم برداشت سرمو بلند کردم و با چشم

خوب  اشکی نگاھش کردم تا بلکھ دلش بھ رحم بیاد اما قبل از اینکھ بتونم

!انقد محکم کھ بھ عقب پرت شدم! ببینمش لگد محکمی بھ صورتم زد

گردم اگھ  نیم ساعت دیگھ برمی!! ھمون سگدونی کھ قبال اونجا بودی برو_

!! اینجا باشی تو ھمین باغچھ حیاط خاکت میکنم

!انقد ھم بی کس و کاری کھ ھیچکس بویی نبره

بعد ھم صدای !ھررررری!حاال دیگھ گمشووو!پس کشتنت مثل آب خوردنھ

مزه خون روتو دھنم حس کردم احساس میکردم !کوبیده شدن درو شنیدم

! بود صورتم غرق خون شده! دستمو از روش برداشتم!دماغم خورد شده

ھوا تاریک بود و !گریھ و درد و خون ھمھ و ھمھ با ھم قاطی شده بود

! رسید صدای پارس سگ ھا بھ گوش می

 بھ سختی از جا بلند! پاک کردم اما بدتر شد با گوشھ چادرم خون دماغم رو
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گیج رفت   و پام بایستم سرم داد؛ قبل از اینکھ بتونم ر شدم سرگیجھ امونم نمی

تو این  چندمین بار بود کھ زانو ھام بھ زمین میخورد؟اونم!و خوردم زمین

! سن کم؟

کجا باید میرفتم؟؟

 ٢٠٠ بھ سختی از جا بلند شدم و بھ آرومی قدم برداشتم انگار کھ یھ وزنھ

اصال !برداشتن برام سخت بود کیلویی بھ پاھام وصل کرده بودن قدم

برمیداشتم مثل یھ دختر بچھ  چیکار باید بکنم فقط بی ھدف قدم  نمیدونستم

جا رو بلد نیست تو تاریکی  گم کرده و ھیچ  تنھایی بودم کھ راه خونشون رو

بغضم شکست برای بار ھزارم ! ترسھ می  شب از تنھایی و پارس سگ

ونھ تنھا جایی کھ میتونستم برم خ! رو دھنم گذاشتم و ھق زدم  شکست دستمو

!آقام بود

یھ خرابھ کوچیک بخوابم   انقد از دستشون ناراحت بودم کھ حاضر بودم تو

!ولی بھشون پناه نبرم

خودم  جسارتی کھ بتونم رو پای نھ خرابھ ای بود ونھ! اما چاره ای نداشتم

! وایسم

دونم تو اون مسیر چند بار زمین خودم  نمی!ھمیشھ باید آویزون یکی میشدم

چند بار چشمام سیاھی رفت و نشستم اما با ھر بدبختی کھ بود خودمو 

!رسوندم بھ ھمون محلھ قدیمی

روزھایی کھ با شربت ! دھن کجی کرد  با وارد شدن بھش تمام خاطراتم بھم

ده شب ھایی کھ با یوسف داخل انباری وع! میرفتم چشمھ تا یوسف رو ببینم

!میکردیم

!!صدای اون سیلی محکمی کھ بھ یوسف زده بودم دوباره تو گوشم اکو شد

گفت اجازه بدین من  بود و یوسف می  دستم زخم! اولین باری کھ دیدمش

کنم ظرف ھارو براتون جمع

دماغ شدیدم سرخ شده  نگاھی بھ دست ھای پینھ بستم کھ حاال بھ خاطر خون

!بود انداختم
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!گفت تو میشی خانوم خونھ می! گفت نمیذارم کار کنی یوسف می

یداشتم انگار کھ تمام زندگیمو برام بھ نمایش گذاشتھ بودن ھر قدمی کھ برم

!دوستام...صدای خنده ھای دوران کودکی!بلند تر از قبل ھق میزدم

کاش قدرش رو بیشتر ! آخ کھ چھ روزایی داشتم!ھای محلی مامان  نون

! باآلخره رسیدم!میدونستم

! باز بود مثل ھمیشھ در خونھ نیمھ

!خبری از نگھبان و حیاط  شلوغ و پر ازخدمتکار نبود

! با دیدن خونھ پدریم بغض بھ گلوم چنگ انداخت...آروم در رو باز کردم

دور   نگاھمو!ھمھ اینا یھ خواب بد بوده  کاش میشد از خواب بیداربشم و ببینم

چیز مرتب سر جاش  ھمھ! چقد صفا داشت!تا دور حیاط کوچیک چرخوندم

صدای ھیاھو و !چند تا فانوس کوچیک ھر طرف حیاط گذاشتھ بودن!بود

!چطور میرفتم داخل؟! انگار کھ مھمون داشتن! بخند میومد  بگو

خجالت ! میدونستم کھ صورتم کال خونی و کبود شده و حسابی ورم کرده

!کشیدم اگھ اینطور برم داخل می

بھ آھستگی وارد حیاط شدم و !خلوت بود  نگاھی بھ اطراف کردم کوچھ

! ستمبدون اینکھ درو ببندم رفتم سمت طویلھ درش رو باز کردم و اونجا نش

برای گل اندام ھم  احمقانھ بود ولی من دلم! منتظر موندم کھ کسی بیاد بیرون

لم حسابی تنگ شده بود با اینکھ بدترین خیانت رو در حقم کرد ولی من د

میخواست بغلش کنم و برای روز ھای خوبی کھ قدرش رو ندونستیم اشک 

! آھی کشیدم اشکامو پاک کردم!بریزم

!مگھ من چقد غم داشتم !چرا ھر چقد گریھ میکنم خالی نمیشم؟

و از  با صدای آقاجونم دست از فکر کردن بھ اندوه بی پایان قلبم برداشتم

!سوراخ در طویلھ بھ بیرون نگاه کردم

دیگھ مراسم رو   خیلی زحمت کشیدید اسدهللا خان؛ ایشا� یکی دوھفتھ_

!کنیم این دوتا جوون ھم برن سر خونھ زندگیشون برگزار می

ان دست شما ھم درد نکنھ ممنون از پذیراییتون ایشا� عمری باشھ جبر+

م آقا جونم مھمون ھا رو راھی کرد و دم در ھ!خوشبخت بشن ایشا�! کنیم
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حرف از !کلی باھاشون صحبت کرد درو بست و برگشت داخل خونھ

! گل اندام؟؟پوفی کشیدم و درو باز کردم! عروسی کی میزدن؟

جون جلوی  با قدم ھای بلند بھ سمت اتاق رفتم کھ در باز شد و قامت خانوم

قبل از اینکھ منو ببینھ لب زدم ! در نمایان شد

!جون سالم خانوم+

 بدون اینکھ چیزی بگھ مات و! انگار کھ برق ولتاژ باال بھش وصل کردن

....مبھوت بھم نگاه کرد

بعد ... خونھ برده بودم کھنھ و پاره بودن اول بھ لباس ھایی کھ از ھمین

!گفت چقد الغر شده انداممو از نظر گذروند انگار کھ با خودش می

! بعد ھم رو صورتم قفل شد

صورت کبودم...رو صورت خونیم

!چشمای سبزم کھ آکنده از درد بود

بھ عقب برگشت و گفت 

!آقا؟....آ...آ+

اینجاست؟.... کی...ببین ک

؟ !دیدی  چیشده خانم مگھ جن_

! سرده  ببند درو

!!پریچھره اینجاست... پ+

ت فانوس رو برداش! بعد از مدتی از اتاق اومد بیرون  اون ھم سکوت کرد  و

گرفت جلوی صورتش خواست چیزی بگھ کھ اون ھم میخ صورت زخمیم 

شد و گفت 

کنی؟ اینجا چیکار می_

سرمو پایین انداختم و با گریھ نالیدم

!سالم آقاجون+
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! بھتون پناه اوردم تورو قرآن منو از اون جھنم نجات بدین! من برگشتم

 صبح منو از خونھ بیرون کردن تا االن ھر چی! ببین باھام چیکار کردن

!ببین صورتمو آقاجون!التماس کردم درو باز نکردن

! مگھ من پدر و برادر ندارم؟

پس چرا اونا جرئت میکنن با من اینجوری کنن؟؟

!رو بگم دستمو رو صورتم گرفتم دیگھ نتونستم بقیھ جملھ ام

!خیلی خب دیگھ گریھ نکن بیا تو ھوا سرده_

! اشکامو پاک کردم و چشمی گفتم و وارد خونھ شدم

 وقتی گرماش بھ بدنم رسید ناخودآگاه گفتم! بالفاصلھ خزیدم زیر کرسی

!وای چقد گرمھ خیلی وقتھ کھ بدنم انقد گرم نشده +

آقام سری تکون داد و گفت 

چرا از خونھ بیرونت کردن؟_

جمع  بھ من گفتن برو ملحفھ و پتو و پرده رو از تمام اتاق ھا! دونم نمی+

تو اتاق عروس جدیده داخل بالشتش دعا پیدا شد ! کن و ببر چشمھ بشور

!حاال انداختن گردن من

بغضم و قورت دادم و گفتم 

!بخدا من روحم خبر نداره+

ھ از اول با ندونم کاریات باعث شدی ک! پریچھره ھمھ چیزو خراب کردی_

!من دھنمو ببندم و جزئت نکنم چیزی بگم

بخوام ازت دفاع کنم میگن تو باید خداروشکر کنی کھ ما دخترت رو 

!گرفتیم

!نذاشتی دختر نذاشتی

!غلط کردم  آقاجون من اشتباه کردم ندونستم+

چرا نیومدین بھ دیدنم؟؟ 

چرا منو تنھا گذاشتین؟؟ 

صدام لرزید ادامھ دادم 

د؟؟آقاجون مگھ من دختر شما نیستم؟ یعنی با یھ اشتباه ھمھ چیز تموم ش+
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کشم؟ شما میدونید من اونجا چی می

!تحقیرم میکنن! ھر روز فحشم میدن! خورم ھر روز کتک می

! آخھ برای چی؟

بھ من چھ ربطی داره کھ داداشم زده یکیو کشتھ؟؟

!توروخدا نجاتم بدید! اون خونھ پر از گند و کثافتھ! بخدا خستھ شدم

!ببند دھنتو ! کنھ چھ سخنرانیم واسھ من می....خبھ...خبھ_

اون موقع کھ با پسر مردم وعده میکردی !لگد بھ بختت زدی! خودت کردی

یادتھ چقد بھت گفتم سرسنگین باش تو ! باید فکر اینجا رو ھم میکردی

یو قشنگ مشنگی بھترین خاستگار ھا رو داشتی اما با ندونم کاریت ھمھ چ

! خراب کردی

اومده با  ما باید کالھمونو بندازیم باال کھ یکی!االنم واال مردم راست میگن

!دختر فراری و بی حیای ما ازدواج کرده

یھ زبونی داره کھ بیا و ببین...شناسم این یھ زبونی داره می  آقا من اینو

!دونم  کھ اونجا چھ آتیشی میسوزونھ من می

! ببین گل اندامو

یعنی ....نصف خوشگلی تورو ھم نداره ولی یھ خاستگار براش اومده

!و بیارنانقد رفتن و اومدن تا اجازه دادیم حاال داماد ر!  التماسمون میکنن

!مردم مثل تو نیستن کھ یھ ذره عقل تو سرشون نباشھ

! االنم تو زن شوھر داری بیخود کردی اومدی اینجا قھر

فردام تو خونھ زندگیت ھر دفعھ دعوات شد میای بیای اینجا؟؟ 

ارن واال فردا پس فردا برامون حرف در می!ما از این چیزا خوشمون نمیاد

!دختره رو از خونھ زندگیش انداختن اوردن اینجا نگھش میدارن  میگن

داریم دختر با لباس سفید میره  شناسی رسم خودتم کھ ما و خانواده ھامونو می

!و با کفن بر میگرده
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!منو از اونجا نجات بدید چیھ دیگھ

رو از خانوم جون کھ موتور فکش پت پت کنان خاموش میشد گرفتم و 

آب دھنمو قورت دادم و بھ آقا جونم نگاه کردم و گفتم

!خوام من طالق می+ 

خانوم جون چنگ محکمی بھ گونھ اش زد و گفت 

!ور پریده چی داره میگھ آقا این! وای خدا مرگم بده_

!کنی تو الھی کھ جز جیگر بگیری دختر کھ انقده  مارو اذیت می

!!!طالق؟؟

ه کھ کیو تا حاال دیدی کھ تو این آبادی طالق بگیر!  خجالت ھم خوب چیزیھ

تو دومیش باشی

 حرف ھای قلمبھ سلمبھ تحویل من نده پاشو برو تو خونت بشین زندگیتو

!بکن

!انگشت نمای آبادی شدیم! واال ھمینمون مونده

! آبرومون جلو ھمھ رفتھ

!خوام حاال پاشده اومده میگھ طالق می

!واال بازم تویی شانس داری کھ خونبس شدی

! مگر نھ تا وقتی کھ زنده ای بیخ ریش ما چسبیده بودی

دختر رو نده آقا ندیدی چطور زندگی رو برامون جھنم کرد؟ بھ این

شناسم معلوم نیس باز چھ غلطی کرده باز چھ حاضر جوابی  می  من اینو

!کرده کھ باھاش اینجوری رفتار کردن

نی؟ خانوم جون تو مثل اینکھ از خداتھ ھمیشھ با این سر و وضع منو ببی+

!دلت خنک میشھ؟

بس کن دیگھ چرا انقد شلوغش میکنی؟

و  آقام کھ از بحث بین منو مادرم عاصی شده بود با خشم از جا بلند شد

فریاد کشید

!سرم رفت_

کنی؟؟  خانم چیکار داری می
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بابا این بچس چیزی حالیش نیست تو چی؟ 

ذاری؟ بھ دھن می ای با این دھن توام بچھ

مامانم از جا بلند شد و گفت 

ین فردا پس فردا عروسیھ گل اندامھ بخدا کھ ا! من این چیزا سرم نمیشھ_

! کنھ دختر بخت اونم شوم می

ره و میاد تا  اگھ امشب بھش پناه بدی دیگھ از فردا ول کنمون نیست انقد می

 خانواده! اون یکی خواھراشم مثل خودش بھ خاک سیاه نشونھ ول کن نیست

چھ  شوھرشم اگھ بو ببرن آوار میشن رو سرمون از من گفتن بود فردا کاسھ

کنم چھ کنم دستت نگیری

با وحشت گفتم

فتی آقاجون بذار منم حرف بزنم بذار بگم کھ تو اون خونھ چھ گند و کثا+

!در جریانھ

....جواھر ھر شب با یھ مرده

خانوم جون پرید وسط حرفم و فریاد زد

! ببند دھنتو_

من بھت خبر چینی یاد دادم؟؟ 

من بھت یاد دادم کھ بری نون و نمک یکیو بخوری بیای پشت سرش 

نمکدون بشکونی؟

ریزی؟ تو چھ کاره ای کھ آبروی مردمو می

!دھنم بستھ شد...مغزم قفل شد! ھنگ کردم

ھ من یعنی ازدواج گل اندام انقد براش مھم بود کھ حاضر نبود حتی بشنوه ک

!چھ بدبختی ھای دارم میکشم

!من ھمیشھ باید قربانی بقیھ بشم

اداش من باید زندگیم تباه بشھ بھ قول خانوم جون بھ خاک سیاه بشینم تا د
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!قاتلم آزاد بشھ

!کاش حداقل درست و حسابی بود

صبح تا شب در ! من بخاطر  کسی قربانی شدم  کھ عیاش و خوش گذرونھ

!حال رفیق بازی و عرق خوریھ

و روز  االنم باید بخاطر دختر پر فیس و افاده خونھ تو ھمین منجالب بمونم

! بھ روز بیشتر غرق بشم

! بھ ھمین سادگی

!من برای کی مھم بودم واقعاً؟

کنھ دلش بھ رحم نیومد کھ من  کسی کھ منو زن و ناموس  خودش خطاب می

!نصف شب تو خیابون نمونم

!اینم از پدر مادرم کھ اصال نمیذارن من  حرف بزنم

!چرا اونجا نشستھ بودم؟

خورد؟؟  چرا بھم بر نمی!چرا غروری نداشتم کھ خورد بشھ

چون پوست کلفت شده بودم؟؟

خانوم جون کھ دید من کم اوردم  و ساکت شدم خوش حال شد ولی من کم 

م ھیچکس براش مھم نبود کھ من دار! من پشت و پناه نداشتم!نیورده بودم

! عذاب میکشم

! چرا بھ اینا پناه اوردم؟

نبود من براشون مھم نبود  و وقتی پشیزی براشون ارزش نداشتم وقتی بود

! چرا مدام دست و پا بزنم

....حداقل از پدر مادرم این توقع رو نداشتم

د از جا بلن! قامت حشمت و مظفر تو چارچوب نمایان شد! در اتاق باز شد

!شدم و زیر لب سالم دادم

خانوم  بوی گند الکل تو اتاق پیچیده بود پوزخند زدم و نگاه معنی داری بھ

جون انداختم کھ خودشو زد بھ اون راه و گفت 

اومدین مادر؟؟ _

!داشتم میومدم دنبالتون
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رون بره این دختره اومده باز میخواد یھ بامبول جدید درست کنھ بندازینش بی

پریدم وسط حرفش و گفتم!خونھ خودش

شنوی؟؟  منو تو اون خونھ لعنتی راه نمیدن آقاجون می+

!جلو عالم و آدم خار و خفیفم کردن پرتم کردن بیرون 

خانوم جونم دستشو زد بھ کمرش و گفت 

!توام گفتی بذار برم ویلون و سیلون خیابونا بشم دیگھ آره؟_

زدم زیر گریھ و نالیدم 

! بخدا التماس کردم بھ پاشون افتادم+

کار کنم چی! بقران بھتر بود! اگھ تو طویلھ خونھ اونا بمونم بھتر از اینجاس

وقتی درو برام باز نکردن؟؟ 

االن میگی چھ گوھی بخورم؟؟

ل با این حرفم حشمت و مظفر حملھ کردن سمتم بازوھامو گرفتن و منو مث

پر کاه بلند کردن از خونھ انداختنم بیرون

ی با بی رحمی تمام انداختنم رو سنگ ھای ریز و درشتی کھ بر اثر سرما

!ھوا تقریبا میشھ گفت یخ زده بودن

ا انقد بدنم ضعیف شده بود کھ ھمون ضربھ کافی بود کھ دیگھ نتونم از ج

بلند شم تو خودم پیچیدم و نالیدم 

! لعنت بھ ھمتوووون+

!لعنت بھتون

رو  من ھیچوقت حاللتون نمیکنم اگھ خدایی اون باال باشھ تقاص ھمھ اینا

!گیره ازتون پس می

!! باید سیبیالتو بزنی چون مرد نیستی! شنوی صدامو آقاجون می

!!از ھر نامردی نامررررد تری

! آقاجونم عصبانی شد ھجوم اورد سمتم لگد محکمی بھ زیر شکمم زد
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! کل کوچھ پیچید صدای جیغم تو

 !اخھ تو ارزش نداری کھ بخوام بخاطرت خودمو و حیثیتمو بھ باد بدم_

مم ھمون روز اولی بھت گفتم کھ اسمت رو از شناسنامھ ام پاک میکنم برا

! افتھ برات مھم نیست کھ چھ اتفاقی می

! تو ابروی منو بردی تمام پل ھای پشت سرت رو خراب کردی

ببین پریچھره اگھ بفھمم  عروسی گل اندام بخاطر تو خراب بشھ زندت 

! نمیذارم

!فھمیدی؟

!گفت و رفت تو خونھ  اینو

!حشمت و مظفر ھم پشت سرش حرکت کردن

انداختم دور پای مظفر و لب   خودمو رو سنگ ھای سرد کشیدم جلو  دستمو

زدم 

ن ھوا سرده من لباسم نازکھ تا صبح ای! داداش توروخدا بذار بیام تو+

!بیرون یخ میزنم

یرون بذار برم گوشھ انباری یا طویلھ قول میدم صبح با طلوع آفتاب میرم ب

!بینھ ھیچ کس منو نمی

! بذار بیام تو

با بی رحمی تمام پاھاشو از تو دستم کشید بیرون و گفت 

تو میریختم کم بدبختمون کردی؟  حیف کھ زنی وگرنھ ھمینجا خون_

!بینم برو

!رفت داخل و درو بست

! بغضم با صدای بدی شکست

کشیدم از  با ھر نفسی کھ می! بھ سختی خودمو از روی سنگ ھا بلند کردم

چیکار باید میکردم؟! دھنم بخار میومد بیرون

خدایا کی قراره تموم بشھ؟ 

تو بھ جز من ھیچکسو پیدا نمیکنی کھ بدبختی و مصیبت بریزی تو 

زندگیش؟ 
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آخھ چی از جونم میخوای؟

چرا نمیذاری یھ نفس راحت بکشم؟ خستھ شدم دیگھ میشھ انصراف بدم؟ 

قط تحویل بدم؟؟برام مھم نیست کھ مردود میشم یا نھ ف میشھ برگھ امتحانم رو

خوام کھ تموم شھ؛ می

!میشھ بخوابم و بیدار نشم؟

! انقد ھوا سرد بود کھ قطره ھای اشکم رو صورتم خشک میشدن

!رسید صدای ھو ھوی باد ال بھ الی شاخھ ھای خشک درختان بھ گوشم می

! حاال مگھ صبح میشھ این شب یلدا؟

د تیر زیر دلم دقیقا اونجایی کھ آقام لگد زده بو! بھ آھستگی قدم برداشتم

!کشید و چند ثانیھ بعد خیسی خون روی لباس زیرم رو احساس کردم

! دستمو رو دلم گذاشتم و بھ سمت عمارت قدم برداشتم

کبود بود  کل بدنم از زخم

بھ نزدیکی عمارت ! نمیتونستم دردش رو تحمل کنم! خونریزیم شدید بود

! رسیدم کنار یھ تنھ درخت نشستم

خون بین پاھام ھمھ جا جاری شده بود ضعف کرده بودم ھمھ چی رو 

!بھ تنھ سرد درخت چسبوندم و ھق زدم  دیدم سرمو دوتایی می

!تمام درد ھام یھ طرف درد دلم یھ طرف

!کشیدن انگار جونمو داشتن از الی پام بیرون می

! دیگھ کارم تموم بود

...اگھ از سرما یخ نزنم از خونریزی شدید و افت فشار  حتما میمیرم

!بذار تموم شھ این زندگی سگی...چھ بھتر

!بذار تموم شھ این اندوه بی پایان

!دونھ از زندگی من؟ کسی چھ می! بذار بگن پریچھره جووون مرگ شد

ز فقط یھ بار قبل ا...ای کاش فقط یھ بار! اون لحظھ فقط یھ آرزو داشتم
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! دیدم و بعد با خوش رویی بھ استقبال این مرگ میرفتم مرگم یوسفم رو می

!کھ مرگ برام لذت بخش تر از زندگی تو این عمارت بود

ایھ دھنم خشک شده بود چشمامو چند بار باز و بستھ کردم انگار چند تا س

!دیدم کھ مدام اینطرف و اونطرف میرفتن مبھم می

! کردم قدرت تشخیص نداشتم ھیچی رو حس نمی

!صدایی بھ جز نفس ھام کھ رفتھ رفتھ کم و کمتر میشد نمیشنیدم

!انگار یکی کنارم نشست و تکونم داد

! چشم باز کنم انگار کھ چند تا وزنھ رو پلک ھام گذاشتن  نمیتونستم

رسید صدا ھای ضعیفی بھ گوشم می

پریچھره خوبی؟؟ _

!!دختر؟  چشماتو باز کن

یاد اما من ضعیف تر از اونی بودم کھ حتی بفھمم این صدای کیھ از کجا م

!چھ برسھ بھ اینکھ بخوام چشمامو باز کنم

!ناگھان یھ طرف صورتم سوخت

! شوک بزرگی بھم وارد شد

! ناخودآگاه چشمامو باز کردم

تصویر ھمھ جا برام تار بود مدام پلک زدم و نالیدم 

!!بینم ھیچ جا رو نمی+

...اوردم باال و چشمامو بھم مالیدم  دستای سردم رو

چیزی جلوی دھنم گرفت و گفت 

! فشارت افتاده! مویزه_

!چند تا ازش بخور

! خیشآ! با اشتیاق دھنم رو باز کردم طعم شیرین مویز زیر دندونم مزه کرد

!چقد خوشمزه بود

ا ولع دوباره دھنم رو باز کردم یھ خورده دیگھ مویز گذاشت تو دھنم و من ب

!جویدم

بار  چشمامو بستم بعد از یکی دو دقیقھ انگار کھ جون تازه ای گرفتم چند
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! ھنوز ھم ھمونجا بودم تو خیابون کنار تنھ درخت! پلک زدم

رم ھوش از س!! بھ اطرافم نگاه کردم با دیدن چھره ای آشنا تکونی خوردم

!پرید

لبامو تکون دادم و گفتم 

؟؟...شما...ش..ش+

دستشو رو لبم گذاشت و گفت 

!ھیچی نگو! ھیس_

…مور مور شد  از برخورد نفس ھاش با صورتم بدنم

!ھوم؟! مگھ من مردم کھ تو  بھ این حال و روز بیفتی؟_

دستشو نوازش وار رو صورتم کشید و اشکی از چشمای خوش حالتش 

!چکید رو گونھ اش

دیدم مگھ نھ؟؟  داشتم خواب می

!این مرد امیر خسرو بود

؟!ای پریچھره دیونھ شدی

! آب دھنم رو قورت دادم

انقد ! چرا انقد حس خوبی داشتم اون لحظھ! چرا ازش فاصلھ نمیگرفتم؟

!خوب کھ تمام دردھام فراموشم شد

با ھمون چشم ھای اشکیش زل زد تو چشمام خودشو نزدیکتر کشید و لب 

زد 

سردتھ؟_

دور کمرم انداخت و منو بھ خودش   دستشو! دادم سری بھ نشونھ تایید تکون

!چسبوند

!از گرمای تنش گرمم شد

!سرمو بھ سینھ اش چسبوند
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!صدای ضربان قلبم گوشمو کر کرد

 بعد از چند دقیقھ خودشو ازم جدا کرد دستاشو دور صورتم قاب گرفت و

لب زد 

! الھی بمیرم کھ باعث شدم بھ این روز بیفتی_

! باید چی بگم  نمیدونستم

! حتما خواب بود مگھ نھ؟

!یا شایدم دارم میمیرم  توھم زدم

! گرفتم  نیشگونی از پام

اینجا چخبر بود؟؟ مات و مبھوت بھ رفتار ھای امیر !خواب نبودم...نھ

از جا بلند شد و گفت !  خسرو نگاه میکردم

! سرده! نگھبان ھا رو مرخص کردم پاشو بریم عمارت_

شید خوردم ھنوز کامل نیم خیز نشده بودم کھ زیر دلم تیر ک  بھ سختی تکون

ناخودآگاه جیغ کشیدم

!!!آییییی دلم+

! اشکم سرازیر شد

کتش رو در اورد انداخت رو شونھ ام ! امیر خسرو با وحشت برگشت سمتم

و دریک حرکت یھ دستشو گذاشت پشت کمرم و یھ دستشو پشت ساق پام و 

!بلندم کردم

سرمو بھ سینھ اش چسبوند بوسھ ای رو موھام کاشت و گفت 

!گریھ نکن! خونھ توروخدا گریھ نکن من طاقت ندارم  االن میریم_

!لبمو با دندون گاز گرفتم

!فھمیدم دور و اطرافم چخبره و داره چھ اتفاقی می افتھ نمی

!فقط بوی عطر امیر خسرو رو حس میکردم

!صدای ضربان قلبش

! چشمای اشکی و صادقش

وارد کوچھ ی عمارت شد نگاھم کرد و لب زد 

خوبی؟_
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سری تکون دادم کھ گفت 

!دیگھ رسیدیم_

وارد عمارت شدیم بھ آھستگی از حیاط پشتی  سمت اتاق ھای مھمان 

....رفت

!اتاق ھایی کھ ھیچکس بھ جز جواھر کلیدش رو نداشت

.....درش رو باز کرد و چند لحظھ بعد رو یھ چیز نرم فرود اومدم

!این کھ روش دراز کشیده بودم تخت بود؟

! وای خدا چقد قشنگ بود چقد نرم بود

م انقد رو زمین سفت با تشت ھای نازک خوابیده بودم کھ عادت کرده بود

و  !ولی االن رو تخت دراز کشیده بودم چیزی کھ فقط واسھ اعیون ھا بود

...ما رعیت ھا ھمیشھ باید رو زمین سرد و سنگی میخوابیدیم

! با باال پایین شدن تخت دست از افکار برداشتم

امیر خسرو چراغ نفتی رو آورد نزدیک چند تا پتوی بزرگ ھم انداخت 

روم و لب زد 

!بھتر شدی؟_

سری تکون دادم و باالخره دھن باز کردم و گفتم

! خدا از بزرگی کمتون نکنھ! بلھ آقا+

!منو ببخشید کھ در حضور شما دراز کشیدم خیلی شرمنده ام

خیلی آروم پلکی زد و گفت 

!االن گرمت میشھ_

....چیزی نگفتم

!دستمو رو دلم گذاشتم جایی کھ دوباره تیر میکشید

کردم خجالت  از اینکھ مدام دستمو زیر دلم میذاشتم و نالھ می! تحمل کردم

!کشیدم می

لبمو بھ دندون گرفتم قطره قطره عرق سرد رو صورتم نشست 
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امیر خسرو متوجھ حال بدم شد و گفت 

!کنھ؟ دلت درد می_

تھ بدون اینکھ نگاھش کنم در حالی کھ اخم غلیظی بین ابرو ھام شکل گرف

گرفتم کھ دردم رو پنھان کنم سری بھ نشونھ نھ  بود و لبمو محکم گاز می

!تکون دادم

... دستشو رو موھای چربم کشید

!آخرین باری کھ حموم رفتھ بودم کی بود؟

!ازش خجالت میکشیدم کھ انقد کثیفم اجازه حمام کردن رو نداشتم

سرشو نزدیکم کرد و لب زد 

!دل درد داری! وغ نگو در_

!پتو رو زد کنار خواست چیزی بگھ کھ نگاھش خشک شد روی تشک

یف نیم خیز شدم با دیدن خونی کھ از شلوارم چکھ کرده بود و تشک رو کث

!کرده بود از فرط خجالت زدم زیر گریھ

!امیر خسرو بی توجھ بھ من از جا بلند شد و سرسیمھ رفت بیرون 

!دلم میخواست آب شم برم تو زمین

! ای وای رسوا شدم

ھمون طور کھ خونریزی ! از جا بلند شم  انقد درد داشتم کھ حتی نمیتونستم

 چقد گذشتھ بود کھ در اتاق باز شد  با دیدن میکردم بلند ھق میزدم نمیدونم

....کلثوم گریھ ام بدتر شد 

شما حالتون خوبھ؟؟؟ ! خانوم جان+

!!الھی کھ من بمیرم شمارو اینجوری نبینم

!چی شده دورت بگردم

گذاشتم رو دلم کھ امیر خسرو گفت   توانایی جواب دادن نداشتم دستمو

!کلثوم خانوم،پریچھره خیلی دل درد داره_

کلثوم فانوس رو گرفت جلوی صورتش و خم شد سمت شکمم با دیدن 

خونریزی وحشتناکم ھینی کشید و گفت 

! خدا مرگم بده+
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!آقا ببخشید میشھ چند لحظھ برید بیرون

امیر خسرو با کالفگی قدمی بھ جلو برداشت و گفت 

! اگھ چیزی الزم دارید من برم بیارم؟_

کلثوم کھ انگار از خداش بود گفت

الزم نیست شما زحمت بکشی من ! آب نبات باید بخوره شاید بھتر شھ+

!خودم میرم

من خودم ھمھ کار ھا رو انجام میدم  شما فقط اینجا کنارش بمون_

مکثی کرد و گفت

توروخدا یھ کاری کن خوب بشھ_

مثل من از رفتار امیر خسرو تعجب کرده بود ولی اصال فرصت   ھم کلثوم

!نبود کھ بخواد در این مورد صحبت کنھ

بالفاصلھ کنارم نشست و لب زد 

!پریچھره بذار ببینمت_

چرا انقد خونریزی داری؟ عادتی؟

بھ  لحظھ  سری بھ نشونھ نھ تکون دادم و بریده بریده در حالی کھ لحظھ

بھ انزجار میرفت لب زدم  رو حالم

دونم چرا انقد درد دارم؟ کلثوم دارم  نمی! خیلی وقتھ کھ عادت نشدم+

!میمیرم

درست جایی کھ درد میکرد گذاشت و گفت   دستشو

!پس چرا خونریزی داری؟؟ چیشد یھو_

شد با  صحنھ ای کھ بابام با لگد کوبید از شکمم مثل فیلم از جلو چشمام رد

بغض نالیدم

!آقام با لگد کوبید از شکمم چند دقیقھ بعد خونریزیم شروع شد+

چی فھمید کھ گفت  نمیدونم
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!دهخانوم جان ببخشید ولی باید نگاه کنم ببینم چی ش! خدا مررررگم بده_

پاھامو سفت بھم چسبوندم و با سماجت گفتم

....!نھھھھھ توروخدااا+

نم جان اگھ ھمینطور خونریزی کنی تا صبح زنده نمیمونی بذار ببی  خانوم_

!چی شده

مگھ نمیگفتی من مثل مادرتم؟؟

با خجالت نگاه کردم و گفتم

!بھ خدا خجالت میکشم+

خوام ببینم میشھ از خونریزیت  اینجا تاریکھ من اصال چیزی نمیبینم فقط می

!چیزی فھمید یا نھ

بستم کھ با کلثوم رو در رو   بھ ناچار راضی شدم چشامو!چاره ای نداشتم

!نشم

بعد از یکی دو دقیقھ کلثوم با تعجب گفت

خانوم جان حاملھ بودی؟؟_

رفت گفتم با وحشت چشامو باز کردم در حالی کھ صدام باال می

!چچچچییی؟؟؟ چی گفتی؟؟+

دو دستی کوبید رو سرش و با گریھ نالید

!!!حاملھ بودی سقط کردی!!! خدا مرگم بده_ 

اصال باورم نمیشد کھ داره چی میگھ بھ سختی نیم خیز شدم و گفتم

!مطمئنی؟...تو...کلثوم چی داری میگی؟ تو+

کلثوم ھق زد و با دست ھای لرزون گفت 

!!ببین...ب...اینھاااش_

نی کف دستش نگاه کردم با بھت __بھ یھ سری گوشت ھای قرمز و خو

گفتم 

این چیھ؟؟+

!!ین سقط شده__جن_

با من چیکار کردی بابا؟؟! دنیا دور سرم چرخید

217



چیکارررر کردی؟؟

ایی دیگھ نتونستم ج! کلثوم بی وقفھ گریھ میکرد چشمام مدام سیاھی میرفت

.... رو ببینم چشمامو بستم و

.

کلثوم میخوای طبیب خبر کنیم؟؟ چرا بھ ھوش نمیاد پس؟_

! نھ آقا یکم دیگھ بھ ھوش میاد+

!تونیم این کارو بکنیم طبیب ھم بھ جواھر خانم خبر میده نمی

لب ھای خشکمو با زبونم خیس کردم و لب زدم 

!خوام آب می...آب+

! اتاق پیچید  صدای خوشحال امیر خسرو تو

!!!کلثوم اون آبو بده بخوره...آب! ھوش اومد  شنیدی؟؟؟ بھ_

!مادر بمیرم برات بلند شو+

دستشو زیر سرم گذاشت چند جرعھ آب خوردم چشمامو باز کردم و بھ 

!کلثوم نگاه کردم

...دیگھ خبری از اون خیسی شلوارم نبود نیم خیز شدم

!کلثوم لباس ھامو عوض کرده بود

!خفھ کنم بھ دندون گرفتم کھ صدای ھق ھقم رو لبمو

چشماش گذاشت و اون ھم مثل  رو  با ناراحتی نگاھم کرد  گوشھ روسریشو

!من ھق زد

!رحمم احساسش نکرده بودمو از دست دادم  ای کھ ھنوز حتی تو بچھ

بھم  فقط یھ شب! بھ پدرم پناه بردم کھ فقط یھ شب! چرا؟؟ چون بی کس بودم

!جا و مکان بده

!سقط شدن بچم! نتیجھ اش چی بود؟

!دردش برای منھ دختر بچھ سخت بود
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خدایا فکر نمیکنی برای این ھمھ مشکل و غم و غصھ زیادی کوچیک 

! باشم؟

...قلبم بیشتر از این تحمل این درد بی پایان رو نداشت

!ماالمال از درد بود و ھر لحظھ ممکن بود کھ بترکھ

امیر خسرو اومد کنارم نشست یھ قرص گرفت جلوی دھنم و لب زد

!بخور تا دردت کمتر بشھ!  مسکنھ_

سرمو کمی باال اوردم قرص رو گذاشت گوشھ لبم و جرعھ جرعھ بھم آب 

!داد

دم نگاھی بھ کلثوم کھ انگار یاد بچھ ی سقط شده ی خودش افتاده بود کر

!ریخت مثل ابر بھار اشک می

حتما باھام ھمدردی میکرد؟؟

!نھ؛ اون نمیتونست بفھمھ کھ از خونھ پدری رانده شدن یعنی چی

!رو بخاطر نامردی پدرت از دست دادن یعنی چی اینکھ جنینت

! بھ راستی کدوم بدبخت تر بودیم؟

!من یا کلثوم؟

!شھکلثوم دیگھ داره سحر میشھ برو بھ کارات برس االن مادرم بیدار می_

!من اینجا کنارش میمونم

کلثوم خم شد بوسھ ای رو پیشونیم زد و گفت 

!با من کاری نداری خانوم جان؟_

!مرسی بابت ھمھ چی!! نھ کلثوم+

!با بغض نگاھم کرد و رفت

دستگیره درو باال پایین کرد کھ امیر خسرو گفت

! یادت نره ھیچکس نباید از حضور پریچھره تو این اتاق خبر داره بشھ_

ت من در اتاقش رو قفل میکنم  کلیدش رو میذارم تو باغچھ کناراون درخ

!بزرگھ

!ریزم کھ کسی پیدا نکنھ روش خاک می   یکم

!چشم آقا+
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!از اتاق بیرون رفت و درو بست

!امیر خسرو از جا بلند شد و کالفھ طول اتاق رو قدم زد

تو موھای پر پشتش  فرو میکرد انگار کھ یھ  مدام پوف میکشید دستاشو

!چیزی داشت اذیتش میکرد

باالخره لب گشودم و گفتم

..من....تو این اتاق...اینجا... ببخشید آقا شما+

!اگھ خانومت بفھمھ ناراحت میشھ! درست نیست

گفت پرید وسط حرفم و

!ناراحت نمیشھ_

کنارم نشست و لب   بی توجھ بھ من کھ میخواستم ادامھ حرفم رو بزنم اومد

زد 

دلت خوب شد؟ میخوای برم طبیب بیارم؟؟ بھش رشوه میدم کھ بھ کسی +

!حرفی نزنھ

!نھ آقا من خوبم+

میخواستم حرفی بزنم اما خواب مجال ! پلک ھام داشت سنگین میشد

!چشامو بستم...نداد

و دونم چقد گذشتھ بود خواب بود یا بیداری فقط یادمھ کھ بوسھ ای ر نمی

...گونھ ام نشست و بعد صدای بستھ شدن و قفل شدن در

…دیگھ ھیچی نفھمیدم

! طبق عادت ھرروز با وحشت از جا بلند شدم

!انگار یادم رفتھ بود کھ چھ اتفاقاتی افتاده و من کجام

!نفسم بند اومده بود! زیر دلم دوباره تیر کشید

....رو تخت دراز کشیدم و بھ اطرافم نگاه کردم

!قشنگ بود  خدای من این اتاق چقد
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...پرده ھاش سلطنتی....دیوار ھای نقش داربود

....تخت بزرگ کمد ھای جا دار

کردم کھ باردار بودم و سقط  ھنوز ھم باور نمی! بھ اتفاقات دیشب فکر کردم

!کردم

 نوازشم..بوسم کرد...ھنوز ھم باورم نمیشد کھ امیر خسرو بھ دادم رسید

!کرد

آخھ چرا؟؟ 

نکنھ بھم چشم داشتھ باشھ؟؟

با خانواده با !  خودش یھ خانوم داره ھزار برابر خوشگل تر از من

!شخصیت

!چرا باید با وجود ھمچین زنی بھ منھ رعیت چشم داشتھ باشھ

! نھ امکان نداشت...باز ھم بیشتر فکر کردم

!من تو چشماش جز عشق و صداقت چیزی ندیدم

!آخ کھ من چقد کمبود محبت داشتم

!خیلی وقت بود کھ ھیچکس نگرانم نشده بود

!خیلی وقت بود کھ ھیچکس دلش برام نسوختھ بود

!حس خوبی بود اینکھ بدونی برای کسی مھمی و چھ

با وحشت خودمو زیر پتو ! تقھ ای بھ در زده شد و کلید تو قفل چرخید

!پوشوندم

ھر اگھ جوا...کھ نمیتونستم از جا بلند شم و جایی قایم بشم  انقد درد داشتم

!باشھ فاتحھ ام خونده اس

از زیر پتو   با پر شدن بوی آشنایی سرمو...ضربان قلبم رفتھ بود رو ھزار

م رو اوردم بیرون با دیدن امیر خسرو کھ از الی در نگاھم میکرد  آب دھن

قورت دادم بھ ھر سختی کھ بود رو تخت نشستم و گفتم

!سالم آقا صبح بخیر+

کامل اومد داخل یھ سینی بزرگ گذاشت رو بھ روم و لب زد 

سالم عزیزم خوبی؟ خوب شدی؟؟_
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!چرا جوری حرف میزد کھ انکار عاشق منھ؟!پایین انداختم با خجالت سرمو

زمزمھ کردم 

!بلھ آقا بھ لطف شما خوبم+

!خداروشکر من کھ دیشب مردم و زنده شدم_

سینی بعد از صبحانھ بنداز و  برات صبحانھ اوردم یھ قرص ھم گذاشتم تو

! استراحت کن

!دستتون درد نکنھ زحمت کشیدین ممنونم+

!ببخشید کلثوم نمیاد پیشم؟

من  االن ھم ھمھ سر سفره صبحانھ ھستن کھ! کلثوم روز ھا نمیتونھ بیاد_

!تونستم بیام

!برات ناھار و شام ھم میارم کلثوم ھم شب میاد پیشت

اگھ چیری میخوای بگو تا بیارم؟

...نھ ممنونم فقط +

....من میترسم خانومتون ناراحت ب

!ناراحت نمیشھ! گفتم حرفی از اون نزن_

!بدون اینکھ اجازه بده چیزی بگم از در رفت بیرون و قفلش کرد

و خامھ  با دیدن تخم مرغ آبپز کره محلی شیر...بیخیال شونھ ای باال انداختم

....دھنم آب افتاد 

....بوی خوشش فضا رو پر کرده بود

...نون داغ رو برداشتم و با ولع صبحانھ خوردم

 خیلی...بھ اندازه تمام این روز ھای کھ گرسنھ بودم رو صبحانھ خوردم

متر وقت بود کھ انقد غذا باھم نخورده بودم چون جواھر از غذای بچھ ھم ک

…بھم میداد

!گفتم جواھر؟؟
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! یھ قلوپ شیر داغ خوردم

!نکنھ کسی بره تو اتاقم و اون مدارکی کھ قایم کرده بودم رو ببینھ

! ای داد بیداد حاال چیکار کنم؟ پاک فراموش کرده بودم

بیاره؟؟  استرس گرفتم بھ کلثوم بگم کھ بره اونارو برام

!ولی ممکنھ کھ کلثوم از دستم ناراحت بشھ کھ چرا فضولی کردم 

...فکر مشغول شد

!اون روز امیر خسرو ھم برام ناھار اورد و ھم شام

 نکنھ کھ امیر خسرو در حال خیانت بھ مھری! اما من احساس گناه داشتم

!باشھ

!حتی با فکر کردن بھش ھم حالم بد میشد

!خدا رو خوش نمیاد کھ خیانت ببینھ! اون دختر مظلوم خیلی گناه داشت

تصمیم گرفتم کھ با امیر خسرو  جدی حرف بزنم بھ ھر حال ھم اون زن 

...داشت ھم من شوھر

سمش درستھ کھ ھیچ نشانھ ای از مرد زندگیم بودن نداشت ولی بھ ھر حال ا

!تو سجلم بود

ھ دل دردم بھتر شده بود ولی ھمچنان خونریزی داشتم و کھنھ میذاشتم ک

!دوباره جایی کثیف نشھ

یشد از اینجا م! بھ سختی از جا بلند شدم و از پنجره بھ بیرون چشم دوختم

! اتاق امیر خسرو رو دید

من دیروز ھمین ساعت کجا بودم؟؟! جا رو فرو گرفتھ بود تاریکی ھمھ

ی ھمینطور کھ فکر و خیال میکردم صدای!  با فکر کردن بھش تنم میلرزید

! از بیرون شنیدم

مد مھری او! در اتاق امیر خسرو باز شد با کالفگی بھ مشتی بھ دیوار زد

جلوی در چنگی بھ لباسش زد تا مانع رفتنش بشھ امیر خسرو برگشت 

سمتش و دست مھری رو پس زد و یھ چیزایی گفت کھ من نتونستم متوجھ 

....بشم

!بعد ھم مھری رو ھل داد داخل و درو کوبید

223



سیگارشو گوشھ لبش گذاشت بھ سمت این اتاق نگاه کرد کھ سریع پشت 

!پرده مخفی شدم

!اینا چھ مشکلی باھم داشتن؟

سریع برگشتم روی ! یادمھ چندروز پیش ھم شاھد گریھ ھای مھری بودم

...تختم و چند دقیقھ بعد کلید تو قفل چرخید و در باز شد

قامت رشید امیر خسرو تو چھار چوب در نمایان شد و زمزمھ کرد 

!بیداری؟_

سری تکون دادم و گفتم 

!سالم+

کتش رو بھ چوب لباسی کج دیوار آویزون کرد ....درو بست و اومد داخل

گوشھ تخت با فاصلھ کمی نشست و لب زد 

بھترشدی؟_

چھ بوی ....بوی عطر و سیگار با ھم قاطی شده بود نفس عمیق کشیدم

!خوبی داشت

!بلھ بھترم+

! شدن تو ھمھ جای آبادی پخش شده  آوازه گم! خوبھ_

!امروز پدر مادرت اومده بودن اینجا

سیخ سرجام نشستم و گفتم 

برای چی؟؟؟! پدر مادرم؟! چی؟+

گفت دختر  مامانت شیون و زاری میکرد و می! اومده بودن برای گالیھ_

!نمیدونی چھ قیامتی بود! دستھ گل منو سر بھ نیست کردین

مامان من؟؟ ...از تعجب وا رفتم

!تونھ نامرد و دو رو باشھ یھ انسان چقد می

 لعنتیا شما بودین کھ پرتم کردین بیرون تا بھ قول خودتون خوراک سگ

!!!بشم
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!شما بودین  کھ باھام مثل یھ آشغال رفتار کردین

!واقعا حاشا بھ غیرتتون کھ منو نصف شب تنھا رھا کردین

اونوقت حاال اومدین برای گالیھ؟؟

!خدایا من فقط بھ تو پناه میبرم از دست این شیاطین

نگاھمو از فرش ھای قالی دستباف برداشتم و بھ امیر خسرو کھ محو 

!تماشای من شده بود زل زدم

!ھر چقد بیشتر نگاھش میکردم احساس میکردم قبال یھ جا دیگھ دیدمش

یی آره من مطمئنم کھ قبال این چھره رو جا! با دقت صورتش رو نگاه کردم

!دیدم

اما کجا؟ 

!کرد از وقتی کھ این خانواه رو شناختم امیر خسرو اینجا زندگی نمی

!اون ھم بدون اینکھ تکون بخوره یا حرفی بزنھ بھم زل زده بود

!میتونستم گرمای نگاھش رو حس کنم

!انقد زیاد بود کھ انگار داشتم ذوب میشدم

رم باالخره من کم اوردم سرمو زیر انداختم و با گوشھ چادری کھ دور کم

!بستھ بودم بازی کردم

گوشھ ھای روسریمو مرتب کردم و گفتم 

میشھ یھ سوالی بپرسم؟... ببخشید+

رد بدون اینکھ خم بھ ابرو بیاره ھمینطور کھ بھم خیره شده بود زمزمھ ک

!آره بپرس_

چرا اومدی دنبالم و منو اینجا مخفی کردی؟+

گردی؟ دنبال دردسر می

!ھر کس نزدیکم بشھ بدبخت میشھ....من بدبختیم واگیر داره

!من دوس دارم با تو بدبخت بشم_

...حضور تو اینجار کنار من اصال درست نیست! فھمم؟ منظورت رو نمی+

!آخرش کھ چی؟ من تا کی باید اینجا بمونم؟ پیدام میکنن
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!قرار نیست اینجا بمونی_

!یعنی چی؟+

!یعنی اینکھ فراریت میدم_

!تو؟! میدی؟  فراریم+

!آره من_

!پس زنت چی میشھ؟+

مکثی کرد و گفت 

!چقد چشمات خوشگلھ ھرچقد نگاه میکنم سیر نمیشم_

با سماجت گفتم 

!پس زنت چی میشھ؟+

جدی نگاھم کرد و گفت 

!من زن ندارم_

پس مھری؟+

!اون زن من نیست_

پس چیتھ؟+

!!ھیچی_

کنھ؟ چرا باھات زندگی می+

!چون خودش خواست_

!تو چی میخواستی؟+

دقیق تر نگاھم کرد و بھ آرومی لب زد 

!!تورو_

!الل شدم

سرشو نزدیکتر اورد و گفت 

!شاید میشھ گفت از نوجوانی! خوام خیلی سالھ کھ تورو می_

!بدون اینکھ پلک بزنم بھ چشماش نگاه میکردم! خون تو مغزم یخ کرد

!دونستم اینجا داره چھ اتفاقی می افتھ منھ خنگ باز ھم نمی

.…آب دھنم رو قورت دادم انگار امیر خسرو ھم منتظر جواب نبود
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!اولین بار نزدیک چشمھ دیدمت_

! اون موقع کوچیک تر بودی

ذاشتی زمین  ھر چند قدمی کھ برمیداشتی خستھ میشدی و طبق رو می

!چادرت رو مرتب میکردی و دوباره راه می افتادی

ود حتی چندین بار دیده بودم کھ چادرت بابین پاھات گیر میکرد نزدیک ب

!بخوری زمین

!کردم من ھر روز از راه دور تماشات می

ای  خیلی دلم میخواست کھ بیام جلو و باھات حرف بزنم ولی میدونستم بچھ

!فھمی چیزی از عشق نمی

!صبر کردم کھ بزرگتر بشی

!معاشقت شده بود! تمام دلخوشیم این بود کھ ھر روز بیام و تماشات کنم

!عاشقت شده بودم! میفھمی پریچھره؟

دونم چقد منتظر موندم یھ سال؟  نمی

دوسال؟ 

!دمولی درست وقتی کھ با یھ شاخھ گل اومدم دیدنت تورو با اون پسره دی

!اسمش چی بود؟ آھا یوسف

! باید چیکار میکردم؟! دنیا رو سرم خراب شد

 !برگشتم و قسم خوردم کھ فراموشت کنم! مقصر خودم بودم کھ درنگ کردم

....بعد ھم بھ بھونھ ی کار از این خونھ رفتم

تان مادرم و امیر بھادر اومدن دنبالم و مجبورم کردن برگردم من یھ داس

دونستم کھ  عشق و عاشقی سر ھم کردم و گفتم عاشق یھ دختری شدم می

! کنھ مادرم مخالفت می

...کھ ھمینطورم شد منم تو خونھ دعوا انداختم و برای ھمیشھ رفتم

!قلبم تیر کشید!  کھ بعد ھا شنیدم کھ تو شدی عروس خونبس
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تصمیم گرفتم ! کشی چندباری از ھمسایھ ھا خبر رسیده کھ چقد زجر می

!برگردم ھمون روز ھا بود کھ صاحب کارم سکتھ کرد و مرد

!از دار دنیا یھ دختر داشت بھ اسم مھری

از  یھ انبار چوب بری داشت کھ اونم شریکی با برادرانش خریده بودن بعد

فوتشون ھر کس سھم خودشو برداشت عموی بزرگ مھری بھش گفتھ بود 

!رادرنھ حتی یھ ب.... کھ تو باید زن دوم پسر من بشی نھ مادر داری نھ پدر

!پس درست نیست کھ تنھا بمونی

ھ مھری ھم بھ من التماس کرد کھ مدتی نقش شوھرش رو بازی کنم تا بتون

!از دست عموھاش خالص بشھ ھمین

!این کل ماجرا بود

!من ھم شنیدم تو چقد داری عذاب میکشی برگشتم کھ نجاتت بدم

ولی مھری التماسم کرد انقد گریھ و زاری کرد کھ مجبور شدم یھ مدت 

!سوری باھاش زندگی کنم

!ھمھ داستان ھمین بود

..آب دھنش رو قورت داد بعد ھم موتور فکش پت پت کنان خاموش شد 

 

بھ سختی لب زدم 

...یعنی مھری االن؟؟ االن +

....اره مھری االن بھ من نامحرمھ_

!دونم چشماش چھ رنگیھ پریچھره من نمی

!دونم قد بلنده یا نھ نمی

!دونم موھاش چھ رنگیھ کوتاھھ یا نھ نمی

...ھیچی... ازش  ھیچی نمیدونم

صداش لرزید و ادامھ داد 

!حتی یھ بار ھم دستم بھ دستش نخورده_
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!ولی من چند سالھ با خاطرات تو زندگی کردم

!چند سالھ کھ ھر شب تصویرت میاد تو ذھنم

!میفھمی عاشقتم؟! من تو رو حفظم

با فکر کردن بھ این چیز ....دونم عاشقشی می! دونم یوسفو دوست داری می

! ھا قلبم بھ درد میاد پریچھره

کردم و پیش قدم میشدم  شاید االن  اگھ من درنگ نمی! دلم میخواد بمیرم

!لعنت بھ من! باھات ازدواج کرده بودم

!حرف ھاشو نمیتونستم ھضم کنم! دونستم باید چی بگم نمی

...االن ھم مھری گیر داده کھ عقدم کن_

! ھرشب داد و بیداد و گریھ

ونھ من عقدت نمیکنم میتونم یھ خ! منم بھش میگم از اول قرارمون این نبود

تو ھمین آبادی بگیرم کھ زندگی کنی برای خودت دور از چشم عموت 

! ھات

!ارمولی زیر بار نمیره البتھ کھ برام مھم نیست چون تعھدی نسبت بھش ند

ر احمق فک! از ھزار تا دشمن برام بدتره...من با امیر بھادر جنگ دارم 

خوام جایگاشو بگیرم در حالی کھ این عمارت و پول و ثروت  کنھ می می

!برای من ھیچ معنایی نداره

دستامو گرفت تو دستش و گفت 

!دوست دارم_

دونم کھ برات سختھ بھ منی کھ برادر شوھرت محسوب میشم اعتماد  می

پریدم وسط حرفش و گفتم ...کنی و حرفام رو قبول کنی

رای من امیر بھادر ب! بھ اجبار بلھ گفتم! من بھ اجبار سر سفره عقد نشستم+

! غریبھ اس

!حتی اگھ ھزار بار ھم اسمش بره تو سجلم باز ھم غریبھ اس برام

پلکی زد و گفت 

! میفھمم_

بھت قول میدم کھ ! برمت بیرون یکم دیگھ صبر کن من از این خونھ می
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!نجاتت میدم

این مرد چرا با ھمھ ی افراد این عمارت فرق ! اشک تو چشمام حلقھ زد

داشت؟؛ چرا انقد با معرفت بود؟ چرا انقد مرا بود؟

وقتی چشمای اشکیمو دید در یک حرکت فاصلھ بینمون رو پر کرد سرمو 

رو سینھ اش گذاشت

!گریھ نکن! گریھ نکن کھ حاضرم بخاطرت دنیا رو بھ آتیش بکشم_

چند روز صبر کن یھ خونھ ردیف کنم یھ آبادی خیلی دور تر از اینجا 

اونوقت اگھ خواستی با من ...برمت جایی کھ دست ھیچکس بھت نرسھ می

...ازدواج کنی من تا آخر عمرم نوکرت میشم

! ودماما اگھ نخواستی ھیچ اصراری نمیکنم جوری میرم کھ انگار از اول نب

!قول میدم

انقد تعجب کرده بودم کھ مات و مبھوت فقط نگاھش ! فین فین کردم

 حداقل انقد عذاب...ای کاش مجبورم میکردن زن امیر خسرو بشم...میکردم

!نمیکشیدم

مثل من گریھ کرده بود و چشماش قرمز بود  ھم بھ چشماش زل زدم اون

…خواستم چیزی بگم کھ

_

خواستم چیزی بگم کھ گفت 

!اگھ میخوای مخالفت کنی االن چیزی نگو خواھش میکنم_

....آقا راستش من +

!خسرو_

مکثی کردم و لب زدم 

چی؟+

 ازاین بھ بعد دوست دارم خسرو صدام..از اسم امیر خسرو خوشم نمیاد_

!کنی
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!با خجالت سرمو پایین انداختم

کر سخت ترین کار دنیا این بود کھ بخوام کسی کھ تا ھمین چند روز پیش ف

یک میکردم مثل بقیھ خطرناکھ و یھ جورایی ازش میترسیدم رو بھ اسم کوچ

!صدا کنم پس ترجیح دادم کھ چیزی نگم

بعد از سکوت طوالنی گفت 

چیشد؟ چرا حرفت رو نزدی؟_

.... میخواستم بگم کھ+

یعنی میشھ کلثوم ھم باھامون بیاد؟؟

!؟ببین پریچھره از نقشھ ی فرار ما ھیچکس،ھیچکس نباید بویی ببره خب_

کلثوم تو این خونھ نقش مھمی داره اگھ نصف روز نباشھ ھمھ چی بھم 

رستن با ما نمیتونھ بیاد چون خیلی زود متوجھ نبودش میشن و میف! ریزه می

!دنبالش

بغض کردم و گفتم 

بینم؟؟ یعنی من ھیچوقت  دیگھ کلثوم رو نمی+

یارم بذا اول  یھ جای امن برای تو پیدا کنم بعدش کلثوم رو ھم م! صبرکن_

!پیش خودمون

!حاال ھم بگیر بخواب بیشتر از این فکر و خیال نکن

آب دھنم رو قورت دادم و گفتم 

نارم من یھ سری وسایل تو اتاقم داشتم کھ اونا رو باید ک...من ...ببخشید_

!داشتھ باشم

منظورت ھمون بقچھ ھای لباسھ؟؟+

!الزم نیست اونا رو با خودت بیاری اونا دیگھ کھنھ شده

! فقط اون لباس ھا نبود یھ سری چیزای دیگھ ای ھم بود_

ل اون خسرو از کجا میدونست کھ داخ....ابرویی باال انداختم و رفتم تو فکر

بقچھ لباس کھنھ است؟؟

انگار فکرمو خوند کھ گفت

از امروز مادرم اتاقت رو ریختھ بود بیرون اون بقچھ رو ھم وسط حیاط ب_
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!کرد و تمام وسایلت ریخت زمین

گھ آشغال ھا کھ من لباس ھا و بقچھ رو برداشتم ولی دی  میخواستن بذارن تو

!نیازی بھ اونا نیستش

با بھت نگاھش کردم این چی گفت؟؟

گفت اتاقم رو ریختھ بیرون ؟ یعنی تمام اون مدارک رو پیدا کرده؟؟

! چرا انقد من بدشانسم! خدای من

....اون مدارک خیلی مھم بودن اون عکس ھا اون گردنبند اون سجل ھا

رده باناراحتی بھ گل ھای قالی چشم دوختم  بی شک جواھرو اونا رو پیدا ک

اما برای اینکھ کسی از گند کاریاش سر در نیاره بی سر و صدا برش 

!لعنت بھت!داشتھ

خسرو کھ فکر میکرد بخاطر بیرون ریختن اتاقم ناراحتم گفت

!شرمنده ام ببخشید_

 دیگھ! ھیچ حق و حقوقی ندارم! باالخره من عروس خونبسم! نھ مھم نیست+

!عادت کردم بھ این ھمھ بد بیاری و بدبختی

یھ  ھمیشھ باید! شاید باورت نشھ ولی اگھ چند روز راحت باشم تعجب میکنم

!!وجودم باشھ  استرسی تو

ین فقط من از ا! بھ مرگ خودم نمیذارم! دیگھ نمیذارم استرس داشتھ باشی_

!خونھ ببرمت بیرون

ده دیگھ چیزی نگفتم بخاطر از دست دادن اون مدارک حسابی حالم گرفتھ ش

!بود

بوسھ ای رو موھام زد و گفت

ھر چقد بیشتر بھ این مشکالت فکر کنی بدتر ...بخواب پریچھره   برو_

! میشھ

!تو خیلی بیشتر از سنت میفھمی خودتو کنترل کن

از جا بلند شد و گفت 
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!من فردا میرم یھ خونھ پیدا کنم یھ جای دور شاید چند روزی نباشم_

!کلثوم بھ جای من برات غذا میاره

چرا انقد نگران شدم؟ چرا از اینکھ چند روز نمیاد پیشم بغض کردم؟؟

با ناخونام بازی کردم و گفتم 

چند روز؟؟+

ی اون کمد گوشھ ی دیوار خالیھ اگھ خطر! زود بر میگردم! اره چند روز_

!احساس کردی اونجا قایم شو

از کنارم بلند شد و گفت 

!بھ محض اینکھ برگردیم فرار میکنیم! موظب خودت باش_

من ھم کنارش ایستادم و لب زدم

!دونم چطور باید ازتون تشکر کنم نمی...من +

!منتظرت میمونم! من جونمو بھ شما مدیونم

با محبت نگاھم کرد و گفت 

!دلم برات تنگ میشھ_

وقتی دید جوابی ندادم نفس عمیقی کشید و گفت 

...خداحافظ _

!دیگھ منتظر جوابم نموند! رفت و پشت سرش درو قفل کرد

.

.

گذشت کلثوم غذامو میذاشت پشت در تقھ ای  چند روزی از رفتن خسرو می

!رفت میزد و می

کلثوم   کلید رو ھم داده بود بھ خودم چون جواھر میدونست کھ رابطھ منو

دن من خوبھ اونو زیر نظر گرفتھ بود کھ ببینھ بیرون عمارت کلثوم میاد دی

!یا نھ

!نمیدونست کھ من بیخ گوششم

خوره و نھ شام فقط کز کرده یھ گوشھ و  گفت مھری نھ ناھار می کلثوم می

ی امیر خسرو ھم رفتھ بھ محل کار قبلیش برای یھ سر...داره گریھ میکنھ
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!حساب و کتاب

شتم از اینکھ قرار بود از این خونھ ی لعنتی خالص بشم خیلی حس خوبی دا

...داد اما از طرفی استرس یک لحظھ امونم نمی

نمیدونم چرا انقد از نبود خسرو ناراحت بودم

!بھ خودم تشر زدم

 چیھ چخبرتھ دختر تا دو تا قربون صدقھ و محبت دیدی از خود بی خود+

اد تو ھنوز یاد نگرفتی کھ نباید بھ ھر کسی اعتماد کنی؟؟ ھنوز ی....شدی

تونھ گرگ بشھ؟؟ نگرفتی کھ ھمون بره دیروزی می

اونا کھ ھم خونت بودن پدر مادرت بودن تورو بزرگت کردن اینجوری 

از ! بھت نارو زدن با بی رحمی تمام و بھ بدترین شکل ممکن ولت کردن

اونوقت تو از ! خونشون پرتت کردن بیرون فقط بھ خاطر منافع خودشون

!بقیھ توقع داری؟؟ آخھ چطور ممکنھ؟

!چرا انقد زود سست میشی؟! بھ خودت بیا  تو چرا انقد ساده ای؟ یکم

!ھای نافذ دروغ نمیگن میگن؟ ولی اون چشم

چرا احساس بد ! کرد؟ چرا قلبم جز آرامش چیری از خسرو دریافت نمی

!نسبت بھش نداشتم؟

تیم  مگھ این مرد ھم پسر جواھر نبود؟ پس چرا با من مھربون بود؟ چرا تو

!من بود؟

 جز این بود کھ من یھ دختر بچھ ای بودم کھ از سن کم از دنیای بچگی

!خودم خدافظی کردم و عروس خونبس شدم

 جز این بود کھ مادرم ھیچوقت برام مادری نکرده بود و فقط حرف مردم

براش مھم بود کھ بقیھ در مورد ما چی میگن؟ 

!جز این بود کھ من مملو از عقده و کمبود بودم؟

روز ھای کھ ھمسن و سالھام رو پشت بوم خونھ ھاشون عروسک بازی 
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! میکردن من تو گرمابھ داشتم زلیخا رو میشستم

خوابیدن و از عروسک مورد عالقشون حرف  شب ھایی کھ کنار ھم می

میزدن و ستاره ھا رو میشمردن من نصف شب تو  سرمای ھوا تک و تنھا 

!کنار چشمھ پتو میشستم

!اونا با خنده میخوابیدن و من با گریھ

!اگھ اونشب خسرو نمیومد دنبالم چھ بالیی سرم میومد؟

!فوقش اینھ کھ میگفتن مرده! برای کی مھم بودم مگھ؟

پدر مادرم برای ! بود و نبود من برای ھیچکس تو این دنیا فرق نداشت

یقھ اینکھ مردم فکر کنن کھ خیلی منو دوست دارن اومدن یھ نمایش چند دق

! ای بازی کردن و رفتن

!االنم درگیر عروسی گل اندامن

تی وق!  من از اولشم ھم سیاه بخت بھ دنیا اومدم  ھمیشھ من قربانی شدم

رفتیم چشمھ خودم دو برابر کار میکردم کھ فقط یکی خاطر خواه گل  می

!اندام بشھ

!از دست دادم تا عروسی گل اندام خراب نشھ  بچمو

!زیر بار ھزار تا تھمت و کتک رفتم تا جواھر دستش رو نشھ

!عروس خونبس شدم تا داداشم اعدام نشھ

!این زندگی منھ...ولی این داستان نیست 

بال  شاید اگھ اون اتفاقات نمی افتاد و اون بچھ سقط نمیشد ھیچ کدوم از

چرا سکوت کردم؟ چون ....دیدم  سرم نمیومد ھایی کھ حتی تو خوابم نمی

! از کتک خوردن از سیلی خوردن میترسیدم! ترسیدم می

ھ بھ جای اینک! دیدم نا خودآگاه الل میشدم وقتی چھره غضبناک کسی رو می

حرف بزنم گریھ میکردم و التماس میکردم کھ کتکم نزن

بھ خداوندی خدا قسم ھر کی جای من بود کم ! ولی کی جای من بود؟
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....از غصھ دق میکرد و میمیرد ! میورد

!مثل مرگ خاکستر...زندگی من مرگ آرزوھام بود

!مثل روز ھای پاییزی! ھوای دلم ھمیشھ ابری بود

!مثل غروب جمعھ...دلم ھمیشھ تنک بود

رفت  با دیدن ھیچکس ضربان قلبم نمی...دیگھ دلم برای ھیچکس نمی لرزید

! باال

ردم چرا وقتی بچھ بودم ھمیشھ  آرزو میک! این بود اون دنیای آدم بزرگا؟

چرا براورد اش ! کھ زودتر بزرگ بشم؟خدایا فقط اون آرزومو شنیدی؟

! کردی؟؟چرا نذاشتی بچگی کنم؟

چطور دلت میاد منو اینجوری ببینی و دلت نسوزه؟؟

!نشست انقد تو زندگیم خأل داشتم کھ محبت ھای خسرو بھ دلم می

!انقد بی کس بودم کھ حاضر شدم بھ پسر جواھر اعتماد کنم

کردم و چاره ایم داشتم مگھ؟؟ اگھ ھمین االن در این اتاق لعنتی رو باز می

ی کشیدم تمام کثافت کاری ھای جواھر رو ھمھ جا جار میزدم چیر فریاد می

! کرد؟ کسی باور می! عوض میشد؟

کرد؟؟ فوقش اینھ کھ دوباره تا سر حد مرگ کتک  کسی باور می! ھوم؟

و  میخوردم ولی فرقش اینھ کھ جواھر ھر طور کھ شده سر بھ نیستم میکرد

 میگن دنیا دار...از شرم خالص میشد و دوباره بھ کارھاش ادامھ میداد

! مکافاتھ

پس میدم؟؟ مگھ بھ خواست خودم بھ دنیا  من دارم تقاص کدوم گناھم رو

اومدم؟؟ 

ھر ...داد چرا زلیخا تقاص پس نمی! داد؟ پس چرا جواھر  تقاص پس نمی

..روز جوون تر از روز قبل میشد

!ھر روز حمام میکرد لباس ھای اعیونی میپوشید و سرخاب سفید میزد

نکھ برای ای! اما من اصال یادم نمیاد آخرین باری کھ حمام کردم کی بوده

! یکردمبیشتر از این بوی عرق ندم با پارچھ نم دار شب ھام بدنم رو تمیز م

گاھی وقتا مجبور بودم لباس ھای چرک و کثیفم رو دوباره و سھ باره 
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ھ داد لباس ھای خودم رو کنار لباس ھا و ملحف بپوشم چون جواھر اجازه نمی

!ھا و ظرف ھاشون بشورم

ی گفت تو بوی گوه میدی حالم ازت بھم میخوره حق نداری تو بشقاب ھا می

! گرون قیمت غذا بخوری باید از ظرف ھای خدمتکار ھا استفاده کنی

ینی شاید شنیدن و خوندن این حرف ھا راحت باشھ اما جای من نیستی کھ بب

!وقتی باھات مثل یھ حیوون رفتار میکنن چھ احساسی داره

و  من ھمھ ی اینا رو با گوشت و خونم از تھ وجودم احساس کردم و سوختم

!دم نزدم ریختم تو خودم و بروز ندادم

! انتظار پسر جواھرم کھ بیاد نجاتم بده حاال رسیدم بھ شبی کھ چشم

چرا؟؟! احمقانھ بود ولی دلم براش تنگ شده بود

! تنھا ھم صحبتم بود! چون اون  تنھا کسی بود کھ منوآدم حساب میکرد

!طبیعی بود کھ جذبش بشم بخاطر رفع تمام کمبود ھام

چقد سنگین شده بود! بغضم رو قورت دادم

ره در تمام مدتی کھ برای بار ھزارم زندگیم رو مرور میکردم حتی یھ قط

! اشک ھم نریختم

مع شده  یھ غمباد تو گلوم ج...سنگین تر از تمام بغض ھایی کھ تا االن داشتم

!بود نمیتونستم آب دھنمو قورت بدم

! چرا دیگھ گریھ نمیکنم برای یوسف؟

و اما نھ اون برای ھمیشھ ت...کم داره از خاطرم محو میشھ چرا چھره اش کم

!زخمش ھیچوقت خوب نمیشھ...قلبم میمونھ

!میگن ھیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست

یھ چیزی کھ ! رابطھ منو یوسف عشق نبود یھ چیزی فراتر از عشق بود

!ھمیشھ تو حسرتش میمونم....فقط تو افسانھ ھا میشھ پیدا کرد

حتی اگھ صد سال ھم بگذره من باز ھم چشم ھای عسلیش قد و قامت 
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!بوی عطرش ھیچوقت از خاطرم پاک نمیشھ...بلندش

!گریھ کن کھ خالی بشی...گریھ کن پریچھره

خدایا میشھ خودم زندگیمو انتخاب کنم؟

دوست دارم ...خوام ھمین لباس ھای کھنھ و پارمو می!خوام  ھیچی نمی

اما در عوض یھ مادر مھربون ! ھمیشھ گرسنھ باشم و غذام کم باشھ

! مادری کھ دوسم داشتھ باشھ! خوام می

لب ِ مادری کھ سرمو بذارم رو سینھ اش و خالی کنم این ق! برام مادری کنھ

!آکنده از دردو

! خالی کنم این غمبادو کھ ھر کاری میکنم سر باز نمیکنھ

!خوام بھ جز مادرم فقط یوسفو می

حاضرم از صبح تا شب کار کنم زحمت بکشم اما فقط این دو نفرو تو 

حتی شده برای مدت کوتاھی احساس کنم واقعا ....زندگیم داشتھ باشم 

!ھمین! بعدش دیگھ بمیرم! خوشبختم

!خوام طور کھ خودم می زندگیم کوتاه باشھ ولی ھمون

! نمیشھ؟

کلثوم چر نمیای؟!  بازم بغضمو قورت دادم

!کاش من دختر تو بودم! کاش تو مادر من بودی

....ھر جا کم میوردم با اون لھجھ شیرینت میگفتی دورت بگردم من مادر

!آخ مادر

یعنی اینم ! خوام خوام فقط یھ مادر مھربون می خدایا اصن یوسفو نمی

نمیشھ؟؟؟

پس چرا منو آفریدی؟ کھ حسرت بخورم؟؟

ین شب از نیمھ ھم گذشتھ بود کلثوم بیا کھ شاید با حرفات سر باز کنھ ا

....گیره بغض سمج کھ ول کنم نیست داره ذره ذره جونمو می

!بیا کھ قلبم انقد سنگینھ کھ ضربانش کند شده

ار تا صبح بذ...بذار ھمینجا با این اندوه بی پایان سر کنم! نھ کلثوم نیا....نھ

این غم و غصھ بیفتھ بھ جونم و مثل خوره از درون داغونم کنھ بعدش 
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....سرمو بذارم زمین و بمیرم

کنی کلثوم؟؟ اگھ مردم برام گریھ می

زنی؟ آخھ کسیو ندارم کھ باال سر قبرم  برام سیاه میپوشی؟؟ برام زجھ می

!برام اشک بریزه

 تو ھستی...اما تو ھستی مگھ نھ؟ تو ھستی کھ برای بی کسیم اشک بریزی

کھ با بھ یاد اوردن دست و پای یخ زدم صورت کبودم و رنگ و روی 

پریده ام و شکم ھمیشھ گرسنھ ام اشک بریزی؟؟

تو ھستی کھ بخاطر نامھربونی پدر مادرم اشک بریزی؟؟ 

کنی کلثوم؟؟ وقتی مردم برام مادری می

 آخھ مگھ برای چند نفر مھم بودم  باال سر قبرم جمع بشن؟؟....ولی نھ

...باغچھ خاکم میکنن یھ جا تو ھمین حیاط تو

کی ...شایدم چندین دختر بی گناه رو مثل من تو این باغچھ خاک کردن

! منم یکی مثل اونا! براشون گریھ کرده؟

...ولی خدایا من کھ مردم باھات حرف دارما

 خوام ببینم چطور امشب کھ برام صبح نمیشھ طاقت میاری و بھ درد و می

! کنھ گوش میدی؟ دل ھام کھ دل سنگو آب می

!ھوم؟؟ چطور میتونی؟

خدایا میشھ منو با یوسف دوتایی دفن کنن؟؟ 

م میشھ عمرمون باھم تموم  بشھ و بھ جای اینکھ تو لباس سفیدم  عروسی

بغلش کنم تو کفن در آغوشش باشم؟؟

! تقھ ای بھ در خورد

!ھمھ جا تاریک بود

! حتی حوصلھ نداشتم فانوس گوشھ اتاق رو روشن کنم

!اونشب حتی شام ھم نخورده بودم
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!با چشمای خستم بھ در نگاه کردم حتما کلثومھ

درو باز  و! با اشتیاق از جا بلند شدم و  آروم کلید رو تو قفل چرخوندم

!کردم

...قدمی بھ عقب برداشتم و کنار پرده ایستادم

پریچھره؟ اینجایی؟_

! خسرو بود

!آب دھنم رو قورت دادم در اتاق رو بست

تو تاریکی منو نمیدید آروم لب زدم

!من اینجام+

...فاصلھ اش باھام زیاد نبود...بھ سمتم برگشت 

اما تونست بغض و ناراحتی رو تو صدام تشخیص بده بھ سمتم حرکت 

...کرد

...فراموش کردم کھ من کجام و اون کجا

!فراموش کردم کھ من کیم و اون کیھ

!فراموش کردم کھ من چھ  جایگاھی دارم و اون چھ جایگاھی

!نفس ھام تنگ شده بود! سرمو انداختم پایین دستمو رو گلوم گذاشتم

ا حرف زدن برام سخت ترین کار دنی! توانایی قورت دادن بغضم رو نداشتم

!بود

دست سردش رو چونھ ام گذاشت و فشار آرومی بھش ! رو بھ روم ایستاد

...داد سر بلند کردم

تو اون ...چشماشو دیدم کھ مثل ھمیشھ مملو از صداقت و راستی بود 

!تاریکی دودو میزد

آروم زمزمھ کرد

!سالم_

....یعنی توانایی جواب دادن نداشتم...جواب ندادم

! خوبی؟ من برگشتم _

!فقط نگاھش میکردم مثل یھ مجسمھ
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!ضربھ تیکھ تیکھ میشھ  مجسمھ ای کھ از درون تو خالیھ با کوچیک ترین

! منم آدمم! شکنھ می....ریزه فرو می

!ولی قلب پاره پاره شده...منم قلب دارم

دونم چی تو نگاھم دید کھ گفت  نمی

خوبی؟ _

چرا چشمات اینجوریھ؟؟

با صدای لرزون لب زدم 

!چجوریھ؟+

ه رد نگاھش کشیده شده رو یقھ لباسم کھ سعی داشتم آزادش کنم بلکھ را

!تنفسم آزاد بشھ

فھمید کھ حالم خرابھ؟ 

فھمید کھ اگھ گریھ نکنم قلبم از شدت اندوه وایمیسھ؟

دستشو دور صورتم قاب گرفت خم شد جلو لب ھای داغشو چسبوند رو 

پیشونیم و گفت 

!قربون دل کوچیکت بشم_

چرا انقد نگاھت غم داره؟ 

ھوم؟

سرشو بھ سرم چسبوند نفس ھاش خورد تو صورتم و ادامھ داد

دلت گرفتھ؟ _

آره؟

…خودشو عقب تر کشید و

دستشو نوازش وار رو گونھ ام کشید

عادت کرده بودم کھ بدترین کتک ھا رو .من عادت بھ نوازش نداشتم

!بخورم
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شناختن  ولی بھ سیلی ھای ھر روزه عادت  این گونھ ھا نوازش رو نمی

!کرده بودن

...تمام خوشیات مال خودت_

!اما من نمیذارم تنھایی غصھ بخوری

زل زد تو چشمام و گفت 

دلت تنگ شده؟ _

!دادم سری بھ نشونھ تایید تکون

بخاطر رفتار پدر مادرت ناراحتی؟_

م خسرو بلد بود چطور با کلمات بازی کنھ کھ من تما! قورت دادم  بغضمو

!غصھ ھام یادم بیفتھ و بغضم سر باز کنھ

تنھا و بی کسی؟؟؟_

اشک تو چشمام حلقھ زد و با تیر خالصی کھ زد یھو ھجوم اشک رو تو 

!چشمام احساس کردم

دلت مامان میخواد؟؟_

! بلند ھق زدم

!انقد بلند کھ خسرو ترسید

!انقد بلند کھ انگار صدای گریھ ھام رسید بھ عرش خدا

!تند تند نفس میکشیدم

خسرو با بغض گفت 

! گریھ کن_

!بیا دوتایی برای این زندگی گریھ کنیم

سرمو تو آغوشش گرفت و خالی کردم این قلبی کھ پر از درد 

!سیاه شده بود...بود شده

!باالخره سر باز کرد این بغض الکردار

!الھی من بمیرم برای تنھاییات_

چرا کسی نیست کھ باھاش درد و دل کنی؟

!بلندتر از قبل ھق زدم گلوم خراش برداشتھ بود
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دستامو دور کمرش حلقھ کردم و سفت بغلش کردم گوشم با صدای ضربان 

!قلبش کر شد

بوی عطرش رو استشمام کردم لباسش بخاطر گریھ ھام خیس شده بود

!و یھ دفعھ شونھ ھاشو لرزید! دستشو نوازش وار رو موھام کشید

اونم گریھ میکرد بخاطرم؟ 

!سوخت برام؟ اونم دلش می

لیوان  انقد گریھ کردم کھ بھ سرفھ افتادم با عجلھ منو رو تخت نشوند و یھ

!آب برام ریخت گرفت جلوی دھنم و بھ زور بھ خوردم داد

اژ اشکامو با دستاش پاک کرد موھامو مرتب کرد با یھ دستش کتفم رو ماس

!داد وبا یکیش دست لرزونم رو گرفت و بوسید

!ھق ھقم قطع شده بود و سکسکھ گرفتھ بودم

نفس عمیق ....دوباره لیوان رو جلوی دھنم گرفت چند قلوپ آب خوردم

... کشیدم

! دیگھ خبری از اون بغض نبود

!سبک شده بودم! حالم خوب شده بود! قلبم خالی شده بود

!خوبی؟_

سرمو بلند کردم بھ چشماش نگاه کردم کھ گفت 

! چشماشو ببین_

! چقد خوشگلھ

!دیگھ نبینم نگاھت غم داشتھ باشھ مگھ من مردم

با صدای لرزون گفتم 

! تو تنھا کسی ھستی کھ من دارم خسرو! خدا نکنھ+

مات و مبھوت بھ لب ھام نگاه کرد چندین بار پلک زد و گفت 

!! چی؟؟نشنیدم_

میشھ یھ باردیگھ بگی؟؟؟

ریز خندیدم و گفتم 

!تو تنھا کسی ھستی کھ من دارم خسرو+
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بلند قھقھھ زد دستامو  غرق بوسھ کرد یھو وسط خنده گریھ اش گرفت 

!سرشو رو شونھ ام گذاشت و ھق زد

!دردیھ دونستم کھ عاشقی بد می! درکش میکردم چون خودم عاشق بودم

میشھ دوباره بگی چی گفتی؟ _

من نشنیدم پریچھره؟

دستاشو گرفتم تو چشماش زل زدم و شمرده شمرده گفتم

خسرو..دارم...من...کھ.ھستی.کسی .تنھا.تو+

با چشمای ھای سرخش نگاھم کرد با صدای تو دماغی در حالی کھ 

خندیدم گفتم می

!دیونھ گریھ نکن چشاشو نگا مرد کھ گریھ نمیکنھ+

کرد و گفت  او ھم با صدای تو دماغی خندید اشکاشو با گوشھ آستینش پاک

خیلی حرفت یھویی بود شوکھ شدم_

عوض کنم گفتم  برای اینکھ بحثو

خونھ چیشد؟ +

پیدا کردی؟

یھ لیوان آب خورد صداشو صاف کرد و گفت

م جا اره پریچھره خونھ ھم پیدا کردم ھمھ چیز مرتبھ فقط بایدمھری رو ھ_

!بھ جا کنم پس فردا صبح زود قبل از اذان باید حرکت کنیم

! موی تنم سیخ شد

حرفش ناگھانی بود صاف سر جام نشستم  و گفتم

!پس فردا؟! چی؟+

چرا تعجب کردی؟_

وقتی کھ ھمھ چیز حاضره باید ھر چھ زودتر بریم وگرنھ متوجھ حضورت 

!این خونھ میشن دیگھ فرصت زیادی نداریم تو
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استرس بند بند وجودم رو !سری تکون دادم و منتظر بقیھ جملھ اش شدم

اسھ احاطھ کرده بود تو ھمون چند دقیقھ بدنم خیس عرق شد انگار کھ یھ ک

....آب داغ رو سرم ریختھ باشن

وقتی دیدم سکوت کرد گفتم 

مھری چی میشھ؟+

! نمیدونم_

نن وظیفھ من این بود کھ مھری رو از اون شھر بیارم بیرون و بقیھ فکر ک

یھ خورده پول بھش دادم یھ خونھ ھم اون سمت ! کھ مھری ازدواج کرده

ن آبادی خیلی دور تر از اینجا براش پیدا کردم فردا شب میبرمش تو او

!خونھ

در مورد ما کھ چیزی بھش نگفتی؟+

!خیالت راحت! نھ اصال_

از جا بلند شد کت بزرگش رو در اورد و آویزونش کرد کنارم نشست و 

گفت 

!اشکالی نداره اگھ من امشب اینجا تو این اتاق بخوابم؟_

سری بھ نشونھ نھ تکون دادم و لب زدم 

!نھ اشکالی نداره+

مسیر بودم فقط برای اینکھ بتونم قبل از  خیلی خستھ ام امروز بکوب تو_

!دلم  برات تنگ شده بود! اینکھ بخوابی ببینمت

این مدت خوب غذا خوردی؟

!دونم چرا نیومد آره کلثوم خیلی ھوامو داشت امشب نمی+

!حیاط دیدمش وقتی کھ فھمید من دارم میام پیشت رفت کھ بخوابھ تو من_

پلک ھای منم داشت سنگین میشد خمیازه کشیدم و گفتم 

بخوابیم؟! من خیلی خوابم میاد+

! آره منم_

دونم چرا  رو بالشت گذاشتم و دراز کشیدم نمی خودمو عقب تر کشیدم سرمو

زیر چشمی ! اصال ذره ای معذب نبودم انگار کھ سالھاست میشناسمش
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نگاھم کرد و گفت 

!من قبل از اذان میرم کھ کسی نبینھ_

! باشھ+

بدون اینکھ لباسش رو عوض کنھ با فاصلھ زیادی از من دراز کشید و 

!دستمو سفت تو دستش گرفت

! انگار یھ دیوار بزرگ بینمون کشیدن

! گرفتم مرد می حس خوبی از این چقد

...تک رفتار ھاش دید شد تو تک نجابت و پاکی رو می

آخرین چیزی کھ شنیدم این بود 

…نیمھ شب راه می افتیم شب بخیر.فردا وسایلت رو حاضر کن  _ 

 

م با اونشب قبل از اینکھ بتونم بھ چیزی فکر کنم خوابم برده بود و صبح ھ

...چشمم بیدار شدم خوردن نور از پنجره اتاق تو

!بھ جای خالی خسرو نگاه کردم

! اصال متوجھ رفتنش نشده بودم

!دممیداد کھ اھالی عمارت بیدار شدن منتظر کلثوم بو صدا ھای بیرون نشون

! من دل خوشی از  این آبادی و عمارت و آدماش نداشتم

رد در واقع میشھ گفت تنھا کسی کھ بھم کمک ک! تنھا دلخوشی من کلثوم بود

ی سنک صبورم بود اون بود فکر اینکھ خسرو کلثوم رو ھم از اینجا فرار

وم میده کمی آرومم میکرد وگرنھ من اصال نمیتونستم برای ھمیشھ از کلث

جدا بشم بدجوری بھش وابستھ شده بودم

انھ با تقھ ای کھ بھ در خورد از جا پریدم حتما کلثوم بود کھ برام صبح

!اورده  بود

با دیدنش از الی پرده خوشحال شدم کمی جلو تر رفتم و گفتم 

!کلثوم بیا تو+

246



با نگرانی بھ اطراف نگاه کرد و گفت 

!باید برم ممکنھ کسی بیاد خانوم جان_

!فقط چند لحظھ کوتاه+

!سری تکون داد و اومد داخل

! آغوشش رو برام باز کرد

رم کلثوم جای نداشتھ ی ماد! رو سینھ اش گذاشتم باز ھم بغض کردم  سرمو

!رو برام پر کرده بود

با صدای لرزون گفتم 

!کلثوم من و خسرو فردا صبح میریم _

دور صورتم قاب کرد و  وحشت زده سرمو از سینھ اش جدا کرد دستاشو

گفت 

!چی؟چی گفتی؟+

! سکوت کردم

 در کسری از ثانیھ حالش از این رو بھ اون رو شد اشک تو چشماش حلقھ

زد و گفت 

کجا میری مادر؟ _

!سر صبحی داری با من شوخی میکنی دیگھ مگھ نھ؟

!امیر خسرو خودش زن داره

ی از نگاھم فھمید کھ  شوخ! تمام حرفامو ریختم تو چشمام و بھش زل زدم

!نیست

!سرشو انداخت پایین و قطره قطره اشک ریخت یھو بغلم کرد و ھق زد

نتونستم خودمو نگھ دارم بغضم شکست بھ سختی گفتم

! کلثوم توروخدا گریھ نکن رفتنو برام سخت نکن+

!خانوم جان دلم برات تنگ میشھ بھت نمیگم نرو چون این خونھ نحسھ_

برات  دلم!ھر کس بیاد توش طالعش سیاه میشھ برو و خودتو خالص کن

!تنگ میشھ

...من بیشتر+
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تو چشمام زل زد و گفت 

!تورو مثل بچھ ی نداشتم دوست دارم_

...و من تورو جای مادری کھ برام ھیچوقت مادری نکرد+

!ھیچوقت! ادم نمیره کلثومھیچوقت خوبیات ی

!مونم خانوم جان تو میری و من با خاطراتت اینجا می_

! گفت بعد یھ مدت کھ ما جا بھ جا شدیم میاد دنبالت خسرو می+

!تو ھم میای پیشمون

سری تکون داد و گفت 

! پسر جواھر میاد دنبال من؟_

! حق داشت! سکوت کردم

 !من ھم قبل از اینکھ خسرو رو بشناسم بھ ھمین چشم بھش نگاه میکردم

فین فین کرد و گفت 

کی میخواین برین؟؟_

!قبل اذان صبح+

!شب میام پیشت ھر طور کھ شده میام_

ن کشید اینو گفت و بدون اینکھ بھ چشمام نگاه کنھ دستاشو از تو دستم بیرو

!و از در رفت بیرون

!خواست بیشتر از این بھ این حال خرابم دامن بزنھ میدونستم کھ نمی

!پس ترجیح داد ھم خودش تو تنھاییش گریھ کنھ و ھم من

اونروز از صبح تا شب نتونستم چیزی بخورم ھر کاری میکردم از گلوم 

!رفت پایین نمی

! کار آسونی نبود

و البتھ کھ من چیزی برای از دست دادن نداشتم ولی ممکن بود برای خسر

ود بھ گرون تموم بشھ مدام افکار منفی میومد تو سرم و مثل خوره افتاده ب
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!داد حالم لحظھ بھ لحظھ بدتر میشد پیچھ امونم نمی جونم دل

 من ھمیشھ حالم رو مدیون آدم ھای اطرافم! کاش یکی بود  آرومم میکرد

فتار بودم اگھ اونا باھام خوب بودن من ھم حالم خوب بودو اگھ باھام بد ر

! رفت میکردن من ھم حالم رو بھ وخامت می

!از یھ دختر بچھ نمیشھ بیشتر از این انتظار داشت

! باالخره ھوا تاریک شد

ھر  لحظھ شماری میکردم کھ کلثوم بیاد اما نیومد چشمم بھ در خشک شد با

!صدایی از جا میپریدم و مشتاقانھ بھ در نگاه میکردم اما خبری نبود

! خدایا کی تموم میشھ این عذاب و استرس

خونھ تو تاریکی فرو رفتھ بود حتی اتاق  خسرو ھم کامل تاریک بود 

!برخالف ھر شب کھ فانوس تا نیمھ ھای شب روشن میموند

ھ طول اتاق رو برای ھزارمین بار طی کردم بارھا و بارھا دراز کشیدم ک

! کنھ بخوابم اما انگار کھ کسی دستشو رو گلوم گذاشتھ و خفم می

! با کالفگی بلند میشدم و ترجیح میدادم کھ بیدار بمونم

...گذشتن و من ھنوز ھم چشم انتظار کلثوم بودم ساعتھا بھ کندی می

ین ھمھ رفتم بھ شبی کھ با یوسف وعده کرده بودیم کھ فرار کنیم اون موقع ا

...بال سرم نیومد بود و استرسم کمتر از االن بود

م نوشتن ولی اینجا انقد بدبختی دیده بودم بھم ثابت شده بود کھ رو  پیشونی

!سیاه بخت

با صدای در از خاطرات تلخم بیرون اومدم  با دیدن  خسرو با استرس 

پوفی کشیدم اومد جلو و با صدای خیلی آرومی گفت 

پریچھره خوبی؟؟_

! خیلی استرس دارم+

کلثوم کجاست؟؟

!نمیدونم از بعد شام ندیدمش_

! یعنی چی؟+

زدم زیر و گریھ و گفتم...اون گفت کھ شب میاد پیشم 
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!من تا وقتی کھ کلثوم رو نبینم ھیچ جا نمیام+

خسرو اومد نزدیکم دستامو گرفت و سعی کرد با حرفاش آرومم کنھ 

!گریھ نکن! ھیس_

!ریمقبل از اینکھ خدمتکار ھا بیدار بشن باید ب! اصال زمان زیادی نداریم

با سماجت دستاشو پس زدم و نالیدم 

!التماست میکنم! توروخدااا برو کلثومو بیار خسرو+

مکن مادرم کلثوم رو زیر نظر گرفتھ م! پریچھره یھ لحظھ بھ من نگاه کن_

 االن ھم نزدیک اتاقش کسی کشیک بده و منو ببینھ اونوقت دردسر میشھ

!برامون

! فقط میخواستم ببینمش بھ ھر قیمتی کھ شده! خودمو زده بودم بھ نفھمی

تخت نشستم و شروع کردم بھ گریھ کردن مثل   از کنارش رد شدم و رو

!دختر بچھ ای کھ مامانش رو میخواد

!خسرو پوفی کشید دستشو تو موھاش فرو کرد

گھ شروع کرد بھ قدم زدن تو اتاق مدام رو بھ روم می ایستاد تا چیزی ب

!ولی بیخیال میشد

زانو زد وبا آرامش گفت  جلوی پام  بعد از چند دقیقھ اومد

!پریچھره مگھ تو بھ من اعتماد نکردی ھوم؟_

ری سرمو بلند کردم با آستین زمخت و پاره ی لباسم اشکامو پاک کردم و س

بھ نشونھ ی آره تکون دادم کھ گفت 

! ؟مگھ من بھت قول ندادم کھ کلثوم رو ھم میارم پیش خودمون! خیلھ خب_

کنی عزیزم کلی زمان از دست دادیم باید خیلی زود  چرا انقد لجبازی می

بشھ  بریم من با کلی آدم ھماھنگ کردم کھ ما رو  تا شھر برسونن اگھ دیر

!اونا میرن

با التماس زل زد تو چشمام و ادامھ داد 
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میشھ بلند شی بریم؟_

انگشت کوچیکش رو بھ نشونھ ی قول باال اورد و گفت  

!رو میارم بخدا کلثوم! بیا قول بدیم_

گرفت خندم گرفت  انگشت  از اینکھ مثل یھ بچھ داشت منو بھ زبون می

 کوچیکموگرفتم جلوش گل از  گلش شکفت بھم قول داد و دستمو بوسید از

جا بلند شدم کھ گفت 

! لباست نازکھ_

کت نداری؟

!نھ ندارم ھر چی ھست ھمیناییھ کھ پوشیدم+

کتش رو در اورد و گفت 

!بپوش  بیا اینو_

!نھ نھ تو مریض میشی+

در اتاق رو باز کرد ...پوشوند  با سماجت و بی توجھ بھ حرفم کتش رو برام

! و با دقت بھ اطراف نگاه کرد

!  مادر مھربونم...آخ کلثوم

رف میخواستم تمام حقیقت ھایی کھ میدونستم رو بھت بگم ولی نتونستیم ح

کاش در مورد مدارک ھا صبح باھاش حرف میزدم ولی اصال وقت !  بزنیم

!نشد

قورت دادم   بغضمو

!بیا بریم کسی نیست_

اق با ترس و لرز اولین قدم رو برداشتم دستمو تو دستش گذاشتم و از ات

!اومدیم بیرون

ھ من خسرو انقد قد بلند و ھیکل بود ک! باد سردی میپیچید موی تنم سیخ شد

!بھ راحتی میتونستم پشتش قایم بشم

برگشت سمتم کنار پام زانو زد زل زد تو چشمام  و با صدایی کھ سعی 

میکرد کنترلش کنھ گفت

ا اونطرف آبادی یھ پیرمرد ب!ھر جای مسیر اگھ کسی ما رو دید فرار کن_
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!ماشین منتظر وایساده

!ھوا انقد سرد بود کھ موقع حرف زدن از دھنش بخار میومد بیرون

پریدم وسط حرفش و گفتم 

!چی داری میگی من بدون تو ھیچ جا نمیرم+

!شوخی نیست جدی دارم میگم! گوش کن_

ومد تو حرفامو خوب بھ خاطر بسپار اگھ زمانی اتفاقی افتاد یا مشکلی پیش ا

برو باشھ؟؟

!خسرو من میترسم توروخدا از این حرفا نزن+

!چشماش تو اون تاریکی از ھمیشھ شفاف تر بود

!من حواسشونو پرت میکنم از پشت چشمھ باید بری_

؟!متوجھ شدی چی میگم

! آره+

دوباره بھ اطراف نگاه کرد و گفت 

! آماده ای؟_

!آره+

از جا بلند شد دستشو گرفت سمتم و گفت 

!دستتو بده بھ من و پشت سرم راه بیا فقط صدایی ازت در نیاد_

!باشھ+

ر آب دھنم رو قورت دادم دستمو تو دستاش گذاشتم پاورچین پاورچین کنا

 کرد تا اینکھ وارد حیاط اصلی عمارت شدیم زیر پلھ ھای دیوار حرکت می

ھا  ایون نشست و نفس راحتی کشید دستام یخ کرده بود گرفتم جلوی دھنم و

...کردم 

بی  چند لحظھ بعد با دیدن کلثوم کھ وارد اتاق خودش میشد نیم خیز شدم و

 توجھ بھ شرایط گفتم
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...کلث+

!دست خسرو از پشت نشست رو دھنم و صدام خفھ شد

لباشو چسبوند بھ گوشم و زمزمھ کرد  

کنی میخوای ھمھ رو بیدار کنی؟؟  داری چیکار می_

ود سرمو بھ طرفین تکون دادم و یھ چیزایی گفتم کھ چون دستش رو دھنم ب

شبیھ اصوات تا مفھوم پخش شد 

تورو خدا ساکت باش ھمھ ! رو بھ باد بدی  پریچھره میخوای سر جفتمون_

!بیدار میشن

!  دھنم رو بستم

کنی چرا انقد نفھمی مگھ ھمین  تو دلم گفتم ای احمق داری چھ غلطی می

!االن بھت نگفت ساکت شو

 وقتی کھ دید من سکوت کردم دستش رو برداشت خواست از جا بلند شھ کھ

!با دیدن یھ سایھ پشت سرش دستشو گرفتم و اشاره کردم کھ بشینھ

تاده انگار کسی میخواست از پلھ ھا بره باال و درست در چند قدمی ما ایس

!بود

!ضربان قلبم رفت باال

! شنون احساس میکردم کھ صدای نفس ھامو ھمھ می

با وحشت بھ خسرو زل زده بودم

تیمور تویی؟+

 با صدای جواھر بند دلم پاره شد نزدیک بود پس بیفتم خسرو کھ متوجھ

گرفت و خیلی آروم بوسید سعی کرد بھم آرامش   حال خرابم شده بود دستمو

!بده

!سالم خانوم_

چرا اینقدر دیر اومدی؟؟ +

! نیمھ شب منتظرت بودم

!این صدای ھمون دعا نویس بود....من این صدا رو خوب میشناختم این

 ببخشید نگھبان ھا امشب بیدار بودن تازه االن خوابیدن من از سرشب+
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!بیرون منتظرم

!  خیلی خب+

!تاقمدیگھ االناست کھ اذان بشھ خدمتکار ھا بیدار میشن نمیشھ بریم تو ا

!امری داشتی کھ فرستادی دنبالم؟_

...آره +

سکوت کرد انگار کھ  چند قدم بھ جلو برداشت و گفت 

!خوام یھ دعا برام بنویسی ھمین االن می+

!دعای چی؟_

.....دعای+

!دعای زبان بند+

!خانوم من کھ اون دعا رو چند سال پیش برای امیر بھادر نوشتم_

...خوام برای اون یکی می! دونم امیر بھادر مثل بره است آره می+

امیر خسرو؟_

!آره+

!خسرو ناباورانھ بھ من نگاه کرد و دستشو مشت کرد

...من ھم مات و مبھوت بھ حرفایی کھ شنیده بودم فکر میکردم

پس دلیل اینکھ امیر بھادر انقد بھ حرف مادرش بود این بود؟؟

!صدای باز شدن چیزی بعد ھم خش خش کاغذ اومد

کرد میدونستم کھ   خسرو با کالفگی بھ ھوایی کھ داشت روشن میشد نگاه

!خیلی دیر شده

! تیمور بجنب دیگھ+

!االن ھوا روشن میشھ

!چشم خانوم اجازه بدید_

! اینو باید چطور استفاده کرد؟+
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پتھ  قبلی رو گذاشتم تو بالشت اون دختره پاپتی پیداش کرد کم مونده بود

اینو یھ جور دیگھ ! مون رو بریزه رو آب با ھزار بدبختی جمعش کردم

!بنویس

یکیشو وقتی کھ خواستی براش آب بریزی بذار تو آب وقتی کھ کاغذ _ 

!کامال خیس شد برش دارو بده آبو بخوره

!باید بذاری تو اتاقش حاال ھر جا کھ میتونی قایمش کن  یکیشو

!یکیم آتیش بزن بذار تو اسپند دور سرش بچرخون

! دستت درد نکنھ+

!زودتر برو تا گندش در نیومده من ھم این دعا رو ظھری ردیف میکنم

!باشھ خانوم فردا شب نگھبان ھا رو مرخص کن بیام_

!باشھ خدافظ+

ھ صدای جیرجیر پلھ ھای چوبی بعد ھم باز و بستھ شدن در نشون میداد ک

!جواھر رفت تو اتاقش

خسرو حالش خراب بود پیشونیش عرق کرده بود و چشماش بھ خون نشستھ 

بود از زیر پلھ بھ سمت در خروجی نگاه کرد و گفت 

....مگھ اینکھ دستم بھش نرسھ مرتیکھ ی_

بریم؟؟! پوووووف

گرفت و گفت   من ھنوز ھم مات و مبھوت بودم بدون حرف باز ھم دستمو

با شمارش من بدو سمت در خروجی _

...سھ...دو ...یک

خسرو دوید و من ھم پشت سرش دویدم بھ درخت بزرگی کھ نزدیک در 

زدیم خسرو باز ھم  حیاط بود رسیدیم پشتش ایستادیم دوتایی نفس نفس می

ھمھ جا رو نگاه کرد و گفت 

!بریم؟_

!آره+

!بدو... سھ...دو...یک _

انتھای  ھر چی توان داشتم ریختم تو پاھام و دویدم از حیاط خارج شدیم و تا
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!کوچھ دویدیم

رفتھ رفتھ انرژیم تحلیل رفت و سرعتم کمو کمو کمتر شد تا جایی کھ 

کشیدم بریده  ایستادم دستمو رو کمرم گذاشتم و درحالی کھ بلند بلند نفس می

بریده گفتم 

!میتونم.. ن...دیگھ... من...من+

خسرو عرق پیشونیش رو پاک کرد و گفت 

بھ سمتم قدم برداشت و گفت !االن اذان میشھ خیلی دیرمون شده_

 پریچھره ھر چی نیرو داری جمع کن خب؟ االن آفتاب بزنھ ھمھ  متوجھ_

! نبود من میشن

دم و بدون اینکھ جواب بدم در حالی کھ دستمو رو قفسھ سینھ ام گذاشتھ بو

!نفس نفس میزدم سری بھ نشونھ نھ تکون دادم

و خسرو کھ دید من ھیچ جوره نمیتونم حرکت کنم خم شد و مثل پر کاه من

!بلند کرد دستشو زیر کمرو ساق پام گذاشت بھ سینھ اش چسبوندتم

کنی خسرو؟؟  چیکار می+

!خودم میام منو بذار پایین

!میخوام بدوم پریچھره سرتو سفت بھ سینم بچسبون_

!گیری کمر درد می+

!نھ وزنت زیاد نیست نگران نباش_

گفت در برابر این قد و قامت و ھیکل من مثل یھ بچھ کوچیک  راست می

!بودم و برای بازوھای قلمبھ ی خسرو کاری نداشت کھ منو بلند کنھ

!سرمو بھ سینھ اش چسبوندم و چشمامو بستم

ر خسرو چنددقیقھ میدوید و چند ثانیھ می ایستاد صداش قلبش گوشم رو ک

!کرده بود ھوا روشن تر شده بود

!داریم میرسیم بھ سر آبادی_
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!خسرو من خوبم منو بذار پایین خودم میام+

!مطمئنی؟_

!آره،از نفس افتادی منو بذار پایین+

ا لباس ھامو مرتب کردم ب! از خدا خواستھ منو از بغل گرمش بیرون کشید

دیدن چھره خیس از عرق خسرو با خجالت سرمو پایین انداختم کھ را 

خوشحالی گفت 

! اونجاست! اونھاش_

! مش رحیم اونجاست

!دستمو گرفت و دوتایی حرکت کردیم

با دیدن وسیلھ بزرگ درست در جاده خروجی آبادی لب زدم 

اون چیھ؟+

!اون ماشینھ_

چیکار میکنن باھاش؟+

!بره سوارش میشیم و ما رو از اینجا می_

و از سری تکون دادم و با اشتیاق بھ ماشین زل زدم تا حاال ھمچین چیزی ر

 نزدیک ندیده بودم چھ برسھ بھ این بخوام سوارش بشم حتی اسمش رو ھم

!دونستم نمی

! بھ این چیزھا آخھ دختر دھاتی رو چھ

!ما تھ تھ خالفمون سوار شتر شدن بود

مش رحیم سالم خیلی معطل شدی؟_

!سالم از ماست آقا خیلی وقتھ منتظرم دیگھ کم کم میخواستم برم+

خسرو نگاھی بھ من کرد و گفت 

!بیا بریم سوار شیم_

...بھ عقب برگشتم و بھ آبادی نگاه کردم

!با اینکھ جز بدبختی اینجا چیزی نصیبم نشد اما دیارم بود

تمام این کوچھ ھا برام خاطره ...دل کندن ازش برام سخت بود

!خاطرات کودکیم...بود
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دیدم کھ ھمھ اینا یھ خوابھ و من  چی میشد اگھ از خواب بیدار میشدم و می

!زیر پتو منتظرم تا صبحانھ حاضر بشھ و از زیر کار ھا در برم؟

! این آبادی شاھد زجر کشیدن من بود! خواب نبود! اما نبود

کردم کھ یھ  فکر نمی....کردم کھ یھ روز از اینجا فرار کنم ھیچوقت فکر نمی

ھ و ھم.... و از ھمھ مھمتر کلثوم ... خانوادم....دوستام...روز تمام خاطراتم

!ھمھ رو بذارم و برم

جایز  اما مجبور بودم باید اینکارو میکردم بیشتر از این دیگھ صبر کردن 

!نبود

بھ خسرو نگاه کردم و گفتم 

!بریم+

خسرو کھ متوجھ کالفگی و استرس من شد کنار گوشم لب زد

انقد خوشبختت میکنم کھ بعد ھا بگی من از روزی خوشبخت ! صبر کن_ 

!از اون آبادی بیرون گذاشتم  شدم کھ پامو

قطره اشکی از چشمم چکید پاکش کردم و با عجلھ بھ سمت ماشین حرکت 

!کردیم

 بلد نبودم چطور باید سوار بشم خسرو کمکم کرد و با ھزارمصیبت و با

ترس و لرز سوار ماشین مش رحیم شدیم کھ بعد ھا فھمیدم کھ اسم اون 

!ماشین کامیون بود

ودم با تعجب بھ اتاق ماشین نگاه میکردم انقد برام عجیب بود کھ حاضر ب

! چندین ساعت بھ این وسیلھ نگاه کنم

  چطور  ماشین رو روشن کرد و بعد  مش رحیم کھ سوارش شد نمیدونم

!مدت کوتاھی حرکت کرد

! از ترس جیغ خفھ ای کشیدم و خودمو بھ خسرو چسبوندم

خسرو ریز خندید و گفت 
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! چیزی نیست نترس دختر_

ترسی آخھ؟ من اینجام از چی می

....بعد از مدتی بھ این تکون خوردن ھا عادت کردم 

ھ خستھ بودم از بیداری از اینک! سرمو بھ شیشھ چسبوندم و چشمامو بستم

ده از اینکھ صبح تا شب نگران آینده باشم خستھ ش! باید فکر و خیال کنم

م بودم از اینکھ زود وارد دنیای آدم بزرگ ھا شدم و حاال خودمو سپرد

...دست تقدیر

!خسرو از ھر زمان دیگھ ای ناراحت تر بود

نویسھ کھ الل  شنیدم کھ مادرم داره برام دعا می من ھم اگھ می! حق داشت

!شدم بشم و بلھ چشم قربان گو باشم ناراحت می

خسرو در کنار من غرورش شکستھ بود نمیدونست کھ من از تمام این 

....جریانات و رابطھ جواھر با دعا نویس خبر داشتم

...دونستم کھ سرنوشت قراره منو تا کجا ھا کھ نبره  نمی

 جایی نذاشتھ بودم حاال داشتم با برادر  منی کھ تا حاال جز چشمھ پامو ھیچ

!شوھرم فرار میکردم

یھو یھ چیزی یادم افتاد بھ سمت خسرو برگشتم و گفتم 

خسرو؟+

جانم؟_

خواستم مش رحیم  صدای ماشین انقد زیاد بود کھ باید داد میزدم ولی نمی

نزدیک تر و کنار گوشش زمزمھ کردم  رو بفھمھ رفتم حرفامون

! سجل ندارم  من+

!باید چیکار کنم؟

!اشکال نداره وقتی رفتم دنبال کلثوم میگم کھ بیاره_

! آخھ سجل دست آقامھ+

!دونم کجا گذاشتھ نمی

تو فکر فرو رفت و بعد ازسکوت طوالنی گفت

! این عقد کھ باطلھ چون تورو بھ زور سر سفره نشوندن_
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!تو تھران دوست و آشنا زیاد دارم یھ سجل نو برات میگیرم من

!سجلی کھ قراره فقط اسم من بره داخلش

!لبخند زدم و سر تکون دادم

تھران؟  االن میریم+

!آره_

 بھ شیشھ تکیھ دادم و چشمامو بستم دلم میخواست  دیگھ چیزی نگفتم سرمو

ذایی بخوابم  یکسال دیگھ شایدم ده سال دیگھ بیدار بشم فقط این روزھای ک

.…بگذرن

گونھ ھای خیسم؛ با رفتن  روز ھایی کھ عادت کردم بھ چشمای ھای سرخ و

!از این آبادی من خوشبخت میشدم؟

 این نگون بختی و سیاھی کھ طالعم رودر برگرفتھ دست از!  دونم بعید می

!سرم بر نمی داره تا زمانی کھ بمیرم

... ھمینطور کھ فکر و خیال میکردم خوابم برده بود

خواب دیدم داخل بھ حیاط سرسبز کنار حوض کھ داخلش پر از سیب ھای 

قرمز و ھندوانھ ھای بزرگ بود نشستم و بھ آسمون نگاه میکردم

اومد کنارشون  ھم رو بوم خونھ چند تا کبوتر نشستھ بودن کھ یھ کبوتر دیگھ

...نشست

ھم  این خواب انقد واضح بود کھ االن کھ سالھا از اون روز میگذره ھنوز

....من بھ یاد دارم کھ خوابم چی بود

!با تمام جزئیاتش

!با تکون ھای خسرو بیدار شدم

!پریچھره ببخشید کھ بیدارت کردم خیلی قشنگ خوابیده بودی_

 مالیدم و گفتم چشماشو بھ ھم

رسیدیم؟+
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ھ پیاده شو بین راه یھ صبحونھ بخوریم بعدش باید سوار یھ ماشین دیگ_

م و از جا بلند شدم و پشت سرش راه افتادم داخل یھ سفره خونھ نشی! بشیم

!خسرو املت و چای سفارش داد

دونستم کھ میشھ بیای مثل  من تا حاال بھ ھمچین جاھایی نیومده بودم نمی

خیلی عجیب بود ! اعیون ھا بشینی و دستور بدی کھ برات صبحونھ بیارن

!برام

با تعجب بھ در و دیوار نگاه میکردم کھ خسرو گفت 

! پریچھره؟_

دونی؟؟ تو در مورد اون دعا نویس چی می

آب دھنمو قورت دادم و گفتم 

یعنی چی؟ +

منظورت چیھ؟

! ھم تو  ھم من میدونم_

!کنی تو یھ چیزی رو داری از من مخفی می

وقتی کھ دعا نویس با مادرم حرف میزد تو اصال قیافت مثل کسانی کھ 

! شنون نبود اولین باره ھمچین چیزی رو می

!تو خبر داشتی درستھ؟

!چی میگی  نھ من اصال نمیدونم+

!میده  حتی اگھ خودت ھم بخوای مخفی کنی چشمات ھمھ چیو لو_

دونی؟ بھ من بگو کھ تو چی می

چرا وقتی گفتن دعا رو تو گذاشتی تو بالشت حرف نزدی؟ 

!چرا سکوت کردی

! خواست ذھنیت خسرو از من عوض بشھ دلم نمی

فکر کنھ من فضولم و رفتم کھ سر از کار مادرش در  نمیخواست کھ دلم

...بیارم

مادرشھ و من  باالخره جواھر مادرشھ ھر چقد ھم در حقش بدی کنھ باز ھم

! خواستم کھ خسرو فکر کنھ کھ من چقد گستاخم نمی
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ھمینطور کھ با انگشت ھام بازی میکردم و دنبال یھ جواب بودم صاحب 

! اون مغازه اومد و املت و چای و نون سنگک تازه اورد

جلوتر   بوی املت کھ بھ مشامم خورد ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم کم رفتم

و گفتم 

!وای آخ جون املت+

ا خواستم یھ لقمھ تو دھنم بذارم کھ با صدای جیغ زنی سربلند کردم و ب

.…وحشت بھ بیرون نگاه کردم

د در کسری از ثانیھ بیرون شلوغ شد دیگھ از پنجره ھای کوچیک در نمیش

!چیزی تشخیص داد

خسرو از جا بلند شد ورو  بھ من گفت 

اینجا چخبره؟_

! مثل اینکھ دعوا شده+

خسرو قدمی بھ جلو برداشت  کھ گفتم

!یھ وقت اتفاقی برات می افتھ! نرو!! نھ+

!زود میام ھمینجا بمون! نگران نباش فقط میخوام ببینم چخبره_

!منتظر جوابم نشد و با قدم ھای بلند ازم دور شد

!جوشید دلم گواه بد میداد و مثل سیر و سرکھ می

 روسریمو روی موھای چربم مرتب کردم و چند قدم بھ سمت در برداشتم و

! از شیشھ ھای در بھ بیرون نگاه کردم

بود ولی ناگھان با دیدن  از اون فاصلھ تشخیص اینکھ چھ اتفاقی افتاده سخت

چھره آشنایی بند دلم پاره شد  

!امیر بھادر بود...اون...اون

 بھ خسرو نگاه کردم! ضربان قلبم رفت رو ھزار و دنیا رو سرم خراب شد

بکنم   کھ دیگھ تقریبا بھ در خروجی رسیده بود فقط تنھا کاری کھ میتونستم
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!این بود کھ چند تا استکان از روی میز بغلی بردارم وبکوبم زمین

!چشمام سیاھی میرفت نمیتونستم جایی رو ببینم

با صدای شکستن لیوان خسرو ایستاد و بھ عقب برگشت وقتی حال خرابم 

!دید دوید سمتم  رو

!دمدیگھ ھیچ جا رو نمیتونستم واضح ببینم انگار کھ بین زمین و ھوا بو

 خسرو رسید کنارم و بھ منی کھ مثل سفره ماھی رو سرامیک ھا پخش شده

بودم نگاه کرد و با وحشت صدام کرد 

پریچھره چیشد یھ دفعھ ھا؟؟ _

!دختر بلند شو منو نترسون

چشمامو بھ سختی باز کردم و کنار گوشش زمزمھ کردم 

!اون بیرونھ....اون...بھادر ...ب..امیر....امیر+

!فرار کن...ف...ف

 با این حرفم رنگ و روی خسرو پرید با ترس بھ در ورودی نگاه کرد کھ

کم جمعیت داشتن بھ داخل سفره خونھ برمیگشتن صدای عربده ھای  حاال کم

! رسید امیر بھادر بھ گوش می

صف خسرو از جا بلند شد ھر چی قند رو میز بود ریخت تو لیوانی کھ تا ن

آب داشت گرفت سمتم  و گفت 

!میریم می  توروخدا اینو بخور باید فرار کنیم وگرنھ امروز جفتمون_

با دست ھای لرزون آب قند رو ازش گرفتم و یھ نفس سر کشیدم با کمک 

!خسرو از جا بلند شدم

ھمھ ی سفره خونھ بھم ریختھ بود خسرو دور تا دورش رو نگاه کرد با 

دیدن پلھ ھای کوتاه و بلند گوشھ ی سالن پاتند کرد و گفت 

!عجلھ کن بیا دنبالم_

اال و تمام توانم رو جمع کردم و پشت سرش رفتم با کمکش از پلھ ھا رفتیم ب

!ا کردرسیدیم بھ یھ انباری کھ جز چند تا کمد و تیر تختھ چیزی نمیشد پید

خسرو محکم ضربھ ای بھ پیشونیش زد و گفت 

! لعنت بھ این شانس_
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!حاال چھ غلطی کنم؟

.…دستاشو تو موھاش فرو برد و کالفھ چند قدمی برداشت

تصور ! دستمو روصورتم گذاشتم و ھق زدم! لرزیدم و من مثل بید می 

!اینکھ دوباره امیر بھادر کتکم بزنھ داشت دیوونم میکرد

!توروخدا گریھ نکن!گریھ نکن_

بی توجھ بھ حرفاش از شدت ترس خودمو خیس کرده بودم و فقط گریھ 

!میکردم

!اگھ بخوای گریھ کنی سرمو میکوبم بھ دیوار  بخدا_

! رو دھنم گذاشتم سکسھ گرفتھ بودم الل شدم دستمو

خسرو کھ دید من تسلیم شدم نفس راحتی کشید و گفت 

این  چینم تو ببین کمد از دیوار فاصلھ داره بیا برو پشتش من وسایل می_

!کھاین اتاق ھم نور درست و حسابی نداره خیلی تاری! فاصلھ کھ دیده نشی

!من میرم پایین و یھ جوری امیر بھادر رو آروم میکنم

! تو کھ ندیدی چقدقیافھ اش عصبانیی بود! نھ نھ توروخدا نرو+

!شک ندارم! ی فھمیدن تو منو فراری دادی ندارم کھ ھمھ  خسرو من شک

از کجا فھمیدن؟؟_

فین فین کردم خواستم چیزی بگم کھ گفت 

!حتما مھری منو تعقیب کرده و فھمیده! لعنتیییی_

آب دھنش رو قورت داد و گفت

!مجبوریم کھ دوتایی بریم پشت کمد_

!حتما اومده داخل سفره خونھ! صدای عربده ی امیربھادر بھ گوشم رسید

مدام عربده میکشید

! زن من کوووو_
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!خسروی ناموس دزد اگھ مردی بیا بیرون

!از ترس الل شده بودم با کمک خسرو رفتم پشت کمد

بعد  خسرو کمد رو بھ سمتم ھل داد کھ فاصلھ بین دیوار و کمد زیاد نباشھ

کنارم و بھ   ھم کلی وسیلھ سمتی کھ فاصلھ دیده میشد چید و خودش ھم اومد

!ی تنگ جا کرد زور خودش رو تو اون فاصلھ

گرفت و آروم لب زد   دستمو

! ھر آن ممکنھ کھ بیان باال! ھیس_

!گم؟اگھ اومدن و ھر اتفاقی کھ افتاد جیکت درنمیاد متوجھ شدی کھ چی می

رو دھنم  بدون اینکھ جواب بدم چند بار سرمو باال پایین کردم یھ دستمو

!گذاشتم کھ صدای فین فین و سکسکھ ام قطع بشھ

د بھ دونم چقد اونجا بودیم چون انگار زمان متوقف شده بود نفس کم بو نمی

!سختی اونجا ایستاده بودم ھر آن ممکن بود حالم خراب بشھ

 خواستم چیزی بگم کھ صدای قدم ھای کسی بعد ھم  صدای باز شدن در با

!لگد بھ گوشم رسید و حضور چند نفر تو انباری

ن خسرو دستم رو محکم فشار داد لبمو بھ دندون گرفتم و در بی صدا تری

حالت ممکن ایستادم در حالی کھ ضربان قلبم رو ھزار بود و بھ وضوح 

!رسید صداش بھ گوشم می

!بعد مدتی کمد تکون خورد انگار کھ درش باز شد

!داخل این کمد چیھ؟_

مردی کھ از فرط گریھ صداش گرفتھ بود نالید 

!ھیچی آقا وسایل و لباسھ چند تا چینی ولیوان و این چیز ھا+

!چند ثانیھ سکوت و بعد صدای خوردن لگد ھای مدام بھ دیواری کمد

اینجا چرا انقد تاریکھ؟؟؟_

!چراغ نداره آقا+

اقی توروخدا بھ من رحم کنید بھ پیر بھ پیغمبر من خبر ندارم کھ چھ اتف

! افتاده

!دونم شما از چی حرف میزنید من نمی
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!ودناینجا ھر روز چند تا زن و شوھر جوون میان امروز ھم یھ چند تایی ب

!دروغ میگی مثل سگ دروغ میگی_

صدای سیلی ای کھ بھ صاحب سفره خونھ زد لرزه بھ تنم انداخت جوری 

 ناخودآگاه تکون خوردم نمیتونستم خودمو کنترل کنم انگار دوباره..کھ

...سکسکھ گرفتھ بودم نفسم رو حبس کردم

 تنھا کاری کھ از دست خسرو بر میومد این بود کھ دستم رو محکم فشار

! بده

...طاقت بیار پریچھره توروخدا طاقت بیار

! میدونی اگھ بفھمھ اینجایی چی میشھ؟؟ میدونی؟؟ بدبخت میشی

! سوزه خسرو ھم بھ خاطر بخت شوم تو،تو آتیش می

یدی  خدایا با این کھ ھر بار کھ التماست کردم و ازت کمک خواستم منو ند

!! خوام فقط ھمین امروز بھ دادم برس بازم ازت می

چیز  من ھر بار کھ بھ خداالتماس میکردم ھمھ...ھر چند کھ فایده ای نداشت

!بر علیھ من میشد

!آب دھنم رو قورت دادم بی صدا اشک میریختم گونھ ھام خیس شده بود

! من در این سفره خونھ رو تختھ میکنم_

جعفر تا وقتی کھ نفھمم اون دوتا زن و مرد رو کجا فرستادی دست از 

!!سرت برنمیدارم

زد  مرد کھ از سیلی وحشیانھ ی امیر بھادر شوکھ شده بود انگار کھ زانو

مقابلش و گفت 

! نوکرتیو میکنم! آقا غالمت میشم_

!بھ جان بچم من خبر ندارم! بذار پاتو ببوسم

دلم بھ درد اومد من تمام این صحنھ ھا رو با گوشت و خونم احساس 

....میکردم
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تادن میدونستم بھ دست و پای کسی اف! دونستم اون سیلی چقد دردناک بود می

...و التماس برای اثبات بی گناھی چقد سخت بود

!منم و من ناراحت بودم کھ این بار یھ جورایی باعث و بانی این حال مرد  

ه داره منی کھ اینجا وایسادم مثل بید میلرزم و یکی دیگھ بخاطر گناه نکرد

!جواب پس میده

! مثل من کھ چند بار بخاطر کاری کھ روحمم خبر نداشت مجازات شدم

!!!جنینم رو از دست دادم! درد کشیدم....کتک خوردم تحقیر شدم

وم بھ دندون گرفتم یادآوری این خاطرت باعث شده بود کھ بغض راه گل لبمو

!رو ببنده

!با عربده ای کھ امیر بھادر کشید چھار ستون بدنم لرزید

!!! ای حیوون کثیف_

چقد بھت پول داده کھ لوش ندی ھا؟؟؟ 

!چقد بھت پول داده

جعفر زد زیر گریھ صدای ھق ھق مردانھ اش پیچید تو گوشم بدنم مور 

!مور شد

آقا تورو بھ حضرت زھرا بھم رحم کن من یھ بچھ کوچیک دارم ننم _

!ھیچکس بھ جز منو ندارن کھ خرجشون رو بده! آقام مرده...مریضھ

!!بھ بزرگی وآقایی خودت منو ببخش

صدای مشت و لگد ھایی کھ بھش میزد بھ گوشم رسید یک دفعھ سکوت 

!!شد

اشت و چند قدم تو انباری نمور کھ حاال شبیھ دادگاه محاکمھ شده بود  برد

گفت 

مغزت   فقط سھ ثانیھ بھت فرصت میدم کھ حرف بزنی وگرنھ یھ گلولھ تو_

!خالی میکنم

!سھ.... دو...یک_

…بعد از چند ثانیھ صدای وحشتناک شلیک گلولھ
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! بعد از چند ثانیھ صدای وحشتناک شلیک گلولھ اتاق رو پر کرد

!گوشم سوت کشید

دست ھای !برای بار دوم خودمو خیس کردم پاھام شروع کرد بھ لرزیدن

!خسرو ھم مثل من یخ کرد

چھ اتفاقی افتاد؟؟ اینجا االن! آب دھنم خشک شد

! جزئت پلک زدن ھم نداشتم

رد بھ اون امیر بھادر شلیک ک... اتفاقاتی کھ می افتاد رو نمیتونستم باور کنم

مرد؟؟؟ 

بھ اون مرد بیگناه؟؟

مسللللللم؟؟؟ _

مسلم؟؟

کدوم گوری ھستی؟

بلھ آقا؟...بلھ ....ب+

ردار ببر زودتر این جنازه رو از اینجا ب! اون حروم زاده ھا از اینجا رفتن_

خط تھران ببینم میتونم   من و بقیھ میریم! گورش کن  تو صحرایی جایی گم و

!پیداشون کنم یا نھ

ھووووی؟؟ چرا تو ھپررروتی؟؟؟

!با توام

! چشم آقا...چ+

!این خون ھا رو ھم از درو دیوار پاک کن_

انگار کھ چیزی یادش افتاده باشھ گفت   صدای قدم ھاش اومد

!مسلم_

نھان بذار خانواده اش بیان ببینن کھ تقاص پ! نمیخواد خون ھا رو پاک کنی

!!کاری و خیانت بھ خانواده اسدی چھ مجازاتی داره

!چشم آقا....چ..چ+
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لمھ با امیر بھادر  از پلھ ھا رفت پایین اون مرد کھ فھمیده بودم اسمش مس

کمک یھ مرد دیگھ جنازه ی جعفر رو خارج کردن و صدای بستن در 

!انباری اومد

ھ خواستم چیزی بگم ک! تازه اونجا بود کھ جزئت کردم نفسم رو بدم بیرون

خسرو دستشو گذاشت رو دھنم و لب زد

!ھیس_

 چند دقیقھ ھم تو ھمون وضعیت موندیم و بعد از مدت طوالنی دستشو از

د روی دھنم برداشت کمد رو بھ جلو ھل داد و با احتیاط از پشتش خارج ش

با رنگ رویی کھ بھ زردی میزد گفت 

! تکون نخور_

!من میرم یھ سر و گوشی آب بدم

.. م....م....م...م!سرو.... خ....خ...خ+

!از ترس زبونم بند اومده بود نمیتونستم حرفم رو بزنم

نو بغضم شکست و زدم زیر گریھ خسرو کھ دید حالم خرابھ اومد جلوتر و م

در آغوش گرفت کنار گوشم زمزمھ کرد

! ترسیدی لکنت زبان گرفتی دورت بگردم! قربونت برم_

ھمینجا بمون تا بیام باشھ؟؟

ش میدونستم اگھ امیر بھادر ببینت! حلقھ دستامو دور کمرش تنگ تر کردم

!مثل جعفر ممکنھ کھ خسرو، رو ھم بکشھ

!نرو...ن...ن...ا....خد...خد...رو...تو...ت....ت+

دستشو گذاشت زیر چونم سرمو اورد باال و در یک حرکت فاصلھ بینمون 

!رو پر کرد و لب ھاشو رو لبام گذاشت

! تمام استرسم ھمون لحظھ فروکش کرد

!دلشوره ام ھمھ و ھمھ خالصھ شد تو ھمون بوسھ ی عشق...ضربان قلبم
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بھ نرمی لبامو بوسید خودشو عقب کشید سرشو رو پیشونیم گذاشت و لب 

زد 

! تورو اینجوری ببینم میمیرم من_

خوبی؟؟

سری بھ نشونھ ی تایید تکون دادم کھ زمزمھ کرد

! یھ لحظھ ھمینجا بمون من سر پلھ ھا ببینم پایین چخبره! نترس_

! این مرد سرتا پا برام امنیت بود!باید ھرچھ زودتر از اینجا بریم

از قدم  پلکی زدم و دماغمو باال کشیدم اشکامو پاک کردم جرئت نداشتم قدم

ھ ھا خسرو از در بیرون رفت و کنار پل...بردارم دوباره پشت کمد قایم شدم

...ایستاد و بھ صحبت ھا گوش داد

 از کنار کمد داشتم بھ خسرو نگاه میکردم بعد از مدتی عقب گرد کرد و

گفت 

ی ھمھ ی مردم بھ خاطر صدای شلیک گلولھ فرار کردن چند تا از آدم ھا_

! امیر بھادر پایین دم در وایسادن

دستامو تو ھم قفل کردم و لب زدم 

بریم؟..تونیم ب یعنی نمی....ی ...ی+

!تا اونا برن! باید اینجا بمونیم! نھ فعال_

! توروخدا از اینجا بریم خسرو من خیلی حالم بده+

!نمیتونم این فضای خفقان آور رو تحمل کنم

چطور بریم؟ _

!بھ محض اینکھ از پلھ ھا بریم پایین دخلمون میاد

ار کرد پوست لبمو با دندونم کندم و سعی کردم بھ یھ راه فر مغزم کار نمی

فکر کنم کھ خسرو گفت 

!ریزن اینجا کت بستھ ما رو میبرن یکم دیگھ آژان ھا مثل مور و ملخ می_

جعفر مرد؟...ج! مرد..اون+

با ناراحتی سر تکون داد و گفت 

!آره_
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چشمام پر از اشک شد و گفتم 

آخھ چرا؟؟ +

اون مرد تقاص چیو ! چرا رعیت جماعت ھمیشھ باید بی گناه قصاص بشھ

پس داد خسرو؟؟ تقاص املت درست کردن برای ما؟؟

!حالم بده دلم میخواد بمیرم

ی منھ احمق باعث شدم یھ نفر بیخود و بی جھت جونش رو از دست بده برا

اینکھ من زنده باشم میفھمی؟؟ 

مین دستامو روصورتم گذاشتم ھمینطور کھ بھ دیوار تکیھ داده بودم  رو ز

!نشستم و ھق زدم

نھ خسرو درکم میکرد کھ باید این غم رو با گریھ کردن بریزم بیرون مگر

!از غصھ دق میکنم! جمع میشھ تو قلبم و غمباد میگیرم

!خسرو ھم اومد کنارم نشست

! دستشو رو شونم گذاشت و منو بھ خودش چسبوند

خسرو من قاتلم مگھ نھ؟؟+

! مرد ھنوز جلوی چشمامھ چھره ی اون

!گوشمھ خسرو  التماس ھاش تو

!اورد خونھ اس  گفت نون...اون گفت کھ بچھ داره

!!!من باید میمردم نھ اون! چرا نذاشتی از پشت کمد در بیام

خسرو بوسھ ای رو موھام کاشت و گفت 

! آروم باش دختر_

کشھ؟؟  کنی این اولین باریھ کھ امیر بھادر آدم می فکر می

دادی بقیھ  تعدادش از شمارشم خارج شده پریچھره این یکی رو تو نجات می

! چی؟

جا آدم داره ھیچکس جزئت نمیکنھ بر علیھ اش شھادت بده امیر بھادر ھمھ
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! کنھ وگرنھ ھمینطور بھ ھمین راحتی در سھ شماره یھ گلولھ حرومش می 

؟؟ چرا با امیر بھادر بدم! فکر میکنی چرا من تو اون خراب شده نموندم؟

! چون بھترین رفیق منو جلو چشمام کشت و من ھیچ کاری نتونستم بکنم

! اون خونھ پر از گند و کثافتھ

تھ گفتن سک! آقام سالم و سالمت بود یھ شب یھو حالش بد شد و فرداش مرد

! کرده ولی من باور نمیکنم

من ...شاید امیر بھادر...شاید مادرم ! حتما یکی بھ بالیی سرش اورده

!دونم نمی

جا  با سر و صدایی کھ از پایین اومد بقیھ جملھ اش رو خورد با وحشت از

!بلند شد بھ سمت در حرکت کرد

این ھمھ عذاب و استرس بیش از ! من اما از ترس ھمونجا خشکم زده بود

... حد توان من بود

چون  دیگھ طاقت نداشتم قلبم نمیتونست اتفاق تازه ای رو تو خودش جا بده

!با ھمین سن کمم آکنده از درد بود

خسرو عقب گرد کرد و گفت 

!آژان ھا دارن میان_

آدم ھای امیر بھادر فرار کردن بلندشو ! رسن چند دقیقھ دیگھ بھ اینجا می

!بریم

وقتی کھ دید مات و مبھوت نگاھش میکنم اومد نزدیکم و گفت

میشنوی چی میگم؟؟ _

!بلند شو

بازومو تو دست ھای تنومندش گرفت و بلندم کرد و گفت 

ھتر میدونم حالت بده فقط بذار از اینجا بریم بیرون چند ساعت بخواب ب_

!میشی

بودم کھ با دیدن قطره ھای  پشت سرش راه افتادم ھنوز چند قدم برنداشتھ

خونی کھ رو زمین جاری شده بود و رو و دیوار پاشیده بود ھمون جا 

!بوی خون بھ مشامم خورد....ایستادم
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چی  ناباورانھ چشمام بین دیوار و زمین در حرکت بود  یھو دیونھ شدم ھر

از دست خسرو بیرون کشیدم و گذاشتم   توان داشتم ریختم تو صدام؛ دستمو

!جیغ کشیدم  گوشم و تا میتونستم رو

صحنھ ای کھ امیر بھادر ! چرخیدم و جیغ میزدم مثل دیونھ ھا دور خودم می

! گرفت ماشھ رو فشار داد مدام تو ذھنم شکل می

فشار روحی و عصبی و ...جنون گرفتھ بودم! میزدم  بھ در و دیوار مشت

!ھمھ استرس کار خودش رو کرده بود این

خسرو اومد سمتم و سعی کرد منو در آغوش بگیره و دست ھامو بی 

طور حرکت نگھ داره اما نمیدونم اون ھمھ توان رو از کجا اورده بودم؟ چ

انقد جیغ زدم کھ حنجرم ! دارم نباشھ چیز جلو  قوی باشم کھ ھیچ  میتونستم

!خراش برداشت و صدام گرفت

خسرو ھر طور کھ میتونست منو نگھ داشت و دستشو رو دھنم گذاشت کھ 

!جیغم خفھ بشھ

... بار ده..یھ با دوباره ....برگشتم سمتش و مشت ھامو کوبیدم رو سینھ اش

!خسرو با چشم ھای اشکی نگاھم میکرد

!میخواستم چیزی بگم کھ احساس کردم بین زمین وھوام

!زیر پام خالی شد و افتادم زمین

ھ تا خدا لعنتتون کنھ منو بھ چھ روزی انداختین ک!کل اتاق دور سرم چرخید

!تقی بھ توقی میخوره فشارم می افتھ و بی ھوش میشم

خسرو باال سرم نشست و گفت 

!الھی من بمیرم ولی این صحنھ ھا رو نبینم_

یدن با د! جواب دادن نداشتم چشمامو بستم کھ شاید از استرسم کم بشھ توان

! ھا بھم شوک وارد شده بود اون خون

کم صدای التماس ھای خسرو کم وکمتر شد و در نھایت در عالم بی  کم
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....خبری فرو رفتم 

.

.

کم  خوردم و سردرد وحشتناکی کھ داشتم کم ھای شدیدی کھ می با تکون

اوردم جلوی   بھ چشمم خورد سریع دستمو آفتاب کھ! چشمامو باز کردم

!صورتم و بھ سمت آفتاب گرفتمش

اینجا کجا بود؟؟ 

خوردم؟؟  چرا مدام تکون می

د سرمو بھ طرفین تکون دادم با دیدن خسرو کھ رو صندلی شوفر نشستھ بو

خیالم راحت شد و بھ سختی لب زدم 

؟!خسرو+

ھمین کھ صدامو شنید برگشت طرفم  با نگرانی دستمو گرفت و گفت

دورت بگردم بیدار شدی؟؟بھتری؟؟! جانم_

ما کجاییم؟ +

کجا داریم میریم؟

یرون با بدبختی یھ ماشین پیدا کردم از اون سفره خونھ کوفتی اومدیم ب_ 

!خونھ نگران نباش دیگھ زیاد نمونده یکم دیگھ میرسیم

آژان ھا چیشدن؟+

!چیز مرتبھ ھمھ! قبل از اینکھ برسن از اونجا اومدم بیرون_

!امیر بھادر کھ ما رو ندید؟+

سرشو انداخت پایین و گفت 

!!اما نتوست بھم برسھ! چرا دید_

اره با وحشت نیم خیز شدم ھنوز سر گیجھ داشتم نتونستم حرفم رو بگم دوب

!دراز کشیدم

!رسھ از دستش فرار کردیم نگران نباش دیگھ دستش بھت نمی_

!حالم بده خسرو! ره خیلی سرم گیج می+

! برمت دکتر بذا برسیم خونھ می_
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! بستم و سعی کردم بخوابم  چشامو

از سر صبح کھ سوار ماشین شدیم حالت تھوع ول کنم ! حالت تھوع داشتم

!نیست

ستاده باز ھم خوابیدم این بار با صدای خسرو بیدار شدم ماشین از حرکت ای

تعادلم رو حفظ کنم و بھ   بود خسرو کمکم کرد از ماشین پیاده شدم نمیتونستم

ھ اصال خسرو تکیھ داده بودم کھ از راننده تشکر میکرد انقد حالم بد بود ک

 فرصت نکردم بھ اطراف نگاه کنم فقط وارد خونھ شدیم و خسرو درو قفل

کرد منو بھ سمت اتاق ھدایت کرد رو تخت  دراز کشیدم کھ گفت

چیزی میخوای بیارم؟؟! دکتر خبر کردم بھ زودی میاد باال سرت_

!دھنم خشک شده!  خیلی تب دارم+

دستشو رو پیشونیم گذاشت و گفت 

!!!داری تو تب میسوزی_

و با عجلھ از اتاق بیرون رفت و با حولھ و تشت پر از آب برگشت پاھام

!داخل تشت گذاشت و حولھ رو روی سرم

! بھ سختی نگاه کردم! با خجالت دست بھ شلوارم کشیدم ولی خیس نبود

با تصور اینکھ خسرو فھمیده کھ من خودمو خیس ! شلوارم عوض شده بود

کردم و برام شلوار گرفتھ و خودش برام عوضش کرده بدنم مور مور شد 

آب   از خجالت دلم میخواست آب بشم ھر چند کھ حاال از تب شدید داشتم

....میشدم

طولی نکشید کھ صدای زنگ بھ گوشم رسید 

....من االن میام! دکتره_

... توانایی باز نگھ داشتن چشمامو نداشتم

!پلک ھام از ھمیشھ سنگین تر بود بھ اجبار چشامو بستم

!بفرمایید خواھش میکنم_

275



!مریض کجاست؟+

!داخل اون اتاق_

 چرا جلو! خجالت کشیدم! با لمس دست مرد رو پیشونیم بدنم مور مور شد

خسرو بھم دست زد؟؟

!شنیدم ھشیار بودم و صداھا رو می

!کنھ می   تبش خیلی باالست اگھ قطع نشھ تشنج+

کمبود وزن شدید ھم داره این دختر چرا بھ این روز افتاده از قحطی 

برگشتھ مگھ؟؟

! داد خسرو جواب نمی

!کنھ میدونستم کھ االن با ناراحتی داره نگاھم می! چیزی نداشت کھ بگھ

! فشار و قندش ھم پایینھ_

!کنھ آقای دکتر ھر چند ساعت یھ بار اینجوری ضعف می+

ھمین افت فشار ھای مکرر ! گفتم کھ ضعیف شده حالش اصال خوب نیست_

!این دختر سنی نداره باید تقویت بشھ! خیلی عوارض داره

!آرامش مطلق! از استرس و فشار روحی و عصبی باید دور باشھ

از من ! ره تو کما اگھ ذره ای استرس بھش وارد بشھ و قندش افت کنھ می

!گفتن بود

باید مکمل ھای تقویتی مصرف کنھ

خسرو پرید وسط حرفش و گفت 

!یکی دوھفتھ پیش یھ سقط ھم داشتھ+

نویسم تھیھ کنید  براش می خیلی مواظبش باشید یھ سری دارو! دیگھ بدتر_

....تبش فورا باید قطع بشھ

برای سقطش تحت درمان بودند؟

! نھ خیر+

!احتماال بدنش دچار عفونت شده کھ انقد تب داره_

بعد ھم سکوت کرد و بعد از چند دقیقھ گفت 

نھ بھ این دارو ھا رو در اسرع وقت تھیھ کنید فعال یھ سرم میزنم کھ بتو_
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!ھوش بیاد

!با سوزش شدید سوزن تو دستم زیر لب نالھ کردم

.

.

با داداشم؟؟؟ کثافت از خونھ من فرار میکنی؟؟ اونم_

فکر کردی داری چھ گوھی میخوری ھا؟؟

م نگاھی بھ اسلحھ تو دست امیر بھادر کردم ھمینطور کھ عقب عقب میرفت

گفتم 

!توروخدا...ت! توروخدا منو نکش..ت..ت+

با دندون ھای زردش قھقھ ای زد و گفت 

ری ھمون موقع کھ فرار میکردی باید فکر اینجا ھا رو میکردی کھ اینجو_

! مثل سگ التماسم نکنی

!زن خیانتکار باید بمیره!دیگھ دیر شده

اما قبل از تو خسرو ! ی ننگی باید از صفحھ ی روزگار پاکت کنم تو لکھ

!رو میکشم

.…قبل از اینکھ بتونم چیزی بگم بھ سمت اتاق خسرو قدم برداشت

! خسرو رو تخت دراز کشیده بود مثل ھمیشھ آروم و مظلوم بود

و خواستم بیدارش کنم کھ امیر بھادری ھلم داد و اسلحھ رو روی سر خسر

....گذاشت و ماشھ رو کشید

خون خسرو پاشید رو صورت و بدنم با وحشت بھ دست ھای خونیم نگاه 

کردم از عمق وجودم جیغ کشیدم امیر بھادر برگشت سمت من اسلحھ رو 

....گذاشت رو سرم و شلیک کرد

!!با وحشت از خواب پریدم....دوباره جیغ کشیدم کھ ناگھان
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با دیدن خسرو کھ با چشم ھای اشکی نگاھم میکرد و ترسیده بود بغضم 

!! شکست

!چھ خواب وحشتناکی بود خدای من

دست و پام میلرزید؛! سرمو گذاشتم رو سینھ اش و بلند ھق زدم

خسرو موھامو نوازش کرد و گفت 

! خواب دیدی عزیزم ھیچی نیست_

!ببین ھمھ چی آرومھ

نفس نفس زدم و گفتم 

....خیلی خواب بدی دیدم خسرو+

!خیلی بد

 تو مریض شدی کلی دارو بھت دادم بخاطر ھمینھ کھ مدام ھذیون میگی و_

!بینی خواب بد می

اشکامو پاک کردم و دماغمو باال کشیدم و گفتم 

!من از کیھ کھ خوابم ؟+

! دو سھ روزی میشھ کھ مدام تب داری_

 شب تا صبح...بھ جای غذا فقط سرم زدن بھت!ھر شب دکتر میاد باال سرت

!تو خواب حرف میزنی

من سھ روزه کھ افتادم اینجا؟؟+

!آره انقد کھ بدنت ضعیف شده الھی بمیرم من_

!خدا نکنھ+

دستشو رو پیشونیم گذاشت و گفت 

بوسھ ای رو گونم کاشت و گفت !  خب خداروشکر تبت قطع شده_

گرسنھ ات نیست؟_

!خیلی+

ر باشھ تو بلندشو برو دست و صورتت رو بشور یکم از این حال و ھوا د_

بیاری یھ بادی بھ کلت بخوره من ھم یھ صبحونھ خوشمزه ردیف کنم کھ 

!رو بخوریم اولین صبحونھ دونفرمون
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سری تکون دادم و گفتم 

! باشھ+

نیم خیز شد کھ ادامھ دادم

!خسرو؟+

جانم؟_

! بابت ھمھ چیز ازت ممنونم+

!لبخندی زد و ازم دور شد

تازه فرصت کردم بھ اطراف نگاه کردم با دیدن قرص و شربت و آمپول 

این آمپول ھا  مالھ منھ؟؟ ...ھایی کھ کنار تخت بود وحشت کردم

ا اینا خوبھ کھ خواب بودم و متوجھ چیری نشدم وگرنھ محال بود اجازه بدم ب

! بدنمو سوراخ سوراخ کنن

نگاھمو دور تا دور اتاق چرخوندم با دیدن تخت بزرگی کھ روش نشستھ 

!  بودم بھ وجد اومدم

! خیلی وقت بود کھ رو زمین نخوابیده بودم

ای  اتاق بزرگ و جا دار بود دوتا پنجره داشت کھ پرده ھاش سفید و قھوه

بودن خسرو پرده ھا رو وسط جمع کرده بود و نور روی فرش قرمز وسط 

! اتاق افتاده بود

شدم  از جا بلند...یھ کمد بزرگ مثل کمد جواھر و زلیخا ھم کنج دیوار بود

…و بھ سمت پنجره حرکت کردم و بازش کردم

با تنفس ھوای ! با دیدن حیاط سرسبز و حوض کوچیک وسطش ذوق کردم 

! تازه وارد ریھ ھام روحم تازه شد

ال تا حا! از اتاق خارج شدم! پنجره رو بستم! چندین بار نفس عمیق کشیدم

 ھمچین خونھ قشنگی رو ندیده بودم دور تا دور پذیرایی پشتی و بالشت

رگ  گذاشتھ شده ھمھ جا از تمیزی برق میزد گوشھ پذیرایی ھم یھ کسری بز
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!با لحاف قرمز ترمھ دوری شده بود

اینجا خونھ ی خسرو بود؟

غذا  آخ کھ چقد دلم میخواست! بوی ذغال تازه و آتیش ھمھ جا رو گرفتھ بود

!بخورم

ھمینطور کھ داشتم ھمھ جا رو نگاه میکردم خسرو اومد داخل و گفت 

چطوره؟ از این خونھ خوشت میاد؟_

!خیلی خوشگلھ خسرو اینجا مال کیھ؟+

!مال تو_

ابرویی باال انداختم کھ گفت 

!اینجا رو خریدم کھ دوتایی باھم اینجا زندگی کنیم_

جا رو برانداز کردم و ادامھ دادم  با خوشحالی دوباره ھمھ

..من تا حاال ھمچین خونھ ای ندیده بودم خیلی قشنگھ خسرو+

خندید و گفت 

یب صبح تازه رفتم نون خریدم کره و پنیر محلی ھم خریدم بیا ببین چھ س_

!زمینی آتیشی درست کردم

از صبح زود بیدار شدم آتیش روشن کردم سیب زمینی ھا رو انداختم 

!داخلش مزه بھشت میده

!یھ ھمچین کدبانوییم

تم و تا با شنیدن جملھ آخرش ناخودآگاه بلند قھقھھ زدم دستمو رو دھنم گذاش

!خندیدم  میتونستم

!انقد خندیدم کھ چشمام پر از اشک شد

 وقتی سر بلند کردم خسرو مات و مبھوت داشت نگاھم میکرد بھ ھر سختی

 کردم و با صدایی کھ توش خنده موج میزد گفتم رو جمع کھ بود لبخندم

!ببخشید کھ خندیدم دست خودم نبود+

! طور بی حرکت بھم زل زده بود خسرو ھمون

خودمو جمع و جور کردم و گفتم 

!خوام من قصد بدی نداشتم ناراحت شدی؟ معذرت می+
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!منو تو آغوش گرفت و شونھ ھاش لرزید با قدم ھای بلنداومد سمتم و محکم

با تعجب درحالی کھ سعی میکردم از آغوشش بیام بیرون گفتم 

خسرو؟؟چیشد؟؟ +

چرا حالت خراب شد؟

زل زد تو چشمام و گفت 

!آخرین باری کھ خندیدی کی بوده؟_

! یادم نیومد...رفتم تو فکر

سری تکون دادم و گفتم 

!یادم نمیاد+

!خنده ھات بشم قربون!  خندی چقد قشنگ می_

یھ دیگھ گر!ھمین جا بھت قول میدم کھ کاری کنم تو این خونھ فقط بخندی

!تموم شد

!انقد بخندی کھ اشکات سرازیر بشھ از سر شوق

! خندی مگھ من میذارم چشمای سبزت بارونی بشھ؟ وقتی انقد قشنگ می

!ھوم؟

!من میمیرم واسھ این خنده ھات

عمیق نگاھش کردم و گفتم 

دونم  نمی! دونم چیکار کردم کھ خدا تورو سر راھم قرار داد خسرو نمی+

....پاداش کدوم کار خوبمی

اید از اینکھ نمیتونم اونطور کھ ب! ولی از اینکھ انقد خوبی خجالت میکشم

!محبت ھات رو جبران کنم شرمنده ام

دستشو رو لبم گذاشت و گفت 

تو ھمھ ی اون چیزی ھستی کھ من از دنیا ! حرفارو نزن این! ھیس_
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!فقط ھمین! خوام می

یر صدای قار و قور شکمم کھ بلند شد ھر دو بھ ھم نگاه کردیم و زدیم ز

خنده  کھ گفت

!چینم دستشویی تو حیاطھ تا تو بری و بیای من ھم سفره رو می_

! لبخند مھربونی بھش زدم و از اتاق خارج شدم

م دست وصورت!خدایا شکرت کھ باز ھم تونستم سر پا بشم! ھوای تازه! آخیش

قعا عجیب بود اما من تو اون خونھ وا! رو با آب سرد شستم و برگشتم داخل

! خونھ زندگی میکنم احساس راحتی میکردم انگار کھ سالھاست کھ تواون

!مثل اون عمارت برام خفقان آورو سنگین نبود

!یعنی االن ھمھ فھمیدن کھ من با خسرو فرار کردم؟

ھر مسخره بود اما من حتی اونجا ھم نگران پدر مادرم بودم کھ نکنھ جوا

آوار شده باشھ  رو سرشون و بخواد ھمھ کاسھ و کوزه ھا رو سرشون 

!بشکنھ؟

زنھ ھر چند کھ من میدونم کھ مادرم در مقابل جواھر کم نمیاره و حرف می

اما منھ احمق نگران ! کنھ و بھ قول خودش جواھر رو با خاک یکسان می

سینشون  دونم تو بعید می! دونم انسان باشن وضعیت کسانی بودم کھ بعید می

! قلبی برای تپیدن باشھ

داداش من بخاطر ناموس آدم کشت؟؟؟

!مگھ بخاطر من جوون مردم رو پر پر نکرد و منو بھ خاک سیاه ننشوند؟

پس چرا وقتی ازشون خواستم کھ پناھم بدن منو از خونھ پرت کردن 

بیرون؟ 

! مثل یھ تیکھ آشغال مثل یھ دستمال کاغذی کثیف

! مگھ من ناموسشون نبودم؟؟

ه بود دلم برای کلثوم تنگ شد! سرمو تکون دادم کھ افکار سمی از ذھنم بپره

! ادیولی بعید میدونستم کھ بھ ھمین راحتی خسرو بتونھ برگرده بھ اون آب

یھ مدت بگذره تا   اگھ کسی بینھ بھ  امیر بھادر خبر میده پس مجبوریم کنیم

!آب ھا از آسیاب بیفتھ
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پریچھره؟کجا موندی؟ _

!ھا خشک شدن کھ بیا دیگھ زود نون

در حالی کھ قدم ھامو تند میکردم و دست ھامو با لباس چرکم خشک 

میکردم گفتم 

...اومدم...اومدم+

 ی اونروز رو ھیچوقت تا لحظھ مرگم فراموش نمیکنم و بھ نظرم  صبحانھ

!خوشمزه ترین چیزی کھ تا حاال خوردم ھمون صبحانھ بود

اولین لقمھ رو  کھ گذاشتم تو دھنم چشمامو بستم و گفتم 

واااای خدای من مگھ میشھ انقد خوشمزه؟؟+

خسرو با خوشحالی ذوق کرد و در سکوت صبحانھ مفصلی کھ آماده کرده 

! بود رو خوردیم

ن حاضرم تمام عمرم رو بدم فقط یکبار و فقط چند دقیقھ برگردم بھ ھمو

روز و ھمونجا کنار خسرو بشینم سر بلند کنم سمت خدا و بگم 

میشھ زمان رو ھمینجا نگھ داری؟؟_

! جلو تر برم  خوام منو خسرو ھمینطور با ھم بمونیم؟ دیگھ نمی

دقیقا ھمونجا کنار ھمون چراغ بزرگ نفتی و چای و سیب زمینی آتیشی 

! کره و پنیر و مربا و نون محلی

! میشھ؟

ھمیشھ استرس گذشتھ و آینده   اما افسوس ھیچوقت قدر داشتھ ھامو ندونستم

خوردم ھیچوقت متوجھ این قضیھ نبودم کھ زندگی  و اتفاقاتی کھ نیافتاده رو

!من االنھ

!حداقل امروز کھ خوشم رو زندگی کنم

آخرین لقمھ رو تو دھنم !ھمیشھ ھمھ چیزو برای خودم سخت تر کردم

گذاشتم و با ولع جویدم و گفتم 
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!دستت درد نکنھ خیلی خیلی خوشمزه بود خسرو+

خوام بکنم کھ یھ دل نھ صد دل  حاال تازه اولشھ یھ ھنر نمایی ھایی می_

!عاشقم بشی

شده  لبخند زدم و سرمو زیر انداختم حتم داشتم کھ تا االن گونھ ھام سرخ

!بودن

یھو یھ چیزی یادم افتاد آب دھنم رو قورت دادم آروم گفتم 

! باید برم گرمابھ...من باید ...بخشید من..ب+

! رفت صدام لحظھ بھ لحظھ تحلیل می

با استرس ادامھ دادم 

! دونم چند ماھھ کھ آب بھ تنم نخورده نمی+

بغضم رو قورت دادم ! چقد گفتن این جمالت برام سخت بود! مکث کردم

!سرمو بلند کردم با دیدن چھره ناراحت خسرو غمم بیشتر شد

خسرو کھ متوجھ عمق دردم شد رنگ نگاھش عوض شد شاید نمیخواست 

! بیشتر از این تحقیر بشم

!زیر زمین گرمابھ ھست_

سیخ سر جام نشستم و گفتم 

زیر زممممین؟؟؟ واقعاااا؟؟+

خندید و گفت 

...البتھ نھ مثل گرمابھ ی آبادی...آره_

...یھ حوض کوچیک  وسطشھ و اطرافش کاشی کاری شده

!آب رو داغ کن ببر اونجا و حمام کن

 با خوشحالی از جا بلند شدم سفره رو جمع کردم و ظرف ھا رو چیدم تو

!سینی و گذاشتم کنار در کھ بعدا با آب چاه بشورمشون

با صدای خسرو سر جام ایستادم 

!پریچھره؟_

بلھ؟؟+

میشھ یھ لحظھ بیای؟ _
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!خوام بھت بدم یھ چیزی می

#

عقب گرد کردم با فاصلھ نزدیکی ازش نشستم و بھ لب ھاش چشم دوختم 

دستی بھ تھ ریشش کشید و گفت 

...من...من...راستش_

از جا بلند شد 

!االن میام_

!رفت داخل اتاق و  با بقچھ قرمز رنگی برگشت

کنارم نشست و بقچھ رو گذاشت جلوم و لب زد 

! خریدم  راستش من خیلی وقتھ کھ اینا رو برای تو_

اون وقتا کھ میومدم چشمھ و نگاھت میکردم بعدش میرفتم برات لباس 

...خریدم می

بغض کرد و ادامھ داد

 قسمت....میخواست وقتی کھ خانوم خونھ ام شدی اینا رو بپوشی ولی  دلم_

!نشد کھ بھت بدم

ا کھ اینا رو دلم نیومد بندازم بره ولی ببین دست روزگار ما رو تا کجاھ

!نکشوند

حاال بازش کن ببین دوسش داری؟؟

احساساتم طغیان کرده بود حس خوبی ! با نھایت مھربونی نگاھش کردم

تا حاال کسی برام کادو خریده بود؟؟! داشتم

ی قرمزی کھ نوار ھای طالیی داشت چشم دوختم بھ آھستگی بھ  بھ بقچھ

! سمت خودم کشیدمش و گره اش رو باز کردم

!خدای من! بھ پارچھ ھای رنگارنگی کھ داخلش بود چشم دوختم

!دیدم من اینارو حتی تو خواب ھم نمی

جنسشون ابریشم بود و روی قسمت ھای مختلف ھر پارچھ کلی مونجوق و 
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ھ ھم! چند تا تونیک خونگی و شلوار و روسری ھم بود...نگین کار شده بود

!رو دونھ دونھ باز کردم و نگاه کردم

! از شدت خوشحالی دلم میخواست جیغ بکشم

نگاھی بھ خسرو کردم !!آخرین باری کھ لباس نو پوشیدم رو یادم نمیاد

خواستم چیزی بگم کھ گفت 

!خوشت میاد؟_

ناخودآگاه بغض کردم لب ھام لرزید و گفتم 

! خیلی+

!دستت درد نکنھ...خیلی دوستشون دارم

!ببخش اگھ کمھ من دنیامو بھ پات میریزم_

قطره ھای اشکم سر خورد روی گونھ ھام و گفتم 

!مرسی کھ ھستی+

رنگ نگاھش غمگین شد و گفت 

 تو اون خونھ خیلی اذیت شدی شرمندتم بھت قول میدم کھ کاری کنم کھ_

! کال اونجا رو فراموش کنی

!کاری میکنم کھ خوشبخت بشی برای بار ھزارم  بھت قول میدم

م حاال ھم برو گرمابھ بعدش ھم یکی از این لباس ھا رو بپوش دوست دار

!کھ تو تنت ببینمش

!چطور محبتت رو جبران کنم؟+

...لبخند زد و عمیق بھ چشمام نگاه کرد

! چرا تھ چشماش ھوس نبود؟

! کرد؟ چرا با منظور خاصی نگاھم نمی

کرد کھ معذب باشم؟؟ چرا جوری رفتار نمی

اد ھمھ ی این دالیل باعث میشدن کھ من بتونم اندازه چشم ھام بھش اعتم

!کنم

!از جا بلند شدم و بقچھ رو بغل کردم و رفتم زیر زمین

ا رو سریع آب گذاشتم کھ داغ بشھ تو اون فاصلھ باز ھم دونھ دونھ لباس ھ
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!نگاه کردم خیلی ذوق داشتم دلم میخواست ھر چھ زودتر بپوشمشون

آب کھ داغ شد داخل حوضچھ کوچیک ریختم و با آب سرد ولرمش کردم و 

....لباس ھامو دونھ دونھ در اوردم

مام طبیعی بود کھ بعد از ماه ھا ح! با بویی بدی کھ مشمامم خورد عوق زدم

!کردن این بو رو بدم؟

رو پرت کردم یھ جای دور از خودم کھ  لباس ھای کثیف و تھوع آوردم

! بوش بھ مشامم نخوره

!رو پر از آب کردم ریختم رو بدنم کاسھ ی فلزی کوچیک

قطرات آب روی بدنم دون دون ایستاده ! ریزم انگار کھ روی روغن آب می

!باورم نمیشد یعنی این منم کھ دارم حموم میکنم؟!بودن

...چشمامو بستم و  رو موھام آب ریختم 

خواست خیس  نھ فایده نداشت انگار نمی...سھ بار....دوبار...یھ بار

ھ اگ! انقد چرب شده بود کھ با دست زدن بھش کف دست ھام لیز میشد...شده

چندش آور نبود پس چی بود؟؟ این

ھ شامپو رو برداشتم و ریختم رو سرم اما کف نمیکرد دست ھام درد گرفت

! بودن کالفھ شده بودم آب داشت سرد میشد

!باید دوباره آب داغ بذارم

م تا دونم چند بار شامپو ریختم و چند بار با ناخونام چنگ زدم رو سر نمی

م بلکھ کف کنھ اما یادمھ کھ انقد اینکارو کرده بودم کھ انگار کف سر

بعد از چندین بار آبکشی از چربی بدن و سرم کمتر شده بود ,سوخت می

!احساس سبکی میکردم حالم خوب بود

!روم باز شده بود خدایا شکرت  و تازه اونجا بود کھ انگار رنگ

!این چند ماه مثل حیوون زندگی کرده بودم

!نگاھی بھ بدنم انداختم ھنوز ھم کبود بود دقیقا مثل سری ھای قبلی
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....با ناراحتی ازش چشم برداشتم! زیر دلم رد لگد آقام کبود شده بود

!!اینم یادگاری من از طرف خانواده ام

! برای بار آخر ھم خودمو آبکشی کردم

ی کھ اشکالی نداشت بھ اندازه تمام روز ھای...حمامم خیلی طوالنی شده بود

....با بوی گند عرق خوابیدم حموم کرده بودم

....بدنم خشک شده بود شستھ شد تمام خون ھایی کھ رو

 ای کاش میشد قلبم رو ھم اینطوری بشورم کھ ھر چی کینھ و درد و غصھ

....داره پاک بشھ

این روز ھا بیشتر از ھر وقت دیگھ ای احساس میکردم چیری درست 

…کنھ قسمت چپ سینم سنگینی می

...از ھر کس بھ نوعی ناراحت بودم

ف از جواھر و امیر بھادر از زلیخا حتی از مھری کھ انقد خسرو بھش لط

!کرد و از پشت بھش خنجر زد

ر شاید روزی برسھ کھ بتونم فراموش کنم کار ھای رو کھ این خانواده د

اش  حقم کردن اما از آقام چطور بگذرم کھ با بی رحمی تمام منو از خونھ

!روند؟

....فتقبال شنیده بودم کھ خونھ پدر مادر تنھا جاییھ کھ میشھ بدون دعوت ر

....دیدنت خوشحال میشن. تنھایی جاییھ کھ ھر وقت از شبا روز بری با

!اما چرا خانواده من اینطور نبودن

زخمی کھ مادرم بھ قلبم زد رو با چی میتونستم خوب کنم؟؟؟ 

با کدوم دارو؟؟ 

با چی میتونستم خاطرم رو پاک کنم؟؟

! رمبکوبم بھ جایی و تمام خاطراتم رو از یاد بی  گاھی وقتا دلم میخواد سرمو

...ھیچکس رو یادم نیاد
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...حتی اون آبادی لعنتی رو

...حتی پریچھره ی ترسو و بزدلی کھ میتونست خیلی حرفا بزنھ و نزد

؟ چون از آوارگی !چرا!میتونست االن در جایگاه بھتری باشھ و نیست

گذشتم و بھ دست و   ترسیدم و برای بھ جای خواب از غرور و شخصیتم

!! پای ھمھ افتادم و بھ ھمھ ثابت کردم کھ آره من لیاقتم ھمینھ

در من پریچھره با برا! بھ االن! سرمو تکون دادم کھ بتونم بیام بھ حال

الی شوھرم فرار کردم و اومدم تو یھ خونھ دارم باھاش زندگی میکنم در ح

جوون میدم از   در حالی کھ دارم!!کھ ھنوز عقد کرده ی برادرش ھستم

! اومده غصھ و بال ھایی کھ سرم

ھ شده حولھ رو برداشتم و کشیدم رو تنی کھ زیر بار این زندگی ھزار بار ل

!بود و بدترین شکنجھ ھا رو کشیده بود

چھ  ای تن خستھ ی من چھ گناھی کردی کھ باید این ھمھ درد بکشی؟؟ واقعا

گناھی کردی؟؟

ک رفتم سمت بقچھ شلوار مشکی مخمل رو پوشیدم از بین لباس ھا یھ تونی

! چھار خونھ سبز و آبی و یھ روسری سفید رنگ رو  تنم کردم

 لباس ھا خیلی...بوی شامپو بوی عطر بوی لباس تازه...بوی خوبی میدادم

من عادت داشتم بھ لباس ھای سوراخ سوراخ و وصلھ ! گرم و نرم بودن

!دوری شده ی گل اندام

یھ پالستیک از گوشھ !عادت داشتم بھ  پوشیدم لباس چرک بعد از حمام

 حیاط برداشتم و ھر چی لباس چرک داشتم گذاشتم داخلش و پرت کردم یھ

!گوشھ

! میخواستم کھ برای ھمیشھ از شرشون خالص بشم

لھ ھا رو با دیدن آفتابی کھ تقریبا تا وسط آسمون اومده بود ھینی کشیدم و پ

 یعنی من االن چند ساعتھ کھ تو اون زیر زمین دارم....دوتا یکی کردم
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خودمو میشورم؟؟ 

مون تقھ ای بھ در زدم و وارد خونھ شدم با دیدن خسرو کھ ھمون جا کنار ھ

! شتمپشتی دراز کشیده بود لبخند زدم خوبھ کھ متوجھ نمیشھ کھ من کی برگ

م سیخ ھنوز چند قدمی بر نداشتھ بودم کھ الی چشماش رو باز کرد و با دیدن

...سر جاش نشست و با دقت براندازم کرد

د شد اومد از جا بلن! انقد گنگ نگاھم میکرد کھ انگار تا بھ حال منو تو ندیده

جلو و گفت 

!پریچھره؟؟چقد عوض شدی_

! چقد قشنگ تر شدی مثل فرشتھ ھا شدی

!چرخ بزن ببینم...چقد این لباس ھا بھت میاد

با دلبری خندیدم و دور خودم چرخی زدم با محبت نگاھم کرد و آغوشش 

بی درنگ بھ سمتش پرواز کردم خودمو تو آغوشش ...رو برام باز کرد

! مرد بودم مدیون این  من ھمھ چیزم رو....جای دادم

 ھمھ و ھمھ فقط وابستھ بھ خسرو...حال تقریبا خوبمو...آرامشمو...جونمو

!بود

کنار پشتی نشستم و گفتم 

این ظرف ھا رو باید کجا بشورم؟؟+ 

!کدوم ظرف ھا؟_

!ظرف ھای صبحونھ+

ا نمبخواد بشوری تازه از حموم در اومدی سرما میخوری در ضمن فعال ت_

فقط اینجا ! دست بھ سیاه و سفید بزنی من نمیذارم تو وقتی کھ بدنت قوی  نشھ

!بخور و بخواب

!پس غذا چی بخوریم؟+

! نوکرت اینجا نشستھ_

!شما امر کن من ھمھ چیز برات فراھم میکنم

ارم خندیدم و بھ لباس ھام نگاه کردم کامال از چھرم مشخص بود کھ ذوق د

پریچھره؟_
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جانم؟+

!میگم تو موھات بلنده؟_

لی راستش انقد کھ شونھ نکردم و ھمیشھ زیر لباس ھام قایمشون کردم خی+

چقد رشد داشتھ موھام مثل یھ نوپ نخی شده   بھم پیچیده شدن اصال نمیدونم

!ھمیشھ ھم ھمینجوری میمونھ

میشھ من موھاتو شونھ کنم؟؟...م

آب دھنم رو قورت دادم با شک نگاھش کردم کھ گفت 

!خیلی دوست دارم موھاتو ببافم_

مگھ بلدی؟؟+

!نمیدوتم تا حاال امتحان نکردم_

!من شونھ ندارم آخھ+

! من برات خریدم_

ت از جا بلند شد از کشوی کمد داخل اتاق شونھ ی چوبی رو در اورد گرف

جلومو و گفت 

! اینھاش_

اجازه میدی؟

!ادملبامو تو دھنم جمع کردم و با خجالت سرمو بھ نشونھ ی تایید تکون د

!اومد پشتم نشست و روسری رو از سرم برداشت

!از خجالت دلم میخواست آب شم برم تو زمین

آروم آروم و با ! با برخورد دست ھاش بھ گردنم بدنم مور مور میشد

ه حوصلھ گره ی موھامو باز کرد و شروع کرد بھ شونھ کردن ولی انقد گر

!موھام گیر میکرد  ھا زیاد بودن کھ شونھ تو

 

 کم گره ی موھام باز شد شونھ ی چوبی رو کھ داخل موھام فرو باالخره کم

کرد و پایین اورد تا نزدیکی کمرم رسید کنار گوشم لب زد 
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! طالییھ! چقد موھات خوشرنگھ_

چرا ھر چیزی میشد من بغض میکردم؟ من ھیچوقت طعم محبت رو 

!بستھ بودم وبھ  صدای نفس ھاش گوش میدادم  چشامو! نچشیده بودم

بوی عطرش پر شد بود تو بینیم و من این روز ھا عجیب بھ این بو خو 

!خواست کھ ھمیشھ این بو کنارم باشھ عجیب دلم می! کرده بودم

کف سرت کھ درد نمیگیره؟ _

 وقتی کھ دیدم امیر بھادر بھ موھات چنگ انداختھ بود داشتم میمیردم

! پریچھره

 انقد موھامو اونروز کشیدم کھ حس کنم تو اون لحظھ چھ دردی میکشیدی

ھر چند کھ وقتی تو جیغ میزدی من درد رو با مغز استخونم احساس 

!میکردم

با یاد آوری اون روز قلبم تیر کشید زیر لب زمزمھ کردم 

میشھ دیگھ در مورد گذشتھ ھیچی نگی؟؟+

بھ سمتش برگشتم  و ادامھ دادم

! کشمخستھ شدم از اینکھ مدام بھ خاطرات تلخ گذشتھ ام فکر کنم و زجر ب+

.. خاطراتمو ... خوام ھمھ اش رو توی سینھ دفن کنم می! واقعا خستھ شدم

برای ھمیشھ   ھمھ و ھمھ رو میخوام...گریھ ھامو...کتک ھامو ...خانوادمو

!فراموش کنم و برم

...بھ آیندم! خوام فقط بھ خودم و زندگیم فکر کنم از این بھ بعد می

ترسو ام کھ جز اینکھ  من یھ دختر بزدل  و...من خیلی شرمنده ام خسرو

یچ کتک بخورم و برای یھ لقمھ غذا و یھ زمین نمور بھ پای بقیھ بیفتم ھ

!ترسو باشم  ولی از این بھ بعد نمیخوام..کاری نکردم

....خوام یھ زندگی جدید شروع کنم می

سرمو انداختم پایین و لب زدم 

!با تو+ 

!خسرو دستامو گرفت و چشماش لبریز از عشق شد

!دستمو گذاشت رو قلبش مثل قلب گنجشک میکوبید
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!حس میکنی؟ این قلب فقط بخاطر تو میکوبھ_

چشمام پر شد و گفتم 

ھیچوقت اذیتم نکن خسرو تو این دنیای بھ این ....توروخدا ھیچوقت +

...بزرگی تو ھمھ کس منی دارو ندارمی

...نھ دوبار...نھ یھ بار! خورد شده...قلب من شکستھ

!!خوردم از عزیز ترین کسانم کھ بزرگترین دشمنم شدن من از ھمھ زخم

!اگھ تو ھم قلبمو بشکنی من میمیرم

من از دورن خوردم دست بھم بزنی فرو ! این دل دیگھ طاقت نداره

!خوام خودمو بھت بسپارم من بھت اعتماد دارم می! ریزم می

...خوام بھت بگم کھ نور شب ھای تاریکمی می

....ھر جا کم بیارم پشتم بھت گرمھ

!تو کسی بودی کھ وقتی ھمھ تنھام گذاشتن دستمو گرفتی

مکث کردم با صدای لرزون و بغضی غریب گفتم 

!دوست دارم...خوام بھت بگم کھ می+

سرو  دونم کی چشمام پر شده بود و کی گریھ کرده بودم فقط یادمھ کھ خ نمی

...اول شوکھ شد

بعد رنگش پرید و یھو با صدای بلند ھق زد و دست و صورتم رو غرق 

! بوسھ کرد

غلم بعد ھم مثل دیونھ ھا صدای قھقھھ اش پر شد تو خونھ از جا بلند شد ب

کرد و دور خونھ چرخوندتم بعد ھم گفت 

! عاااااااشقتمممم عشق من عااااشقتم_

کی بریم لباس عروس بخرم برات ھا؟؟؟ کی بررررریم؟؟؟

خندیدم و گفتم 

میخری؟ چی؟؟ لباس عروس؟؟ مگھ برام+
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رم یھ عروسی برات میگی...معلومھ کھ میخرم دنیامو بھ پات میریزم عشقم_

!کھ تو قصھ ھا بنویسن

!!قربون موھای طالییت و چشم ھای سبزت! خانومم

میگما پریچھره؟؟؟

جانم؟؟+

وتاشم باید دوتا دختر بھ دنیا بیاری برام د! من بچھ میخواما  گفتھ باشم_

یعنی اگھ شبیھ من باشن من ! چشم سبز و مو طالیی دقیقا فتوکپی خودت

!دونمو تو می

ن بشن واااا خسرو من کھ نمیتونم تعیین کنم حتما چشم سبز باشن و شبیھ م+

!چھ حرفا میزنی تواما

!اااایدباااااید شبیھ تو باشن با! باید چشم سبز باشن....بھ من ربطی نداره_

!بلند قھقھھ زدم پسر مردم پاک خل شد

خسرو از فرط خوشحالی  نمیتونست خودشو کنترل کنھ یکسره فقط حرف 

!میزد

!دستمو محکم گرفت و شروع کرد بھ رقصیدن و ادا در آوردن

سالھ  ۵دلم براش ضعف رفت مرد  گنده با اون ھیکل و  ابھت مثل بچھ 

!ذوق کرده بود

تیم انقد رقصیدیم و دیونھ بازی در اوردیم کھ خستھ شدیم و رو زمین نشس

زدیم عرق پیشونیش رو پاک کرد و گفت  در حالی کھ نفس نفس می

! ھر چی خورده بودیم ھضم رفت! حسابی گشنم شدا_

! ناھار ھم کھ نداریم+

حاال چیکار کنیم؟

!اونو بسپار بھ من یھ برنجی درست میکنم کھ انگشتاتم بخوری_

خندیدم و گفتم 

!شدیاااا کلمھ زن زندگی می خسرو تو اگھ دختر میشدی بھ معنای واقعی_

!پقی زد زیر خنده و لپمو کشید

از جا بلند شد کھ گفتم 
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راستی گفتی میخوای چی درست کنی؟؟+

!!برنج_

! چیییی؟؟ برنج؟؟ خیلی گرونھ ھا+

بھ  البتھ من تو عمارت چند باری دیدم کھ برنج گذاشتھ بودن ولی ھیچوقت

ھمین ! همن نمیدادن کھ بخورم اگرم میدادن اندازه دو یا نھایت سھ قاشق بود

!دھنم در بیاد تموم میشد  کھ میخواست طعمش تو

از جا بلند شدم و پشت سرش وارد مطبخ شدم و  ادامھ دادم 

برنج درست میکردوای نمیدونی  البتھ یادمھ کھ شب عید خانوم جون یکم+ 

 کھ چھ بوی خوبی داشت ھیچوقت نتونستم انقدری بخورم کھ سیر بشم چون

!رسید باید بھ بقیھ ھم می

خوردن  یادمھ ھمیشھ داداشام و بابا و مامانم و گل اندام از ھمھ بیشتر می

...خوابید شربت ھم کوچیک بود اکثرا عصر می

!رسید من بودم تنھا کسی کھ ھیچوقت غذا بھش نمیرسید یا کم می

...با ناراحتی نگاھم کرد و موھامو بوسید

از  موھایی کھ شونھ کرده بود و حاال دورم ریختھ بودمشون و کیف میکردم

!نرمی و لطافت و بوی خوبش

! برام مھم نبود کھ امیرخسرو برام نامحرمھ و نباید موھامو ببینھ

ذ بھ راستی محرمیت کھ بھ کاغ...دلم بھش محرم بود! برای من دل مھم بود

...نیست 

!دل آدم باید محرم باشھ

!بھ نظر من امیر بھادر از ھر نامحرمی نا محرم تر  بود

اگھ محرمیت بھ کاغذ باشھ  امیر بھادری  کھ شب ھا میومد و با  

رام وحشیگری ازم سو استفاده میکرد و روز ھا بھ بدترین نحو کتکم میزد ب

میخواستم صد سال سیاه ! محرم بود؟؟ من این محرمیت رو قبول نداشتم
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!محرمم نباشھ

 ھر بار تماس تن نجسش با من غسل داشت و من تو اون خونھ اجازه حمام

شد  یکردن نداشتم اما بخاطر نماز جواھر ھر صبح باید یکی زودتر بیدار م

تا از   منتظر میموند آب گرم میکرد تو اون سرمای ھوا سگ لرز میزد و

!؟این نماز درست بود! خواب بیدار بشھ و آب بریزه تا جواھر وضو بگیره

! پریچھره؟_

چشم از دیزی سنگی روی چراغ خوراک پزی برداشتم و گفتم 

!ببخشید من حواسم پرت شد+ 

؟!بھ چی فکر میکردی_

!بھ گذشتھ+

!مگھ قرار نشد ھمھ چیزو فراموش کنی؟_

!میگما خسرو وقتی آب ھا از آسیاب افتاد میری دنبال کلثوم؟+

!آره یکی دو ھفتھ دیگھ میرم_

!پس منم باھات میام+

کجا بیای؟؟؟ _

؟!توام بیای مگھ میریم تفریح کھ

دیل بھ من نمیتونم اینجا بمونم از نگرانی قلبم تب! من نمیذارم تنھا بری+

!خاکستر میشھ

!دیگھ مجبورم تنھا برم! خدانکنھ عزیزم اینجوری نگو_

!ای کاش قبلش میشد باھاش ھماھنگ کنی+

!باید نصف شب یھو برم تو اتاقش_

! با بھ یاد اوردن شبی کھ فرار میکردیم بدنم دون دون شد

!من نمیذارم تنھا بری+

عریزم فعال کھ نمیرم حاال الزم نیست از االن استرس اونو بگیری _

!تا اون موقع ببینیم چطور میشھ! فراموشش کن

خسرو اینجا تھرانھ؟+

!آره_
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شنیدم اینجا زنا خیلی بد حجابن نھ؟؟ +

ھمھ ....ھمھ جور آدمی اینجا پیدا میشھ ھم چادری ھم مانتویی ھم مو باز_

!جور آدم ھست

!این خونھ رو از کی خریدی؟+

خیلی !ھاز یھ آقای مسنی خریدم؛ ھمسایھ دیوار بھ دیوار اینجا طلعت خانوم_

 زن خوبیھ قول میدم یھ بار کھ ببینیش عاشقش میشی انقد کھ خون گرم و

کنی و اینجا تنھا  خیالم راحتھ کھ بعد ھا باھاش رفتار و آمد می! خوش قلبھ

! نیستی

!یھ پسر ھم بھ اسم عنایت داره

!سری تکون دادم و محو آرامش نگاھش شدم

! خدایا این خوشیو ازم نگیری

!مواظب زندگیم باش 

لم اگھ قراره باز ھم بدبختی و مصیبت بکشم ھمین االن جونمو بگیر من د

...میخواد زندگیم ھمین جا تموم بشھ

شھ دلم میخواد این قسمت آخر  داستان زندگیم باشھ و خط آخرش  نوشتھ ب

 ترس از دست دادن....!این دو بھ خوبی و خوشی باھم زندگی کردن و تموم

!داشت دیوونم میکرد

ھنوز ھیچی نشده بھ آخرش فکر میکردم و با خودم میگفتم! دلھره داشتم

!! خب حاال آخرش کھ چی؟+ 

آخر این رابطھ چی میشھ؟؟

! دلم گواه بد میداد؟

از کجا میدونستم کھ قراره این خوشبختی شروع نشده تموم بشھ؟؟

! کاش میدونستم و قدر اون لحظھ ھا رو بیشتر از قبل میدونستم

با بلند شدن بوی برنج نفس عمیقی کشیدم و گفتم 
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من برم ظرف ھا رو بشورم؟؟! اووووم چھ بوی خوبی میااااد+

ابرویی باال انداخت و گفت 

قط باید تو ف! از این بھ بعد باید یاد بگیری کھ ھیچ کاری نکنی! گفتم ک  نھ_

!بخوری

!اونجوری کھ میترکم خسرو+

بدون اینکھ چیزی بگھ سکوت کرد و بعد مدت طوالنی گفت 

ھمیشھ شونھ بکش کھ , !دیگھ ھیچوقت موھاتو نبند! موھات خیلی قشنگھ_

!!اینجوری دوست دارم  اینجوری لخت و مرتب باشھ من

با لبخند دندون نمایی گفتم 

!چشم+

...از اون روز بود کھ زندگی رسمی ما شروع شد

بود  از اینکھ بھ امیر خسرو گفتھ بودم کھ چھ حسی بھش دارم خیالم آسوده

!حداقل از این بالتکلیفی در اومد

م کافی بود چیزی بخوام یا حرفی بزنم خسرو تا وقتی کھ اون کارو انجا

!داد آروم نمی نشست نمی

ما  چند باری ھم بھ پارک سر کوچھ رفتیم ولی با پوشش زیاد کھ نکنھ جای

متوجھ  لو رفتھ باشھ  و کسی کشیک مارو بده اما بعد از چند بار رفت و آمد

!شدیم کھ ھمھ جا امنھ

ای باالخره روز موعود فرا رسید روزی کھ خسرو گفت کھ  بعد از دو ھفتھ

!میره دنبال کلثوم

شاید از شدت   دیوار چنگ بزنم داد دلم میخواست بھ در  و دلشوره امونم نمی

!استرسم کم بشھ

گفت من  راست ھم می! خیلی مخالفت کردم کھ تنھا نره ولی قبول نکرد

!براش سر بار میشدم

!خونھ دق میکنم این خسرو من نمیتونم تنھا بمونم تو+

ھاش شکل گرفت  و گفت  ابرو ظریفی بین انگشتشو رو لبم گذاشت و اخم

زنی اخھ؟؟  زبونتو گاز بگیر تو چرا اینجوری حرف می_
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... اینجا خونھ ی عشقمونھ

!دیگھ ھیچوقت این حرفا رو نزن دق کنم یعنی چی؟

لب ورچیدم و گفتم 

!دعوام نکن دیگھ ببخشید! خیلھ خب باشھ+ 

اومد جلوتر و گفت 

!من غلط کنم! مگھ من میتونم تورو دعا کنم  اخھ_

خسرو زود برمیگردی مگھ نھ؟؟+

!با کلثوم اونم! گردم معلومھ کھ زود برمی_

....من تنھایی+

!پیش عروست میمونم   راستی بھ طلعت خانوم سپردم گفت من میام_

!وقتی این جملھ رو شنیدم قند تو دلم آب شد

»عروست» « عروست«

ھمینطور کھ موھامو شونھ میکردم با نشستن دست خسرو روی دستم از 

آینھ نگاھش کردم کنار گوشم زمزمھ کرد 

مگھ من نگفتھ بودم کھ فقط من این موھارو شونھ میکنم؟؟ _

! تواگھ بھشون دست بزنی حرامھ

!موھای لختم کشید  شونھ رو ازم گرفت و بھ نرمی رو

یھ ...سرش رو نزدیک گردنم اورد چشماشو بست و نفس عمیق کشید

....سھ بار...دوبار...بار 

دست ھاشو دور کمرم حلقھ کرد خودشو بھم چسبوند و دوباره سرشو تو 

گردنم فرو کرد و نفس عمیق تری کشید و با صدای تحلیل رفتھ گفت 

! بھترین بوی دنیا رو میدی پریچھره...اوووووم_

 !ھرم نفس ھاش کھ بھ گوشم خورد از خود بی خود شدم بدنم مور مور شد

بھ سمتش برگشتم و بوسھ ای کنج لب ھاش ! تمام وجودم پر از نیاز بود
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!نشوندم

چشمای خمارش رو باز کرد لبخندی زد دستشو دور صورتم قاب کرد و با 

!عشق پیشونیم رو بوسید

موھایی کھ رو صورتم ریختھ بودن رو کنار زد و گفت 

تمام ...تو! تو جان منی! تا وقتی بھم محرم نشی پامو از حد فراتر نمیذارم_

! من تو سینھ قلب ندارم! منی

! تویی کھ درون سینم میتپی دلم با تو بودن میخواد

....اما نھ االن

! وقتی کھ رسماً و شرعا مال من شدی! وقتی کھ عقدت کردم

!وقتی کھ وجودت با وجودم قاطی شد

! بود از محبت لبریز شدم قلبم اومده بود تو دھنم و نفس ھام بریده بریده

مگھ میشد برای ھمچین مردی نمرد؟

مگھ میشد تصدقش نرفت؟؟ 

!مگھ میشد دوسش نداشت؟

ازم  دو ھفتھ بود کھ کنارش رو تخت خوابیده بودم حتی یکبار نشده بود کھ

من جونمو فدای ھمچین مردی ! چیزی بخواد یا رنگ نگاھش عوض بشھ

! میکردم

و  قطره اشکی کھ از گونم چکید رو پاک کرد و چشمام رو بھ آرومی بوسید

گفت 

!من میرم ولی تمام وجودم رو اینجا پیش تو جا میذارم_

پریدم وسط حرفش و با بغض نالیدم 

یادت نره ! زود برگرد پیشم! خوام من خودت رو می! اینجوری نگو خسرو+

! یکی اینجا ھست کھ منتظرتھ

! دلم برات تنگ میشھ_

آب دھنم رو قورت دادم و بھ سختی گفتم 

!!بیشتر از این سختش نکن...برو خسرو+

شتھ یھ بمب ساعتی تو گلوم کار گذا! انقد بغض داشتم کھ نزدیک بود بترکم
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!شده بود و ھر لحظھ ممکن بود منفجر بشھ

!!خواستم جلو خسرو بیشتر از این بی تابی کنم نمی

ردت االن تو باید بھ م! آروم باش پریچھره تو زمان زیادی برای گریھ داری

!آروم باش! روحیھ بدی

!نیام ببینم الغر شدیااا غذاتو کامل بخور_

!من بدون تو ھیچی از گلوم پایین نمیره+

باشھ؟؟! جان خسرو بخور_

مشتی رو سینھ اش زدم و گفتم 

دیونھ ای؟؟ +

نھ دیونھ ای؟؟ 

چرا جون خودتو قسم میدی آخھ ؟؟

!تو دیوانم کردی! اره من دیوانھ ام_

ریز خندیدم کھ صورتم رو غرق بوسھ کرد پیشونیم چشمام دماغم چونم 

...گونھ ام کنج لبم موھام

بوسید و گفت   و در آخر بھ آرومی لبامو

ولی دیگھ باید راه بیفتم کھ عصری برسم و ! من کھ ازت سیر نمیشم_

!اگھ خدا بخواد فردا صبح میرسیم اینجا! نصف شب برگردیم

! برو بھ سالمت+

!یادت نره کھ دوست دارم_

!منم دوست دارم+

کرد کھ جلوتر  قدمی بھ عقب برداشت و بھ سمت در رفت پاھام یاری نمی

ھاری برم لبریز از اشک بودم تند تند آب دھنمو قورت میدادم کھ مثل ابر ب

!گریھ نکنم

بھ چھارچوب در اتاق کھ رسید دوباره برگشت سمتم و گفت 

301



!دلم تنگ میشھ_

!دلم ریش میشھ! خسرو فردا صبح برمیگردی انقد خدافظی نکن+

! بعد رفتن من میاد  ھر چی خواستی بھ طلعت خانوم بگو...باشھ...باشھ_

!ھر کس در زد درو براش نکنیااا

خندیدم و گفتم 

خسررررو داری میری سفر قند ھار؟ +

!اون ھم خندید و عمیق نگاھم کرد و آغوشش رو برام باز کرد

!دویدم سمتش و مثل ھمیشھ تو آغوش امنش جای گرفتم

کس بھ جز خسرو برام نمونده  ھیچ! خدایا این مرد رو بھ خودت میسپارم

!خودت سالم ببر وبیارش

دم ازش جدا شدم و تا دم در حیاط بدرقھ اش کردم وقتی خدافظی کرد چند ق

م برداشت کھ خواستم درو ببندم درست در لحظھ آخر دوباره درو باز کرد

بھ عقب برگشت و نگاھم کرد دوتایی خندیدیم براش بوس فرستادم و بھ 

!سختی درو بستم

بوی عطرش ھنوز ھم ...بھ جای خالیش نگاه کردم! با دو برگشتم تو خونھ

!نفس عمیق کشیدم  تو فضا بود

نار ک...این خونھ بدون خسرو کھ خونھ نیست  ! من تو این تنھایی دق میکنم

 خالی کردم این!  پشتی  نشستم سرمو رو زانوھام گذاشتم و بلند ھق زدم

! بغضو کھ داشت خفم میکرد و راه نفس کشیدن رو برام سخت کرده بود

 نگرانی و دلشوره ھزارن ھزار افکار منفی و دلتنگی و وابستگی و ترس

!!جوردم رو میخورد از دست دادن داشت از درون مثل خوره و

و  دونم انقد گریھ کردم کھ پلک ھام سنگین شد و ھمونجا دراز کشیدم نمی

ن باز خیلی وقت بود کھ گریھ نکرده بودم و حالم خوب بود ولی اال! خوابیدم

! ھم تمام خاطراتم بھم حملھ کرده بودن

دونم کھ  می...ره دونم کھ خسرو ھر کاری رو شروع کنھ تا تھش می من می

!آروم باش! کنی؟ ای دل چرا انقد بی قراری می! برمیگرده

.....با صدای زنگ در حیاط از جا پریدم
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ھره ی بدون معطلی درو باز کردم با دیدن زن تپل و تقریبا قد کوتاھی کھ چ

و  مھربونی داشت و با لبخند قشنگی نگاھم میکرد آب دھنم رو قورت دادم

گفتم 

!سالم+ 

!بھ روی ماھت خانم جان میتونم بیام تو؟  سالم_

از جلوی در رفتم کنار و گفتم 

!بفرمایید! بلھ حتما چرا کھ نھ+

وارد حیاط کھ شد درو بستم و گفتم 

!بفرمایید داخل خوش اومدید+

! قربانت برم مادر جان_

ببخش مزاحمت شدم واال آقا خسرو بھم سپرده کھ شیش دنگ حواسم پیش 

!شما باشھ نمیدونی کھ چقد دوست داره خانوم جان

شستم دمپاییاشو در اورد و وارد خونھ شد تعارف کردم کھ بشینھ خودم ھم ن

کنارش کھ ادامھ داد

ینھو واال حق داشتھ انقد ازت تعریف کنھ مادر ماشاهللا ھزار ماشاهللا ع_

! قرص قمری

چند بار زد روی پشتی و ادامھ داد 

!از چشم بد دور باشی ایشا�_

دلم قند آب  خندیدم و از اینکھ خسرو انقد ازم تعریف کرده بود کیلو کیلو تو

! شد

بھ آرومی گفتم 

 مرسی طلعت خانوم خیلی خوب کاری کردین کھ اومدین من تنھا کھ بودم+

ھ خداروشکر ک! داشتم خفھ میشدم انگار کھ دیوارا بھ سمتم حرکت میکردن

!شما اینجا ھستی آخھ من خیلی غریبم
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!دورت بگردم تی بال مسیر_

خندیدم و گفتم

یعنی چی؟! چی؟؟ تی بالمسیر؟+

!یعنی درد وبالت بخوره تو سرم...اصالتا گیالنیم مادر جان  من_

!خدا نکنھ+

ھر ...گفت کھ اگھ یھ بار طلعت رو ببینی عاشقش میشی خسرو راست می

!چقد از متانت و خانومیش بگم کم گفتم

م انقد باھم حرف زدیم کھ من فضا و مکان رو فراموش کرده بودم بھ خود

اشتیم اومدم دیدم عصر شده و ما بدون اینکھ یھ لقمھ غذا  یا آب بخوریم د

!زدیم حرف می

ھ خیلی وقت بود کھ ھم صحبت نداشتم تنھا دوست و ھمراه من کلثوم بود ک

!اونم اجازه حرف زدن طوالنی باھاش رو نداشتم

خدا مرگم بده خانوم جان از صبح ھیچی نخوردی دوباره حالت بد نشھ _

جواب آقا خسرو رو چی بدم؟؟

خندیدم و گفتم 

نم حالم خوبھ شما ببخشید انقد گرم حرف شدیم اصال یادم رفت پذیرایی ک+

!شرمنده ام! ازتون

!دشمنت شرمنده باشھ خانوم جان_

از جا بلند شد و گفت 

!با اجازت من دیگھ برم_

ابرو باال انداختم و گفتم 

!میری؟+

با ناراحتی نگاھم کرد و گفت 

میده  ببخشید کھ نمیتونم بیشتر از این بمونم شوھرم مریضھ پسرم ناھارشو_

!اما برای شام خودم باید برم

لطفت رو  فراموش ! ممنون کھ اومدی و کنارم بودی! خدا سالمتی بده+

!نمیکنم
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!توروخدا ھر کاری داشتی بھم بگو من انجام میدم_

بوسھ ای رو گونم کاشت و خدافظی کرد و !خدا از بزرگی کمت نکنھ+

!رفت

نش اشتھا نداشتم ولی فقط بخاطر خسرو کھ جو! با رفتنش دوباره تنھا شدم

باید چیکار کنم برای   نمیدونستم! رو قسم داده بود چند لقمھ نون خوردم

!اینکھ خودمو سرگرم کنم مشغول گردگیری خونمون شدم

! خونمون! چھ جملھ ی قشنگی

جایی کھ پر شده بود از خنده ھای منو ! جایی کھ آرامش داشتم

!جایی کھ قرار بود عروس بشم...خسرو

گذشت ھر چقدر کھ  ھوا تاریک تر میشد استرس من ھم  زمان بھ کندی می

!شد خونھ رو مرتب کردم و رفتم تو اتاق و دراز کشیدم بیشتر می

جای خالی خسرو بدجوری داشت اذیتم میکرد بالشتش رو بغل کردم بوی 

!عطرش کھ بھ مشامم خورد بغضم شکست

گریھ   تا میتونستم! انقد دلم براش تنگ شده بود کھ انگار سالھاست ندیدمش

برد چندین بار طول و عرض اتاق رو راه رفتم پرده  کردم ولی خوابم نمی

گاه وقتی کھ بھ ماه ن! رو دادم کنار و بھ نور نقره ای رنگ  ماه زل زدم

! کردم حالم خوب شد

!دلش تنگ شده و اون ھم داره بھ ھمین ماه نگاه میکنھ شاید خسرو ھم االن

استرس و دلشوره داغونم کرده بود روسری رو بھ چشمام بستم و سعی 

.. کردم بخوابم

.

.

! نھ نھ اگھ میخوای خسرو رو بزنی باید از رو نعش من رد بشی

!رفتمامیربھادر روم اسلحھ کشیده بود ھر چقد کھ جلو میومد من عقب تر می
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ادی با دیدن خسرو کھ با نگرانی بھ من زل زده بود گفتم چرا اینجا وایس

!برو توروخدا برو خسرو! بینی میخواد تورو بکشھ مگھ نمی

اما خسرو بی توجھ بھ من بھ امیر بھادر نگاه کرد و گفت 

با این حرفش امیر بھادر !! دونمو تو یھ تار مو از پریچھره کم بشھ من می

حملھ کرد سمتم و ماشھ رو کشید و اسلحھ رو گرفت سمت خسرو و شلیک 

رد کرد جیغ کشیدم خودمو انداختم جلوی خسرو و برخورد گلولھ با سینم د

....تمام وجودم رو گرفت و

!مبا صدای جیغم از خواب بیدار شدم روسری رو از رو چشمام پایین کشید

د صورتم از گریھ و عرق خیس شده بود از جا بلن! بھ شدت نفس نفس میزدم

!شدم و یھ لیوان آب خوردم و پرده رو دادم کنار

!جوشید دلم مثل سیرو سرکھ می

نکنھ  اتفاقی برای خسرو افتاده باشھ؟؟! چرا یھو انقد حالم بد شد

رو  اصال نمیتونستم این ھمھ فشار! دستمو رو دھنم گذاشتم و بلند ھق زدم

!تحمل کنم بایدخودمو خالی میکردم

ادی خودم اینجا بودم و روحم و قلبم ھمھ چیزم تو اون آب! چرا صبح نمیشد

!خونھ وحشت میکردم  با تصور اون...نحس بود

!دستمو رو قلبم گذاشتم تند تر از ھمیشھ میزد

گفتم  دست مشت شدمو کھ از شدت استرس یخ کرده بود بھ سینھ ام کوبیدم و

کنی اخھ؟؟  ای قلب الکرار چی میخوای از  جونم؟؟ چرا انقده بی تابی می+

!آروم باش

 نفس عمیق کشیدم و سعی کردم کھ افکار منفی رو از خودم دور کنم اما

م مگھ میشد کھ خسرو تا دم گوش امیر بھادر رفتھ باشھ و من اینجا آرو

دونم امیر بھادر بھ  اونم زمانی کھ می! باشم؟؟ مگھ میشد بیخیالش باشم؟

کھ در بھ در دنبالشھ و تا وقتی کھ پیداش   میدونم! خون خسرو تشنھ اش
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! نکنھ آروم نمیگیره

منی کھ تو ! میدونستم توھم زدم! احساس میکردم پشت سرم کسی وایساده

اتاق نمور عمارت شب رو   اون چشمھ،منی کھ ماه ھا تو  تاریکی شب  رفتم

بھ صبح رسوندم نترسیدم اما حاال چرا از تنھایی تو این خونھ وحشت 

قعی یا شاید بخاطر این بود کھ اینجا معنای وا! داشتم؟؟ چون غریب بودم؟

فھمیدم کھ تنھایی اون چیزی نبود کھ  بی کسی رو درک میکردم و می

!فکرش رو میکردم

باز  ھمونجا کنار پنجره بھ پشتی تکیھ دادم بھتر از این بود کھ بخوابم و

!کابوس ببینم

قط دونم کجای این دنیا بودم کھ ھمھ بنده ھاتو ول کردی ف خدایا من کھ نمی

ریزی خودت  بینی ھر چی بد بیاری و بدبختی ھست رو سر من می منو می

سوزه برای دختر بچھ ای کھ انقد  دلت نمی! خستھ نشدی از اذیت کردن من؟

مظلومانھ تو خودش مچالھ شده و جرئت نگاه کردن بھ پشت سرش رو 

نداره و ترس تمام وجودش رو گرفتھ؟؟

جات چقد باید دعا کنم و نظر و نیاز کنم تا کسی کھ منو از قعر بدبختی ن

!داده صحیح و سالم برگرده پیشم؟

!ترسم اگھ دعا کنم باز ھم ھمھ چیز برعکس بشھ می

رفت من تا صبح از خدا  دیگھ نزدیک صبح شده بود ھوا رو بھ روشنی می

!گالیھ کردم تا صبح برای خسرو دعا کردم

!!  حتما دیگھ االن از آبادی خارج شدن 

فھمیدم کھ از روستا خارج  کاش میشد یھ خبری ازشون داشتم حداقل می

با روشن شدن ھوا پلک ھای منم سنگین شده ! شدن کمی حالم بھتر میشد

دیگھ بیشتر این ! بود ھمونجا کنار پشتی دراز کشیدم و چشمامو بستم

...بیدار بمونم  نمیتونستم

.

.

 با صدای کوبیده شدن در حیاط با وحشت از جا پریدم  روسری چروک شده
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یدم رو از روی تخت برداشتم و انداختم رو سرم بدون دمپایی پا برھنھ دو

انتظار دیدن کلثوم و خسرو رو ! سمت در و در یک حرکت بازش کردم

فھ نگاھی بھ قیا! داشتم اما با دیدن طلعت خانوم لبخند رو  لبم خشک شد

آشفتھ ام انداخت و گفت 

!نصف العمر شدم آخھ! کردی؟ مادر چرا درو باز نمی_

م لب ھای خشکمو با زبونم خیس کردم در حالی کھ موھای بھ ھم پیچیده ا

رو مرتب میکردم و روسریو روی سرم سفت میکردم گفتم 

!ببخشید طلعت خانوم من خواب بودم+

آخھ االن دیگھ ظھر شده ! دونستم خوابی کاش نمیومدم نمی! خدا مرگم بده_

!مادر

آفتاب ! گفت راست می! تازه اونجا بود کھ فرصت کردم بھ اطرافم نگاه کنم

! اومده بود وسط آسمون

وقتی کھ دید چیزی نمیگم گفت 

شت دیشب تا صبح نتونستم چشم رو ھم بذارم انقد نگرانت بودم مدام از پ_

!بوم  بھ حیاط نگاه میکردم کھ  ھمھ چیز در امان باشھ

! آخ طلعت تو چھ میدونستی کھ من چھ زجری کشیدم تا شب رو سحر کنم

!نمیدونی

سری تکون دادم  و با ناراحتی گفتم 

!!منتظر خسرو ام ھنوز برنگشتھ خیلی نگرانم! ببخشید کھ نگران شدی+

!توکلت بھ خدا باشھ مادر آقا خسرو از پس ھمھ چیز بر میاد_

!اوردم آشھ اینو برای تو

نگاھم از چشم ھای مھربونش سر خورد رو سینی استیلی کھ رو بھ روم 

ش نون گرفتھ بود و داخلش  یھ قابلمھ و یھ سفره کوچیک کھ معلوم بود داخل

!گذاشتھ و چند تا ظرف کوچیک در دار بود
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! من تمام این مدت متوجھ این سینی رو دستش نشده بودم

اره چشم از محتوایات سینی برداشتم و دوباره بھ صورتش نگاه کردم کھ اش

کرد بھ دستش و لب زد 

!بگیرش_

خواستم بیشتر از این منتظرش بذارم پس سینی رو ازش گرفتم و با  نمی

مھربونی گفتم 

!دستت درد نکنھ شرمنده ام کردی اتفاقا خیلی گرسنمھ+

بیا تو چرا دم در ایستادی؟

 مادر امروز از صبح زود درگیرم شوھرم حالش خراب شده  طبیب باال نھ_

ره سرش بود وقتی خواستم بیام  سپردمش بھ پسرم کھ اونم االناست کھ  ب

!ببخشید نمیتونم بیام پیشت! سر کار

برای شوھرش آرزوی سالمتی کردم و بخاطر آش کلی تشکر کردم و درو 

!بستم

!سرامیک ھای حیاط حسابی سرد بود

ھ بھ سختی خودمو رسوندم بھ خون! کف پاھام از سرمای شدید گز گز میکرد

وقتی کھ کمی گرم شدم از جا بلند شدم و سینی رو !  و خزیدم زیر پتو

رو کھ باز کردم بوی خوش آش پیچید تو مشامم و   در قابلمھ! کشیدم جلو 

!دلم آب شد

! داخل ظرف ھای کوچیک سیر داغ پیاز داغ و نعناع داغ گذاشتھ بود

خدا ! انداختم پایین و یھ دل سیر آش خوردم چیزو فراموش کردم سرمو ھمھ

زگی تا بھ حال آشی بھ اون خوشم!  از بزرگی کمش نکنھ خیر ببینھ ایشا�

! ظرف ھا رو جمع کردم و با آب چاه  داخل حیاط شستم! نخورده بودم

مین برای اینکھ بتونم خودمو مشغول کنم آب گرم کردم و رفتم داخل زیر ز

! تا خودمو بشورم احساس میکردم اگھ حموم کنم حالم بھتر میشھ

! در ھمین مدت کوتاھی کھ از روستا خارج شده بودم خیلی عوض شده بودم

 !لباس ھای تمیز میپوشیدم! ھر روز موھامو شونھ میکردم و میبافتمشون

کف  رفتم حموم و لباس ھای کثیفم رو با آب و ھفتھ ای دو سھ بار می
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اوایل خسرو ! فراووون میشستم و جلوی آفتاب پھن میکردم تا خشک بشھ

!داد لباساشو بشورم ولی انقد اصرار کردم تا راضی شد اجازه نمی

یاط بعد از شستن لباس ھا ح! اما مگھ من چقد میتونستم خودمو مشغول کنم؟

! رو آب و جارو کردم آب داخل حوض رو عوض کردم

ھ من حتم داشتم کھ امروز خسرو برمیگرده پس باید ھمھ جا مرتب باشھ ک

بھ فکر خونھ زندگیم !خسرو بدونھ در نبودش فقط بخور و بخواب نکردم

! با فکر کردن بھ این افکار قند تو دلم آب میشد! بودم

موھامو خشک کردم و آروم شونھ کردم صدای خسرو تو گوشم اکو شد 

»مگھ نگفتم ھیچ کس جز من حق نداره این  موھارو شونھ کنھ؟؟«

! متو ھمین مدت کم کلی بھش وابستھ شده بود! چقد دلم براش تنگ شده بود

کلثوم ! دلم میخواست بھ آیندمون فکر کنم! کردم از دل تنگی داشتم دق می

! کنھ ھم میاد ھمینجا با ما زندگی می

ور ثمره ی عشقمون میشھ دو تا بچھ کھ د...منو خسرو باھم ازدواج میکنیم 

!کنھ حوض میچرخن و صدای قھقھھ  ھاشون ھمھ جا رو پر می

میشھ معنی ! یعنی میشھ یھ روزی من از این ھمھ استرس خالص بشم؟

م میشھ تمام گذشتھ سیاھ! زندگی و خوشبختی رو با تمام وجودم درک کنم؟

!رو فراموش کنم و اسم اون آبادی رو ھم دیگھ نشنوم؟

یکی از پیرھن  ھای بلند  خوشگلی کھ خسرو برام ! دیگھ  عصر شده بود

و روسری قرمز رنگ ! خریده بود رو پوشیدم با جوراب شلواری مشکی

ھر ! رو دور سرم پیچیدم و از پشت شیشھ پذیرایی زل زدم بھ در ورودی

ثوم کھ برای دیدن کل! آن منتظر بودم کھ در بھ صدا در بیاد و من پرواز کنم

توقف باز ھم زمان م! از مادری و محبت کم نداشتھ بود برام دل تو دلم نبود

من از عصر تا نیمھ ھای شب بدون اینکھ یھ جرعھ آب بخورم ! شده بود

م دیگھ داشتم از نگرانی میمیر! چشم انتظار بودم ولی خبری نشد کھ نشد
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چرا نمیان؟؟ 

.... رنکنھ اتفاقی براشون افتاده باشھ؟؟ نکنھ خسرو لو رفتھ و امیرربھاد

ترس باز ھم حالم داشت بد میشد طبیب گفتھ بود کھ اس! لرزه بھ تنم افتاد

! برام سمھ

بھ سختی از جا بلند شدم فانوس رو روشن کردم و یھ لیوان بزرگ آب 

ار یادم نیست چند بار دم اون پنجره خوابیدم و بیدار شدم و ھر ب! خوردم

ر دیدم کھ ھنوز شبھ و خبری نیست ولی یادمھ کھ بار آخر با صدای تقھ د

از جا بلند شدم با شور و شوق خودمو بھ در حیاط رسوندم ھمین کھ 

از خواستم درو باز کنم بھ یاد حرف خسرو افتادم کھ گفت درو برای کسی ب

! نکنی

مش دستمو رو قفل نگھ داشتم و صبر کردم  و بعد از چند ثانیھ صدای آرو

رو شنیدم 

!پریچھره باز کن منم_

ه گل از گلم شکفت درو کھ باز کردم با دیدن کلثوم کھ جلوی در ایستاد

دستمو رو دھنم گذاشتم و لب زدم 

؟!کلثوم؟+

! چشماش اشکی شد آغوشم رو براش باز کردم

یھ اومد داخل حیاط و سرشو تو آغوشم گذاشت و دوتایی شروع کردیم بھ گر

!! کردن

خوشحالی و اشک قاطی شده بود کلثوم صورتم رو غرق بوسھ کرد اشکامو 

پاک کردم و گفتم 

کلثوم؟؟ +

!الھی قربونت برم خوش اومدی! دلم برات یھ ذره شده بود

!خانوم جان؟...خ...خ_
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 پریدم وسط حرفش و بی توجھ بھ حرفی کھ میخواست بزنھ خندیدم و گفتم

! دیگھ استرس نداشتھ باش ھر چی کھ بود تموم شد+

! ھای لرزون چی بود فھمیدم دلیل این قیافھ نگران و چشم نمی

چشم از کلثوم گرفتم و گفتم 

خسرو کجاست؟ +

!صداشو شنیدم کھ گفت باز کن

!خانوم؟...خ...خ_

برگشتم طرفش و با شک نگاھش کردم کھ دستشو گذاشت رو صورتش و 

!!ھق زد

تعادلم رو از دست دادم و !  دور سرم چرخید  خونھ! روح از تنم پرواز کرد

گفت  بھ سختی از در آھنی گرفتم کھ زمین نخورم کلثوم کھ دید حالم خرابھ

وای خانوم چیشد؟؟؟ _

! خوبی مادر؟

بود پس زدم و بھ سمت در  دستاشو کھ برای نگھ داشتن من جلو اورده

 شدم  سرمو از در اوردم بیرون  با دیدن مردی کھ بھ در حرکت کردم خم

!!تکیھ داده و خونش جاری شده رو زمین جیغ کشیدم

فس خسرو سرشو بلند کرد و نگاھم کرد و در حالی کھ ن! مغزم یخ کرده بود

نفس میزد گفت 

!!!پریچھره... پر...پ..پ_

! درست قیافش رو ببینم  با وحشت کنارش نشستم تو اون تاریکی نمیتونستم

دستمو دور صورتش قاب گرفتم و با ھق ھق گفتم 

چیشده؟؟؟ ...خسرو؟؟ چ.. خ+

! تو چرا نشستی؟! ھا؟

! بلند شو

! دستشو رو شکمش فشار داد و اخم بین ابروھاش غلیظ تر شد

! دستمو رو دستاش گذاشتم کھ خیس شد

ند بھ کف دستم نگاه کردم کھ از سرخی خون خسرو رنگی شده بود از جا بل
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شدم و  رو بھ کلثوم گفتم 

! کلثوم  چیشده؟+

کلثوم مات و مبھوت و رنگ پریده نگاھم میکرد کھ فریاد کشیدم

با توام؟؟؟ میگم چھ بالیی سرش اومده؟؟ +

....چاقو....چ ...چ ...با....امیر بھادر...امیر...آقا...آقا_

! بقیھ جملھ اش رو نتونست ادامھ بده و زد زیر گریھ

 ضربان قلبم رفتھ بود رو ھزار ھر آن ممکن بود کھ زیر پام خالی شھ و

!!بخورم زمین

! خسرو عوق میزد و خون باال میورد

 با بدبختی بھ سمت خونھ طلعت دویدم ھر چی حرص داشتم ریختم تو مشتم

و کوبیدم رو دری کھ از سرمای ھوا سرد شده بود و نالیدم 

! توروخدا درو باز کنید+

!طلعت خانوم؟؟ طلعت خانوم؟

چیھ؟؟ مگھ سر اوردی چخبره نصف شبی؟؟؟_

 با باز شدن در و  پیدا شدن قامت مرد جوونی کھ حتم داشتم پسر طلعت

باشھ  عقب تر رفتم و با صدای خش داری گفتم 

...من ھمسایھ ....من.م! سالم...س+

با دست ھای لرزونم خسرو رو نشون دادم و بقیھ حرفم رو خوردم مرد 

.…جوون بدون اینکھ چیزی بگھ بھ سمت خسرو دوید کنارش نشست و

دستشو رو قلب خسرو گذاشت نفس راحتی کشید و گفت 

آقا جان؟ ! آقا جان؟_

تند کردم سمتش و گفتم  پا

! چاقو خورده...چ...توروخدا یھ کاری براش بکنید+

313



ی از جا بلند شد و رفت سمت خونھ یکی از ھمسایھ ھا در زد و یھ چیزای

گفت کھ متوجھ نشدم بعد ھم برگشت سمتم و گفت 

ماشین ھمسایھ رو بیارم باید ھر چھ زودتر   من میرم از سر خیابون_

! ره برسونیمش مریض خونھ وگرنھ از دست می

مرد با دو ازم دور شد کلثوم ھنوز ھم ھمون جا  سری تکون دادم و اون

! ریخت ایستاده بود و اشک می

کنار خسرو نشستم و لب زدم 

! دیگھ دوام بیار  یکم! خسرو؟؟توروخدا چشماتو باز کن تو نباید بخوابی+

! بھ عقب برگشتم و بھ کوچھ نگاه کردم

! خبری از ماشین نبود

خانوم؟؟ _

اینجا چخبره چیشده؟؟

با صدای طلعت بغض بھم ھجوم اورد و نالیدم 

طلعت خانوم؟؟؟ +

! کنارم با دیدن خسرو اون ھم مثل من شووکھ شد و اشک ریخت طلعت اومد

مو دست! دوباره بھ خسرو نگاه کردم  بھ سختی از الی پلک ھاش نگاھم کرد

! رو صورتش کشیدم

!انگار صورتش ھم زخم شده بود کھ با لمس دست ھام زیر لب آخ گفت

!شد جیگرم خون

سرمو بھ پیشونیش چسبوندم  این سری بوی عطر و سیگار و خون با ھم 

!قاطی شده بود

!پریچھره؟؟...پ_

ازش فاصلھ گرفتم و چشم دوختم بھ لباش وسط گریھ نالیدم 

!جانم؟؟ جان پریچھره؟+

!!حاللم کن_

ھق زدم و گفتم 

نامرد تو منو ! توروخدا اینجوری نگو خسرو تو کھ بی معرفت نبودی+
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! اوردی اینجا کھ خوشبختم کنی حاال رفیق نیمھ راه شدی؟؟

!دوست دارم...د_

دست ھای خونیش رو بوسیدم و بھ صورتم چسبوندم و لب زدم 

ببین االن میریم مریض ! خسرو توروخدا قوی باش! منم دوست دارم+ 

!خونھ

! خواست چیزی بگھ کھ دوباره خون باال اورد

چقد زجر آور بود کاری از دستم برنمیومد خسرو جلوی چشمام مثل شمع 

جیغ کشیدم و گفتم ! داشت آب میشد

؟؟!پس این ماشین کوفتی کجا موند+

روسریمو از سرم در اوردم و دھن خسرو رو پاک کردم و گفتم 

! میکشم  خسرو اگھ چیزیت بشھ خودمو+ 

! ماشین اومد...م...اووومد_

و از  با صدای کلثوم مثل فشفشھ از جا پریدم پسر طلعت از ماشین پیاده شد

م زیر بغل خسرو گرفت در واقع منو طلعت و کلثوم و اون مرد نمیتونستی

!  بلندش کنیم

! نگاھی بھ بازو ھای قلمبھ و ھیکل بی نقصش کردم

خسروی مھربون من حاال غرق در خون  با رنگ و روی زرد و بدنی کھ 

!! دیگھ جون زیادی توش نمونده بود رو دست ھای ما بود

در خسرویی کھ بھ تنھایی میتونست یھ فیل رو از پا در بیاره حاال اینق

بھ ھر سختی کھ بود ! ضعیف شده بود کھ نمیتونست رو پای خودش وایسھ

!سوار ماشین شدیم و بھ سمت مریض خونھ حرکت کردیم

 !سر خسرو روی پاھام بود و سعی میکردم ھر طور کھ شده نذارم بخوابھ

بل پلک اما انگار التماس و گریھ ھام مثل یھ الالیی بود براش و بیشتر از ق

فضای خفقان آوری تو ماشین حاکم بود ھیچ کس حرف ! ھاش سنگین میشد
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! طلعت و کلثوم زیر لب صلوات و دعا میخوندن!زد نمی

دونستم اسمش چیھ ھر چند دقیقھ یک بار با  پسر طلعت کھ ھنوز نمی

!نگرانی بھ عقب برمیگشت و بھ صورت زرد خسرو نگاه میکرد

م منی کھ سیاه بختی انگار مثل کنھ بھ! کس خبر از حال من نداشت اما ھیچ

! چسبیده و رھام نمیکرد

قبال گفتھ بودم کھ بدبختیم واگیر داره؟؟ 

 مثل خودم طالعش نحس! گفتھ بودم کھ ھر کس  نزدیکم میشھ بدبخت میشھ؟

!کنھ؟ میشھ و بد بیاری تا ابد رھاش نمی

...یوسف ھم نزدیکم شد و اون بالھا سرش اومد

و حاال خسرویی کھ ...سفره خونھ بی دلیل بخاطر من مرد مردی کھ تو اون

! رو دستام داشت جون میداد

راب لعنت بھ من کھ ھمیشھ ھمھ چیزو خ! لعنت بھ من کھ بھ این دنیا اومدم

!کردم

! پشیمون بودم از اینکھ از اون آبادی فرار کردم! تنم نبود دیگھ روح تو

ھ سرایت حداقل بدبختیم بھ بقی! حداقل با اونجا بودنم بقیھ رو عذاب نمیدادم

! کرد نمی

آخ خسرو چرا ! شاید اگھ اونجا میموندم خسرو بھ این روز در نمیومد

جونمو نجات دادی؟؟ من کھ وسط کوچھ بھ تنھ درخت تکیھ دادم و 

 اشھدم رو میخوندم چرا اومدی و نور امید روز ھای تاریکم شدی؟؟ داشتم

! حاال میخوای بری؟

مگھ من جز تو کسیو دارم؟؟ 

!خیلی زود منم پیدا میکنن و میکشن

 ذھنی کھ جز روز! این افکار سمی مثل ھمیشھ مھمون ذھن مریضم شده بود

!ھای تاریک ھیچی یادش نمیموند

 من! از فرط استرس و عصبانیت دست و پام یخ کرده بود تھ دلم میلرزید

خوردم   ھمونجا بود کھ قسم! نمیتونم اونم از دست بدم! فقط خسرو رو دارم 

ھمون مریض خونھ خودمو خالص میکنم و برای  اگھ اتفاقی براش بیفتھ تو
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ز ھم میرم جایی کھ اجازه ندن بدبختی با! ھمیشھ از این دنیای نامرد میرم

تی زندگی برای من چھ معنی ای داشت وقتی کھ ھمیشھ بدبخ!! حملھ کنھ بھم

   کرد و من ھر چقدر تالش میکردم نمیتونستم جلوتر از خودم حرکت می

آره رو پیشونی من ھک شده بود فلک ! پیشونیم رو از این اسم پاک کنم

!زده

  آھی کشیدم و برای باز ھزارم اشکامو پاک کردم و دماغمو باال کشیدم

سوخت سرمو بھ پیشونیش تکیھ دادم و آروم  خسرو تو تب داشت می

! بوسیدم

ام برام مھم نبود  کلثوم و طلعت و اون پسر شاھد ماجرا ھستن؛ ھیچی بر

ھ فقط من بودمو خسرو ک! مھم نبود ھیچکسو نمیدیدم ھیچ صدایی نمیشنیدم

لب اون حوض خوشگل تو حیاط نشستیم و خسرو داره موھامو شونھ 

با یاد آوری این خاطرات بغض مثل ھمیشھ مھمون گلوی زخمیم ! کنھ می

!شد

 

!گلویی کھ عادت کرده بود بھ ھمنشینی با بغض سمج

!ھمینجاست_

ورت سر بلند کردم و با دیدن ساختمون سفید تقریبا کوچیکی آب دھنم رو ق 

!دادم و با نگرانی بھ اون پسر نگاه کردم

فل حبیب مادر زود تر پیاده شو برو بھ دکترا خبر بدن بیان ببرن این ط+

!ره مادر معصوم جوون مردم داره از دست می

پسر طلعت کھ حاال فھمیدم اسمش حبیِب گفت

!شما ھا ھمینجا منتظر باشین_

!از ماشین پیاده شد و پلھ ھا رو دوتا یکی کرد و رفت داخل

سیلی ھای آرومی بھ خسرو زدم و گفتم 

خسرو؟؟ خسرو؟؟ + 
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! دیگھ رسیدیم

!االن خوب میشی قوی باش

ودم از درون داغون ب! این حرف ھا میزدم اما خودم مثل طبل تو خالی بودم

!و سعی میکردم بھ خسرو انرژی مثبت بدم

چیزی  در ماشین باز شد با دیدن دو تا مرد کھ لباس سفید پوشیده بود و یھ

سفید کھ شبیھ تخت بود ولی جمع و جور تر از اون گفتم 

!توروخدا عجلھ کنید حالش خرابھ+

بھ سرعت خسرو رو روی اون تخت ھای متحرک انتقال دادن و وارد 

مریض خونھ شدن من ھم پیاده شدم خواستم قدمی بردارم کھ  صدای خش 

!دار کلثوم روشنیدم

!پریچھره؟_

بھ عقب برگشتم و بھ چشمای ھای خیس و پف کرده اش زل زدم 

!روسری رو بپوش این_

چی شنیدم؟؟ روسری؟؟ 

! ناخودآگاه دستمو رو سرم کشیدم

بیرون؟؟  من چرا اینجوری اومدم! برق از سرم پرید

پتھ گفتم   با تتھ

کو؟؟...ک...خودم ...روسری خ...ر+

سرشو انداخت پایین و گفت 

...آقا خون باال اورد و شما! خونی شد_

ختم با یادآوری اون صحنھ قلبم بھ درد اومد روسری رو ازش گرفتم و اندا

یی رو موھای پریشونم و وارد مریض خونھ شدم من تا حاال بھ ھمچین جاھا

نیومده بودم ھمھ چیز برام تازگی داشت از پوشش مردم تا تجھیزات و 

!وسایل

تھ راھرو حبیب رو دیدم پا تند کردم سمتش و گفتم  

چیشد؟؟+

!کنھ دکتر داره معاینھ می_
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ون ناخونایی کھ با عشق بلندشون کرده بودم چ! مشغول جویدن ناخونام شدم

! خسرو دوست داشت

در اتاق باز شد و مرد مسنی کھ عینک بزرگی رو صورتش بود اومد 

بیرون دویدم سمتم و گفتم

ببخشید آقای دکتر؟؟ ....آقا....آ+

سر جاش ایستاد برگشت سمتم  کھ گفتم 

!حالش چطوره؟...اسدی ح...ببخشید مریض ما خسرو+

عینکش رو برداشت و گفت 

خون زیادی از دست داده و زخمش عفونت کرده ھر چھ زودتر باید عمل _

! بشھ

قدمی برداشت کھ گفتم 

!زنده میمونھ؟+ 

!براش دعا کنید! اون دیگھ دست خداست_

حالت  دلم گواه بد میداد! پاھام شل شد و ھمونجا کنج دیوار نشستم رو زمین

!! تھوع شدید داشتم

!رفت سرم گیج می

طولی نکشید کھ خسرو رو روی تخت چرخدار گذاشتن و از اتاق خارج 

ود کھ کردن دکتر ھا میدویدن مثل اینکھ اوضاع زیاد خوب نبود تازه اونجا ب

! صورت زخمی  و سر شکستھ ی خسرو رو دیدم

فتادم  بھ سختی از جا بلند شدم و با کمک گرفتن از دیوار پشتھ سرشون راه ا

!درو بستن تا قبل از اینکھ بھشون برسم وارد یھ اتاق شدن و

با مشت کوبیدم رو در شیشھ ای و گفتم 

!!باز کنید این در لعنتی رو! باز کنید+

!خودتو خستھ نکن باز نمیکنن! اتاق عملھ_
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رم انگار کھ دنیا آوار شده بود روی س! نا امیدانھ بھ سمت حبیب برگشتم 

! روی پاھام گذاشتم  روی سرامیک سرد نشستم و سرمو! دیگھ نا نداشتم 

! خوب میشھ مگھ نھ؟

!خسرو مردی نیست کھ بھ ھمین راحتی زیر حرفاش بزنھ

 دونم تا وقتی کھ بھ قولش عمل نکنھ ھیچ جا می! من بھ صداقتش ایمان دارم

خسرو ! دونم کھ منو وسط این ھمھ گرگ وحشی رھا نمیکنھ می! نمیره

شنوی صدامو؟؟  می

! زنده از اون اتاق میای بیرون! تو زنده میمونی

میخوای من از عذاب وجدان دیوانھ بشم؟؟ آره؟ 

مگھ نمیگفتی دوسم داری؟ 

!توروخدا برگرد! پس برگرد پیشم

بھ  دونم چقد گذشتھ بود کھ در اتاق باز شد مثل فشنگ از جا پریدم و نمی

مردی کھ سر تا پا سبز پوشیده بود گفتم 

!حالش خوبھ مگھ نھ؟+

شھا باید چند شبی اینجا باشھ تا  جواب آزمای! خوشبختانھ خطر رفع شده_

!ھوشیاری بررسی بشھ. آماده بشھ و عالئم

من کھ چیزی از حرفاش نفھمیده بودم گفتم 

! یعنی چی؟+

االن خسرو خوب شده؟؟

م بعد ھ! بھ محض اینکھ بھ ھوش بیاد منتقل میشھ بھ بخش! فعال بی ھوشھ_

!با قدم ھای بلند ازمون دور شد

مات و مبھوت بھ حبیب نگاه کردم و گفتم

چیزایی کھ گفت یعنی چی؟؟ این+

خندید و گفت 

!!یعنی اینکھ خداروشکر حالش خوبھ چند روز دیگھ ھم مرخص میشھ_

دستمو رو دھنم گذاشتم و گفتم 

!! خدایا شکرت...خدایا+
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خداجونم باالخره یھ بار صدامو ! چقد لذت بخش بود اشک شوق ریختن

!!شنیدی

ل با خوشحالی روی صندلی نشستم حبیب رفت کھ ببینھ بھ کدوم اتاق منتق

نفس راحتی کشیدم و دست ھای سردم رو روی شقیقھ ھام گذاشتم و ! میشھ

جھ و  این چند روز دوباره استرسم زیاد شده بود و یکسره سرگی! ماساژ دادم

!حالت تھوع داشتم البتھ ھر کسی جای من بود ھمینطور میشد

بعد از چند دقیقھ حبیب برگشت و گفت 

! ١٣بردنش بھ اتاق _

سراسیمھ از روی صندلی بلند شدم و بھ دنبال حبیب حرکت کردم پس از 

 حبیب سرجاش! گذشتن از راھرو ھای مختلف باالخره بھ اون اتاق رسیدیم

 پایین دستگیره در رو باال! االن وقت تعارف نبود! ایستاد و بھ من شاره کرد

.…کردم و وارد اتاق شدم

آتل بود   با دیدن خسرو کھ سرش باند پیچی شده بود  یکی از دست ھاش تو

!و بھ اون دستش کلی سرم وصل شده بود قلبم درد گرفت

آب دھنم رو قورت دادم با صدای لرزون گفتم 

خسرو؟؟+

طراف با شنیدن صدام پلک ھای لرزید چشم باز کرد اول  بھ من  و بعد بھ ا

ستشو نگاه کرد انگار کھ چیزی یادش افتاده باشھ نیم خیز شد کھ ناگھان د

گذاشت رو شکمش و فریاد کشید 

!آخخخخ_

تند کردم سمتش کنار تختش نشستم و گفتم  پا

!خسرو تو چاقو خوردی نباید از جا بلند بشی+

با نگرانی زل زد تو چشمام و با صدای خش دارش گفت 

! پریچھره تو خوبی؟...پ_
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ز فکر کردم برای ھمیشھ ا!دیونھ نمیدونی کھ چقد ترسیدم!آره من خوبم+

!دستت دادم

بھ شکمش اشاره کردم و گفتم 

االن خوبی؟ +

درد کھ نداری؟؟

! منو ببخش کھ نگرانت کردم! درد زیادی ندارم! اره خوبم_

صورتش رو بوسیدم و گفتم 

این حرفو نزن تو ھمھ چیز و ھمھ کس منی من بھ جز تو ھیچکسو تو + 

! این دنیا ندارم

لب ھاش لرزید و گفت 

 اون لحظھ کھ چاقو خوردم تنھا! فکر کردم کھ دیگھ ھیچوقت نمیبینمت_

آرزوم این بود کھ فقط یھ بار دیگھ بتونم صورت نازنینت رو ببینم؛

دستمو نوازش وار روی صورتش کشیدم و گفتم 

دیگھ چیزی نگو اصال دیگھ درموردش ! اینجوری نگو جیگرم خون میشھ+

مھم االنھ کھ تو خوبی و خطر رفع شده ولی مثل اینکھ چند ! حرف نزن

!روزی باید اینجا بمونی

د با باز شدن در صدای قدم ھای کسی حرفم نصفھ نیمھ موند  از جام بلن

شدم و بھ دکتر نگاه کردم کھ گفت 

!پھلوونھ ما چطوره؟؟...خب خب_

خسرو خندید و گفت

!!پھلون پنبھ آقای دکتر_

دکتر ھم خندید و بھ من نگاه کرد و گفت 

...ایشون_

خسرو پرید وسط حرفش 

!خانومم ھستن+ 

نگاھش کردم و لبخند زدم ! با این حرفش قند تو دلم آب شد

متر  خدا خیلی بھت رحم کرد اگھ چند میلی! بلھ خانومت خیلی ترسیده بود_
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! بیشتر مواظب باش! دادی این طرف تر میخورد طحالت رو از دست می

بعد ھم یھ سری معاینات انجام داد و گفت 

! چیز سر جاشھ خداروشکر ھمھ_

خیلی ضعیف شدی و خون زیادی  از دست دادی باید مواد غذایی مقوی 

…بخوری تا جبران بشھ و زود سر پا بشی

با رفتن دکتر از اتاق دوباره کنار خسرو نشستم و گفتم 

! خسرو چیشد؟+

!چھ اتفاقی افتاد

مھری نمک ! من کھ برگشتم آبادی رفتم رو پشت بوم عمارت کشیک دادم_

تونھ کار خودش  از اول ھم حدس زدم کھ می! نشناس برگشتھ بھ اون خونھ

مادرم خیلی خوب باھاش رفتار میکرد مھری رو کرده بوددستیار ! باشھ

....خودش اختیاراتی بھش داده بود و لباس آنچنانی و  

 در قبال جاسوسی و خبرچینی در مورد زندگی من بھ اون جایگاه رسونده

 یھ اتاق ھم بھش داده بود کھ امیر بھادر نصفھ شب رفت تو اون! بودتش

حالم ازش بھم ! امیربھادر احمق! با این حرفش برق از کلم پرید! اتاق

میخورد لعنتی تو کی سیر میشی؟؟ 

....حیوانی مگھ کھ ھر کی بھ دستت میرسھ رو 

!ناراحت شدی؟_

سربلند کردم و گفتم 

!از چی؟+ 

...از اینکھ امیر بھادر_

! معلومھ کھ نھ+

ه اون اصال برام مھم نیست ھر غلطی کھ بکنھ ھیچ فرقی بھ حال من ندار

نوم من واقعا نھ شرعی نھ قلبی ھیچ تعھدی نسبت بھش ندارم با نیشگون خا
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! جونم بلھ رو گفتم

اگھ این عقد باطل نیست پس چیھ؟؟

ر این دونی خسرو گاھی با خودم میگم مگھ امکان داره کھ بین دو تا براد می

! ھمھ فرق باشھ؟

!تو و امیر بھادر زمین تا آسمون باھم فرق دارید آخھ چرا؟

و از  نمیدونم شاید بخاطر اینھ کھ من بیشتر وقتم رو با آقام سر میکردم_

! اون تربیت یاد گرفتم در حالی کھ مادرم ھمیشھ با امیر بھادر بود

!خب داشتی میگفتی بعد چیشد؟+

  اون دعا نویس شیاد! انقد اونجا منتظر شدم تا ھوا کامال تاریک شد_

! دونم چی از جون ما میخواد نمی! شب ھم اومد اون

ردن کلثوم ھم الغر تر و نحیف تر از قبل شده بود و یکسره در حال کار ک

 وقتی ھمھ خوابیدن نزدیک صبح وارد حیاط شدم بھ سمت اتاق کلثوم! بود

ه حرکت کردم کھ احساس کردم صدایی از پشت سرم میاد با عجلھ جایی پنا

د از دیدنم بعد ھم وارد اتاق شدم حاال بماند کھ کلثوم چق! گرفتم اما کسی نبود

 جریان رو براش تعریف کردم یھ بقچھ وسایل و لباس برداشت و! شوکھ شد

در منو با ھم از اتاق اومدیم بیرون قافل از اینکھ تمام این مدت امیر بھا

از  با بدبختی! ھمون صدایی ھم کھ شنیدم شک ندارم کھ خودش بوده! میدیده

خونھ خارج شدیم و سر آبادی سوار ھمون ماشین شدیم و بھ سمت شھر 

 حرکت کردیم و امیربھادر ھم دنبالمون بوده منو کلثوم ساده ھم خوش و

زدیم ایستگاه  خندان داشتیم در مورد اینکھ چقد راحت فرار کردیم حرف می

بین شھری پیاده شدیم ھمین کھ میخواستم سوار ماشین بعدی بشم صدای 

د ھا عربده و بعد ھم جیغ کلثوم رو شنیدم اصال متوجھ نشدم کھ چیشد نامر

! دنچھار نفری ریختن رو سرم تا بھ خودم اومدم چاقو رو تو شکمم فرو کر

…سوار ماشین کردن و ماشین حرکت کرد بعد ھم مردم سر رسیدن و منو
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 باورت میشھ کھ تا نزدیک این شھر دنبالمون بودن و من انقد خونریزی

با راننده صحبت کنم تا اینکھ بھ زور بھ کلثوم   داشتم کھ حتی نمیتونستم

ون فھموندم کھ بھ راننده بگھ ھر طور کھ شده از شر اینا خالص بشھ و ا

ی راننده انقد کوچھ پس پس کوچھ رفت کھ از یھ شھر دیگھ سر دراورد ول

! امیر بھادر و دارو دستھ اش ما رو گم کردن و باز برگشتیم اینجا

اده بخاطر قولھایی کھ بھت د! نمیدونی کھ چقد استرس داشتم نھ برای خودم

کھ  بودم؛ من قسم خوردم کھ دنیامو بھ پات میریزم،قسم خوردم کھ ھر طور

! و بھت برسونم،من قول داده بودم برگردم پریچھره  شده کلثوم

! من میدونستم کھ تو چشمت بھ دره کھ من بازش کنم

! میدونستم کھ خیلی تنھایی،غریبی

فھمیدم ولی االن  من تمام احساسات رو از ھمون فاصلھ دور ھم می

!ردمبھ قولم عملم کردم کلثوم رو ھم او! خداروشکر میکنم کھ برگشتم پیشت

!اصال نفھمیدم کی ازسر شوق انقد اشک ریختھ بودیم ھم من ھم خسرو

با عشق نگاھش کردم و گفتم 

خیلی استرس داشتم ! من بھت ایمان دارم! خسرو تو برای من ھمھ چیزی+

قلبم  این دو روزه مردم و زنده شدم خواب بھ چشمم نمیومد ولی یھ چیزی تھ

!امکان نداره! بھم میگفت امکان نداره خسرو دست بھ کاری بزنھ و نشھ

! میدونستم کھ برمیگردی

وقتی اونطور خونی و مالی دیدمت دلم میخواست بمیرم خسرو خیلی حس 

! بدی بود

ھایی  کھ از شدت ضربھ خون مرده شده بودن رو روی لبم گذاشت  انگشت

و گفت 

! ھیس_

!دیگھ بھش فکر نکن ھر چی کھ بود تموم شد

!راستی کلثوم کجاست؟

با صدای تو دماغیم در حالی کھ  چشمامو بھ ھم میمالیدم گفتم 

! دونم؟ باورت میشھ اگھ بگم نمی+
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!فکر کنم تو ماشین نشستن

ماشین؟؟_

!آره ماشین دوست حبیب،پسر طلعت خانوم+

سری تکون داد و گفت 

! خیلی خوابم میاد تمام دیشب رو بیدار بودم_

پیشونیش رو بوسیدم و گفتم 

!خسرو مرسی بابت ھمھ چی امیدوارم الیق این ھمھ خوبی تو باشم+

پلکی زد و با ھمون آرامش ھمیشگیش گفت 

!ھستی پریچھره،ھستی_

! زود خوب شو کھ باید بریم خونھ+

!اونجا بدون تو خونھ نیست زندونھ

ره و دردش داره شروع  میتونستم متوجھ باشم کھ اثر بی حسی داره می

شد تشخیص  میشھ اینو از آشفتگی و صورت جمع شده اش بھ راحتی می

!داد

خواست غرورش بشکنھ و دردش رو بھ زبون بیاره من ھم ترجیح دادم  نمی

! تنھاش بذارم کھ استراحت بکنھ

لبخندی بھش زدم و گفتم 

!ھرچی خواستی بھم بگو من بیرونم+

مین ھ! سری بھ نشونھ تایید تکون داد و من با قدم ھای بلند ازش دور شدم

کھ از اتاق اومدم بیرون حبیب از رو صندلی بلند شد و گفت

خانوم؟ حال آقا چطوره؟_

!حبیب؟؟تو ھنوز اینجایی؟؟ من فکر کردم رفتی+

معلومھ کھ اینجام ،کجا برم؟؟ _

!آقا خسرو کم در حق ما خوبی نکردن
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و خواروند و گفت  کف سرش

!آقا حالشون خوبھ؟؟ میتونم ببینمشون؟_

!اگھ میشھ بعدا ببینیش! آره آره خوبھ خداروشکر ولی خوابید...آ+

!چشم خانوم_

من میخواستم کھ ازتون تشکر کنم واقعا لطف ...آقا حبیب راستش من+

..االن ..کردید اگھ کمک ھای شما نبود االن

پرید وسط حرفم و گفت 

رم آقا خسرو خرج دوا و درمون پد! خانوم من ھر کاری کردم وظیفم بوده_

کم  رو داده برامون خونھ اجاره کرده ھر چقد از بزرگی و جوونمردیش بگم

 این کوچیکترین کاری بود کھ میتونستم در جواب خوبی ھاش انجام! گفتم

!بدم

یکی  خدایا این مرد فرشتھ بود کھ تو جلد آدمیزاد آفریدی؟؟ مگھ میشھ کھ

! انقد خوب باشھ؟

خوام از عمر من کم کنی و بھ  خدایا ھمینجا تو ھمین مریض خونھ ازت می

خدایا بعد از خسرو بھ من فرصت زندگی نده ! عمر خسرو اضافی کنی

!جون منم بگیر و

!مونم خانوم بفرمایید بریم شما رو برسونم خونھ خودم تا صبح اینجا می_

! نھ من ھیچ جا نمیام...نھ+

   مشب من بمونم بھتره؛ فردا صبح دوباره میا! اینجا قسمت مردونھ است_

!دنبالتون کھ شما بیاین اینجا

!اصال خدارو چھ دیدی شاید تا فردا صبح خوب شد و مرخصش کردن

درست  اینجا یھ مرد بمونھ بھتره تا منی کھ نھ زبون اینا رو! گفت راست می

! و حسابی بلدم و نھ کمکی از دستم بر میاد

حبیب نگاه کردم و گفتم   ناچار بھ

!باشھ فقط جون شما و جون خسرو توروخدا یھ لحظھ ھم تنھاش نذارید+ 

!خیالت تخت خانوم! چشم_

خیلی گرسنم ! بھش لبخند زدم و پشت سرش بھ سمت خروجی حرکت کردم
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م بود دلم میخواست زود تر برسم خونھ و یھ چیزی بخورم سوار ماشین شد

کھ کلثوم و طلعت ھم زمان باھم گفتن

!خدا سالمتی بده ایشا�! خانوم جان بال بھ دور باشھ_

!ببخشید کھ شما ھم تو زحمت افتادین+

طلعت گفت 

اق حبیب برامون خبر اورد کھ صحیح و سالم از ات! این چھ حرفیھ دخترم_

! عمل در اومده خدارو صد ھزار مرتبھ شکر

کلثوم آغوشش رو برام باز کرد و گفت 

!دختر بیا اینجا بیینم دلم برات یھ ذره شده_

لبخند پھنی زدم و خودمو سپردم بھ آغوش مادرانھ اش و لب زدم 

!خیلی!  خیلی ترسیدم کلثوم+

دونم باید چیکار کنم  دورت بگردم الھی بھ وهللا کھ من از شرمندگی نمی_

!ھمش تقصیر منھ کھ آقا چاقو خورد

ھ رو از سینھ اش جدا کردم ماشین بھ حرکت افتاد تو اون تاریکی ب سرمو

ھای مھربونش زل زدم و گفتم  چشم

! دشمنت شرمنده باشھ+ 

م آخ کھ چقد حرف داشتم کھ باھاش بزن! دوباره سرمو تو آغوشش فرو کردم

.… فقط ثانیھ شماری میکردم کھ برسیم خونھ

 ھمین کھ بھ خونھ رسیدیم سریع  از ماشین پیاده شدم و رو بھ حبیب و

طلعت خانوم گفتم 

ا جون یھ دنیا ازتون ممنونم ایشا� ھر چی از خدا میخوایین بھتون بده م+

!خسرو رو بھ شما مدیونیم

طلعت از ماشین پیاده شد اومد نزدیکم و گفت 

خانوم جان خدای سر شاھده حبیب و خسرو واسھ من ھیچ فرقی ندارن _
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سالم  خدا سایشو باالسرمون نگھ داره ایشا� کھ ھمیشھ! جفتشون پسرای منن

!سالمت باشن

لبخند زدم کھ بھ سمت  حبیب خم شد و گفت 

مادر برو بھ سالمت تا صبح چشم رو ھم نذاری بیدار بمون اگھ چیزی _

! الزم بود برو تھیھ کن

! حبیب چشمی گفت و بعد از پیاده شدن کلثوم گازش رو گرفت و رفت

دستامو رو سینم بغل کردم و گفتم

!بیاین بریم خونھ! خیلی ھوا سرده+

طلعت گفت 

!آقامون تنھاست! من برم_

دستشو گرفتم و گفتم 

! اگھ میتونی امشب بیا پیش ما+

! دونی مادر جان شوھرم ناخوش احوالھ باید کنارش باشم خودت کھ می_

! بازم خیالم راحتھ کھ کلثوم ھست! وگرنھ حتما میموندم پیشت

! باشھ برو بھ سالمت+

!گونم رو بوسید و از کلثوم ھم خدافظی کرد و رفت

 وارد حیاط شدیم درو قفل کردم ھمھ جا تاریک بود دست کلثومو گرفتم و

ستم باھم وارد پذیرایی شدیم المپ ھا رو روشن کردم بھ سمتش برگشتم خوا

!!چیزی بگم کھ با دیدن زخم ھای صورتش الل شدم

دور چشمش کبود شده بود گونھ ھای پر از جای زخم بود و زیر چشمش 

!خون مرده بود

چنگی بھ صورتم زدم و گفتم 

کلثوم؟؟ چرا صورتت اینجوری شده ھا؟؟ مگھ اون نامردا تورو ھم +

زدن؟؟

سرشو انداخت پایین و گفت 

!نھ خانوم دستشون بھ من نرسید_

!پس چرا انقد صورتت زخمیھ+
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بقچھ کوچیکش رو گذاشت زمین و بھ نزدیک ترین پشتی تکیھ داد و گفت 

! بیا اینجا بشین_

کنارش نشستم با دست ھای پینھ بستھ اش دور دھنش رو پاک کرد و گفت 

دن بھ از اون وقتی کھ شما فرار کردید ھر روز جواھر و امیر بھادر میفتا_

ی منم ھر چ! جونم و کتکم میزدن و ازم میخواستن کھ جای شما رو لو بدم

!!قسم آیھ میخورم کسی باورش نمیشد کھ خبر  ندارم

 روزی نبود کھ ازشون کتک نخورم حتی چند بار منو ھم از خونھ بیرون_

! تا صبح جلوی در از سرما ھزار بار مردم و زنده شدم! کردن

دست ھامو گرفت تو چشام زل زد و ادامھ داد 

!چی کشیدی مادر  برات اونشب تو بمیرم_

اخت یا یادآوری اون شب نحس قلبم مچالھ شد لبخند تلخی زدم کھ سرشو اند

پایین

مادر بخدا من ھیچی نگفتم حتی رابطھ  پریچھره از من کینھ بھ دل نگیری_

! دونم شما و آقا امیر خسرو رو کتمان کردم و گفتم چیزی نمی

ون لعنتیا برای الپوشونی کثافت کاریاش! ازشون متنفرم! لعنت بھ ھمشون+

! ھرررر کاری! دست بھ ھر کاری میزنن

ھا  خدایا باید تقاص این روز!  توروخدا منو حالل کن کھ انقد کتک خوردی

!رو ھمشون پس بدن

قطره اشکی از گونش چکید سریع پاکش کرد و گفت 

وقتی کھ دیدن از من آبی گرم نمیشھ در بھ در دنبال مھری گشتن و _

ھ تھدیدش کردن کھ اگ! باالخره پیداش کردن و برش گردوندن بھ اون خونھ

ھمھ چیز رو تعریف نکنھ میشکنش کھ مھری ھم در اضای لو دادن ھمھ 

این خونھ واسھ خودش  چیز از جواھر خواست کھ یھ اتاق بھش بده و تو
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!جواھر ھم قبول کرد و مھری ھمھ چیزو گفت! زندگی کنھ

!حتی گفت کھ منو آقا امیر خسرو برات غذا میوردیم

 بعدش  ھم اعتراف کرد کھ تو غذا سم ریختھ کھ بدم تو بخوری و دقیقا

!ھمون زمانی بوده کھ شما لب بھ ھیچی نمیزدی

بغض دیگھ نذاشت بیشتر در این ادامھ بده سرشو انداخت پایین و گفت 

!آتیش میزدم  اگھ چیزیت میشد من خودمو_

مات و مبھوت گفتم 

وقتی فقط و فقط یھ ھمخونھ ! آخھ من چھ ھیزم تری بھ مھری فروختم؟+ 

ندگی بود با خسرو و قبلش باھم قول و قرار گذاشتھ بودن کھ سوری با ھم ز

ن کنن و اون موقع خسرو میخواست خونشو جدا کنھ تقصیر منھ؟؟ ھا؟؟ بھ م

! چھ ربطی داشت؟

عصبی پوفی کشیدم و بعد از سکوت طوالنی گفتم 

 دیگھ ناراحت نباش ھر چی کھ بود تموم شد خداروشکر کھ تو ھم اومدی+

یم بخدا من حال روح! پیشمون و باھم اینجا زندگی میکنیم دیگھ گریھ نکن

دونم واسھ کدومش  داغونھ نگاه بھ چھره خندونم نکن انقد درد دارم کھ نمی

بذارم  اگھ تو ھم اینجوری بی تابی کنی دیگھ من باید سرمو! غصھ بخورم

...زمین

پرید وسط حرفم 

! باشھ  دیگھ تمومش میکنم! نھ اینجوری نگو...نھ_

فین فین کرد خواست چیزی بگھ کھ گفتم 

!کلثوم؟+ 

جانم؟؟_

از پدر مادرم خبری داری؟+ 

از ھمون روزی کھ اومدن قشقرق بھ پا کردن رفتن کھ ...نھ واال _

البتھ ک...رفتن
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روسریش رو مرتب کرد با زبونش لب ھاشو خیس کرد کھ گفتم 

چخبر شده؟؟! حرفتو بگو+

! بینشنیدم خانواده ای کھ اومده بودن خاستگاری گل اندام خیلی آدم حسا_

! چھار شبانھ روز تو آبادی عروسی بود

!ھمھ رو ھم دعوت کردن! یھ عروسی ای گرفتن کھ بیا و ببین

پوزخند زدم و گفتم

!اونوقت عروسی حسابی گرفتنشون واسھ بقیھ! ندارم ندارمشون مال منھ+

کنھ چشمش  کلثوم یکی سگش گم بشھ تا چند ماه ناراحتھ ھر جا رو نگاه می

! دنبال سگشھ

اونوقت پدر مادر من چی؟؟ اصال من براشون اھمیت ندارم کھ باشم یا 

!!نباشم پاشدن تو این وضعیت عروسی گرفتن؟

 بھ جای ھمھ نداشتھ ھات االن یھ مرد...قربون چشم ھای خوش رنگت بشم_

دنیا رو گلستون  واست! مثل کوه پشتتھ! باال سرت داری کھ مثل شیر میمونھ

!میکنھ

ناراحت نشو مادر جان ولی پدر مادری کھ نصفھ شب بی محلت کنن و از 

!کنھ؟ صد تا دشمن بدتر باشن االن تظاھر بھ ناراحتی کھ دردی رو دوا می

! از خاطرات اون آبادی نحس بیا بیرون و فراموش کن ھمھ چیزو

بوسھ ای رو گونم کاشت و گفت

پریچھره ببینم اینجا خونھ خودتونھ؟؟ _

خندیدم و گفتم 

!آره+

رخی از جا بلند شد و چ! وای وای ماشاهللا مثل خونھ ھای اعیونی میمونھ_

تو خونھ زد و ادامھ داد 

ت ببین چقدر دوست داره کھ ھمچین خونھ زندگی رو برا! ھزار ماشاهللا_

! فراھم کرده

!کنھحاال تازه اولشھ یھ بچھ ازش داشتھ باشی ببین برات چی کارا کھ نمی

332



ون مگھ من میتونستم دوباره باردار بشم؟؟ بخاطر ا! لبخند رو لبم ماسید

سقطی کھ داشتم یعنی امکان داشت کھ دوباره بتونم حاملھ شم؟؟ یعنی 

میشد؟؟

چرا رفتی تو فکر؟! چیشد؟_

! ھیچی... ه+

اینجا  میگما خانوم جان واال من خجالت میکشم اینجا با شما زندگی کنم من_

!مزاحمم

! تو مثل مادر منی! کلثوم این چھ حرفیھ کھ میزنی! وا+

! ھر چی محبت از مادر خودم ندیدم از تو دیدم اندازه دنیا دوست دارم

خسرو بھم قول داده یھ ! تازه قراره عروس بشم لباس عروس بپوشم

بھ قولش خودش عروسی ای کھ تو تاریخ !  عروسی قشنگ برام بگیره

!بنویسن

کلثوم مھربون نگاھم کرد و گفت 

! الھی دورت بگردم کھ چشمات داره میخنده_

دستاشو گرفت سمت آسمون و گفت 

…خدایا شکرت کھ باالخره این دختر ھم رنگ خوشبتی رو دید_

 

خندیدم  و گفتم 

بیم فردا کلثوم خیلی گرسنمھ بیا بریم یھ چیزی آماده کنیم بخوریم  و بخوا+ 

!خسرو مرخص میشھ کلی کار داریم

سری تکون داد و گفت 

!راستی_

رفت کنار بقچھ رو زمین نشست و گفت 

! یھ سری وسایل برات اوردم_

!بیا اینجا بشین
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! کنارش نشستم و بھ بقچھ نگاه کردم  چین ظریفی بین ابرو ھم دادم

!بوی اون آبادی نحس...بقچھ ای کھ بوی تنفر میداد

گره اش رو باز کرد و گفت 

! من در تمام طول زندگیم تا بھ اینجا ول معطل بودم پریچھره_

!فکر کن ثمره ی این ھمھ سال کار کردن فقط ھمین یھ بقچھ اس

سری تکون دادم و با ناراحتی نگاھش کردم کھ گفت 

این   وقتی از خونھ انداختنت بیرون من نصف شبی رفتم داخل اتاقت و_

اید گفتم ش! کاغذ ھا سجل ھا و یھ گردنبند رو  پیدا کردم و برشون داشتم

!چیز مھمی باشھ کھ اونجا قایمش کردی

ذوق زده بھ کلثوم نگاه کردم و گفتم 

وای کلثوم اونا رو اوردی با خودت؟+ 

!بلھ خانوم جان اجازه بدید_ 

ھ میدونستم ک!لباس ھای کھنھ اش رو کنار زد مدارک رو گذاشت تو دستام

ش لبخند پھنی بھ کلثوم زدم و محکم گونھ ا! چشمام داره برق میزنھ  االن

روبوسیدم و گفتم 

کردن این مدارک ناراحت بودم   الھی قربونت برم نمیدونی کھ چقد از گم+

! خداروشکر کھ تو برشون داشتی

!مدام فکر میکردم کار جواھر باشھ

!!آره جواھر اتاقت رو ریختھ بیرون ولی چیزی پیدا نکرد_

...و اینکھ 

!یھ چیز دیگھ ھم برات اوردم

!چی؟+

!!سجل خودت رو ھم اوردم_

در حالی کھ چشمام داشت از حدقھ میزد بیرون گفتم 

چیییی؟؟ چیو اوردی؟؟ +

سجل منو از کجا پیدا کردی؟؟؟

پدر مادرت اوردن دادن بھ جواھر گفتن فکر نکنید ما از چیزی خبر _
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م و من ھم جواھر رو تعقیب کرد! داشتیم اینم سجلش کھ بھتره بمونھ اینجا

! برش داشتم  نصفھ شب رفتم

نھا میدونستم کھ تو منو اونجا ت! من میدونستم کھ آقا خسرو میاد دنبالم

! نمیذاری

بغلش کردم و گفتم 

!چیکار میکردم ھا؟  کلثوم اگھ من تورو نداشتم+

!واقعا ازت ممنونم! دونی چھ لطف بزرگی در حق من کردی؟ می

از  برای عقد با خسرو بھتره کھ قبلش! دخترم من کاری نکردم وظیفم بود_

!امیر بھادر متارکھ کنی بعد با خیال راحت با خسرو عقد کنی

چطور متارکھ کنم؟ +

حق ! برای متارکھ باید ھر دو طرف باشن در ضمن من عروس خونبسم

! متارکھ ندارم

رنگ نگاھش عوض شد و گفت 

! نمیدونم مادر_

!حاال فعال بذار آقا خسرو برگرده تا ببینیم چیکار میکنیم

حاال لباس عروسی انتخاب کردی ؟؟

قند تو دلم آب شد و گفتم 

!نھ بابا حاال ھیچ کاری نکردیم+

! پیشونیم رو بوسید من ھم دستش رو بوسیدم و دوباره ازش تشکر کردم

چای  باھم رفتیم داخل مطبخ و دقایقی بعد با یھ سینی نون و پنیر سبزی و

! برگشتیم

یادمھ   ھم گرسنھ بودیم و بی سر و صدا مشغول خوردن شدیم  جفتمون

!خندیدیم اونشب تا نیمھ دم دمای صبح  بیدار بودیم و فقط می

ه تو این خونھ باید ھمیشھ صدای خنده ھامون پخش بشھ؛ غم تو اینجا را
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!نداره

نو آره من با خودم داده بودم کھ اجازه ندم  تو کلبھ کوچیک خوشبختی م

!خسرو غم داخل بشھ

!برای ھمیشھ....فقط شادی و شادی و شادی

مھ جا با اینکھ شب دیر خوابیده بودیم ولی صبح زود کلثوم بیدار شده بود ھ

! رو آب و جارو کرده بود و صبحانھ آماده کرده بود

!دونم کھ خیلی شکموعھ می! جای خسرو خالی

خوردیم صدای در بھ گوشم رسید رو بھ کلثوم  ھمینطور کھ داشتیم چای می

گفتم 

!حتما طلعت خانومھ+

ھمین کھ خواستم از جا بلند بشم کلثوم گفت 

! من میرم باز میکنم_

دسم لبخند زدم و از پشت پنجره بھ بیرون نگاه کردم کلثوم درو باز کرد ح

! درست بود

انگار کلثوم چند بار دعوتش کرد کھ بیاد داخل ولی ! طلعت خانوم بود

دوتا  کلثوم با خوشحالی پا تند کرد پلھ ھا رو! طلعت یھ چیزایی گفت و رفت

یکی کرد اومد داخل  کھ گفتم 

!چخبر شده کلثوم خوش خبر باشی+

در حالی کھ نفس نفس میزد گفت 

طلعت خانوم گفتن کھ از مریض خونھ خبر رسیده کھ حال آقا خسرو _

مثل بچھ ھا ! کنن یکی دوساعت دیگھ میرسن خوب شده دارن مرخصش می

از خوشحال ذوق کردم و باال پایین پریدم و گفتم

! کلثوم میشھ ناھار درست کنی من بلد نیستم+ 

تا من ناھار درست کنم و ! معلومھ کھ میشھ خانوم جان دورت بگردم_

!بھ خودت برس  خونھ رو مرتب کنم شما ھم یکم

با خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم 

!آره من ھم برم حموم+
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ابرویی باال انداخت و گفت 

ا واال اینجا خطرناکھ م! مگھ این نزدیکی ھا گرمابھ ھست خانوم جان؟_

آقا  غریبیم میری بیرون خدای نکرده اتفاقی می افتھ اون وقت من میمونم و

! خسرو

قھقھھ زدم و گفتم 

! کلثوم گرمابھ ھمین پایینھ+

!چرا انقد نگرانی ھمش؟

گرمابھ پایینھ؟ ! چی؟_

!مگھ میشھ؟

!کردم آره منم اولش باور نمی+

چشمک زد و گفت 

یدم باشھ پس تا دیر نشده برو بھ خودت برس من تمام کار ھا رو انجام م_

!خیالت راحت

! لباس ھای تمیزم رو از داخل کمد برداشتم و راھی گرمابھ شدم

 گنوام کھ االن انقد تر و تمیز شده و آخ آخ یعنی من ھمون دختر روستایی بو

ره حموم و کلی بھ خودش میرسھ و لباس تازه  ھر چند روز یھ بار می

! میپوشھ

یعنی من ھمون پریچھره ای ھستم کھ تو نصف عمرم رو تو طویلھ خونھ 

! آره ؟! جواھر و آقاجونم گذروندم و بوی بدم تا چند متریم پخش میشد؟

ید کھ نھ نھ باورم نمیشھ این دختر گیسو کمند با چشم ھای سبز و پوستی سف

! یھ نموره چاق شده و بگی نگی آب زیر پوستش رفتھ من باشم

منی کھ ھمیشھ صورتم پر از کبودی و جای زخم بود حاال واسھ خودم 

!خانومی شدم

 دیگھ مثل قبول نبود کھ! آب کھ داغ شد کنار حوض نشستم و خودمو شستم
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! حموم کردنم طول بکشھ چون دیگھ تمیز بودم

! ھمیشھ خوشبو بودم

! مثل دختر ھای خانواده خان

! بعد از اینکھ حسابی خودمو شستم لباس ھامو ھم شستم

چقد خوبھ کھ مجبور نیستم لباس ھارو با آب سرد چشمھ بشورم ! آخیش

!جوری کھ سرما تا مغز استخونم سرایت کنھ

م آخ کھ چقد دل! بوی آبگوشت بھ مشامم خورد! حولھ رو دور خودم پیچیدم

اینجا دیگھ کسی نیست کھ غذامو ازم ! لک زده بود برای دستپخت کلثوم

یده لباس ھایی کھ خسرو برام خر! میتونم یھ دل سیر آبگوشت بخورم! بگیره

 بود انقد زیاد بود کھ ھنوز ھر بار کھ حموم میکردم یھ دست لباس نو

! رسید میپوشیدم و فرصت بھ لباس ھایی کھ یھ بار پوشیده بودم نمی

رسید با یھ  این بار یھ  بولیز یشمی بود کھ تقریبا بلندیش تا پایین باسن می

! شلوار مخمل براق انتخاب کردم

! لباس ھامو کھ پوشیدم حولھ رو دور سرم پیچیدم و آب موھامو گرفتم

میخواستم جلوی آفتاب زود موھام خشک بشھ و شونھ بکشم و مثل ھمیشھ 

 از گرمابھ خارج شدم سر پلھ ھا نشستم و مشغول خشک!مرتب دورم بریزم

ت کلثوم در حال مرتب کردن تخ! کردن موھام شدم و بعد ھم رفتم تو خونھ

! بود و زیر لب با خودش یھ سری آھنگ میخوند

 صدای بستھ شدن در رو کھ شنید بھ سمتم برگشت و با دیدنم کل کشید و

گفت 

! چشم قشنگم....لی لی لی لی لی_

! ماشاهللا ھزار ماشاهللا! عروس قشنگم

!چشمم کف پات خانوم جان! چھ لباس ھای قشنگی! چھ موھای پر پشتی

خندیدم و گفتم 

کلثوم لباسام بھم میاد؟؟+

!انگار کھ برای تو دوختنش! آره معلومھ کھ میاد_

! اینا رو خسرو برام خریده+ 
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اومد سمتم موھای طالیی لختم رو نوازش کرد و گفت 

! اووووم چھ بوی خوبی میدی+

فید ایشا� تو لباس س! مبارک باشھ دخترم! خودت کھ گلی بوی گل ھم میدی

!ببینمت

خندیدم و گفتم 

!راستی برای ناھار چیکار کردی؟....ایشا�+ 

!آبگوشتت کھ کل محلھ رو برداشتھ بوی

 واال جونم برات بگھ کھ آبگوشت گذاشتم با سیر ترشی و سبزی تازه و_

!نون محلی خانوم جان بیا و ببین چی کردم

دھنم آب افتاد ریز خندیدم کلثوم چشمکی بھم زد و گفت 

!من برن لباس ھاتو بشورم_

!خودم شستم کلثوم الزم نکرده خودتو اذیت کنی+

جا خانم جااان این چھ کاری بود کھ کردی آخھ برای چی شستی پس من این_

!چھ کاره ام؟

دستشو گرفتم و گفتم 

!مادر من و خسرو....کلثوم تو مادری+ 

با این حرفم بغض کرد چشماشو بھم مالید و گفت 

....ای کاش! ای کاش یھ پسر مثل خسرو و یھ دختر مثل تو داشتم! آخ_

اشک تو چشمام حلقھ زد کھ فوری اشکاشو پاک کرد و گفت

! ببخشید توروخدا گریھ نکن شگون نداره مادر جان_

با صدای زنگ در از جا پریدیم لب گزیدم و گفتم 

از مطبخ اسپند رو بردار دود کن ...کلثوم... کلثوم! وای وای اومدن+ 

!!!بدو

یی شال سفیدم رو روی سرم انداختم و قرآن رو از روی کمد برداشتم دمپا
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! ھامو پوشیدم و دویدم سمت در

 بدون درنگ بازش کردم با دیدن خسرو کھ دستش رو بھ گردنش آویز کرده

دلم پاره  بود و موھای خوش حالتش کھ زیر باند پیچی بھ ھم خورده بود بدنم

!شد

بھ صورت رنگ پریده اش نگاه کردم و گفتم 

سعی میکرد دردش رو پشت چھره ! لبخند زد! سالم خسرو خوش اومدی+

آرومش مخفی کنھ اما من دیگھ خسرو رو حفظ بودم مثل کف دستم 

تازه اونجا بود کھ متوجھ ! کنھ شناختمش میدونستم کھ داره حفظ ظاھر می می

!حضور حبیب شدم کھ دست خسرو رو گرفتھ بود

مد ھمین کھ نگاه منو دید زیر لب سالم داد کھ جوابش رو دادم کلثوم او

بیرون و گفت 

 سالم آقاجان خیلی خوش اومدی ایشا� کھ ھمیشھ بال ازتون دور خدا_

!حافظتون باشھ و سایھ اتون باال سرمون

بعد ! قرآن رو سمت خسرو گرفتم کھ بوسید و از  زیرش دوسھ بار ردشد

ی دستمو گرفت بھ سخت! ھم اسپند رو از کلثوم گرفتم و دور سرش چرخوندم

! وارد حیاط شد

کلی بھ حبیب تعارف کردم کھ بیاد داخل اما قبول نکرد و گفت مادرم 

! تنھاست

کی رو تش! خسرو بھ کمک من و کلثوم از پلھ ھا باال رفت و وارد خونھ شد

! کھ کلثوم براش پھن کرده بود دراز کشید

کنارش نشستم و گفتم 

کلثوم چایی ھست بیاری؟+

!چشم االن میارم! بلھ خانوم_

ھمین کھ کلثوم از خونھ بیرون رفت لبخند زدم و گفتم 
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!عزیزم بھتری؟+

مگھ میشھ بانوی زیبایی مثل تورو ببینم و بھتر نشم؟؟_

!بیار نزدیک  سرتو

تو  طبق گفتھ اش عمل کردم بوسھ ای از عشق رو پیشونیم کاشت سرشو

موھام فرو کرد و چندین و چند بار نفس عمیق کشید و گفت 

!اوووووم دلم برای عطر موھات تنگ شده بود_

خواستم سرمو عقب بکشم کھ با دستش مانعم شد کمرم رو سفت نگھ داشت 

! عمیق بو کشید و بوسھ ی ریزی زیر گلوم زد  و دوباره گودی گردنم رو

!ضربان قلبم رفت باال و نفس ھام بریده بریده شد

کنار گوشم زمزمھ زد 

!ببینمت خوشگل خانوم_

سرمو بلند کردم و تب دار نگاھش کردم محو چشمام شد و گفت 

!برای کی خودتو انقد خوشگل کردی؟_

سرمو نزدیکش کردم و گفتم 

! برای تو+

آره؟؟! میخوای منو دیونھ کنی؟_

!اوھوم+

ابرویی باال انداخت و گفت 

! گفتھ باشم! پشیمون میشیا_

صدای قلبش ! سرمو رو سینھ اش گذاشتم! خندیدم و خبیثانھ نگاھش کردم

! داشت گوشمو کر میکرد

خندیدم و گفتم 

!؟ ھوم؟!این قلبت چرا انقد تند میزنھ+

!یھ کاری نکن بلند شما! اذیتم نکن پریچھره_

زل زدم تو چشماش و شمرده شمرده گفتم 

!مثال میخوای بلند شی چیکار کنی ھووومم؟_

نده بھ لب ھام خیره شد سرشو نزدیکم کرد کھ عقب کشیدم و با صدایی کھ خ
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میزد گفتم   توش موج

آقای محترم چیکار داشتی میکردی ھا؟؟+

!داشتم عشقم رو میبوسیدم_

!نھ خیر من اجازه نمیدم+

!د نکن دختر اذیتم نکن دیونھ میشماااا_

قھقھھ زدم و گفتم 

!تو فقط بلد تھدید کنی آقا خسرو+

چشماشو ریز کرد و گفت 

!ای جوجھ فسقلی صبر کن االن بھت میگم تقاص اذیت کردن من چیھ_

!!ھمین کھ خواست  نیم خیز بشھ کلثوم تقھ ای بھ در زد و وارد شد

بھ نشونھ ی کور خوندی دادم   پقی زدم زیر خنده و چندین بار ابروھامو

! باال

خسرو دندان قروچھ ای کرد و گفت 

! بذار خوب بشم! مگھ اینکھ دستم بھت نرسھ_

با لحن بچگانھ گفتم 

!رسھ ھیچ کاری نمیتونی بکنی دستتم بھم نمی+

!بینیم حاال می_

!میبینیم+

گفت   کلثوم کھ از کل کل کردن ما تعجب کرده بود سینی رو گذاشت وسط و

!آقا حالتون بھتره؟+

خسرو سری تکون داد و بھ من اشاره کرد و گفت 

!حالم بھتره! اگھ بعضیا اجازه بدن بعلھ+

اخمی کردم و گفتم 

!دروغ میگھ کلثوم من کاریش نکردم! اصال بھ من چھ ربطی داره+ 
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من دارم دروغ میگم؟؟ کی بود کھ اومد اینجا اعصاب منو ...عھ ...عھ_

خورد کرد منو اذیت کرد؟؟

کھ داشتی چیکار میکردی بگم بگم؟؟  میخوای بگم+

خسرو خجالت کشید صورتش سرخ شد و با چشماش بھ کلثوم اشاره کرد و 

!لب گزید

ازش رو گرفتم و گفتم 

!خودت شروع کردی میخواستی با من کل کل نکنی+

ن من کی کل کل کردم؟ اصال اشتباه کردم منو بردارید ببرید بیمارستا_

!خوام ھمونجا بمونم می

بھ سمت کلثوم خم شدم و گفتم 

فھمن نگرانشون شدیا  تا می! مردا ھمشون لنگھ ھمن! کلثوم میبینی+

آقا خونی و مالی برگشتھ منو نصف !! اینجوری ادا در میارن واسھ آدم

!کشھ العمر کرده حاال واسھ من داره خط و نشون می

دستامو رو سینم قفل کردم و ادامھ دادم 

عوض عذرخواھیتھ؟؟! خوبھ واال+

وال ا! زنا ھم ھمشون از یھ چیز خیلی ساده داستان درست میکنن! نگا نگا_

کھ من ھمون شب ازت عذرخواھی کردم دوما تو االن از جون من چی 

میخوای؟ چرا ھی گیر میدی؟ 

!کلثوم من بھ خسرو گیر دادم؟ نھ جان من راستشو بگو؟+

نگاه از کلثوم گرفتم و گفتم 

!کنھ تویی اونی کھ داستان درست می+_

!حاال ھم بیخودی تالش نکن نمیتونی کلثوم رو بکشی تو تیم خودت

ی چشم غره ای بھش رفتم و بھ چایی نگاه کردم کھ خیلی وقت بود تو سین

! بود

با دلخوری گفتم 

!کلثوم چایی اورده بخور+

!نمیخورم_
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!باید بخوری+

خواد  چایی بخورم زوره مگھ؟؟ دلم  نمی! عجبا_

عھھھ پس اون موقع کھ بھ کلثوم گفتم چایی بیاره برای چی نگفتی +

خورم ھا؟ نمی

!خواد اون موقع دلم چایی میخواست االن نمی_

خواد؟؟  چرا نمی+

!چون تو ناراحتش کردی_

...نگا کلثوم الکی ھمش ھر چی میشھ میندازه گردن من اصال من  +

کلثوم پرید وسط حرفم و گفت 

!!پرید بھ ھم آخھ چرا مثل بچھ ھا می! چخبرتونھ؟! واااای سرسام گرفتم_

!ھمش تقصیر پریچھره اس_

!ھمش تقصیر خسروعھ!  نھ خیرم+

کی بود شروع کرد ھا؟؟_

خواستم جواب بدم کھ کلثوم گفت 

! اھم...اھم _

لثوم لبامو تو دھنم جمع کردم ک! سرمو انداختم پایین و خندم رو قورت دادم

 از جا بلند شد سینی چای رو برداشت و بھ سمت در حرکت کرد با صدایی

کھ توش خنده موج میزد گفتم 

کلثوم کجا میری؟؟+

بدون اینکھ جواب بده  ھمینطور کھ زیر لب غرولند میکرد درو بھ ھم 

!کوبید

!الاقل چایی رو بذار باشھ+

! نشنید رفت_

دونستم اگھ  بدون اینکھ بھ خسرو نگاه کنم چشم دوختھ بودم بھ در می

!نگاھش کنم از خنده میترکم

ببینمت؟؟_

سکوت کردم 
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!قھری؟_

شم تو قیافھ طلبکارانھ بھ خودم گرفتم و برگشتم طرفش اما ھمینکھ با ھم چ

!چشم شدیم دوتایی پقی زدیم زیر خنده

!جلو کلثوم آبرومون رفت! خسرو خیلی بد شدا+

زن باید از مردش اطاعت ! تقصیر توعھ دیگھ ھی بھ من جواب پس میدی_

!کنھ

اخمی کرد سینھ اش داد جلو وبا صدای التی گفت 

زززززن؟؟؟کجاااایی؟؟ _

!!!بیا پاھامو ماساژ بده ضعیفھ

!انقد خندیدم کھ اشکم در اومد! دستمو گذاشتم دھنم و خندیدم

دستمو مشت کردم و آروم کوبیدم رو سینھ مردونھ اش و گفتم 

!خدا بگم چیکارت نکنھ دل درد گرفتم+

! گفت ھیچوقت زیاد نخند یادش بخیر خانوم جونم ھمیشھ می

!کنھ وگرنھ صدای خنده ھات غم رو بیدار می! اگر ھم خندیدی بلند نخند

د کاش تو اون خونھ انقد بلن! آخ خانوم جون کاش این حرفت یادم میموند

! خندیدیم کھ غم بیدار نشھ نمی

.....ای کاش

.

.

دو ھفتھ از  برگشت خسرو بھ خونھ گذشت بود دیگھ زخم ھاش خوب شده 

! بود بخیھ ھاشم کشید و سرپا شد

شد و باھاش  گذشت عشق من بھ خسرو بیشتر و بیشتر می ھر روز کھ می

تنھا چیزی کھ این وسط بود این بود کھ من ! احساس خوشبختی میکردم

! نمیتونستم اسم نحس امیر بھادر رو از زندگیم پاک کنم
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خواستم کھ تا ابد  من می! ھر چند مگھ یھ خطبھ ی عربی برای من مھم بود؟

 مال خسرو باشم و باھاش زندگی کنم حتی اگھ برای ھمیشھ اسمش نره تو

! سجلم

! زندگی با امیر بھادر گناه نبود؟

! دقیقا کدوم قسمتش مطابق با دین بود؟

! زوری سر سفره نشوندنم؟

ھر شب و ھرشب بھم تجاوز کردن؟؟ 

د؟؟ اینکھ وقتی عادت بودم امیر بھادر مثل یھ حیوون باھام نزدیکی میکر

این مرد بھ من حالل بود و اونوقت مردی کھ ھمھ جوره ھوامو داشت 

دوستم داشت بھم احترام میذاشت حتی زندگیشو بھ خاطر من بھ خطر 

قانون  دل من قاعده و! انداختھ بود برای من حرام بود؟ من اینو قبول نداشتم

!خودشو داشت و دل خسرو ھم ھمینطور

خسرو توسط یکی از آشنایانش تو تھران تونست واسھ من یھ سجل نو 

  سجلی کھ قرار بود این بار اسم قشنگ خسرو بھ عنوان ھمسر تو! بگیره

دیگھ چی میخواستم از خدا؟ !  سجلم ثبت بشھ

ھ مھم تر از ھم! کلثوم برامون مادری میکرد خسرو برای من ھمھ چیز بود

و  با ارزش ترین داریی من بود و من قسم خورده بودم کھ با جون! ی دنیا

! تمام توانم از این دارایی محافظت کنم و قدرش رو بدونم

گذشتن تا اینکھ خسرو گفت باید برای خرید بریم  روز ھا از پس ھم می

 عجیب! معمولی ترین لباسم رو پوشیدم و چادرم رو سرم کردم!  داخل شھر

م بود کھ خسرو داخل خرید ھاش برام چادر نذاشتھ بود و حاال من باز ھ

د ھمون چادر اون عمارت رو پوشیده بودم کھ از  چند جا وصلھ خورده بو

.…و سوراخ شده بود

 !رو بھ روی آینھ ایستادم روسریم رو مرتب کردم بھ خودم نگاه کردم 
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دیگھ ! پوست صورتم سفید شده! از وقتی کھ اومدم تھران چقد عوض شدم

! خبری از زخم ھای روی انگشتام نیست

دیگھ ! پوشم ھمیشھ لباس ھای تازه و شیک می! ده بدنم دیگھ بو عرق نمی

! خنده آره من چشمام می! چشمام خوشحالھ! حالم خوبھ! گریھ نمیکنم

د با حلقھ شدن دست ھای خسرو دور کمرم چشم از آینھ گرفتم و نگاھش کر

و لبخند زدم کھ گفت 

خانومم حاضر شدی بریم برات لباس عروس بخرم؟_

قند تو دلم آب شد خندیدم و چشمامو بستم و گفتم 

کلثوم کجاست؟+

!منو تو،تو خونھ تنھاییم! رفتھ خونھ طلعت خانوم_

 چشمامو باز کردم و از آینھ بھ قیافھ شیطونش و نگاه معنا دارش چشم

فل دوختم لب گزیدم و برگشتم سمتش خواستم چیزی بگم کھ لبم تو لبھاش ق

دستشو محکم تر از قبل دور ! صدام خفھ شد و حرفم تو دھنم موند! شد

م بھ صدای ضربان قلبم رو  میتونست! کمرم حلقھ  کرد و منو عاشقانھ بوسید

بعد از مدتی من ھم شروع کردم بھ ھمراھی ! دلم گرم شد! راحتی بشنوم

دستاشو دور صورتم قاب کرد خودشو عقب ! کردن باھاش و نرم بوسیدمش

کشید و پیشونیش رو بھ پیشونیم چسبوند و نفس نفس زد و زمزمھ کرد 

! من میمیرم برات_

! اندازه تمام این دنیا دوست دارم

میتونی احساسم رو بفھمی؟؟

سری بھ نشونھ تایید تکون دادم دستمو سمت چپ سینھ اش گذاشتم و 

گرفتم از یقیھ لباسش و بھ سمت ! ضربانش رو زیر دستم احساس کردم

تخت ھلش دادم و گفتم 

! منم دوست دارم+

آب دھنم رو قورت دادم و بھ ! رو تخت نشست و منو رو پاھاش نشوند

!چشماش خیره شدم

!چشم ھایی کھ مملو بود از نیاز،از دوست داشتن،از عشق،از صداقت
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و من نھ یکبار بلکھ بار ھا و بارھا صداقت و معرفت رو تو چشماش و 

 اگھ فقط یھ نفر تو دنیا باشھ کھ من بتونم باھاش! حرکاتش دیده بودم

بود خوشبخت بشم اون خسرو

تب دار نگاھش کردم و دستمو رو کتفش حرکت دادم و غده ی گرد زیر 

دستی بھ تھ ریشش کشیدم و گفتم ! گلوش رو بوسیدم

یجوری تو قلبم لونھ کردی کھ چشمام جز تورو ! مرد مھربون من+

! و قلبم فقط و فقط برای تو میزنھ! گوشام جز تورو نمیشنوه! بینھ نمی

من دلم میخواد ! این احساس رو داشتھ باشم کردم بتونم ھیچوقت فکر نمی

...فقط و فقط تو...دلم میخواد تمامم مال تو باشھ ! برای تو باشم

! برای ھمیشھ

بگذار گم ! آه...ماند عطر سکوت آور گل یاس است آنچھ از شب بھ جا می

شوم در تو

کس نیابد دگر نشانھ ی من

روح سوزان و آه مرطوب بود بر تن ترانھ من

ر با پر روشنی سف...بگذار زین دریچھ باز خفتھ در پرنیان رویا ھا...آه

!بگذرم از حصار دنیا دانی از زندگی چھ میخواھم؟! گیرم

پای تا سر تو! تو باشم...من

زندگی گر ھزار باره بود

..بار دیگر تو بار دیگر تو

!ھایی رو با زجھ صبح کردم؟ میدونی چھ شب_

د اما نتونستم کاری کنم شبایی کھ تو در! شب ھایی کھ من مردم از عشقت

....کشیدی و من

!! روی لبھاش گذاشتم  اینبار من بودم کھ لبامو

! خواستم احساس اون لحظھ ام رو ھیچی خراب کنھ نمی
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! خواستم باز ھم یاد خاطراتم بیفتم نمی

 بعد از بوسھ تقریبا طوالنی لب ھامو نزدیک گوشش بردم و زمزمھ کردم

!دیگھ از گذشتھ ھیچی نگو! ھیچی نگو خسرو! ھیس+

دستامو دور صورتش گذاشتم و گفتم 

! بینم االن من ھیچی رو نمی+ 

میفھمی؟! جز تو

 میتونستم درکش کنم کھ چھ زجری! تمام اجزای صورتم رو از نظر گذروند

! میکشھ کھ خودشو کنترل کنھ کھ از این جلو تر نره؟

اما من چی؟؟ 

! از این کنترل کردنش بدم میومد

!چشم بستھ بودم رو ھمھ چی! خواستمش با تمام وجودم من می

خواستم چیزی بگم کھ در یک حرکت منو رو تخت خوابوند و روم خیمھ 

!زد

سری بھ نشونھ تایید تکون دادم با چشمام بھش ! موھامو نوازش کرد

....مثل قلبم  فھموندم کھ اجازه داره تنم رو تصاحب کنھ مثل روحم

! مثل تک تک سلول ھای بدنم کھ حاال اسمش رو صدا میزدن

آب دھنش رو قورت داد و گفت 

قسم میخورم بھ ! پرستمت می... تو خدای منی...جھان منی...تو جان منی_

حتی یھ بار و حتی یھ لحظھ ھوس ! عشقی کھ سالھا تو سینم نگھش داشتم

!نداشتم نسبت بھت

! میفھمی؟

! اشک تو چشمام حلقھ زد و آروم از گوشھ چشمم سر خورد پایین

ل ما! فقط وقتی انجامش میدم کھ خیالم راحت باشھ کھ تو مال من باشی_

! خود ِ خوِد خوِد خودم

تارموھایی کھ رو صورتم ریختھ بود رو کنار زد و گفت 

!ترسم خیلی می! میترسم پریچھره_

از چی؟؟+
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!از اینکھ قبل از اینکھ بتونم بھت برسم بمیرم_

!قطره ی اشکش چکید رو گونم

بغضم رو بھ سختی قورت دادم و گفتم 

نگو   باشھ؟؟ دیگھ ھیچوقت اینو! خسرو دیگھ ھیچوقت این حرفو نزن+

....من...وگرنھ من

! قطره قطره اشکام سر خورد پایین! دیگھ نتونستم بقیھ جملھ ام رو بگم

خدایا این عشق چھ دردیھ کھ درمون ھم نداره؟؟

سرشو رو ! این بار سعی نکرد آرومم کنھ! خسرو ھم مانع اشک ھاش نشد

! سینم گذاشت و اشک ریخت

یھو انگار کھ چیزی یادش افتاده باشھ سر بلند کرد و گفت 

....اگھ من چیزیم شد حاللت نمیکنم اگھ با کس دیگھ... پریچھره اگھ_

دستمو رو دھنش گذاشتم و با صدای آکنده از غم گفتم 

چرا این حرفو میزنی؟ ! خسرو جان پریچھره ساکت شو+

مگھ قراره چھ اتفاقی بیفتھ؟؟

تورو قرآن دیگھ اینجوری نگو باشھ؟؟

!میشھ تو بغلت گریھ کنم و خودمو خالی کنم؟_

! آره+

!سرشو محکم تو آغوشم فشردم

بھش اجازه دادم کھ ھر چی غم و ناراحتی و استرس داره روی سینھ من 

! دفن کنھ

دستامو تو موھاش فرو ! خسروی من از عشق زیادی داشت اذیت میشد

کردم و لب زدم 

خسرو حالت خوبھ؟ +

!بھتر شدی؟
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دماغشو باال کشید سر بلند کرد و گفت 

نمیدونم آغوشت چی داره کھ ھر چی غم و غصھ دارم رو فراموش _

! میکنم

از جا بلند شدم دوباره بوسیدمش و گفتم 

!حاال کھ حالت بھتر شده بریم؟+

از روی تخت بلند شد کمربند شلوارش رو سفت کرد و گفت 

!اره عزیزم بریم_

اختم رو با خوشحالی بلند شدم چادر رو دوباره از گوشھ اتاق برداشتم رو اند

...سرم

....پریچھ_

با صدای خسرو برگشتم سمتش ولی اون با دیدن من حرفش نصفھ و نیمھ 

با تعجب نگاھم کرد کھ گفتم ! موند

!چیشد؟+

اومد جلو و گفت 

این چیھ کھ انداختی رو سرت؟_

!چادره دیگھ+

خب برای چی پوشیدی؟_

نپوشم؟؟+

! ھر کی ھر چی دلش میخواد میپوشھ! اینجا تھرانھ دختر_

خواد تو ھیچ نشونی از اون آبادی نحس داشتھ  در ضمن من اصال دلم نمی

...باشی این چادر ھم

از سرم برش داشت و با کوچک ترین فشار پاره اش کرد و انداختش تو 

سطل آشغال و گفت 

  من دوست ندارم زنم! ھمین تونیک بلندی کھ پوشیدی خوبھ! بره بھ درک_

!چادرو بھ خودش بپیچونھ

البتھ اگھ خودت دوست داشتھ باشی امروز برات میخرم ولی بھ نظر من 

!ھمین لباس خانومانھ کھ پوشیدی خوبھ
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رو پنجھ پا ایستادم و بوسش کردم و گفتم 

!دونی کھ دوست دارم؟ می! تو چرا انقد خوبی+

منم جای تو بودم ھمچین مرد مھربونی رو حلوا حلوا ! واال حق داری_

!قدر منو بدونا!  ذاشتم رو سرم میکردم می

!ھمھ آرزودارن کھ من شوھرشون باشم

نیشگون ریزی از بازوش گرفتم و گفتم 

مثال کی؟؟؟+

!خب معلومھ اووووم_

با تھدید نگاھش کردم کھ گفت 

!مثال ھمین دختر ھای ھمسایھ انقد بھ من نگاه میکنن_

مشتی بھ سینھ اش زدم و گفتم 

! چشمم روشن....عھھھ+

کنن مگھ تو بی صاحابی کھ ھر کی دلش خواست  دخترای ھمسایھ غلط می

نگات کنھ؟ 

!با این ناخونام چشماشون رو در میارم

بلند قھقھ زد و گفت 

ھ وقت اوه اوه توام خطرناکیا از این بھ بعد بیشتر حواسمو جمع کنم کھ ی_

! لو نرم

جیغ کشیدم 

!!!!خسسسسررررو+

خندید و گفت 

!خیلھ خب بابا شوخی کردم_

نم لب ورچیدم و بھ نشونھ ی قھر سرمو چرخوندم کھ خندید دستشو دور گرد

ناخودآگاه لب خندم کھ گفت ! رو بوسید انداخت و گونم
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!خببب دیگھ آشتی کرددیییی حاال بیا بریم_

من تا حاال برای ! سرم مرتب کردم و پشت سرش راه افتادم روسریمو رو

! دونستم اصال خرید یعنی چی خرید نرفتھ بودم نمی

و بازوی خسرو ر!  یادمھ اون روز ھوا با اینکھ سرد بود ولی آفتابی بود

گرفتم 

ھ خسرو ب! سوار یھ ماشین مشکی شدیم کھ بعد ھا فھمیدم اسمش تاکسی بوده

سرو وقتی از خ! یھ زبون دیگھ ای یھ چیزایی بھ راننده گفت کھ متوجھ نشدم

برام جالب بود کھ ! سوال کردم گفت کھ بھ زبون ترکی باھم حرف زدیم

!خسرو زبان ترکی ھم کم و بیش بلده

دم ھای تازه اون موقع بودکھ بعد از مدتھا بھ اطراف دقت کردم پر بود از آ

زن و مرد ھای پیر و جوون کھ  ھر کس ھر چی دلش میخواست ! مختلف

!یکی چادر و اون یکی مانتوی بلند بدون شلوار و مو باز! میپوشید

! وای کھ اگھ خانوم جون اینا رو میدید چھ حرصی میخورد

اون لحظھ بھ حال دخترای جوونی کھ کتاب و دفتر زیر بغلشون گرفتھ 

اونا از خانواده ھای اعیونی بودن و میرفتن مکتب ! بودن غبطھ خوردم

ھ خونھ کھ خوندن و نوشتن یاد بگیرن انصاف بود کھ من زیر باز این ھم

ی ظلم خوردبشم و خم بھ ابرو نیارم اما یھ سری آدما مثل ھمین دخترا ب

خوش ! کردن خبر از دغدغھ و مشکالت داشت درس میخوندن و زندگی می

!بھ حالشون

تھ پوفی کشیدم و بھ دستھای خسرو تکیھ دادم حاال ھیچی نشده خوابم گرف

درست در ھمون لحظات بود کھ ! بود حرکات تاکسی برام مثل الالیی بود

یاده خسرو باز ھم یھ چیزایی بھ اون راننده گفت و بھ من اشاره کرد کھ پ

!بشم

! یکنم بھ خودم کھ اومدم دیدم وسط بازار ایستادم و بھ جمعیت انبوه نگاه م

ھر کس بھ فکر کاسبی خودش بود 

....پارچھ دارم پارررررچھ...بیا اینور باااااازاررررر_

....سبززززی...سبزی تازه_
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خندیدم و گفتم 

خسرو؟؟ +

اینجا چخبره چرا اومدیم اینجا؟؟

...خوام برات لباس بخرم کفش بخرم  می! اینجا بازار تھرانھ_

!ھر چی کھ دوست داشتھ باشی

!!آخ جون+

دستشو سفت تر از قبل گرفتم کھ گفت 

!خب اول بریم لباس عروس بپوش_

 با خوشحالی کنارش راه میرفتم؛ از اینکھ احساس میکردم خسرو ھمسرمھ

!! دیدم من حتی این روز ھا رو تو خواب ھم نمی! بھ وجد میومدم

رو بھ روی یک مغازه ایستاد و گفت 

خیلی قشنگھ نھ؟؟!پریچھره اون لباس رو ببین_

!کدوم؟+

!ھمون سفیده کھ بلنده دامنش چین چینھ_

!نھ اون کھ تور نداره+

موھامو تند بوسید و گفت 

!قربونت برم ھمشون تور دارن؛ بیا بریم داخل_

  با خوشحالی وارد مغازه شدیم زن جوان و خوش بر و رویی از رو صندلی

بھ سمت ما حرکت کرد و گفت ! بلند شد

!سالم عزیزم خیلی خوش اومدین در خدمتم+

مثل خودش لبخند زدم خسرو گفت 

!خواستیم برای خانومم لباس عروس می_

حتم داشتم کھ لپام گل ! وقتی این جملھ رو گفت ضربان قلبم رفت باال

!انداختن
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زن جوان گفت

!ماشاهللا عروس خانوم مثل ماه میمونن+

خسرو در جواب گفت 

!بلھ خدا حافظش باشھ انشا�_

زن بھ سمت لباس ھا حرکت کرد و چند تا لباس مختلف روی میز بزرگ 

وسط مغازه گذاشت و گفت 

؟!عزیزم یھ نگاه بھ اینا بنداز ببین کدومو دوست داری+

با خجالت بھ خسرو نگاه کردم کھ گفت 

کشی؟ تو عروس منی باید قشنگ ترین لباس  خانوم؟ از چی خجالت می_

!رو بپوشی

نگاه از خسرو گرفتم و دونھ دونھ لباس ھا رو از نظر گذروندم دست 

گذاشتم رو یکی و گفتم 

!این خیلی قشنگھ+

زن گفت 

!باشھ بیا بریم اتاق پرو بپوشش+ 

ادم پشت سرش راه افت!بھ خسرو نگاه کردم کھ با چشماش اشاره کرد کھ برم

 و داخل یھ اتاق کوچیک کھ آینھ  ھم داشت  وارد شدم سرشو خم کرد تو

اتاق و گفت 

!عزیزم لباساتو در بیار صدام کن بیام کمکت تا بپوشی+

!تبا چشم ھایی کھ نزدیک بود از حدقھ در بیاد نگاھش کردم  کھ درو بس

یعنی چی کھ لباست رو در بیار؟؟ 

آب دھنم رو قورت دادم و گفتم 

خسرو؟؟ +

یھ لحظھ میشھ بیای؟

چند ثانیھ بعد صداشو پشت در شنیدم 

!جانم؟_

درو براش باز کردم و گفتم 
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اون زنھ کو؟+

چشماشو ریز کرد و گفت 

کدوم؟؟_

!ھمون فروشنده دیگھ+

!اونطرف وایساده_

برات  اصال ازش خوشم نمیاد بھ من میگھ لباستو در بیار کھ بیارم اینو+

! بپوشونم

از  من! بریم! مردم چقد پرو شدن واال ھمین مونده کھ جلو مردم لختم بشم

!خوام اینجا لباس نمی

خسرو مدتی بھم نگاه کرد و یھ دفعھ زد زیر خنده و گفت 

سو تو کھ بلد  نیستی لبا! خب اینا شغلشون ھمینھ دیگھ! دیونھھھ ای تو_

خواد تورو  کنی درسر میشھ اون کھ نمی بپوشی یھ وقت میزنی خرابش می

!نگاه کنھ کھ

پاھامو بھ زمین کوبیدم و گفتم 

!خوام خوام نمی خوام نمی نمی+

بھ اطرافش نگاه کرد سرشو بیشتر خم  کرد داخل در حالی کھ صداشو 

کنترل میکرد با شیطتنت گفت 

 لباستو در بیار خودم برات بپوشونم! اصراری نیست  ! خیلیھ خب باشھ_

!خیلی ھم خوبھ منکھ از خدامھ

نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم 

! فرصت طلب!  برررو ببینم خیلی پرووویی+

قھقھھ زد و گفت 

!عاشق ھمین کارتم دیگھ دختر عشق خودمی_

!نترس اون بھت نگاه نمیکنھ یھ لحظھ فقط زیپ لباست رو میبینده ھمین

راس میگی؟_

!آره عشقم بدو دیگھ دیرمون میشھ ھا+
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فتم بھ ناچار قبول کردم دونھ دونھ لباسامو در اوردم و با صدای لرزون گ

..م...م...خانوم...خ...خ+

!باشھ عزیزم_

بدون معطلی درو باز کرد و بی توجھ بھ منی کھ لخت و عور داشتم از 

خجالت آب میشدم گفت

! تعزیزم لباس رو پھن میکنم زمین از پایین بپوشش کھ بکشمش باال برا+

کاری کھ گفت انجام دادم 

لباس رو کشید باال و گفت 

!موھای خوشگلت رو جمع کن جلو کھ بند و زبپش رو برات ببندم+

.

!تموم شد! خب اینم از این +

! چقد بھم میومد! محو تماشای خودم تو آینھ شدم

 آستین ھاش لباس پقی بود از کمر کمی تنگ میشد و پایینش لخت و آزاد

! رو سینھ و آستینش یھ خورده مونجوق دوزی شده بود! بود

!ساده و شیک! خیلی خوشگل بود

!بچرخ ببینم+

دامن لباس رو کمی باال اوردم و چرخیدم و بلند خندیدم کھ گفت 

! ھزااااار ماشاهللا+

!آقا داماد! آقا دامااااد

خسرو اومد نزدیک و گفت 

عروسم آماده اس؟؟+

 از اتاق پرو بیرون اومدم و دوسھ بار دور خودم چرخ زدم موھای لختم

با عشق نگاھش کردم و گفتم ! ریخت دورم

چطوره؟؟ +
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!بھم میاد؟

ه خسرو مات و مبھوت نگاھم میکرد بدون اینکھ واکنش نشون بده بھم خیر

!شده بود و مدام سر تا پامو نگاه میکرد

ش یھ دفعھ اومد جلو دستشو دور کمرم حلقھ کرد و بلندم کرد و دور خود

!چرخوند

!صدای خنده ھامون با ھم قاطی شد

ھ بوسھ ای رو موھام کاشت دستمو گرفت و برد باال و دوسھ بار چرخیدم ک

گفت

! پریچھره؟_

!من خواب نمیبینم مگھ نھ؟

بگو   !ترسم کھ یھ روز بیدار شم ببینم این روزا تنھا یھ خواب بودن من می

!کھ دارم بھ آرزوم میرسم

قطره اشک شوقی کھ از گونم چکید رو پاک کردم و گفتم 

ار حتی اگھ خواب ھم باشھ من دلم میخواد تا ابد از این خواب خوش بید+

!نشم

ھ زن فروشنده توری و کفش پاشنھ بلند ھم بھم داد و مجددا کمکم کرد ک

!لباس رو در بیارم

خسرو ھزینھ اش رو حساب کرد من ھم لباسام رو پوشیدم و از مغازه 

ز خسرو تمام چی! اون روز بھترین روزم بود کلی خرید کردیم! خارج شدیم

!حتی سرخاب سفیدآب! خرید ھایی کھ ھمیشھ آرزوشو داشتم برام می

کرده  دیگھ ھوا کامال تاریک شده بود کھ بھ خونھ برگشتیم کلثوم شام حاضر

و بود اما من انقد خستھ بودم کھ بالفاصلھ لباسامو عوض کردم و رفتم ر

! تخت و خوابیدم
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میبرد  دیدم و یا خیلی سخت خوابم برخالف اکثر شب ھا کھ یا کابوس می

صبح باز نوازش ! اون شب  ھمین کھ سرمو رو بالشت گذاشتم خوابم برد

مالیدم کھ گفت  ھای خسرو بیدار شدم چشمامو بھ ھم

! عزیزدل خسرو؟_

!ظھر شده ھا! بیدار نمیشی؟

با خواب آلودگی گفتم 

!خیلی خوابم میاد+

!بیدار شو امروز کلی کار داریما_

از الی پلک ھام نگاھش کردم و گفتم 

!چھ کاری؟+

!.باید بری آرایشگاه سر کوچھ

با شنیدن این حرف از جا پریدم سیخ سر جام نشستم و گفتم 

!چی؟؟ چی؟؟ کجا باید برم؟+

!دونھ من کھ سر در نمیارم قربونت برم اینا رو کلثوم می_

اط و بی توجھ بھش از جا بلند شدم و با ھمون لباس ھای راحتی رفتم تو حی

لب زدم 

!کلثووووم؟؟ کجایی؟+

ھمھ چیز  ؟ انباریم دارم یھ سری وسیلھ میارم باال کھ برای فردا!جانم مادر_

!حاضر و آماده باشھ

فردا؟؟ +

!فردا مگھ چھ خبره؟

!کنید قراره عقد! وا خانوم جان حواست کجاست فردا عاقد میاد اینجا دیگھ_

چی؟؟ چیکار کنیم؟؟...چ+

دیگھ منتظر جواب کلثوم نموندم برگشتم داخل  خونھ و گفتم 

! کلثوم چی میگھ؟! خسرو؟+

!فردا عاقد میاد مگھ؟

 آغوشش رو برام باز کرد دوییدم سمتش بغلش نشستم موھامو نوازش کرد و
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گفت 

د مال خو! تو مال من میشی! آره خوشگلم فردا دیگھ ھمھ چیز تموم میشھ_

!خود خود خودم

خندیدم و گفتم 

! راست میگی؟؟ من اصال نمیتونم باور کنم! وای+

قراره خانوم خونم ! تو بزرگترین ارزوی منی! برای منم باورش سختھ_

! مادر بچھ ھام باشی! باشی

زیر خندیدم و گونھ اش رو بوسیدم و گفتم 

!آرایشگاه برای چی؟ حاال امروز برم+

برداری و چی  ابرو  گفت باید بری اصالح و نمیدونم نمیدونم واال کلثوم می_

...کار کنی و

!دونم واال من کھ سر در نیوردم از کار این زنا من چھ می

تو اون آبادی ھر کس کھ بلھ ! گفت راست می! پایین انداختم با خجالت سرمو

! برداشتن  گفت میبردنش آرایشگاه برای اصالح و ابرو رو می

ولی من چی؟؟ 

چون عروس خونبس بودم ھیچ مراسمی برای من نگرفتن فقط یھ سفره عقد 

فتمسرمو تکون دادم و گ! مسخره با چندش آور ترین مردی کھ تا حاال دیدم

!فردا سفره عقد ھم میچینیم؟+

 از ھمھ ی! اره عزیزم یھ عقدی برات بگیرم کھ تا آخر عمرت یادت نره_

!سفره عقد ھایی کھ تا االن دیدی مجلل تر

 

خانوم جان؟؟ آماده شدین بریم؟؟_

بھ خسرو نگاه کردم و مثل خودش فریاد کشیدم 

!آره کلثوم چند دقیقھ دیگھ میام+

خسرو لپمو گاز گرفت اخمی کردم و گفتم 
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!بیشوووررر دردم گرفت نکن+

؟!خب مقصر خودتی میخواستی انقد شیرین نباشی بھ من چھ ربطی داره_

از رو پاھاش بلند شدم موھامو شونھ کردم و تونیک بلندم رو پوشیدم 

طور کھ روسریمو میبستم گفتم  ھمون

!آره اذیتم کن آخرشم اینجوری توجیھ کن+

!عیب نداره نوبت ما ھم میرسھ

از جا بلند شد و گفت 

!میام میخوووررمتا_

چشمامو گشاد کردمو گفتم 

! وا خسرو تو امروز یھ چیزیت میشھ ھا+

 بارید اشاره ای بھ تخت کرد قدمی بھ سمتم برداشت از چشماش شیطنت می

و خندید

قھقھھ زدم و  فرار کردم تو پذیرایی و گفتم 

!عھ خسرو نکن دیگھ+

وایسا یھ لحظھ کارت دارم کجا میری؟؟ _

!دمببین یھ چیزی خریدم تو کشوی کنار تخت قایم کردم بیا نشونت ب! وایسا

فکر کردی من گول میخورم؟؟ ....عھ...عھ+

!ھرچی ھم خریدی مال خودت! نھ خیر نمیام

خسرو ناراحت شد اخم کرد و گفت 

!باشھ دیگھ نیا پس دیگھ با من حرف نزنیا_

!خوام تنھا باشم زود باش برو می

رنگ نگاھم عوض شد قدمی بھ سمتش برداشتم کھ گفت

!دونمو تو جلوتر بیای من می_

روشو ازم برگردوند  کھ گفتم 

خسرو داشتم شوخی میکردم خب بیا بریم ببینم چی خریدی؟+

!نمیخواااد گفتم برو_

!اول تو شروع کردی+
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!نخیر اول تو_

...تو+

!تو_

س با باز شدن صدای در ھر دو بھ بھ عقب برگشتیم کلثوم در حالی کھ نف

نفس میزد وارد خونھ شد درو بست و گفت 

چخبرتونھ؟؟ باز شما دو تا شروع کردید؟؟ چرا ھر چی میشھ ھی  _

!پرید بھم آخھ بابا صداتون ھمھ جا رو گرفتھ می

منو خسرو بھ ھم نگاه کردیم کھ گفتم 

...آخھ تو کھ نمیدونی از اول صبح+

خسرو پرید وسط حرفم 

!خیر دروغ میگھ من ھیچی نگفتم خودش شروع کرد نھ_

!اصال من حرف نزدم کھ میگی دروغ میگھ+

کلثوم گفت 

!پریچھره بیا بریم تا دیر نشده مادر! بسسسسھ_

کلثوم از در خارج شد لحظھ ! چشم غره ای بھ خسرو رفتم و راه افتادم

آخری صدای خسرو رو شنیدم 

!زود برگرد دلم برات تنگ میشھ فنچ کوچولو_

کل از گلم شکفت و گفتم 

! منم دلم تنگ میشھ+

! رو ھوا بوسی براش فرستادمو درو بستم

اده عاشق ھمین کل کل کردنامون بودم خسرو بر خالف تمام افراد اون خانو

! من ھم تاثیر گذاشتھ بود روحیھ شوخ طبعی داشت و این خصوصیت رو

.… پشت سر کلثوم بھ سمت آرایشگاه حرکت کردیم
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!یعنی واقعا قرار بود کھ فردا من بھ عقد خسرو در بیام؟

قراره کھ  لباس عروس بپوشم سرخاب سفید آب بزنم و سر سفره بشینم  

عقد بشینم و بھ خسرو بلھ بگم؟؟

منی کھ از اون ! چقد باور کردن این موضوع برام سخت بود! خدای من

کنم آبادی نحس اومدم بیرون و حاال تو شھر بھ این بزرگی دارم زندگی می

! و قراره  برای ھمیشھ ھمینجا بمونم با خانواده سھ نفره ی خودم

دیگھ چی از این بھتر؟؟ 

!دیگھ من چی از خدا میخواستم؟

!دیگھ کم مونده برسیم_

ون با دیدن ماشین مشکی از بھ آرومی از سر خیاب! روسریمو جلو تر کشیدم

ایی تا حاال اینجا پیاده ج! بھ داخل کوچھ دور زد آب دھنم رو قورت دادم

! نرفتھ بودم ھنوز عادت بھ  حضور ماشین نکرده بودم

شکی مردی کھ کاله م! وقتی نزدیکتر شد بھم ناخودآگاه بھ داخلش نگاه کردم

م تو بھ سر گذاشتھ بود رو صندلی عقب نشستھ بود سر بلند کرد و با ھم چش

اینکھ  با دیدن قیافھ آشنایی دنیا دور سرم چرخید اما تا قبل از! چشم شدیم

...!بتونم دوباره نگاھش کنم ماشین درست ھمون لحظھ گاز داد و رفت

دستمو بھ دیوار تکیھ دادم و بھ رفتن ماشین نگاه ! سر جام ایستادم

نقد ا! گرد و خاک ناشی از گاز دادن بی دلیلش تو ھوا پخش شده بود...کردم

!بھش نگاه کردم کھ کامل از کوچھ خارج شد

ن کلثوم کھ متوجھ ایستادنم شد برگشت طرفم باد دید! دھنم خشک شده بود

دو دستی کوبید رو سرش و گفت ! حال خرابم اون ھم نگران شد

! اواااا خاک عالم_

حث خانوم جان چقد بھت میگم صبحانھ بخور؟؟ بھ جای اینکھ با آقا خسرو ب

!فشارت افتاده دیگھ مادر! ذاشتی تو دھنت کنی یھ چیزی می

لب ھام نشوندم و گفتم   بھ سختی خودمو جمع و جور کردم لبخند تصنعی رو

!نھ نھ چیزی نیست من خوبم نگران نباش+

دوباره بھ پشت سرم نگاه کردم و گفتم 
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! رسیم پس این آرایشگاه  لعنتی کجاست چرا نمی+ 

کلثوم گفت 

خانوم میخوای برگردیم؟؟ _

! خیلی رنگ و روت پریده

! نھ من ھم خوبم راه بیفت+

! کلثوم باشک قدم برداشت

؟؟ !اون مرد کی بود...اون مرد

! چرا انقد چھره اش آشنا بود

....حالت چشماش شبیھ امیر بھا...چشماش

!امکان نداشت کھ اون باشھ! نھ نھ اون نبود

!زیر اون کاله و تو اون چند ثانیھ نتونستم درست تشخیص بدم

...حتما خیاالتی شدم آره

!حتما خیاالتی شدم

چند  مدام ھمون! دوباره سرجام ایستادم  و بھ عقب برگشتم ذھنم آشفتھ بود

ا ثانیھ دیدار رو تو ذھنم برای خودم مرور میکردم و آخرش ھم بھ ھیچ ج

!رسیدم نمی

خانوم جان چرا نمیای؟؟_

از فکر و خیال خارج شدم و گفتم 

!دارم میام...ھا؟؟ آھا+

! سرمو پایین انداختم و پشت سرش راه افتادم

بخاطر استرس و فکر وخیالھ کھ تو اون ! پریچھره آروم باش چیزی نشده

دم مردی کھ کاله روی سرش گذاشتھ بود رو بھ کثیف ترین و منفور ترین آ

بھ خودت بیا؛ ! آروم باش! روی زمین شباھت دادی

!مدام نفس عمیق میکشیدم

ھ اگھ قرار باشھ اینجوری خود خوری کنی کھ از لذت ھم! فردا روز عقدتھ

! این عقد ھم میشھ یکی مثل قبلی! چیز جا میمونی
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فقط استرس و عذابش یادت میمونھ مثل تمام روزھای زندگیت قبل از 

!اومدن خسرو

!رسیدیم_

رو رفتھ چشم   و سر بلند کردم و بھ در آھنی رنگ! رشتھ افکارم پاره شد

دوختم کھ گفت 

؟ !پروین خانم؟؟ پروین خانوم جان_

با ! چند دقیقھ منتظر شدیم  تا در باز شد! بعد ھم مشت ھاشو بھ در کوبید

و دیدن زن قد بلندی و خوشگلی کھ نخی از گردنش آویزون بود و لبخند ر

لبش بود من ھم لبخند زدم کھ کلثوم گفت 

...من کلثومم دوست طلعت خانوم ھمون کھ اون روز! سالم_

پروین پرید وسط حرفش و گفت 

!خیلی خوش اومدین خواھش میکنم بفرمایید...بلھ بلھ..آ+

بھ من زل زد سرتا پامو برانداز کرد و گفت 

!عروس خانوم ایشونن؟+

کلثوم با نیش باز حرفشو تایید کرد 

!بلھ_

 پروین با دقت اجزای صورتم رو از نظر گذروند و روی چشمام قفل شد و

بعد از چند ثانیھ گفت 

! بگم تا حاال دختری بھ این خوشگلی ندیده بودم  بھ جرئت میتونم+

اسمت چیھ؟؟

صدامو صاف کردم و لب زدم 

!پریچھره+

رفت گفت  ابرویی باال انداخت و ھمینطور کھ از جلوی در کنار می

! خیلی بھت میاد! چھ انتخاب اسم ھوشمندانھ ای+

خندیدم  و گفتم 

! ممنونم نظر لطف شماست+

 اونجا! وارد حیاط کوچیک  و سوت و کور شدیم کھ گوشھ اش یھ اتاق بود
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!آرایشگاه بود

شده  یھ آینھ بزرگ رو  دیوار نصب شده بود و چند تا صندلی  کنارھم چیده

! بھم اشاره کرد رو یکی از صندلی ھا بشینم! بود

ی چوبی رو از کتش در اورد و  شونھ!کلثوم روسریمو از سرم برداشت

موھامو شونھ کرد کھ گفتم 

کنھ؟ کلثوم؟ اون شونھ ی منھ؟ توجیب تو چیکار می+

کردید از رو میز برش  وقتی شما و خسرو خان داشتید با ھم کل کل می_

!داشتم 

!از لحنش خندم گرفت و ریز ریز خندیدم

پروین خانوم اومد جلوتر رو بھ روم روی صندلی نشست چونم رو توی 

دستش گرفت و صورتم رو بھ طرفین چرخوند و بھ ھر طرفش چند ثانیھ 

دستی روی موی لختم کشید گفت ! کرد نگاه

!یھ عروسی فردا آماده بکنم کھ ھمھ از دیدنش انگشت بھ دھن بمونن+

دستشو روصورتم حرکت داد و لب زد  

! تا حاال اصالح نکردی؟+

بدون اینکھ جواب بدم ابروھامو دادم باال کھ ادامھ داد 

اصالح کھ کنی خیلی خوشگل تر ! آره مشخصھ صورتت خیلی مو داره+

!میشی

ذوق زده نگاھش کردم کھ گفت 

!خب این پیش بند رو ببند+

کلثوم پیش بند رو دور گردنم بست روی موھام کش انداخت و رفت رو 

!یکی از صندلی ھا نشست

 پروین خانوم بسم اللھی زیر لب گفت نخ رو بھ طرز عجیبی کھ تا حاال

ندیده بود دور دستش پیچوند  و زمزمھ کرد 

!مبارکت باشھ دخترم+

 بند رو روی پیشونیم بھ حرکت در اورد اولش خوب بود ولی رفتھ رفتھ 
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سوخت صدای کنده شدن موھای صورتم بھ  دردم شروع شد بھ شدت می

! رسید و من مدام آخ آخ میکردم و اشک چشمم جاری شده بود گوش می

م از کلثوم و پروین بھ زور نگم داشتھ بودن خیلی درد داشتم ابروبرداشتن

دام اصالح صورت بدتر بود طوری کھ تو دلم بھ غلط کردن افتاده بودم و م

خودت ! دونم و تو من می! آخ بذار برسم خونھ! بھ خسرو بد و بیراه میگفتم

! راحت  تو خونھ لم دادی من اینجا دارم درد میکشم

!تموم شد+

 پوفی کشیدم وچشمامو باز کردم نگاه غضب آلودی بھ پروین انداختم کھ

خندید و گفت 

 برگرد خودتو تو آینھ! ھزار هللا و اکبر! چقد ماه شددددی! نگاھش کن+

!ببین

مین بی توجھ بھ حرفش با بی میلی بھ سمت آینھ برگشتم با دیدن خودم کھ ز

مزی تا آسمون فرق کرده بودم و چھرم زنونھ شده بود و پوست سفیدم بھ قر

میزد با تنھ پتھ گفتم

!وای اصال باورم نمیشھ چقد عوض شدم...این؟؟ این منم؟؟+

کلثوم با چشم ھای اشکی بھم نگاه کرد و گفت 

! چشمم کف پات خانوم جان! ھزار ماشاهللا بھت_

 الھی خوشبخت..چشم بد دور باشھ ازت الھی کھ عاقبت بھ خیر بشی مادر 

!بشی

من ھم دست کمی از ! دست انداخت دور گردنم و گونم رو با محبت بوسید

! یشمکلثوم نداشتم حاال دیگھ راستی راستی باورم شده بود کھ دارم عروس م

!!دارم بھ ھمون رویای شیرین  کودکیم نزدیک میشم

م اشک شوقم رو پاک کردم از جا بلند شدم روسریمو سفت بستم مشتاق بود

!کھ زودتر برگردم خونھ و خسرو منو ببینھ

!چقد عادت کرده بودم بھ نازکردن

مردی  االن کھ نازکش داشتم چرا نباید ناز میکردم؟ چرا نباید خودمو واسھ
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! کردم؟ کھ زندگیشو بھ خاطر من بھ خطر انداخت فدا نمی

! خواستم از این دنیا؟ من دیگھ چی می

تم خدایا اونشب کھ خسرو اومده بود دنبال خونھ و من از شدت اندوه داش

ی دلت برا! جون میدادم و باھات درد و دل میکردم صدامو شنیدی مگھ نھ؟

! این بنده ی زجر کشیده ات سوخت مگھ نھ؟

دلم عجیب خسرو رو میخواست کھ نگاھم کنھ و ! آب دھنم رو قورت دادم

!صدقھ ام بره و بعد شروع کنیم بھ کل کل کردن و قھقھھ بزنیم  قربون

د انگار اصال وجو! عجیب بود کھ دیگھ اصال یاد پدر مادرم نمی افتادم؟

!نداشتن

! چقد نبودنشون و ندیدنشون قشنگ بود

کردم   سری تکون دادم و بھ کلثوم کھ داشت پول پروین خانوم رو میداد نگاه

! بعد ھم خدافظی کردیم و خارج شدیم 

کلثوم مابقی پول ھا رو توی دستم گذاشت و گفت 

ولی ! دادن کھ من برای مراسم فردا ھر چی کم و کسر ھست بخرم  آقا اینو_

اینو  انقد زیاده کھ کلی ازش باقی مونده االن پول فردا رو ھم حساب کردم

!پیش خودت داشتھ باش

! بھ چھره ی مادرانھ اش نگاه کردم و پولو ازش گرفتم

!خانوم انقد قشنگ شدی کھ دلم میخواد فقط ھمینطوری نگاھت کنم_

خندیدم کھ بدون وقفھ ادامھ داد 

! میدونی خانوم جان؟ من ھیچوقت انقد بھ خسرو خان نزدیک نبودم_

! چقد آقاست  نمیدونستم

م یاد حاال کھ انقد بھش نزدیکم ھر بار کھ بھ قد و قامت رشیدش نگاه میکن

و ھم قد  با خودم میگم اگھ پسرم زنده بود االن کنارم بود! بچھ خودم می افتم

 صد قرآن بینشون فاصلھ باشھ خدا عمر با عزت بده!و قواره خسرو میشد

دست خودم ! ولی چقد دوست دارم کھ خسرو منو مادر صدا کنھ! بھتون

 ھر بار کھ میبنمش محبتم! بھ چشم فرزندی خیلی خیلی دوسش دارم! نیست

!شھ بھش بیشتر می
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ای ! شدیم دونی پریچھره؟ ای کاش منو تو یھ جور دیگھ باھم آشنا می می

!و تو عروسم میشدی....کاش پسرم زنده بود و تو

ھجوم اشک رو !ترین آرزوییھ کھ ھمیشھ بھش فکر میکنم این بزرگ...این 

! توی چشمام حس کردم

!الھی بمیرم برای تنھایی و مظلومیت صدات

از حرکت ایستاده دستاشو گرفتم و گفتم 

!کلثوم تو واسھ منو خسرو از ھر مادری مھربون تری+

 کنی اگھ توھم یھ خدمتکار ساده تو اون عمارت بودی خسرو جونش فکر می

کم پس بدون تو ھم ح! رو بھ خطر مینداخت و میومد دنبالت؟؟ معلومھ کھ نھ

! مادرو برای خسرو داری

!! خسرو ھم مثل من محبت مادر ندیده

اشکاشو پاک کرد و گفت 

ولی االن کھ میبینم خسرو چقد خوبھ ! خیلی برات غصھ میخوردم مادر_

!چقدر با معرفتھ دیگھ خیالم راحتھ

! ھتو سر سفره عقد نشستی و بھ خسرو بلھ گفتی برای من کافی ھمین کھ ببینم

! چقد مادر شدن بھ کلثوم میومد! خدایا این زن فرشتھ بود مگھ نھ؟

چقد خوب میشد اگھ کلثوم یھ پسر داشت مثل خودش مھربون دلسوز با 

!محبت و با معرفت

از تھ دل آه کشیدم کلثوم اشکاشو پاک کرد و گفت 

کن گریھ ن! ببخش توروخدا من شمارو مدام ناراحت میکنم! خدا لعنتم کنھ_

! شگون نداره مادر جان راه بیفت بریم خونھ

 اصال اصلش! مگھ من بھ ھمین راحتی ھا میذارم خسرو خان شما رو ببینھ

!باید انقد اصرار کنھ تا بذارم روی ماھت رو ببینھ!  ھمینھ

ا این تو دماغی خندیدم و با ذوق قدم برداشتم از اینکھ خسرو قراره منو ب

ده ھمھ تغییر ببینھ ھیجان زده شده بودم تا دم در خونھ ھر دو سکوت کر

دونم شاید بھ  بودیم من بھ اتفاقات فردا فکر میکردم و کلثوم بھ چی؟؟ نمی
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ود ھر چی کھ ب...بھ اون آبادی...بھ خسرو ...شاید بھ من...فرزنده مرده اش

باالخره ! ناراحت کننده بود چون کلثوم بدجوری تو فکر فرو رفتھ بود

ھ رسیدیم کلثوم با کلید درو باز کرد سرش رو وارد حیاط کرد و وقتی ک

! مطمئن شد خسرو تو حیاط نیست رفت داخل من و ھم پشت سرش رفتم

برگشت سمتم و گفت 

! ھمینطور پشت سرم بیا_

با باز شدن در پذیرایی صدای پر شور و ھیجان خسرو خندم گرفت و 

دستمو رو صورتم گذاشتم

مم چھ عجب باالخره خانوما تشریف اوردن بابا کجایین آخھ شما منکھ چش_

...بھ در خشک ش

انگار کھ دید من صورتم رو پوشوندم کھ گفت 

عزیزم خوبی؟؟ چرا دستتو گذاشتی رو صورتت؟؟_

وقتی جوابی از من نشنید رو بھ کلثوم گفت 

کلثوم؟؟ نتونستی از امانتی من مواظبت کنی؟؟ _

!شد استرس و ترس رو توی صداش خوند بھ راحتی می

چیشده؟؟  دستت رو بردار بیبنم!!! پریچھره   با توام_

حاضر نیستن کھ ھمینطور ! آقا جان جسارتا عروس خانوم ناز دارن+

! خودشون رو بھ داماد بی قرار نشون بدن

خسرو مکثی کرد و سپس قھقھھ زد و گفت 

!جونم بھ لبم رسید آخھ کلثوم این چھ کاری بود_

کلثوم ھم خندید و گفت 

رضایت ! البتھ مادر عروس خانومم دست کمی از خود عروس نداره ھا+

!منم باید جلب بشھ

!باالخره یھ دختر کھ بیشتر ندارم

! با این حرفش بند دلم پاره شد! آخ کلثوم

فھمیدم پشت این خنده و لحن آروم و صبورش چھ غمی پنھان  فقط من  می

! شده
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! جیگرم خون شد براش

!تو کھ حسابت جداست کلثوم تاج سری_

بعد ھم اومد سمت من دستشو رو موھام گذاشت و گفت 

عروس خانوم؟ نازتو میخرم فقط بگو چند؟؟+

ھوم؟؟

خندیدم کھ گفت 

! جانم تو فقط بخند+

سکوت کرد و بعد از مدتی چند تا تراول کنار دستم گرفت و لب زد 

! خانوم خانوما؟؟ ببینمت_

سر بلند نکردم کھ گفت 

سھ کلثوم مثل اینکھ مادر و دختر دست بھ یکی کردینااااا اینم وا...ای بابا _

؟؟ با انگشتم پول رو ازش گرفتم!!خوب شد

....لی لی لی لی لی لی لی! ای یار مبارک بادااا ایشا� مبارک بادا_

!با کل کشیدن کلثوم سر بلند کردم و بھ آرومی بھ خسرو نگاه کردم

! کشید؛ فقط محو چھره من شده بود انگار دیگھ نفس نمی! زد دیگھ پلک نمی

لی مدام بھ ابروھام و چشمام نگاه میکرد دھن باز میکرد کھ چیری بگھ و

ش یھ دفعھ بی توجھ بھ کلثوم دستمو گرفت و منو تو آغوش!  پشیمون میشد

!و محکم فشارم داد جوری کھ احساس کردم ھر آن ممکنھ خفھ بشم! کشید

منو از خودش جدا کرد و گفت 

خودتی فنچ کوچولو؟؟ ارره؟؟ _

خندیدم و گفتم

!آره خودمم+

!وووبد! کلثوم چرا ایستادی؟؟ برو اسپند و تخم مرغ و صدقھ بیار بنداز_

 کلثوم کھ از عشق زیاد خسرو نسبت بھ من معذب شده بود لب گزید چشمی

!گفت و با قدم ھای تند ازمون دور شد
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خسرو دست انداخت دور گردنم و گفت 

! ھر چقد نگاھت کنم سیر نمیشم! پریچھره مثل عروسک میمونی_

یھ دستش رو دور کمرم حلقھ کرد منو بھ خودش چسبوندو اون یکی  

رو گونم گذاشت و نوازش کرد در کسری از ثانیھ چشماش پر از   دستشو

با نگرانی گفتم! تمام حال خوشم  ناخوش شد! اشک شد

چیشد؟؟+

م از ولی منو ناکا! خدایا از عمر من کم کن و بھ عمر پریچھره اضافھ کن_

!این دنیا نبر؛ بذار حداقل زندگیمو باھاش شروع کنم

ھ لحظھ بھ لحظھ حالم رو ب! ضربان قلبم تندشد! بغض بھ گلوم چنگ انداخت

!رفت انزجار می

بھ چشماش زل زدم و گفتم 

ھ خوام چیکار؟؟ اگھ قرار باشھ کھ اتفاقی بیفت من زندگی بدون تو رو می+

! ھر دو با ھم میمیریم خسرو

دونی چقد مصیبت  من از درون داغونم می! توروخدا از این حرفا نزن

!کشیدم؟

سریع اشکاشو پاک کرد و گفت 

 دونم تو چطور تونستی منو انقد عاشق کنی فنچ کوچولو؟؟ د آخھ من  نمی_

! نگا مثل یھ بچھ پنج سالھ شدم

ایستادم و بوسھ ای رو گونھ کاشتم و گفتم   رو انگشت ھای پام

!برای عروسیمون! لحظھ شماری میکنم برای فردا+

!من دنیامو میدم تا ھمیشھ چشم ھاتو اینجوری خوشحال ببینم! جانم_

 

بھ حوض کوچیک اشاره کرد و گفت 

!بیا اینجا بشینیم_

انگار کھ تا بھ حال منو ! تماشای من شد  دستمو تو دستاش گرفت و محو

!ندیده
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یھو انگار کھ چیری یادش افتاده باشھ گفت 

!راستی شما چیزی جا گذاشتھ بودید؟_

چینی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

!چطور مگھ؟! نھ+

ول کشید اخھ چند دقیقھ بعد رفتن شما یکی درو زد تا بیام باز کنم یھ کم ط_

گفتم شاید شما بودین چون دیر درو باز ! و دیدم کھ کسی پشت در نیست

!کردم رفتین

  ماشین سیاه و اون مرد کاله پوش نقش بست تو چرا ناخودآگاه تصویر  اون

!ذھنم؟

کنی؟؟ پریچھره؟ بھ چی فکر می_

چشم از سرامیک ھای  کف حیاط برداشتم و گفتم 

! ھیچی...ھا؟؟ ه+

چیزی شده؟ چرا پکری؟_

!استرس فردا رو دارم! نھ بابا چیزی نشده+

...میگم

!سربلند کرد و منتظر بھ لب ھام چشم دوخت

!تو گفتی کھ امیر بھادر تا کجا تعقیبت کرد؟...میگم+

! در کسری از ثانیھ حالش از این رو بھ اون رو شد

ابرو باال انداخت و گفت 

برای چی این سوالو پرسیدی؟؟_

دونھ ما کدوم شھریم؟؟  خواستم ببینم کھ می! ھمینطوری+

ن تھران خیلی خیلی بزرگھ مثل روستای خودمون نیست کھ چھار تا خیابو_

!بیشتر نداشتھ باشھ

؟!!یعنی امکان نداره کھ بتونھ پیدامون کنھ... ی+

و منو ت! معلومھ کھ نمیتونھ پیدا کنھ! کنی؟ پریچھره این چھ سواالییھ کھ می_

! االن مثل سوزن تو انبار کاھیم

دستاشو دور صورتم قاب گرفت و گفت 
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!برای ھمین انقد نگرانی؟؟ دورت بگردم_

ذاره  یدونم انقد عذاب کشیدی کھ فکر و خیال اونجا بھ یھ لحظھ تنھات نم می

! نیماما آروم باش ھر اتفاقی کھ بیفتھ منو تو برای ھمیشھ کنار ھم میمو

خسرو؟؟+

جاِن خسرو؟_

نشکونی؟؟  قول میدی دلمو! قول میدی ھمیشھ پیشم بمونی؟+

!آره قول میدم_

ر دو دل شده بودم کھ د! آب دھنم رو قورت دادم و آروم لج لباشو بوسیدم

گھ مورد اون مرد کاله پوش چیزی  بھ خسرو بگم یا نھ ولی میدونستم کھ ا

ن بگم خسرو نگران میشھ و تا تھ و توی قضیھ رو در بیاره ول کن نیست م

ھم بھ چیزی کھ دیده بودم مطمئن نیستم پس چرا بیخودی دردسر درست 

کنم؟؟

یدم با باز شدن در پذیرایی خسرو عقب کشید و من ترجیح دادم  چیزی کھ د

! رو بازگو نکنم

!ر گفتکلثوم از پلھ ھا اومد پایین اسپند رو دور سرم چرخوند و زیر لب ذک

مرغ کھ داخل کیسھ بود رو دور سرم چرخوند وقتی شکست گفت   یھ تخم

!!بترکھ چشم حسود_

ندگی خانوم جان آقا خسرو جان انشا� کھ ھمیشھ سالیان سال در کنار ھم ز

!کنید و چشم خدا بھ زندگیتون باشھ

!ایشا� خدا حافظتون باشھ در تمام مراحل زندگی

!با لبخند بھ کلثوم نگاه کردم

!خداروشکر کھ من کسی رو داشتم کھ جای خالی مادرو برام پر کنھ

و  دیگھ کم کم ھوا داشت تاریک میشد کلثوم در حال آماده کردن شام بود

یم و منو خسرو کھ از بعدظھر تا حاال رو حوض نشستھ بودیم از جا بلند شد

! رفتیم داخل خونھ
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لباس عروسم کفشام وسایل سفره عقد لباس دامادی خسرو  ھمھ و ھمھ 

! گوشھ اتاق چیھ شده بود

با ذوق گفتم 

خسرو وسایل عقد رو کی اوردی؟؟+

!ھمون موقع کھ شما رفتین آرایشگاه_

کف دستامو بھم کوبیدم و لب زدم 

!خیلی خوشگلن+

تو میری آرایشگاه و من  چینیم تو پذیرایی بعد ھم فردا صبح اینا رو می_

!میام دنبال عروسم

کلثوم ھمیشھ ! ریز ریز خندیدم و دست بھ لباس عروس سفیدم کشیدم

الھی کھ خدا بی ! گفت الھی کھ بختت مثل لباس عروست سفید باشھ می

!کاش ھمون موقع میگفتم آمین.... ھمتون نکنھ

  بعد از خوردن شام مثل ھر شب رفتیم کھ بخوابیم اما مگھ من خوابم

!برد می

خسرو با دقت نگاھم کرد و گفت 

!چرا نمیخوابی خانوم؟_ 

!خوابم نمیاد خسرو! دونم نمی+

 پس امشب! از فردا داستان داریم ما! امشب دیگھ آخرین شب مجردیھ ھا_

!رو راحت بخواب از من گفتن بود

با مشت کوبیدم رو سینش و گفتم 

؟!بھ فکر چی ببین من بھ فکر چیم تو! خیلی بیشوری+

! اقا یعنی چی؟؟ فردا شب این حرفا رو تحویل من ندیا_

چند ثانیھ سکوت کرد و گفت 

اصال چرا فردا شب؟؟ بیا اینجا بینم؟؟_

! خیمھ زد روم و شروع کرد بھ قلقلک دادنم

ود از فرط خنده نزدیک بود خودمو خیس کنم دستامو با پاھاش نگھ داشتھ ب

!و من توان مقابلھ کردن نداشتم
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خسرووو!! وای توروخدا نکن...خسروووو+

!صدای قھقھھ ھامون پیچید تو اتاق

از  بعد! انقد اینکارو ادامھ داد کھ خستھ شد خودش ھم کنارم دراز کشید 

ر خنده طوالنی با بدبختی خودمو کنترل کردم اشکھامو پاک کردم و سیخ س

جام نشستم و لب زدم

!خیلی بدجنسی! خسرو مگھ مرض داری دلم درد گرفت+

نم دلم میخواد اذیتت ک! بھ من چھ میخواستی انقد بامزه و شیرین نباشی_

!دست خودم نیست

و رومو ازش برگردوندم و پشتم بھش کردم و پتو کشیدم رو خودم و چشمام

! خوام اصال مقصر منم کھ ھر چی میشھ از خسرو کمک می! بستم

سرشو کنار گردنم ! طولی نکشید کھ دستھای خسرو دور کمرم حلقھ شد

گذاشت و بوسھ ریزی بھ گوشم زد و زمزمھ کرد 

!قھر کنی دنیای من تیره و تار میشھ ھا_

!ببخشید_

جواب ندادم سکوت کرد و گفت 

خوام  معذرت می! کنم خب اگھ اینجوری بخوابی کھ من تا صبح دق می_

دیگھ تکرار نمیشھ خوبھ؟؟

!بخشمت فقط چون فردا عروسیمونھ می+

! خندید و محکم تر از قبل خودشو بھم چسبوند

من از چشماش ! دونستم کھ آکنده از عشق و خواستنھ می! مرد با حیای من

اره میتونستم ھمھ چیزو بخونم اما خودشو کنترل میکرد کھ من فکر نکنم د

!کنھ ازم سو استفاده می

 و اونجا بود کھ دیگھ کم کم چشمام گرم شد و تو بغل گرم خسرو خوابم

!!برد

! ادرخانوووم جاااان؟؟ کجایی؟ دورت بگردم بلندشو ھزار تا کار داریم م_

376



د با وحشت از جا بلن! مالیدم بھ جای خالی خسرو نگاه کردم  ھم چشمامو بھ

شدم و گفتم 

کلثوم؟؟ خسرو کجاس؟+

!رفتھ آرایشگاه دستی بھ سر و گوشش بکشھ! سالم خانوم_

! پاشو مادر باید بری حمام

روز ھا کوتاھھ تا ! فرصت کمھ ھا!  چینیم من و طلعت خانوم سفره رو می

!چشم بھ ھم بزنیم شب شده

درست   سری تکون دادم و از جابلند شدم صبحونھ مختصری کھ کلثوم برام

! کرده بود خوردم و رفتم زیر زمین کھ حسابی دوش بگیرم

خوام ازت تشکر کنم کھ  می! خداجونم ھر چقدر برات بندگی کنم کمھ

و   خوام تشکر کنم بخاطر شادی امروز خودمو می! حواست بھم ھست

!خدایا عزیزانم رو برام حفظ کن!  خسرو

 چندین بارآب گرم کردم و حسابی روی شور و کیسھ کشیدم لباس ھای گرم

خیلی وقت بود کھ صدای خسرو رو ! پوشیدم و موھامو خشک کردم

!شنیدم می

از زیر زمین خارج شدم و پلھ ھا رو دوتا یکی کردم و گفتم 

خسرو؟؟ببینمت؟؟+

وقتی برگشت سمتم لبخند مھربونی زد و گفت 

! عافیت باشھ بانو_

دویدم سمتش و گفتم 

مبارکت ! تھ ریشت ھم خیلی بھت میاد! موھات چقد خوش حالت شده+

!باشھ

یرون تازه اونجا بود کھ طلعت و کلثوم رو دیدم با خجالت از آغوش خسرو ب

!اومدم و باھاشون بھ گرمی تشکر کردم

بھ  انقد کار سرمون ریختھ بود کھ دیگھ فرصت برای ناھار خوردن نداشتیم

!ھمراه خسرو و کلثوم رفتیم آرایشگاه

خسرو بھ پروین خانوم گفت 
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خواد بھ وهللا من  این عروس ما خودش خوشگلھ اصال آرایش نمی_

!کنم از دست خانوما اینجوری بیشتر دوست دارم ولی چھ

پروین خانوم گفت 

!من ھزار برابر خوشگل ترش میکنم+

!میشھ چند لحظھ تنھا با پریچھره صحبت کنم؟_

رو سینھ اش  سرمو. پروین و کلثوم رفتن داخل بھ سمت خسرو برگشتم

نفس عمیق کشیدم و عطرش رو ! گذاشتم ضربان قلب ھامون با ھم یکی شد

!کردم  بو

احساس میکردم یھ دنیا !  دستامو دور کمرش فشردم! احساس عجیبی داشتم

! کردم  دو مرتبھ و سھ مرتبھ عطرش رو بو! حرف دارم کھ باھاش بزنم

دستشو روی موھای بلندم بھ حرکت در اورد و گفت 

! خیلی دوست دارم_

نگاھش کردم بھ چشم ھای خوشحالش کھ برق میزد چشم دوختم و گفتم

!! عاشقتم+

!االن میرم کھ عاقد رو بیارم! زود میام دنبالت_

!خوام کھ مال خودم باشی دیگھ بیشتر از این طاقت ندارم می

چرا بغض کرده بودم؟؟ ! آب دھنم رو قورت دادم

!فقط نگاھش میکردم!چیری نگفتم

! دلم میخواست تصویرش تا ابد تو ذھنم ھک بشھ

خسرو؟ چرا چیزی نمیگی؟+

قطره اشکی از گوشھ چشمش چکید  بھ آرومی لب زد 

! محو زیبایی تو شدم! نمیتونم ازت چشم بردارم_

!محو چشم ھای خوشرنگت

خسرو پر ! ی بینمون رو با یک حرکت پر کردم و عاشقانھ بوسیدمش فاصلھ

!دستش روی کتفم شروع بھ حرکت داد! شور ھمراھیم کرد

غ فار...دونم چقد گذشت اما اون طوالنی ترین بوسھ ی من و خسرو بود نمی
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! از زمان و مکان و موقعیت

رو انگار کھ زمان متوقف شده بود و فقط منو خس! فارغ از این جھان ھستی

!بودیم

از ھم جدا شدیم نفسی تازه کردم و گفتم

!داره دیر میشھ برو بھ کارات برس+

دستمو بوسید و گفت 

!مواظب خودت و قلب مھربونت باش_

! سری تکون دادم و یھ رفتنش نگاه کردم

!مرتب کردم و رفتم داخل آرایشگاه  روسریمو رو سرم انداختم خودمو

رو صندلی نشوند و مشغول شد ھمینطور کھ سرخاب سفید  پروین خانوم منو

! آب بھم میزد در حال صحبت با کلثوم بود چشمامو بستھ بودم

 چرا  نگاھش با بقیھ روز ھا فرق! چھره خسرو مدام تو ذھنم نقش میبست

میکرد؟؟ 

گذشت کھ پروین خانوم گفت  چند ساعتی از اومدنم بھ آرایشگاه می

!تموم شد! خب_

نیم خیز شدم کھ تو آینھ خودمو ببینم مانعم شد

!اول لباس عروست رو بپوش_

!سری تکون دادم و با کمک کلثوم لباسم رو پوشیدم

رو صندلی نشستم و موھامو درست کرد خواست چیزی بگھ کھ صدای در 

! بلند شد

! ضربان قلبم رفت روی ھزار

رسید کھ مدام صدام  کلثوم رفت درو باز کرد صدای خسرو بھ گوش می

ریز ریز !  خوام عروسمو ببینم گفت زود باش بیا بیرون می میکرد و می

....خندیدم

کلثوم گفت 

باید ! بعدشم من اینجوری نمیذارم ببینیش!  اوال کھ خانوم حاال حاضر نشده_

!سرسفره عقد تورش رو بزنی باال
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! خسرو خندید و  بعد از اصرار ھای فراوان باالخره رفت

....بھش نشون میدادم  اما کاش ھمونجا خودمو

موھام کار کرد و لب زد   پروین خانوم یھ خورده ھم رو

!حاال میتونی خودتو ببینی_

!با ذوق از جا بلند شدم و بھ آینھ چشم دوختم

چقد ! پریچھره عوض شده بود  انگار اون! خدای من مثل فرشتھ ھا شده بودم

! لباسم بھم میومد 

!کلثوم اشک شوق ریخت اومد دستمو بوسید و برام آرزوی خوشبختی کرد

م کھ فین بھ کلثو! پروین خانوم برام اسپند دود کرد! باالخره بھ آرزوم رسیدم

فین میکرد نگاه کردم و گفتم

خسرو ھم حاضر شده بود؟؟+

! ھمھ چیز تموم یھ پارچھ آقا! ماشاهللا ماشاهللا! بلھ خانوم جان_

ده یھ دستھ گل قرمز ھم برات خری! نمیدونی چقدر لباس دامادی بھش میومد

!بود

لبخند زدم و گفتم ! قند تو دلم آب شد

االن بیرونھ؟+

گفت طعت خانوم ھم سفره عقد رو چیده  می!  با ماشین ھمسایھ اومده بود_

! عاقد ھم تو راھھ

! فکر کنم برگشت خونھ

حاال ! شدم از دیدن خودم سیر نمی! سری تکون دادم و رو صندلی نشستم

اگھ خسرو منو میدید چیکار میکرد؟؟

!پرت کنم  سعی میکردم حواس خودمو!  استرس داشت خفم میکرد

آخ خسرو تو با من چیکار کردی؟؟ 

من کی انقد لوس و نازک نارنجی بودم؟؟ انقد بھم محبت کردی بد یاد 

!گرفتم

شیده تا حاال تو عمرم ھمچین لباسی ندیده و نپو! نگاھی بھ لباسم انداختم
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صور وقتی قیافھ خسرو لحظھ ای کھ منو میبنھ رو ت! خیلی ذوق داشتم! بودم

!رفت می  میکردم دلم غنج

.

.

....مدت زیادی گذشتھ بود

انتظار دادماد بودیم اما  منو پروین و کلثوم کنار ھم نشستھ بودیم و چشم

...نیومد

!خبری نشد کھ نشد....دوساعت... یھ ساعت

! دیگھ از استرس داشتم پس می افتادم

....ھزاران ھزاران افکار مختلف تو ذھنم نقش بستھ بود

کلثوم  کھ حال خراب منو دید از جا بلند شد و گفت 

!بیاد دنبالت؛ خیلی دیر کرده  من برم بھ آقا خسرو بگم_

من  ھم از جا بلند شدم و گفتم

!منم میام+

بر خانوم جان شما با این لباس و با این سر وضع چطور بیای اونجا؟؟ ص_ 

!با آقا خسرو میایم دنبالت دیگھ  من برم بعد

نگران نگاھش کردم کھ گفت 

!الھی دورت بگردم ھیچی نشده نگران نباش حتما رفتھ دنبال عاقد_

پروین خانوم دخالت کرد

برای ھمین ! اونجا ھم شلوغھ! حتما رفتھ مرکز شھر! آره راس میگھ...آ_

!دیر کرده

!نفسمو پر سر و صدا دادم بیرون و دوباره رو صندلی نشستم

رو بوسید و گفت  کلثومو آورم گونم

…زود بر میگردم_

 

م با پاھام رو زمین ضرب گرفتھ بودم پروین خانوم کھ متوجھ حالم خراب
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 میدونستم ک! شده بود جلوتر اومد و دستشو روی کتفم بھ حرکت در اورد

 حتما یھ اتفاقی افتاده امکان نداشت خسرویی کھ انقد ذوق عروسی و 

!عقدمون رو داشت بره و دیگھ برنگرده

ھ دیگ! احساس خفگی میکردم یقھ لباسم کیپ بود و سعی داشتم  آزادش کنم

خواست اونجا منتظر بمونم از جا بلند شدم و گفتم  دلم نمی

پروین خانوم کمک کن لباسمو عوض کنم باید برگردم خونھ ببینم چی _

!شده

پروین خانوم سراسیمھ بلند شد لیوان آبی رو گرفتم سمتم و گفت 

اگھ ! خبر نداری از ترافیک تھران عزیزم چیزی نشده نگران نباش تو+

 لباست رو در بیارم موھات ھم خراب میشھ قربونت برم یکم دیگھ منتظر

تر آب بخور حالت بھ! بمون من بھت قول میدم کھ خسرو با کلثوم برمیگرده

!میشھ

! پوفی کشیدم و دوباره سر جام نشستم

یدی آره؟؟ د! خدایا نکنھ دوباره حال خوشم رو خراب کنی؟؟بازم منو دیدی؟

ه؟؟؟آر! کھ دارم میخندم گفتی بذار بھش نشون بدم کھ ھنوز ھم سیاه بختھ؟

! سری تکون دادم دستمو رو قلبم گذاشتم کھ بی قرار تر از ھمیشھ میزد

قلب من بھ ! دونم یھ اتفاقی افتاده گفت آره من می احساسم بھ من دروغ نمی

! من دروغ نمیگھ

س کردم دونم چقد اونجا نشستم و با حال خرابم ھزاران بار بھ خدا التما نمی

ون ا! دیگھ پروین خانوم ھم پشیمون شده بود! کھ امشب رو بھ خیر بگذرونھ

دم  بھ یک باره از جا بلند ش! ھم میدونست کھ صبر کردن دیگھ فایده نداره

بدون اینکھ چیزی بگم بھ سمت در خروج حرکت کردم کھ پروین خانوم 

گفت 

....بیرون سرده خانوم جان صبرک_

برگشتم طرفش و با حرص گفتم 

ھمھ  ھیچی نگو پروین خانوم االن در شرایطی ھستم کھ چشمامو رو! ھیس+

!پس لطفاً سکوت کنید! ممکنھ حرفی بزنم کھ بی احترامی بشھ! چیز بستم
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 قطره اشک سمجی کھ از چشمام چکید رو پاک کردم نھ نھ من نباید گریھ

! کنم من عروسم

!آروم باش دختر! شگون نداره عروس گریھ کنھ

دونست کھ ھیچکس  پریده سرشو انداخت پایین انگار می  پروین خانوم رنگ

! نمیتونھ جلومو بگیره

سم دامن لبا! تاریکی و سردی ھوا برام مھم نبود! از اون حیاط خارج شدم

خورد و  پام پیچ!  رو دادم باال و با کفش ھای پاشنھ بلندم دوییدم سمت خونھ

 آخی گرفتم و بھ سختی از جا! زانو ھای لختم رو آسفالت سرد کشیده شد

!بلند شدم کفشامو در اوردم و باز ھم دویدم

ز حرکت با وجود درد قلبم زانوم و سرمایی کھ تو تنم پیچیده بود باز ھم ا 

کردم  بھ خونھ ی عشقمون نگاه! تا اینکھ باالخره رسیدم! کردن نمی ایستادم

ھ خونھ ای ب! خونھ ای کھ بھم عشق،آرامش،محبت و خنده رو یاد داده بود

! ی امید من بود تنھا خونھ! بگم تنھا جایی بود کھ من داشتم جرئت میتونستم

در  بھ آرومی قدم برداشتم! کف پاھام سر شده بود! آب دھنم رو قورت دادم

د؟؟ حیاط باز بود چرا میترسیدم م برم داخل؟؟ مگھ اونجا خونھ ی من نبو

ین چرا پاھام رو زم! مگھ من با خوشحالی از اون خونھ خارج  نشده بودم؟

چسبیده و نمیتونم راه برم؟؟

ھ   ھم! نگاھی بھ اطراف کردم این خیابون ناآشنا تاریک تر از ھمیشھ بود

سوت و کور بود تنھا چیزی ک بھ گوش میرسید نفس نفس زدن ھای من  جا

جا روشن بود دامنم رو بیشتر دادم  پامو داخل حیاط گذاشتم برق ھمھ! بود

مور  مبا اینکھ بھ خاطر سرمای زیاد بدن! باال نمیخواستم پایینش خراب بشھ

کفش ھامو ! درو پشت سرم بستم! مور شده بود اما برام اھمیت نداشت

بھ قدم بھ پلھ ھای ورودی حیاط نزدیک   ھمون جا جلوی در رھا کردم و قدم

و شدم خدایا من کھ گفتھ بودم ھمون روزی کھ معنای خوشبختی با خسرو ر

! چشیدم بسمھ برام

خودم تشر زدم  نگفتھ بودم؟بھ! خوام گفتھ بودم کھ عمر بیشتر نمی
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بری و  ھی دختر چھ خبرتھ؟؟ اینجا وایسادی داری واسھ خودت می

میدوزی؟؟ تو کھ ھنوز نمیدونی خسرو کجاست برای چی اینجوری 

؟!کنی می

ر خونھ بھ خودم جرئت بیشتری دادم از پلھ ھا باال رفتم بسم اللھی گفتم و د

ای کاش ھمون جا تو حیاط انقد فکر ! کردم ای کاش باز نمی...رو باز کردم 

ای کاش پروین خانوم ! و خیال میکردم کھ از سرما یخ میزدم و میمردم

! گرفت و نمیذاشت بیام اینجا جلومو می

شیره   برمیگشت و یھ دروغی سر ھم میکرد و سرمو  ای کاش کلثوم

! مالید می

ال تو مثل تمام ای کاش ھایی کھ تا بھ ح...اما این ای کاش ھم فایده نداشت

!مثل تمام دردھایی کھ جای تا ابد رو قلبم میمونھ! زندگیم گفتھ بودم

! دیدم؟؟؟ نھ نھ این امکان نداشت آب دھنم رو قورت دادم من چی داشتم می

 چشمم سر خورد رو سفره عقد سفید رنگی کھ حاال حسابی بھم ریختھ بود

آینھ ! ھایی کھ ھر کدوم بھ گوشھ ای پرت شده بود شاخھ نبات ھا و گل

 صندلی ھای سفید! شمعدانی ک تیکھ تیکھ شده بود و بھم دھن کجی میکرد

! رنگی کھ چپھ شده بود و رد لگد ھای کفش روش باقی مونده بود

روی سفره ریختھ بود و در آخر گل ھای رز  ظرف حنای خوشگلی کھ

.…قرمزی کھ پر پر شده بود و روی فرش ریختھ بود

گفت؟؟ ھمونایی نبود کھ خسرو برام  این ھمون گل ھایی نبود کھ کلثوم می

خریده بود و قرار بود سر سفره عقد بده بھم؟؟؟

 ھر آن ممکن بود! بغضم رو بھ سختی قورت دادم و لبمو بھ دندون گرفتم

نگاه  نھ دیگھ نمیخوام بھ ھیچ جا! کھ تعادلم رو از دست بدم و بخورم زمین

داشتم کنم دیگھ نمیخوام مرگ تمام آرزوھامو بھ چشم ببینم قدمی بھ عقب بر

!! صبر کن...اما

! یھ چیزی اونجا بود کھ ھنوز جرئت نگاه کردن بھش رو نداشتم

ت مردی با کت و شلوار مشکی و کراوا....یھ چیزی دقیقا باالی سفره عقد
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اون کی بود؟ اصال مگھ برام ! از سقف حلقھ آویز شده بود....قرمز رنگ

 سر سفره عقد مھم بود؟؟ اصال بھ من چھ کھ تو خونھ من و درست باالی

! خوام صورتش رو ببینم من چھ کسی حلقھ آویز شده؟؟؟ نمی

باید بیاد بغلم کنھ و بگھ! خوام من خسرو رو می

! فنچ کوچولو دلم برات لک زده_

کت و شلوار مشکی؟؟؟  خسرو؟؟ گفتم  گفتم

باسی گفتم سفره ی عقد؟؟ نگاھی بھ خودم کردم کھ لباس عروس تو تنم بود ل

خواستم باور کنم مغزم داشت  من نمی! ک  حاال فرقی با کفن برام نداشت نھ

!سیلی محکمی بھ خودم زمین!!گفت گفت؟؟ مغزم داشت چی می بھم چی می

بو تو بار ھا این خوا!!!! زوووود باش از خواب بیدار شو! لعنتی بیدار شو

!دیدی

بیدار !! ی جواھری اما بیدار شو اصال بیدار شو و ببین کھ تو طویلھ خونھ

 شو و ببین کھ داری بھ کس و ناکس التماس میکنی ک فقط یھ شب بھت جا

!اما بیداررررشو! بدن کھ بخوابی

! ددوباره بھ خودم سیلی زدم سھ باره و چھار بارررره اما نھ خواب نبو

! بیدار نشدم

!ناباورانھ قدمی بھ جلو برداشتم

د؟؟این مرد خوش ھیکل  با اون قد و قامت بلند اگھ خسرو نبود پس کی بو

مگھ چند نفر تو دنیا ھستن کھ لباس دامادی انقد بھشون بیاد؟؟

مگھ چند نفر تو دنیا قرار بود امروز برای عروسش دستھ گل رز قرمز 

بگیره؟؟ 

 تو چقد! آخ خدایا....در یک حرکت سر بلند کردم و بھ صورتش نگاه کردم

چطور دلت اومد اینکارو باھام بکنی؟؟؟؟! نامردی

خسرووووو؟؟؟ چرا گردنت کبود شده؟؟؟ ھا؟؟ خسرو چرا ....خ...خ+

ببین لباس عروسمو؟؟؟! نمیای پایین؟؟ ببین عروست اومده

...پاھاشو گرفتم و تکون دادم

خسرو مگھ نمیشنوی دارم چی میگم؟؟؟+
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گریھ ....نھ گریھ نکن پریچھره! دست ھای لرزونم رو روی صورتم گذاشتم

!نکن

! ھا رو نبینی باید بمیری اما این صحنھ!!! تو باید بمیری

دور خودم چرخی زدم و کل کشیدم 

....لی لی لی لی لی +

 ببین نقل و! عروس شدم خسرو مگھ دیروز نگفتی فردا  مال خودم میشی؟؟

نباتو؟؟

! چنگی بھ  نقل ھای رنگی تھ کاسھ زدم و ریختم رو سرم

.…خسروووو؟؟؟ ناااامرررروت بیدار شو بیا پایین+

بمیرم واسھ اون کت و شلواری کھ ! الھی بمیرم واسھ اون صورت مظلومت

!ندیدم تو تنت

لثوم الھی بمیرم واسھ ذوق چند ساعت پیشت کھ اومده بودی منو ببینی و  ک

!نذاشت

گفتم کلثوم؟؟

دستمو رو گوشام گذاشتم و از تھ دل جیغ کشیدم

کلثوووووممم؟؟؟ کجاااااییی مادرم؟؟؟ مادر مھربونم کجایی؟؟؟ +

وی با دیدن چند قطره خون رو دیوار رو بھ ر! بھ اطرافم نگاه کردم نبود

ھ اتاق با ترس و لرز قدم برداشتم سمت اتاق و با دیدن در و دیواری ک

ھوار ! کلثوم ھمھ جا رو رنگی کرده بود  خون!  آغشتھ بھ خون بود الل شدم

کشیدم 

! ای واااای.....ای وااااای+

خدایااااااا....آخ خدایاااااا! بی مادر شدمممم! بدبخت شدم

تار  بھ راحتی میتونستم  پاره شدن! انقد جیغ کشیدم کھ گلوم خراش برداشت

!ھای  حنجره ام رو حس کنم 

ھر طرف نگاه ! برای کدومشون گریھ کنم؟؟؟ رو چھارچوب در فرود اومدم

!دیدم کھ مرده میکردم یھ عزیزم رو می
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م دست انداختم و تاجمو از رو سر! زانو ھام با صدای بدی بھ زمین خورد

!کندم

! کشیدم رو صورتم ناخونامو می! تورم رو پاره کردم و انداختم یھ گوشھ

! دستام خونی شده بود اما نھ بھ اندازه خون کلثوم

!! خودمو کتک میزدم! مثل دیونھ ھا شده بودم

اق و از جا بلند شدم و دوییدم تو ات! من ھم مرده بودم! دیگھ روح نداشتم

لباس عروسم آغشتھ بھ خون ! بدن سرد و بی جون کلثومو در آغوش کشیدم

!شد

! رو بھ روی کلثومی کھ گلولھ بھ سمت چپ سینھ اش شلیک شده بود نشستم

لباسی کھ برای عقد من با شوق و ذوق   خونش ھمھ جا ریختھ بود ختی رو

! صداش پیچید تو گوشم! پوشیده بود

»الھی کھ خدا بی ھمتون نکنھ«

زندگی پر از ...درد ودالش....غر زدن ھای کلثوم...صدای خنده ھامون

!ھمھ از جلوی چشمم رد شد....مصیبتش

لب چطور دلشون اومد بھ این ق! حاال مھربون ترین قلب دنیا دیگھ نمیزد 

!شلیک کنن

چرا ھمتون باھم ! بیدار شو! آخ کلثوم!! کلثوم توروخدا منو ببخش+

رفتین؟؟؟ حاال من بدون شما تو این شھر تو غربت چیکار کنم؟؟؟ 

!! کلثووممم

ما سرمھ ام تو چشمام رفتھ بود و بھ شدت میسوخت ا! بلند بلند ھق میزدم

!بذار کور بشم! بذار بسوزه! برام مھم نبود

!!این چشم ھا کھ مرگ خسرو و کلثوم رو دیدن بااااید کور بشن

امن لعنت بھ منی کھ نحسیم د! چرا زنده بودم؟؟؟چرا نمیمردم؟؟ لعنت بھ من

اش لعنت بھ منی کھ ھر کس نزدیکم میشد یھ اتفاقی بر! ھمھ رو گرفتھ بود

!لعنتتتت بھ من! می افتاد

قد دونم چقد اونجا نشستم و بخاطر بخت نحسم اشک ریختم از اینکھ ان نمی
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!سوخت بدبخت بودم دلم بھ حال خودم می

 !انقد گریھ کرده بودم کھ دیگھ جون نداشتم چشمام مدام سیاھی میرفت

...بستم و ھمونجا بھ خواب رفتم  دونم چیشد فقط چشامو نمی

دیگھ بدتر از اینم مگھ میشد؟؟ من مثل ! ای کاش کل زندگیم خواب بود

!ھمیشھ مقصر تمام این اتفاقاتات بودم

ف بود چرا از اون مرد کاله پوش کھ حاال یقین پیدا کردم امیر بھادر بیشر

!دیر شده! دیگھ دیر شده پریچھره! چیزی بھ خسرو نگفتم؟؟ واقعا چرا؟

 من بدترین ضربھ ھا رو از سکوتم خوردم از اینکھ مدام از ترس اینکھ

! مبادا وضعیت خراب بشھ دھنمو بستم

.... رو تمام حقیقت ھایی کھ میدونستم در مورد زلیخا مھری جواھر و

ز کی میخوای یاد بگیری کھ ا! و ھمیشھ بدترین بال سرم اومد!بستم  چشامو

خطر دوری کنی؟؟ کی میخوای یاد بگیری برای حفاظت از جان عزیزانت 

!پریچھره تو ھر وقت ترسیدی شکست خوردی! باید بجنگی

!!باید چند نفر دیگھ بخاطر تو بمیرن؟؟

مھ باز ھم افکار منفی و گذشتھ ی دردناکم اومده بود جلو چشمم ھمھ و ھ

و من ھیچ ممانعتی ! جمع شده بودن مثل یھ دیو بھم حملھ کرده بودن

! کردم برای اینکھ از خودم دورشون کنم نمی

ی  نھبلکھ من ھم دلم میخواست ھمین جا بمیرم و خونھ ای کھ  قرار بود خو

....عشقمون باشھ تبدیل بھ گورستان خودمون و آرزوھامون باشھ

! ؟.!کجام...چیم...اصال کیم   نمیدونستم... دونم خواب بودم یا بیدار نمی

دم بھ چیکار باید کنم؟؟کجا باید برم؟؟ با صدای کوبیده شدن در از جا پری

و شکمم پاھامو ت!! اطرافم نگاه کردم در کسری از ثانیھ ھمھ چیز یادم افتاد

جمع کردم با دست ھایی کھ خون کلثوم روش خشک شده بود موھای 

ھ من از خونھ ای ک! پریشونم رو زدم پشت گوشم و آب دھنم رو قورت دادم

با صدای دوباره ی کوبیده شدن در ! توش دو تا جنازه بودن میترسیدم

ھ اومدن کھ منم بکشن مگ! آره حتما اومدن سراغ من! دومرتبھ وحشت کردم

نم بھ ناخودآگاه بد! من با روی گشاده بھ استقبال مرگ میرم! چھ بھتر! نھ؟؟
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!سردم بود! لرزه افتاد

چقد تحمل ! لباس سفید خوشگلم خونی شده بود و بھم دھن کجی میکرد

! کردن این لباس برام سخت بود کاش میشد درش بیارم

 چرا انقد بی تفاوت! این بار صدای باز شدن در پذیرایی بھ گوشم رسید

بودم؟؟ 

یھ گوشھ نشستم نگاه   طور مثل یھ مجسمھ ترسیدم؟؟ چرا ھمون چرا نمی

ارد حتی برام مھم نیست کھ چھ کسی از دیوار خونم اومده باال و  و! میکنم؟

!خونم شده

!رفتسر بلند کردم و با دیدن قامت امیر بھادر برای ھزارمین بار عوقم گ

بی توجھ بھش از جا بلند شدم و بھ سمتش حرکت کردم حتی رغبت 

بوی گندش بھ  کردم تو صورت نحسش نگاه کنم ھمین کھ نزدیکش شدم نمی

روجمع کردم  این بو منو یاد اون عمارت  ناخودآگاه صورتم! مشام خورد

از کنارش ... کتک ھای کھ خوردم.. ھایی کھ کشیدم یاد بدبختی! مینداخت

!رد شدم و وارد پذیرایی شدم و بھ قامت خسرو چشم دوختم

 با کشیده شدن موھام بھ عقب آخی گفتم چرخیدم سمتش و با صدای بلندی

گفتم 

!!موووھاموو ول کن حیووون+

و در کمال !  از این ھمھ جسارت من شوکھ شد! امیر بھادر کپ کرد

!ناباوری موھامو رھا کرد

ترسید ازم؟؟ از منی کھ مثل میت متحرک شده بودم دختری با موھای 

طالیی پریشون کھ ھر کدوم بھ طرفی ریختھ بودن مثل سیم تلفن ھای 

!جدیدی کھ سر خیابون دیده بودم شده بود

لباس عروسم تا کمر آغشتھ بھ خون شده بود صورتم جای زخم و کبودی 

! ناخونام بود و سرمھ پخش شده ام دور چشمامو سیاه کرده بود

ترسناک بودم مگھ نھ؟؟ 

ره یا من یا چرا نباید باشم؟؟ اینجا دیگھ تھ خطھ امروز باید یھ نفر از ما بمی
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! امیر بھادر

!بیارش پایین+

وقتی سکوتش رو دیدم بھش نگاه کردم و گفتم 

! زود باااااش!!! مگھ کری؟؟؟ گفتم خسرو رو بیار پایین+

چیھ اومدی اینجا واسھ من آدم شدی؟؟ _

! کردید من از اول آدم بودم شما ھا منو آدم حساب نمی+ 

زبون دراز شدی؟ میخوای بیام اونجا؟؟_

! د بی غیرت بیا....بیااااا+ 

اشکامو با نفرت  پاک کردم و گفتم 

بیا ببینم چھ گوھی میخوای بخوری؟؟ جز اینکھ مثل یھ حیوون وحشی +

حملھ کنی چی بلدی؟؟ ھا چی بلدی؟؟

 خیلی وقت بود کھ! با این حرفم حملھ کرد سمتم و دوباره موھامو کشید

!کتک نخورده بودم

! سریع بھ خودم اومدم گلدون رو طاقچھ رو برداشتم و کوبیدم رو دیوار

,!با صدای شکستن شیشھ موھامو رھا کرد

خم شدم و یھ تیکھ تیز شیشھ رو برداشتم گرفتم سمتش و گفتم 

!میزنم جلوتر بیای شاھرگت  رو+

شنوی؟؟  بینی اینجا وایسادم؟ ھیچی واسھ از دست دادن ندارم می منو می

! ھیچیییی

حالیتھ؟؟! حتی یھ نفر تو زندگیمو ندارم کھ بخاطر مرگم غصمو بخوره

ی دختره پاپتی دھنتو ببند لفظ قلم واسھ من حرف میزنی؟؟ فکر کردی چ_

ھستی؟ تو ھمونی کھ تو طویلھ خونھ من زندگی میکردی یھ مدت ولت 

یادتھ ! کنی؟؟ انقد میزنمت کھ صدا سگ بدی کردم ھار شدی پارس می

کردی کھ تو خونھ رات بدم؟ یادتھ؟ التماسم می

عصبی خندیدم و گفتم 

آره مگھ میشھ بی شرفی و بی غیرتی تو رو یادم بره؟؟ تو مثل سیب +

!زمینی بی رگی فقط ھیکل بزرگ کردی
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دستشو کرد تو جیبش و اسلحھ اش رو درآورد و گرفت سمتم و گفت 

زود !  تا جونت رو نجات بدم یاال زود باش التماسم کن  د! زرت پرت نکن_

!باااااش

من؟؟ التماس کنم بھ تو؟؟ سگ کی باشی؟+

ر مرد اون دختر سر بھ زی! مرد اون پریچھره ترسو و بزدلی و دیده بودی

! و تو سری خور

منو از چی میترسونی از مرگ؟؟! من انقد نیش خوردم کھ افعی شدم

دستمو گذاشتم رو گوش و جیغ کشیدم

تموم کن ! زود باش ماشھ رو بکش و تموم کن این جھنمو! بکششش+

! خوام تو خیالم با خسرو زندگی کنم می

نگاھی بھش کردم و گفتم 

شنوی؟؟  خسرو؟؟؟ می+

پشتم ! چقد تنھا و بی کس بودم!بغض راه گلومو بست! چشمام اشکی شد

پدرم ! سنگ صبورم بود! آره خسرو مثل کوه بود برام! خالی بود

!ھمسرم بود...رفیقم بود...بود

اگھ تو منو نکشی من خودکشی میکنم ! ھر کاری کھ دلت میخواد بکن+

! خوام خسرو رو بیاری پایین فقط قبلش ازت می! فرقی برام نداره

!بعدش ھم منو بکش! تنھا خواستھ ای کھ ازت دارم ھمینھ! فقط ھمین

د چھار چند ثانیھ بھم خیره شد و بعد با قدم ھای بلند خودشو بھ خسرو رسون

اب رو پایھ ای کھ رو زمین افتاده بود رو صاف کرد رفت باال و با چاقو طن

برید و خسرو مثل درخت تنومندی کھ با اره قطعش کرده باشی رو زمین 

! با چند قدم خودمو بھش رسوندم کنارش نشستم! افتاد

!هانگار کھ سالھاست خوابید! چقد آروم بود! بھ قیافھ اش خوب دقت کردم

سرشو تو آغوشم گرفتم بھش نگاه کردم دستمو رو تھ ریشش بھ حرکت در 

! چقد ذوق اینا رو داشت! اوردم

!صورتش  ریخت رو قطره قطره اشکام می
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رو آغوشش   با دیدن کراوات و پیرھن سفیدش قلبم بھ درد اومد  سرمو

گذاشتم عطر قشنگش رو استشمام کردم و ھق زدم و گفتم 

! خسرو توروخدا بیدار شو!!! خسررررو؟؟؟ ای کاش من جای تو میمیردم+

! اکخیلی زوده برای اینکھ بری زیر خ! ببین چقدر لباس دامادیت بھت میاد

!توروخدا بیدار شو! تو حیفی خسرو

!خفھ خون بگیر سرم رفت...دھھ_

سرمو بھ سرش چسبوندم و بی صدا ! دھنمو بستم صدای ھقم موند تو گلوم

!اشک ریختم

چرخید و بھ آخرین خدافظی منو خسرو نگاه  امیر بھادر دور اتاق می

!! میکرد

از ! بی توجھ بھش لب ھامو رو گونھ خسرو گذاشتم و آروم بوسیدم

!حرارتش لبم داغ شد

ود؟؟ چرا انقد بدنش داغ ب!ضربان قلبم رفت رو ھزار! ابرومو باال انداختم

چرا مثل کلثوم یخ نکرده بود؟؟

اشتم با گوشھ چشمم بھ امیربھادر نگاه کردم طوری کھ متوجھ نشھ دستمو گذ

! رو سینھ خسرو درست روی قلبش سعی کردم تمرکز کنم

! نھ چیزی احساس نکردم

نصررررت؟؟ نصرت؟؟_

بعد از چند دقیقھ صدای مردی رو شنیدم 

بلھ آقا؟ +

امیر بھادر بھ سمت در حرکت کرد و از الی در گفت 

تموم کنم خودم میام   با بچھ ھا برین سر خیابون من کار اینو  شما ھمھ_

!ممکنھ کسی شک کنھ بیفتن دنبالمون

آقا میخواین من بمونم؟؟+

!گفتم ھمھ با ھم_

 چندین بار جا بھ!رو قفسھ سینھ اش گذاشتم  از فرصت استفاده کردم و سرمو
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اما ! قلب خسروی من میزد! قلبش میزد...آره! موی تنم سیخ شد! جا کردم

! ضعیف خیلی ضعیف

د امیر بھادر نبای! با بستھ شدن در سرمو از رو قفسھ سینھ اش برداشتم

 جیگرم آتیش! نگاھی بھ گلوی کبودش انداختم! متوجھ تغییر رفتارم بشھ

!گرفت براش

سرمو خم کردم و چسبوندم کنار گوشش ! دست گرمش رو توی دستم فشردم

و با صدایی کھ خودم بھ زور میشنیدم لب زدم 

طاقت ! ھمھ کس من! نفِس پریچھره! جاِن پریچھره! خسرو طاقت بیار+

!بیار

سر بلند کردم و فین فین کردم کھ امیر بھادر گفت 

!بری تموم نشد؟؟؟ داری حوصلمو سر می_

از جا بلند شدم و گفتم 

چیھ خیلی تقال میزنی کھ زودتر عقده ات خالی بشھ؟  این ھمھ راھم +

!چقد احمقی!کوبیدی اومدی اینجا کھ منو پیدا کنی و بکشی

!تو باید با زجر بمیری! اینطور مردن برای تو پاداشھ! میدونی چیھ_

لثوم اتاقی کھ یھ گوشھ اش ک! بھ سمتم حملھ کرد جیغ کشیدم و رفتم تو اتاق

! بی جون افتاده بود

پشت سرم اومد کھ فریاد کشیدم

بی غیرت چطور دلت اومد کلثوم رو بکشی؟؟ھا؟؟+

!پسرش... باید ریشھ ی اینا رو  بخشگونم؛ھم خودش ھم اون ناموس دزد_

آب دھنم رو قورت و گفتم 

پسرررش؟؟؟.... پ...پ+

 آره ھمون خسروی نمک بھ حروم پسر این کلثومھ پاپتی بود کھ جفتشون_

برای ھمینھ کھ مثل سگ ! خون رعیت تو رگاش بود! بھ درک واصل شدن

!ازش بدم  میومد

!خون تو مغزم قفل کرد
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ناباورانھ  دستمو جلوی دھنم گرفتم و گفتم

....مادر خسرو ...تو االن چی گفتی؟؟ کلثوم +

لثوم خواستم کنار ک! قلبم فشرده شد از این ھمھ بی معرفتی از این ھمھ ظلم

ش بشینم و یھ دل سیر گریھ کنم برای مادری کھ تمام عمرش رو کنار پسر

 مادری کھ تمام عمرش رو با! بوده و در حسرت بچھ اش سوختھ و دم نزده

فکر کردن بھ ! و چقد تلخ بود....پسرش ھم صحبت بوده اما خبر نداشتھ

ریخت کھ آتیشش شعلھ ور تر شده  گذشتھ کلثوم انگار نفت رو جیگرم می

!بود

! شوبلند! کنی؟؟ من اینجا نیومدم فیلم ھندی ببینم ھیییی؟؟ چیکار داری می_

!ھر چی زر زر داری باشھ واسھ اون دنیا

پوزخند زدم و گفتم

! تو مثال اعتقاد داری بھ اون دنیا؟؟ خدا تورو لعنت کنھ ایشا�+

اسلحھ اش رو مجددا گرفت سمتم و گفت 

!دھنتو ببیند_

!!اون بھ جلو قدم برمیداشت و من بھ عقب

دستامو بردم باال از تھ دل سوختھ ام نالیدم 

! تو قاتلی...تو ! تو حیووونی! تو مریضی! الھی کھ یھ روز خوش نبینی+

ھ ات ھم تو ھم اون مادر عفریت! تقاص ھمھ اینا رو پس میدی! حاللت نمیکنم

!کھ یھ عمره با جادو جنبل تورو خر کرده ابلھ

با این حرفم عصبی شد و ماشھ رو کشید و فریاد زد 

...خفھھھھھ شووووو عووووضی دختره ی کثاااافتتتت_

با  چشمامو بستم و منتظر شلیکش شدم اما با افتادن چیزی چشم باز کردم و

دیدن  حبیب  درست پشت سر امیر بھادر در حالی کھ چوب بزرگی تو 

دستش بود  نفس راحتی کشیدم 

لوتر و بھ  امیر بھادری کھ حاال بی ھوش رو زمین افتاده بود چشم دوختم ج

ب انقد زدم کھ خستھ شدم بھ حبی! اومدم و با پاھای ضعیفم بھش لگد زدم

نگاه کردم و گفتم 
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! حبیب؟؟ دستت درد نکنھ تو دوباره جون ما رو نجات دادی+

!سعی کرد لبخند بزنھ اما نتونست

نداشت؟؟!! دیدن دو تا جنازه ترس داشت! حق داشت

اک دیدن این دیوار خونی اون سفره عقد داغون و عروسی کھ حاال بھ ترسن

ل ترین موجود دنیا شباھت داشت و دامادی کھ حلقھ آویز شده بود و قات

 زنجیره ای کھ میخواست یھ نفر دیگھ رو ھم بکشھ ترس داشت مگھ نھ؟؟؟

گفتم داماد؟؟ حبیب رو کنار زدم دویدم سمت خسرو سراسیمھ دکمھ ھای 

م لباس سفیدش رو باز کردم با دیدن سینھ ی ستبر و موییش اشک تو چشما

! جمع شد

سرمو رو سینھ اش گذاشتم حبیب گفت 

چخبره؟؟ ... جا چ...ن..ای...خانوم ای..خ...خ_

دستمو بھ نشونھ سکوت باال اوردم و عصبی گفتم 

!حرف نزن! ھیییییس+

! حبیب سکوت کرد و بھ حرکات من کھ بھ نظر مسخره میومد چشم دوخت

 !صدای گوپ گوپ قلب خسرو رو  کھ شنیدم دستمو جلوی بینیش قرار دادم

وسط گریھ خندیدم و لب زدم ! گرم شد!  آره! گرم شد

باید ...باید! بدو تورو حضرت عباس یھ کاری بکن! حبیب خسرو زنده اس+

!برسونیمش درمونگاه

!حبیب رنگ پریده مات و مبھوت نگاھم میکرد کھ فریاد کشیدم

بخداااا زنده ! زنده اس...خسرو! شنیدی؟؟ حبیب توروخدا بھ دادم برس+

!است

با فریاد من از شوک در اومد نشست کنار خسرو اون ھم حرکات منو 

تکرار کرد و گفت 

!خیلی ضعیفھ...خیلی....آره نبضش میزنھ ولی...آ_

بھ پاش افتادم و گفتم 
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و این التماست میکنم برو ماشین بیار نذار بمیره اون ھمھ چیزیھ کھ من ت+

! دنیا دارم

با ترحم نگاھم کرد و گفت 

م شما این لباس رو عوض کنید تا من برگرد...ش! االن میرم میارم! باشھ_

!با این لباس اگھ بریم درمونگاه آژان ھا ولمون نمیکنن دیگھ

ن سری تکون دادم اشکامو پاک کردم حبیب با عجلھ از خونھ خارج شد و م

!موندم تو اون خونھ ای کھ حاال بھ خانھ ارواح بیشتر شباھت داشت

م بوسھ ای رو گونھ ی خسرو کاشتم و لباس عروسم رو با بدبختی در اورد

دونم چی بودن و چھ رنگی بودن پوشیدم یھ روسری  دو تا لباس اصال نمی

! ھم انداختم رو موھام

با کاسھ آبی  کھ گوشھ ی  پذیرایی بود سعی کردم  زخم ھا و سرمھ ی 

ما پخش شده و رژ لبی کھ حاال کل گونھ ھامو سرخ کرده بود رو پاک کنم ا

ب یکی از لباسامو برداشتم و محکم کشیدم رو صورتم آره ھمین خو! نمیشد

! بود

یر برگشتم داخل اتاق و بھ چھارچوب تکیھ دادم یھ سمتم کلثوم بود و ام

برای ! رو زانوم گذاشتم و اشک ریختم سرمو! بھادر و  یھ سمتم خسرو

وقتی حرف ھاش و حسرت ھاش در مورد فرزند یادم می افتاد دلم ! کلثوم

ن ھمی! خواست امیر بھادر رو تیکھ تیکھ کنم اما دیگھ توان  نداشتم می

مدام سعی میکردم سرگیجھ و ! االنشم کھ سر پا بودم خودش خیلی بود

!سیاھی چشمامو جدی نگیرم

کلثوم یادتھ دلت میخواست کھ خسرو بھت بگھ مادر؟؟ آی کلثوم تو 

کردی؟؟  میدونستی کھ خسرو پسرتھ؟؟ حس می

خانوم؟؟؟_

رو  اشکامو پاک کردم از جا بلند شدم حبیب وارد خونھ شد و دوتایی خسرو

یگھ بمیرم کھ بار د! الھی دورت بگردم کھ انقد ھیکلی مرد من! بلند کردیم

! بھ خاطر من قامتت رو زمین افتاد و بی جون شدی

ر وقتی سوار ماشین شدیم ھ! حبیب از زیر بغلش گرفتھ بود و من از پاھاش
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زدیم حبیب سریع استارت زد با سرعت بھ سمت درمونگاه رفت  دو نفس می

و من تمام مسیر سرم رو سینھ خسرو بود کھ صدای ضربان ضعیف قلبش 

!رو بشنوم

!تورو خدا عجلھ کن! حبیب بیشتر گاز بده  برو+

نھا رد حبیب ھر چی توان داشت گذاشتھ بود و گاز میداد  از الی  بقیھ ماشی

بعضی ھا ھم ھر چی از دھنشون درمیومد ! میشد و ھمھ بھش بوق میزدن

! بارمون میکردن

دونستن از حال من؟؟  اونا چھ می! اما اھمیت نداشت

! رسیدیم خانوم_

طولی نکشید کھ خسرو،روی برانکارد گذاشتن و با عجلھ بھ داخل 

حرفا و  البتھ کھ من معنی این! بیمارستان و بخش اورژانس بردن

فھمیدم ولی از حبیب کھ سوال کردم گفت ھر کس  اصطالحات رو نمی

با پاھام رو زمین ضرب ! وضعیتش وخیم باشھ بھ اون قسمت منتقل میشھ

بخاطر مرگ کلثوم و حقیقت تلخی کھ فھمیده بودم غصھ   نمیتونستم! گرفتم

بخورم یا بخاطر زنده مون خسرو  خوشحال باشم؟

گریھ خالصھ شده  نمیدونم چقدر اونجا منتظر بودیم اما احساسات من فقط تو

رسید چھ اتفاقی برای من می افتاد؟؟ فقط یھ  اگھ حبیب بھ موقع نمی! بود

! ھای دنیا کم میشد فقط ھمینو بس دونھ دیگھ از آدم

درستھ کھ زندگی در اون عمارت ! رفت دنبال کلثوم ای کاش خسرو  نمی

 !برای کلثوم از جھنم بدتر بود اماحداقلش این بود کھ زنده میموند 

! مخص بود اما بازگشت دوباره بھ اون روستای لعنتی اشتباه

ستم اما چھ فایده کھ ھیچوقت زمان بھ عقب برنمیگشت و من ھیچوقت نمیتون

! زندگیم آدمی بھ مھربونی و دلسوزی کلثوم پیدا کنم  تو

! ای کاش! ای کاش نمیذاشتم بره دنبال خسرو

ق سرمو تو دستام گذاشتم و باز ھم ھ! بوسھ ی آخرش مدام جلوی چشمم بود

!زدم
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بریز بیرون ! این درد و غمو گریھ کن بریز بیرون! آره گریھ کن پریچھره

! این ھمھ غصھ رو

آقای دکتر حال امیر خسرو اسدی چطوره؟ _

با صدای حبیب از جا بلند شدم دماغمو باال کشیدم و گفتم 

آقای دکتر من ھمسرشم توروخدا بگین کھ زنده اس؟؟+

دکتر چینی بھ ابروھاش داد و گفت 

علت این حالش چیھ؟؟

م کھ لبمو بھ دندون گرفتم و بھ حبیب نگاه کردم خواستم چیزی بگ! الل شدم

حبیب گفت 

ن ما بھ موقع رسیدیم وقتی اوردیمش پایی! کشی کرده آقای دکتر___خود_

!ھنوز قلبش میزد

.…سری بھ نشونھ ی تاسف تکون داد و گفت

؟ حیف نیست !!جوونی مثل این چرا باید ھمچین ظلمی بکنھ در حق خودش

کھ با این ابھت بره زیر خاک؟؟

با صدای گریھ من با ناراحتی نگاھم کرد و گفت 

تھ آسیب زیادی بھ مجرای تنفسی و ریھ ھاش وارد شده و  رف....بھ ھر حال

!باید منتظر باشین تا بھ ھوش بیاد! تو کما

حالت ! با شنیدن این حرف زانو ھام سست شد درمونگاه دور سرم چرخید

ناییم تار تھوع گرفتم قبل از اینکھ ببینم چخبره صداھا برام نامفھوم شد و بی

دم تا جایی کھ ھمھ جا برام سیاه شد و زیر پام خالی شد و خور ...و تار 

!زمین

.

.

خسرو؟؟ 

یدم در پذیرایی رو باز کردم و بھ سمت سفره عقد حرکت کردم دلبرانھ خند

و گفتم 
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چطور شدم؟؟+

دستمو گرفت و چرخیدم قھقھھ زد و گفت 

!فنچ کوچولوی من عروس شده_

 دستامو مشت کردم! من تو یھ اتاق تاریک زندانی بودم! جا تاریک شد ھمھ

...و کوبیدم رو در

!بازززز کنید! آھای....باز کنید این درو ...آھااای+

چشمام آھی گفتم و بھ اطراف نگاه  با صدای جیرجیر در و خوردن نور تو

! اینجا حیاط عمارت بود و من تو طویلھ بودم! چقد آشنا بود... کردم

....جیغ کشیدم و دویدم بھ سمت در خروجی

.

.

!عزیزم.... پریچھره؟؟چشماتو باز کن

.

رو با خس! بھ عقب برگشتم  با دیدن امیر بھادر کھ دنبالم میکرد وحشت کردم

لباس دامادی جلوی در خروج ایستاده بود 

!خسرووو؟؟؟ توروخدا بیا نجاتم بده+

....ھر چقد بھ سمتش میدویدم ازم دور تا میشد

.

!عزیزم؟؟؟بیدارشووو

ناخودآگاه چشمامو باز ! با حس سوزش گونھ ام از حیاط پرت شدم بیرون

اده وبا با دیدن اتاق سفید و دختر جون و سفید پوشی کھ باال سرم ایست! کردم

کنھ نفس راحتی کشیدم و لب زدم  لبخند و آرامش نگاھم می

!د؟ خواب بو+

لیوان آبی رو سمتم گرفت و گفت 

! برم آره قربونت_

سرمت خیلی وقتھ کھ تموم شده بھتری؟؟

سری بھ نشونھ تایید تکون دادم و گفتم
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حال ھمسرم چطوره؟+

زودتر سر پا شو ! خداروشکر عالیم حیاطیش خوبھ نگران نباش... خوبھ_

!ک  مادرت بیرون منتظره

رو تخت نیم خیز شدم و گفتم 

! ھمین امشب فوت شد...مادرم؟؟ من مادر ندارم+

با ناراحتی نگاھم کرد و گفت 

!تسلیت میگم_

پس این کھ بیرونھ کیھ؟؟+

! ابرویی باال انداخت یھ چیزایی داخل برگھ نوشت و رفت

رام امشب چقد اتفاقات سنگینی ب! بھ سختی از جا بلند شدم چقد خستھ بودم

! دافتاده بود چقد ھضم کردن صحنھ ھایی کھ دیده بودم برام زجر آور بو

اگھ خسرو ھم کشتھ میشد من دیگھ دلیلی برای ادامھ ی این لجن زار 

! نداشتم 

لعنتی کھ  دونم میتونم با نبود کلثوم کنار بیام؟؟ میتونم این عذاب وجدان نمی

کنھ رو  از بین ببرم؟؟ داره از درون داغونم می

مقصر مرگ وحشتناک کلثوم اگھ من نبودم پس کی بود؟؟ حتی حوصلھ 

! از جا بلند شم دلم میخواست کھ ھمونجا دراز بکشم بخوابم  نداشتم

پتوی پایین تخت ! من کسی رو نداشتم کھ منتظرش باشم! پس بیخیال شدم

! سردم بود! سفید رنگ رو کشیدم روم و بھ سقف زل زدم

کنی چون چشماتو رو  کنی چھ خبره؟؟ فکر می چیھ پریچھره فکر می

چیز بستی و جرئت کردی کھ با برادرشوھرت از اون عمارت فرار  ھمھ

کنی دیگھ ھمھ چیز تموم شد؟؟ سیاھی بختت سفید شد؟؟ 

فکر کردی حاال کھ اومدی شھر قراره خوش و خرم زندگی کنی؟؟

؟ ھر چند بار تا حاال خسرو اومده اینجا و با مرگ دست و پنجھ نرم کرده؟

! بار ھم مقصر تو بودی

!قورت دادم  بغضمو
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!دوباره بھ خودم تشر زدم

گناه من چیھ؟ مگھ من راضیم بھ این ھمھ زجر کشیدن خسرو؟ مگھ من 

 راضیم کھ بخاطر من عذاب بکشھ ،درد بکشھ، آسیب ببینھ و  تا دم مرگ

بره و برگرده؟؟

مگھ حال االن من فرق زیادی با حال خسرو داره؟؟

ده اون اگھ یھ بار مرگ رو بھ چشم دیده من امشب ھزاران بار مردم و زن

! شدم

اتاق بمونم فکر و   اون تو  دلم برای خسرو تنگ شد از جا بلند شدم نمیتونستم

د ھمین کھ درو باز کردم با دیدن زن تپل و ق. خیال داشت دیوانم میکرد

کوتاھی کھ داشت با چشم ھای اشکی با روسریش بازی میکرد با صدای 

لرزون لب زدم 

طلعت خانوم؟؟+

ام باز با شنیدن صدام سر بلند کرد و با دیدنم از جا بلند شد آغوشش رو بر

  تمکرد فاصلھ بینمون رو پر کردم سرمو گذاشتم رو سینھ اش و تا میتونس

! گلوم خراش برداشت! ھق زدم

طلعت خانوم دیدی؟؟ دیدی مادرم مرد؟ دیدی یتیم شدم؟ بی کس شدم؟؟ +

!کنھ این غصھ منو داغون می! کنھ آخ طلعت خانوم این درد منو تموم می

 اجازه داد کھ من خودمو! ھیچی نگفت! دستشو نوازش وار رو موھام کشید

! خالی کنم

بعد از مدتی طوالنی ازش جدا شدم

اشکامو پاک کردم و گفتم 

ببخشید کھ شما رو ھم  ناراحت کردم +

دستی بھ موھاش کشید و با صدای تو دماغی گفت 

 نھ قربانت برم این چھ حرفیھ کھ میزنی مادر جان؟؟ مرگ کلثوم خیلی_

ما ا! ناراحتم کرد خدای سر شاھده از وقتی فھمیدم خون گریھ میکنم براش

دونم بھش  می! چھ فایده؟ با گریھ کردن ما اون زنده نمیشھ دورت بگردم
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ت یادتھ کلثوم طاقت نداش! وابستھ بودی دوسش داری اما تقدیر این بوده

تورو ببینھ؟؟ روحش با این ھمھ بی تابی تو عذاب  حتی یھ لحظھ اشک

 مگھ من!  لبمو بھ دندون گرفتم گونم خیس از اشک ھام بود! میکشھ مادر

حرف حالیم میشد؟

آقا خسرو کجاست؟ حالش بھتره؟_

مکثی کردم و گفتم 

! رفتھ تو کما+

چنگی بھ گونھ اش زد و گفت 

رفتی مالقاتش؟؟! وای خدا مرگم بده_

این دکتر ھا چرا انقد بد اخالقن؟! اجازه نمیدن! نھ+

!سری تکون داد چیزی نگفت

دستمو گرفت و گفت 

اونجا تو یکم بخوابی چشمات شده  این درمونگاه یھ نماز خونھ ھست بریم تو_

!کاسھ خون مریض میشی خدای نکرده دو

ه بدون اینکھ حرف بزنم پشت سرش راه افتادم در وجود من چندین پریچھر

مختلف وجود داشتن کھ ھمھ با ھم دعوا میکردن  ھر کدوم اون یکی رو 

! مقصر میدونست و من مغزم داشت از این اتفاق متالشی میشد

.

.

روز بعد  ده

دوباره بھ حبیب نگاه کردم و گفتم 

! دونم این چند وقتھ بخاطر من خیلی عذاب کشیدی تو زحمت افتادی می+

! میشھ منو ببری اون امامزاده ای کھ مامانت تعریف میکرد؟

بدون معطلی گفت 

! ھمین االن میریم ! بلھ خانوم جان چشم_

اومدم و بدون اینکھ بھ اون خونھ نگاه کنم سوار  از خونھ طلعت بیرون

ده روز از این اتفاق شوم ....بھ صندلی تکیھ دادم ماشین شدم سرمو
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ندم ده روز بود کھ من آواره شده بودم  سھ روز بیمارستان میمو! گذشت می

ده روز بود کھ خسرو رو تخت بیمارستان ! و سھ روز خونھ طلعت خانوم

! خوابیده بود عالیم حیاتیش فرق چندانی نکرده بود

گفت کھ رفتھ و اون خونھ رو دیده ولی خبری از  امیر بھادر  حبیب می

 احتماال خودش یھ جایی گم و گورش! حیوون و جنازه کلثوم مظلوم نبوده

!کرده

حتی خونھ ی ! نکردم بھ اون خونھ برگردم  از اون روز تا حاال دیگھ جرئت

عقیبم طلعت ھم از کوچھ پشتی و از پشت بوم ھمسایھ میرفتم مبادا کھ کسی ت

کنھ؟؟

ن افراد کمی ھست! دکتر ھا میگفتن کھ خیلی خداروشکر کن کھ زنده مونده

!کھ بعد از ھمچین اتفاقی زنده میمونن

عذاب ! زندگی کنم  من بدون خسرو دیگھ نمیتونستم! ولی من کم اورده  بودم

ستگاه از اینکھ باید مدام از پشت شیشھ ببینمش در حالی کھ کلی د! کشیدم می

گفت اگھ بری امامزاده  طلعت خانوم می! مختلف بھش وصلھ خستھ شده بودم

اید و حاال من داشتم با حبیب میرفتم بھ محلی کھ ش! اونجا حاجت روا میشی

! صدام بھ گوش خدا برسھ

حبیب نبودن من باید چیکار میکردم؟؟ تو این شھر  اگھ طلعت خانوم و

! گرفتم غریب از کی کمک می

برام صبح تا شب بھم محبت   بود طلعت خانوم من  مثل یھ مادر مھربون

میکرد برام غذا درست میکرد لباسامو عوض میکرد ولی ھیچکس واسھ 

ی کلثوم ھمھ کس من بود و جای خالیش از ھر وقت دیگھ ا! من کلثوم نمیشد

!گذشت بدتر و بدتر میشد بیشتر اذیتم میکرد و ھر چقد زمان می

!اینجاست خانوم_

سرمو از صندلی بلند کردم و بھ دو تا گلدستھ ی آبی رنگ نگاه کردم 

م مادرم میگھ ھر کس بیاد اینجا حاجت روا میشھ خانوم جان بھ حق اما_

!تخت بیمارستان بلند میشھ حسین ایشا� کھ خسرو خان ھم بھ زودی از رو
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قورت دادم و گفتم   بغضمو

! دستت درد نکنھ آقا حبیب خیلی زحمت کشیدی خدا از برادری کمت نکنھ+

!خدا مادرت رو برات حفظ کنھ

یرن از قسمتی کھ اون خانوم ھا م! من ھمینجا منتظر میمونم! ممنون خانوم_

!باید وارد بشی

ختم سری تکون دادم چادر گل گلی کھ طلعت بھم داده بود رو روی سرم اندا

خالی  و با قدم ھای بلند وارد صحن امامزاده شدم ھمونجا یھ گوشھ نشستم و

!کھ باز ھم آکنده از درد شده بود کردم این قلبمو

دبختی من مگھ چند سالمھ کھ باید انقد ب!  خدا جونم این مرد رو بھ من ببخش

 بکشم؟؟ اگھ خسرو نباشھ من چیکار کنم؟ کجا برم؟ پیش می بمونم؟ پیش

 ده روز؟؟ یکسال؟ ده...دو روز...طلعت خانوم ؟؟ آخھ چند روز؟ یھ روز 

! سال؟ آخرش کھ چی؟؟ باز ھم تنھا میمونم

کم ھوا رو بھ تاریکی  انقد اونجا نشستم و با خدای خودم خلوت کردم کھ کم

رفت از جا بلند شدم بھ امامزاده ادای احترام کردم و گفتم 

! خوام من خسرو رو از تو می+

سمت دیگھ ق! بعد از اونجا خارج شدم و بھ ھمراه حبیب بھ درمونگاه برگشتم

م پرستار ھا منو شناختھ بودن و بھ راحتی اجازه رفت و آمد بھ پذیرش و

از پشت شیشھ بھ خسرو نگاه کردم و لبخند زدم و گفتم ! میدادن

امروز حالت بھتره؟ ! من برگشتم! سالم عزیزم+

اشکامو پاک کردم و ادامھ دادم 

! آره منم خوبم ولی دلم لک زده برای اینکھ بھم بگی فنچ کوچولو+

 تو خیال خودم داشتم باھاش حرف میزدم کھ با دیدن دست خسرو کھ داشت

!تکون میداد حرف تو دھنم خشک شد

کون حتما توھم زدم آره؟؟ ولی با ت....چند ثانیھ ھم خیره بھ دستاش موندم

خوردن دوباره ی دستش از فرط خوشحالی جیغ کشیدم خنده و گریھ باھم 

گفتم  قاطی شد  دویدم سمت پذیرش و
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بھ ...پرستار... پ...دکتررر...آقای دکتر...آ...آ! کمک...ک.....ک...ک+

! خسرو اسدی ھمین االن بھ ھوش اومد! ھوش اومد

! پرستار و دکتر با عجلھ دویدن داخل اتاق و پرده ی اتاق رو کشیدن

! دیگھ نمیتونستم خسرو رو ببینم 

از عمر  خدایا  برای ھزارمین بار التماست میکنم! ضربان قلبم رفتھ بود باال

شروع کردم طول و عرض درمونگاه !من بگیر و بھ عمر خسرو اضافھ کن

ھ باز ھم شروع کردم ب! میخواستم از شدت استرسم کمتر کنم! رو راه رفتن

! کندن ناخونام

گار تو ان! ناخونایی کھ انقد کنده بودمشون کھ سر انگشتانم عفونت کرده بود

رسید کھ ھر چی دق و  این دنیای بھ این بزرگی فقط زورم بھ ناخونام می

! دلی و عقده دارم سر اینا خالی کنم

ھ با صدای باز شدن در از افکارم دست کشیدم بھ پرستاری کھ بی توجھ ب

من بھ سمت پذیرش حرکت کرد نگاه کردم و گفتم 

!خانوم؟؟ببخشید خانوم؟؟+

با شنیدن صدام از حرکت ایستاد دویدم سمتش و گفتم 

چیشد؟؟+

با اون چھره زیبا و آرومش گفت 

مریضت بھ ھوش اومد و عالیم حیاتیش تا بھ این ! عزیزم چشمت روشن_

!لحظھ خوبھ

ھ ھمکاران کار ھای الزم رو انجام میدن و بیمار بھ بخش منتقل میشھ ی

سری دارو براشون نوشتھ شده کھ دکتر نسخھ رو بھتون تحویل میده از 

!داروخانھ ی پایین بگیرید

ھاج و واج نگاھش کردم و گفتم 

حال خسرو خوبھ خانوم؟؟+

عالیم   البتھ کھ! خطر رفع شده نگران نباشید! بلھ خانوم من کھ گفتم بھتون_

! ساعت آینده باید بررسی بشھ ٢۴حیاتی تا 

سری تکون دادم و گفتم 
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!میتونم ببینمش؟+ 

د برید فعال شما دارو ھا رو تھیھ کنید وقتی بھ بخش منتقل شد بلھ میتونی_

!مالقاتش

! بدون اینکھ منتظر جوابم بمونھ ازم دور شد

خسرو بھ ھوش اومد؟؟؟ ...خسرو ...حرف ھاشو تو ذھنم حالجی کردم

خندیدم و گفتم ! ھمھ کسم بھ ھوش اومد...رفیقم... سایھ سرم.. ھمسرم

!خدایا شکرررررت خدااااایاااااا عاشقتم شکررررت+

ھی خانوم ما اینجا مریض داریماا چخبره درمونگاه رو گذاشتی رو _

سرت؟؟

لبخندم رو جمع کردم و با خجالت گفتم 

!خوام ببخشید معذرت می+

قرص و  با خوشحالی رفتم داروخانھ و با یک پالستیک بزرگ پر از سرم و

....آمپول برگشتم 

! نبودم من دیگھ اون دختر روستایی خونھ نشین کھ فقط تا جلو پاھاشو میبینھ

! ویی کھ ھنر اصلیش فقط لباس شستن و ظرف شستن بود نبودم دختر بو گند

نھ دختری کھ تمام آرزو ھاشو دفن کرده بود فقط بھ فکر این بود کھ بتو

 باالسری ھاشو راضی نگھ داره ھیچ حقی نداشتھ باشھ و نتونھ یھ کلمھ

! حرف بزنھ و  مدام سرش پایین باشھ، خیلی وقتھ کھ مرده

داره ھمیشھ  پریچھره دختری کھ االن با اعتماد بھ نفس قدم برمی! این منم

سن ! انقد زخم خورده کھ افعی شده! از ھیچکس ترس نداره! سرش باالست

حاال دیگھ !سالشھ بال سرش اومده ۶٠زیادی نداره ولی بھ اندازه یھ زن 

موھام چرب و پر از ! گندو نبودم بو! ترسیدم از مرد نمی! پوشیدم چادر نمی

! سوره نمیشد

با ! با عشق زنده است درستھ کھ رن! من ھمھ اینا رو بھ خسرو مدیونم

! محبت
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! مثل یھ گلھ کھ اگھ آبیاری نشھ پژمرده میشھ و کم کم میمیره

لی درد این آمپول ھا خیلی بزرگن خی! با دیدن دارو ھا غم دنیا تو دلم نشست

! الھی بمیرم برای خسرو! دارن

یھ  از پذیرش آدرس اتاقی کھ خسرو رو منتقل کرده بودن پرسیدم اولش بھم

! داد شماره گفت وقتی بھش گفتم من سواد ندارم با دستش اتاق رو بھم نشون

تم تقھ دارو ھا رو ھمون جا تحویل دادم و با پاھام لرزونم بھ سمت اتاق رف

و با دیدن چشم ھای نیم باز خسرو آب دھنم ر! ای بھ در زدم و وارد شدم

قورت دادم و گفتم 

خسرو؟؟ +

! سرشو خم کرد و بھم نگاه کرد

لب  آروم! انگار چند ثانیھ طول کشید ک بفھمھ کجاست و چھ اتفاقی افتاده

زد 

!پریچھره_

بغضم شکست دستمو رو دھنم گذاشتم دویدم سمتش و گفتم 

کشی  الھی من پیش مرگت بشم کھ ھر چی می....جاااااان پریچھرررررره+

!از دست منھ

خم ! چشمام گذاشتم  دستاشو بوسیدم و رو! توروخدا ببخش منو! قربونت برم

شدم پیشونیش رو بوسیدم و خودمو تو سینھ مردونھ اش جای دادم دلم 

! فقط ھمین! میخواست اون لحظھ فقط یھ صدای ضربان قلبش گوش بدم

با صدای بلند ھق زدم کھ گفت 

نمردم؟؟؟  من_

سرمو از سینھ اش جدا کردم و گفتم 

!اگھ چیزیت میشد منم میمردم+

دستاشو مشت کرد و گفت 

اون حیوون کھ دستش بھت نرسید؟؟_

سری تکون دادم و گفتم 

!درموردش حرف نزن! ولش کن+
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رگ گردن کبودش باد کرد و ادامھ داد 

.…گفتم اون_

گفتم  دستمو بھ نشونھ آروم باش بردم باال و

!حبیب سر رسید و نذاشت! نھ نھ بخدا+

؟؟!بھت دست درازی کھ نکرد_

فوری جواب دادم 

!نھ+

اشک چشماشو پاک کرد و گفت 

وقتی طنابو انداخت دور ! گفتھ بودم کھ نزدیکت نشھ! بھش گفتھ بودم_

!گردنم قسمش دادم کھ بعد مرگ من سراغ تو نیاد بی شررررف

و  لبامو تو دھنم جمع کردم! با تصور جملھ ای کھ گفت قلبم بھ درد اومد

گفتم 

....خسرو من+

پرید وسط حرفم و گفت 

! باھات یھ دنیا شده بیا بغلم کھ فاصلھ ام! ھیچی نگو! ھیس_

! جای دادم  فاصلھ بینمون رو پر کردم و در آغوشش خودمو

خدایا آخھ چطور دلت میومد عشق بھ این قشنگی رو خراب کنی؟ چطور 

دلت میومد کھ خسرو جوان ناکام باشھ؟؟ ھا؟؟  آخھ چطور؟؟؟

! دلم موند حسرتش رو!  لباس عروس نتونستم ببینمت  تو_

! دیدمت و ھزار بار مردم و زنده شدم! ولی من تو لباس دامادی دیدمت+

دونی؟؟؟؟ دونی االن کھ زنده ای معجزه است؟؟ ھوم؟؟ می می

! حتما خدا ھم دلش برای بی کس و تنھایی من سوختھ

بھ ....از آغوشش جدا شدم و بھ چشماش  کھ دورش کبود شده بود نگاه کردم

!بھ چشمای صادق و خوشرنگش! مژه ھای خوش حالت و پرپشتش

اگھ چیزیت میشد من چیکار میکردم خسرو؟؟ تو این شھر غریب آواره +

 درست مثل اون شبی کھ آواره بودم ھیچکس رو نداشتم کھ بھش....میشدم 
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ھ؟؟ پناه ببرم و تو اومدی و زندگیمو از این رو بھ اون رو کردی؟؟ یادت

! پلکی زد و بھ پھنای صورت اشکش سر خورد رو گونھ اش 

بخدا کھ من حاضر بودم برگردم بھ اون شب و تو اون سرما کنار اون +

ھ درخت از خواب بیدار بشم و ببینم کھ تمام این روز ھای خوبمون فقط ی

حاضر بودم ! خواب و رویای شیرین بوده ولی این روز ھا رو تحمل نکنم

م بھ کس و ناکس التماس کنم و کتک بخورم از ھمھ ولی بی تو یھ لحظھ ھ

!زنده نباشم

چرا انقد الغر شدی؟؟ خوب بھ خودت نمیرسی؟! گریھ نکن_

! چطور بھ خودم برسم وقتی پاره تنم رو تخت افتاده+

!من چند روزه اینجام؟_

!تقریبا ده روز+

بریز ! دلم برای حال خرابش کباب میشد اشکامو پاک کردم! سکوت کرد

!خودت پریچھره فقط آروم باش تو

!بازم خوبھ کھ کلثوم کنارت بود_

! شد قلبم فشرده! بدون اینکھ بھش نگاه کنم با درد آب دھنم رو قورت دادم

برای اینکھ شک  نکنھ با صدای لرزون گفتم 

! آره خداروشکر+

پریچھره؟_

!جانم؟+

!دزدی؟ اتفاقی افتاده؟ چرا نگااھتو ازم می_

شکل ممکن لبخند زدم کھ شباھتی زیادی بھ دھن کجی  بھ مزخرف ترین

...داشت

نھ عزیزم  چھ اتفاقی؟؟+

!کلثوم کجاست؟_

دونی  تو می! کنی با قلب پاره پاره شده ی من؟ آخ خسرو چیکار داری می

دونی چقد  کھ ھر بار کھ اسم کلثوم رو میاری من چھ حالی میشم؟؟ می
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عذاب میکشم؟؟

کنی؟ در مورد  دونی کھ داری درمورد کی از من سوال می ھیچ می

ھ مادری کھ تمام مدت پیشت بود و ھیچوقت نشد کھ احساس مادران...مادرت

حسرت ! نشد....اش بھت نشون بده و تو ھم فرزندی رو در حقش تموم کنی

ز حاال این رای پر ا...بھ دل زندگی کرد و حسرت بھ دل ھم از دنیا رفت

درد رو چطور تو قلبم جا بدم؟؟

! کلثوم خونھ ی طلعت خانومھ...ک....کلثوم...ک+

با شک و ! وقتی سکوتش رو دیدم سر بلند کردم و بھش نگاه کردم

خوند  از تو چشمام میشد! ابروھایی کھ باال انداختھ بود داشت نگاھم میکرد

!دلم دارم کھ چھ غم بزرگی تو

مطمئنی دیگھ؟؟_

از چی؟+

!از کلثوم دیگھ_

؟!آره دیگھ آخھ بھ جز طلعت کجا رو داره بره+

عوض کنم گفتم   برای اینکھ بحثو

!خسرو ھر چھ زودتر باید از اون خونھ بریم+

!اونجا موندن دیگھ بھ صالحمون نیست

دستی بھ ریش ھایی کھ بلند شده بود کشید و گفت 

! بذار اینجا بیام بیرون ھمھ چیزو درست میشھ نگران نباش! آره_

سری بھ نشونھ ی تایید تکون دادم کھ ادامھ داد 

تو کھ دیگھ برنگشتی تو اون خونھ؟_

فت از حیاط پشتی و از پشت بوم ھمسایھ کوچھ بغلی ر! معلومھ کھ نھ...نھ+

!ولی اونجا امن نیست! و آمد میکنیم

!ھر کاری ازش بر میاد! امیر بھادر خیلی پست فطرتھ_

دستشو مشت کرد و گفت 

! نھر کدوم یھ چاقو تو دستشو! المروت با پنج نفر دوره ام کرده بودن_

!در مورد تو ازم سوال کردن کھ جواب ندادم
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!بھ ادعای خودشون با من کاری نداشتن فقط تورو میخواستن

!تو یک لحظھ حالم از این رو بھ اون رو شد!! موی بدنم سیخ شد

کنی حرف  کھ من گفتم یھ کلمھ درمورد اینکھ تو کجایی و چیکار می_

! تھدید بھ قتل کردن کھ برام مھم نبود! زنم نمی

خواستم چیزی بگم کھ دستشو بھ نشونھ سکوت باال اورد و گفت 

ر من تورو از اون روستا اوردم بیرون و د! دونم چی میخوای بگی آره می_

بی بین بد برابر تو مسئولم و نباید بھ ھمین راحتی این  حرفو بزنم اما انتخا

! و بدتر بود

نگاھی بھ سرم تو دستش ! سر جاش نیم خیز شد کمک کردم کامل بشینھ

کرد و گفت 

! ارممیفھمی؟ دیگھ نمیذ! بھت قول میدم کھ دیگھ ندارم انقد استرس بکشی_

 من از طریق چند تا از آشنا ھام یھ! داریم تو اون خونھ نمی دیگھ پامونو ھم

! فقط باید از اینجا دور باشیم! کنیم خونھ دیگھ اجاره می

ش تایید کردم پرستار داخل اتاق شد چند تا سوزن ھم زد تو سرم  حرفاشو

!چشم ھای خسرو کم کم گرم شد بھ خواب فرو رفت

! م از اینکھ متوجھ عمق ناراحتیم نشد خوشحال بود! از اتاق اومدم بیرون

باید ! تونھ حالش رو خراب کنھ کوچیکترین شوک عصبی یا استرس می

دونم وقتی کھ بھ خسرو بگم مادرت  نمی! ازش مخفی کنم تا اینکھ سر پا بشھ

کنھ؟؟ پوفی کشیدم و بیرون منتظر شدم دکتر میگقت  می. کلثوم بود چیکا

تونھ ھمین امروز از بیمارستان مرخص  عالیم حیاتی خسرو عالیھ و می

بھ  اما دود و ھوای آلوده مثال دود آتیش یا ماشین براش ضرر داره و! بشھ

 طلعت خانوم وقتی خبردار شد! سرفھ می افتھ پس باید خیلی مواظب باشھ

! کھ خسرو قراره مرخص بشھ رو پا بند نبود

 حبیب کار ھای ترخیص رو انجام داد و ما باالخره بعد از ده  روز از

! بیمارستان مرخص شدیم و رفتیم خونھ طلعت

چقد ! مرغ شکست ھمین کھ وارد شدیم طلعت برامون اسپند دود کرد و  تخم
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! جای خالی کلثوم معلوم بود

ن طلعت خانوم جان خیلی زحمت کشیدید شرمنده کردید واال؟ خدا حافظتو_

!کنھ

طلعت خانوم گفت

! کم خوبی نکردی حقمون! شما آقای مایی سرور مایی! این چھ حرفیھ+

؟؟کجاست؟؟!نمیبینم؟ رو  راستی چرا کلثوم_

مھ چیز حتما باز ھم در حال کار کردنی آره؟؟ بابا ھ....آی کلثوم...کلثووووم

!ھست مادر جان بیا ببینمیمت

صداش تو مغزم اکو شد 

» مادر جان....مادر جان«

آخ کھ چقد حسرت این کلمھ رو کشید؛ دیگھ نتونستم خودمو نگھ دارم 

با صدای شکستن بغض من طلعت ...دستمو گذاشتم رو دھنم و ھق زدم

.…خانوم ھم شروع کرد بھ اشک ریختن

از جا بلند شد اومد ! نگاه خسرو بین منو و طلعت در حال چرخش بود

نزدیکم و گفت 

پریچھره؟؟ _

دستشو رو چونھ ی لرزونم گذاشت و کمی بھ باال فشار داد مجبور شدم 

گفتم  نگاھش کنم با دیدنش داغ دلم تازه شد دستامو دور کمرش حلقھ کردم و

!!کلثوم مرد .. کلثوم .... خسرررو+

! حرکت دست ھای خسرو روی کتفم ایستاد

!خودم عقب کشیدم چشمامو پاک کردم کھ بتونم خسرو رو واضح ببینم

در کسری از ثانیھ رنگ صورتش مثل گچ ! مات و مبھوت نگاھم کرد

! دیوار شد

بدون اینکھ پلک بزنھ گفت 

چی گفتی؟؟_

! فین فین کردم و بھ زمین چشم دوختم
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جلوتر اومد دستاشو رو بازوھام گذاشت و تکونم داد 

!گفتم یھ بار دیگھ تکرار کن! با توام_

وقتی سکوتم رو دید عربده ای کشید کھ ! بغض راه گلومو بستھ بود

چھارستون بدنم لرزید 

بااااا توووووامممم میگم کلثوم چیشده؟؟؟_

شنیدم گفتم با صدایی کھ بھ زور  خودم می

!مرده+

بازو ھامو رھا کرد دور خودش چرخید دستی تو موھاش کرد سرشو 

انداخت پایین و فریاد کشید 

چراا؟؟ ھا؟؟ آخھ چرا؟؟؟؟_

!بگوووو! پریچھره بگو کھ امیربھادر نکشتتش

!کشت  امیر بھادر کلثومو....کشت+

چشماش اشکی شد گلدون روی طاقچھ رو برداشت و کوبید  ! عصبی شد

!زمین

!مثل قلب من...گلدون ھزار تیکھ شد

میتونستم کسی رو کھ ده !  منو طلعت مات و مبھوت بھم نگاه میکردیم 

روزه تو عالم بی خبری سر کرده رو درک کنم؟؟ 

دش کسی کھ رفت دنبال کلثوم و االن باعث و بانی کشتھ شدن کلثوم رو خو

!میدونست

رسید حاال داشت خودشو بھ در و  خسرویی کھ آزارش بھ یھ مورچھ ھم نمی

!دیوار میکوبید

!میییییکشمت....میکشمت نامرد_

!سھ بار....دوبار ...یھ بار....دستاشو مشت کرد و کوبید بھ دیوار

دست ھاش خونی شده بود ولی بیخیال نمیشد جیغ کشیدم و گفتم 

!مرگ من نکن! تورو خدا نکن خسرو...نکن+

با این حرفم عصبی  تر شد برگشت سمتم و گفت

! از مرگ حرف نزن! چی داری میگی؟؟ ھا؟؟؟ دیونم نکن پریچھرھھ_
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 منھ احمق کلثوم رو بھ کشتن دادم کاش بھ! مقصر تمام این روز ھا منم

!جاش من میمردم

رو زمین نشست مثل بچھا سرشو رو پاھاش گذاشت و ھق ھق مردانھ اش 

د فضا رو پر کرد قدمی بھ سمتش برداشتم کھ طلعت بازومو گرفت و  لب ز

!تنھاش بذار! بذار حرصش رو خالی کنھ_

ھ سری تکون دادم و عقب گرد کردم رو بھ روش بھ پشتی تکیھ دادم و پا ب

آخ خسرو اگھ بدونی اون مادرت بود چھ ! پاش در سکوت اشک ریختم

! حالی میشی؟؟ الھی بمیرم برات

د دونم چقد گریھ کرد و چقد موھاشو کشید اما بعد از مدتی سکوت کر نمی

نگاھم   بعد ھم بدون اینکھ.. د انگار کھ سردرد گرفتھ باشھ سرشو ماساژ میدا

د و بھ ماه خیره شده بو...کنھ از پذیرایی خارج شد از پنجره نگاھش کردم

بھ قول طلعت باید ! نیومد کشیدم میخواستم برم   مانع بشم اما دلم سیگار می

 تمام ناراحتیشو خالی کنھ وگرنھ روی قلبش مھربون و صادقش غم و غصھ

!نباید راه داشتھ باشھ

! گذشت و خسرو برنگشت  شب از نیمھ

!خونھ  حاال من تو اتاق دراز کشیده  بودم و بھ در زل زده بودم کھ برگرده

طلعت خانوم ھم رفتھ بود طبقھ باال کھ بھ حبیب و ھمسر مریضش سر 

!بزنھ

دوست نداشتم  من این خسروی عصبانی رو! بھ جای خالی خسرو نگاه کردم

ا با صدای باز شدن در اتاق ب! اما باید تحمل میکردم! اصال بھش نمیومد

ی خوشحالی نیم خیز شدم خواستم چیزی بگم کھ خسرو اومد با فاصلھ زیاد

!از من دراز کشید و پشتش رو بھم کرد

! قورت دادم و پتو رو روی سرم کشیدم  بغضمو! دلم شکست

! ارهباید بتونی درک کنی کھ خسرو نیاز بھ تنھایی د!  ھی پریچھره لج نکن

!باید تحمل کنی

کنی بھ ھمین  خسرو بھ دار آویختھ شده میفھمی چھ رنجی کشیده؟؟ فکر می

!راحتی بوده؟؟ مرگ رو  تجربھ کرده 
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بالشتم رو بھش چسبوندم و از پشت بغلش کردم و نوازشش کردم کھ گفت 

!دستتو بکش_

ناباورانھ گفتم 

کنی آخھ؟؟ خسرو؟ با من چرا اینجوری می+

برگشت سمتم و گفت 

!خوام تنھا باشم ولم کن حوصلھ ندارم می_

…شونھ ای باال انداختم و گفتم

دیگھ تالشی برای ادامھ صحبتم باھاش ! احساس کردم غرورم شکست

!نکردم

چقد سخت بود کھ ! ازش فاصلھ گرفتم آب دھنم رو بھ سختی قورت دادم

اشتم بھ بتونم با بی مھری خسرو کنار بیام اونم دقیقا زمانی کھ انقد نیاز د

!بوی عطرش،بھ آغوش گرمش، بھ محبتش

کلثوم در نظر خسرو ھنوز ھم ھمون خدمتکار مھربون بود ولی در نظر 

! من چی؟؟ بار ھا بھ خسرو گفتھ بودم کھ کلثوم جای مادرمھ

! بارھا گفتھ بودم کھ چقد دوسش دارم

!پس تحمل مرگ کلثوم برای من سخت تر بود

کرد؟؟  چرا مثل ھمیشھ درکم نمی

تم کھ گناه من چی بود؟؟ مگھ من گفتم  بیاد تو زندگیم؟؟ مگھ من ازش خواس

نجاتم بده؟؟ مگھ من ازش خواستم کھ بیاد و تنھا تکیھ گاھی باشھ؟؟

!چرا اومد نزدیکم! اون میدونست من شومم! اون میدونست من سیاه بختم

خسرو این کارو !نفس بکشم  نمیتونستم! از جا بلند شدم و تو تاریکی نشستم

نشکنی؟؟ مگھ قول نداده بودی کھ  مگھ قول ندادی بودی دلمو! باھام نکن

ھمیشھ کنارم باشی حتی تو بدترین شرایط؟؟ 

از درون داشتم متالشی ! دیدم من خیلی چیز ھا رو بھ چشم دیدم کھ نباید می

!میشدم

سینمو صاف کردم نتونستم تحمل کنم آروم لب زدم 
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خسرو؟؟+

!جواب نداد

!خواستم متوجھ حال خرابم بشھ بغضم رو قورت دادم مکث کردم نمی

گیری؟؟ تو داری از من تقاص چیو می+ 

چھ کاری از دستم برمیومد و نکردم؟؟! من مقصرم؟

من بھت نگفتم کھ ھر کس نزدیکم بشھ بدبخت میشھ؟؟ نگفتم؟؟

!باز ھم سکوت کرد

ھ نمیخوای جواب بدی؟؟ بعد از ده روز گریھ و چشم انتظاری و توسل ب+ 

ھ چھ خدا و امامزاده بھ ھوش اومدی کھ اینجوری رفتار کنی باھام؟؟ آخھ ب

جرمی؟؟ 

برای کوچیک ! قبال غرور نداشتم! نشست  قطره اشکم رو گونم.... و سکوت

....چیز ھا بھ عالم و آدم تعظیم میکردم   ترین

داد  چی بھ من گذشتھ بود تو این دو سھ ماه کھ وقتی خسرو جوابمو نمی

احساس خفت و خاری میکردم؟؟

! خسرو؟ خودت بد عادتم کردی+

خسرویی کھ ! خوام من خسروی مھربون خودمو می! من نمیتونم تحمل کنم

!طاقت اشک منو نداره

! اگھ جواب ندی ھمین امشب از اینجا میرم خسرو

وقتی بی تفاوتیش رو دیدم گفتم 

! بھ وهللا کھ میرم+

نھ مثل اینکھ قرار نبود حرف ھام جواب داشتھ ! یھ خورده دیگھ نشستم

! باشھ

 با حرص از جا بلند شدم از گوشھ اتاق ساک کوچیکی کھ طلعت داده بود

مت بھم برداشتم ھر چی لباس و وسایل داشتم ریختم  داخلش پا تند کردم س

در  اتاق و دستگیره رو باال پایین کردم 

کجا؟؟_
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!ھر جا بھ غیر از اینجا+

!یعنی انقد غیر قابل تحمل شدم_

!خیلی بیشتر از اون چیزی کھ فکرش رو بکنی+ 

از جا بلند شد و سر جاش نشست و گفت 

ی؟این بچھ بازیا چیھ؟؟ ساکو بذار کنار بیا بخواب نصف شبی دیونھ شد_

 من ترجیح میدم شب تا صبح بیرون سگ لرز بزنم اما یھ دقیقھ! نمیام+

! کنار مردی کھ حتی نمیگھ دلیل رفتارش چیھ بمونم

شار از جا بلند شد اومد سمتم ساکو گرفت تو دستش کھ بندش رو محکم تر ف

دادم 

!بدش بھ من_

!نمیدم+

!گیجم میفھمی؟؟ باید بخوابم! بخدا خستھ ام_

!لعنتی چرا انقد سرد شدی ازم! ده روزه منو ندیدی! ده روزه خوابیدی+

کالفھ پوفی کشید و گفت 

!گفتم ول کن این بی صاحابووو_

!ول نمیکنم! خوام نمی+

ساک رو با حرص رھا و شروع کرد بھ قدم زدم مدام دستاشو تو موھاش 

!فرو میکرد وپوف میکشید

االن میگی چیکار کنم؟؟_

خودت بیدار شدی بھ من چھ؟؟! من داشتم میرفتم! ھیچی+

نی تو ھمھ چیز منی آخھ کجا بری؟؟ کجا بذارم بری؟؟؟ پریچھره فکر میک_

دیدن چشمای بی فروغت،این تن نحیفت، رنگ و روی پریده و گودی زیر 

ت من تورو اوردم اینجا کھ خوشبخت!! چشمات برای من خیلی راحتھ؟؟ آره؟

.…کنم

ھا رو ببینی؟؟ د آخھ اگھ منھ المصب  من اوردمت اینجا کھ بدترین صحنھ

! رفتم دنبال کلثوم اون بیچاره االن زنده بود نمی
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ارم حالم بده د! بخدا کھ عذاب وجدان دارم! من عذاب وجدان دارم پریچھره

! میرم می

صداتھ؟؟   دونم چھ غمی تو فکر کردی من نمی

! لعنت بھ من کھ حالتو بدتر کردم

ساکو انداختم روی زمین و گفتم 

! فقط آغوش گرم تو میتونھ منو خوب کنھ خسرو+

لرزید  دستاشو باز کرد و با بغض  در حالی کھ لب ھای می! سرجاش ایستاد

گفت 

!بیا بغلم فنچ کوچولو+ 

رو سینھ   بدون اینکھ وقت تلف کنم بھ سمت آغوشش پرواز کردم و سرمو

!بوی سیگارش پر شد تو بینیم...نفس عمیقی کشیدم! اش گذاشتم

دستامو دور کمرش حلقھ کردم و گفتم

! مھربون ترین خسروی دنیا+

بوسھ ای رو موھام کاشت و گفت 

!!شرمنده ام عشق من! شرمندتم پریچھره_

! ببخشید کھ زیر قولم زدم

نم ھیچوقت نمیتو! دونم ھیچوقت نمیتونم درد مرگ کلثوم رو تسکین بدم می

منو ببخش اگھ قلبت بھ درد ! حتی خالیش رو با ھیچ چیری برات پر کنم

!منو ببخش اگھ باعث شدم چشم ھای جنگلیت طوفانی بشھ... اومد

مرگم رو انتخاب کنم کھ حداقل توان   منو ببخش اگھ نتونستم خودم نحو

!صحنھ رو نبینی

سرمو از سینھ اش جدا کردم و گفتم 

چیزھایی رو تجربھ کردم  من با تو! کنی؟ خسرو؟؟ چرا خودتو مالمت می+

!فھمیدم رو ھم نمی کھ قبال ھیچوقت حتی معنییشون

وقتی ھمھ بھم از پشت خنجر زدن تو رفیق بودی ....تو ماه شب تار منی

اد تو بھ من اعتماد رو یاد دادی،غشق رو ی! دستمو گرفتی کھ زمین نخورم

! دادی،غرور و اعتماد بھ نفس رو یاد دادی
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مصیبت سرم   ھیچوقت حتی وقتی اون! من ھیچوقت تا حاال ازت نرجیدم

! اومد پشیمون نشدم کھ چرا باھات فرار کردم

میفھمی؟؟! تو تمام منی! من ھیچوقت از با تو بودن سیر نمیشم

ون پریچھره ای کھ بلده عشق رو بھ زبون بیاره زمین تا آسمون با ا. این

!پریچھره قبلی فرق داره  و و من مدیون توام

نھ ببخش اگھ سرت داد زدم اگھ سر شب با حرف ھا و کار ھای احمقا. منو_

م نمیتونم این غ! خیلی دوست دارم پریچھره! ام دلت رو شکستم عذرمیخوام

!رو تحمل کنم نکن اینجوری

! من خوبم! عذرخواھی نکن! ھیس+

خسرو ما نمیذاریم خون کلثوم پایمال شده مگھ نھ؟؟

! انتقامش رو از اون امیر بھادر بی شرف میگیریم

! بزرگترین آرزوی کلثوم رسیدن ما بھ ھم دیگھ بود 

! دونم کھ ھنوز ھم احساس خفگی میکنی می! دونم االن شرایط ھای سختھ می

شی  باید باز ھم مثل قبل حتی قوی تر از قبل بلند! باید سر پا بشی خسرو

! سر پا و ھمھ مارو سر پا نگھ داری

!تو میتونی مگھ نھ؟؟ میتونی

بوسھ ای رو گونم کاشت و گفت 

!سممن با تو بھ ھمھ چیز تو این دنیا میر!! قربونت برم کھ انقد عاقلی_

! فردا صبح زود باید از این محلھ بریم

ھیچ  جوری امیر بھادر رو میزنم زمین کھ نتونھ دیگھ! بذار یکم سر پا بشم

! زخمی کھ من بھش میزنم کاریھ! وقت از جا بلند بشھ

! بھش نشون میدم نزدیک خانواده من شدن چھ عواقبی در پیش داره

! چیزی کھ ھیچوقت نداشتمش! خانواده! چھ کلمھ قشنگی! لبخند زدم

!ھیچوقت نتونستم درکش کنم

!بخوابیم؟؟ چشمات خیلی قرمز شده+

سری تکون داد و گفت 
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فقط بگو کھ منو بخشیدی و ازم دلخور نیستی؟؟! آره_

آدم مگھ با ھمسرش ھم قھر ! تو ھمسر منی! معلومھ کھ نیستم عزیزم+

کنھ و ازش دلخور میشھ؟؟ می

!خندید و منو در آغوش کشید

چقد دیگھ باید ! این آغوش رو از نگیر....خدایا ھمھ چیزمو ازم گرفتی

التماست کنم؟؟

! چقد دیگھ باید درد بکشم؟؟  من دیگھ طاقتم ندارم

!ز میکنماگھ یھ تار مو از خسرو کم بشھ این بار این منم کھ خودمو حلقھ آوی

مگھ جز من بنده دیگھ ای نداری کھ ھر چی بدبختی ھست میریزی رو سر 

من آخھ؟؟ 

د رو تشک دراز کشیدیم خسرو منو سفت در بغلش کھ دنیای من بود جای دا

.…و پس از مدتی ھر دو بھ خواب رفتیم

م قار معد! بوی نون تازه تو مشمامم پیچید! صبح زودتر از ھمیشھ بیدار شدم

شونھ  قبل از اینکھ از اتاق برم بیرون موھامو!و قور کرد از جا بلند شدم

کردم لباسامو عوض کردم نمیخواستم بخاطر مرگ کلثوم بیشتر از این 

دیشب من یھ چیری فھمیدم اینکھ حال خسرو بھ من ...خسرو رو عذاب بدم

وای بھ ....بستگی داره من اگھ خوب باشم چشمام بخنده خسرو ھم خوبھ

! وقتی کھ من حالم خراب باشھ

!خسرو دیوانھ میشھ

یگم بھ خسرو م....کلثوم عزیزم برای ھمیشھ تو یاد منو خسرو باقی میمونی

!بود  میگم کھ چقد دلش پاک! کھ چھ مادر مھربونی داشت

!کنم ھیچوقت خوبیات و محبتت یادم نمیره ھیچوقت فراموشت نمی

م موھامو باالی سرم جمع کرد! برای آخرین برای بخاطر کلثوم اشک ریختم

!و شال مشکیم رو روی سرم انداختم

نگاه کردم سعی کردم   آینھ بھ خودم تو! یکی از تونیک ھای بلندم رو پوشیدم

!تشک ھامون جمع کردم و گذاشتم داخل کمد! لبخند بزنم
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جمع   ساک  احتمال میدادم کھ امروز از اینجا بریم پس لباس ھامو مرتب تو

ه از اتاق بیرون اومدم با دیدن خسرو کھ  سفر!  چیز مرتب بود ھمھ!  کردم

نشستھ بود لبخند زدم و گفتم 

!سالم عزیزم صبح بخیر+

با دیدن قیافھ بشاشم اون ھم متقابالً خوشحال شد و گفت 

!صبح بخیر! سالم چشم دریایی_

!دلم قند آب شد با شنیدن این جملھ تو

جا باز کرد و گفت   کنار خودش برام

!بودم کھ باھم صبحانھ بخوریم خیلی وقتھ بیدار شدم منتظر تو_

 نشستم گفتم ھمینطور کھ کنارم می

خب بیدارم میکردی عشقم؟+

!نیومد   اخھ خیلی قشنگ خوابیده بودی دلم_

لقمھ نون و پنیر و گردو رو گرفت سمتم و گفت 

...وسایلت آماده است؟ امروز باید بریم_

سری تکون دادم و گفتم

طلعت و حبیب کجان؟! آره+

!کنھ حبیب ھم رفتھ  ماشین بیاره کھ بریم طلعت داره حیاط جارو می_

با نگرانی گفتم

کجا میریم؟؟+

.…از اینجا خیلی دور تره! یکی از منطقھ ھای تھران_

من یھ عذرخواھی بھت بدھکارم من یھ اشتباه خیلی ....خسرو راستش من+

!خیلی بزرگ کردم

! خیلی بابتش خودمو سرزنش میکنم

چھ اشتباھی؟؟ _

راستش من اونروز کھ با کلثوم رفتم آرایشگاه برای +
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....من....من....اصالح

تو چی؟؟! دارم نگران میشم_

!!!من تو مسیر امیر بھادر رو دیدم+

م دریک ثانیھ حالش از این رو بھ اون روز شد رنگ و روش پرید و یا چش

ھای کھ داشت از حدقھ میزد بیرون گفت

تو االن چی گفتی؟؟ تو چی دیدی؟؟؟_

دونی چیکار کردی؟؟ چرا بھ من نگفتی؟؟؟ اگھ بالیی  می  پریچھره ھیچ

کردم؟؟ سرت میوردن من باید چیکار می

دونم اشتباه کردم باور کن اصال مطمئن نبودم کھ  می! خسرو آروم باش+

ھش فقط چند ثانیھ اونم از زیر کالھش نگاھم ب! اون پست فطرت باشھ یا نھ

! افتاد

! خیلی...خیلی کوتاه بود

باور کن ! خواستم حال خوبت رو خراب کنم نمی! خواستم نگرانت کنم نمی

!فقط بھ خاطر ھمین بود

از جا بلند و گفت 

!از دست تو من چیکار کنم! وای پریچھره_

دستشو کوبید رو دیوار و گفت 

 خیلی وقت بوده کھ تعقیبون! اونا خیلی وقت بوده کھ دنبال ما بودن_

! میکردن

! کاش بھم میگفتی

سکوت کرد و بعد از مدتی گفت 

حتما اون روز دری کھ بھ صدا در اومد و ھیچکس پشت در نبود اونا _

!بودن

!من کھ اینو بھت گفتم چرا جریان رو برام تعریف نکردی

سرمو پایین انداختم و با گوشھ لباسم بازی کردم کھ گفت 

ر بھ امیر بھاد! اونا ممکن االن ھم جای ما رو پیدا کرده باشن! بلند شو_

یب االناست کھ حب! باید ھر چھ زودتر بریم! اندازه موھای سرت آدم داره
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ھ پیدا باید بریم یھ مسافر خونھ ای چیزی تا بعداً یھ جای دور یھ خون! بیاد

!کنیم سھ جلت یادت نره

فت سراسیمھ از جا بلند شدم و دویدم تو اتاق ساک رو برداشتم خسرو ھم ر

!سر خیابون بھ دنبال حبیب

د سریع سفره رو جمع کردم و صبحونھ ای کھ طلعت برامون آماده کرده بو

! و  تقریبا دست نخورده بود داخل سینی گذاشتم

طلعت رو صدا کنم با باز شدن در اتاق   رفتم داخل حیاط ھمین کھ خواستم

گفتم 

!طلعت خانوم داشتم میومدم پیشت+

آروم آروم از پلھ ھا پایین اومد و گفت 

....من ھم! جانم بھ قربانت خانوم جان_

 ابروھاشو! تو دستم و لباس ھای بیرونم حرف تو دھنش ماسید با دیدن ساک

داد باال اومد کنارم نفسی تازه کرد و گفت 

خانوم جان؟؟ کجا بسالمتی؟؟_

!طلعت خانوم ما باید از اینجا بریم+

خدا مرگم بده کجا بھ این زودی آخھ؟؟ _

راه دیگھ ای ! ممکنھ ھر لحظھ امیر بھادر و دارو و دستھ اش برسن+

!باید بریم! نداریم

اخھ کجا؟؟_

!جایی کھ دست ھیچکس بھمون نرسھ!یھ جای دور! دونم نمی+

بغض کرد سرشو انداخت پایین  و گفت 

! الھی بمیرم من کھ آالخون واالخون شدی مادر_

!چیز درست میشھ دورت بگردم زود ھمھ!  نگران نباش توکل بھ خدا

سرمو رو شونھ اش گذاشتم و لب زدم 

! تو و آقا حبیب خیلی کمکم کردین! ھیچوقت لطفت رو فراموش نمیکنم+

!من جون خودمو خسرو رو بھ شما مدیونم
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! مرسی بابت ھمھ چیز! ھیچوقت محبتت و این صورت مھربونت یادم نمیره

!خدا از بزرگی کمت نکنھ

ھ این کار ھایی ک! قربونت برم از شما و آقا خسرو بھ ما زیاد رسیده_

! کردیم ھمش وظیفھ و جبران محبت ھای آقا خسرو بوده

باید زودتر ! جا امنھ پریچھره؟ آماده ای بریم؟؟ من بیرون کشییک دادم ھمھ_

!بریم

کھ خسرو گفت  از آغوش طلعت اومدم بیرون

کتر با د! طلعت خانوم؟؟ ببخشید اگھ بخاطر ما شما ھم تو دردسر افتادین_

!ھماھنگ کردم این ھفتھ میاد ھمھ ھزینھ ھا ھم پرداخت شده

طلعت زد زیر گریھ و گفت 

ن م! الھی کھ خدا از آقایی کمت نکنھ ! الھی دست بھ خاک بزنی طال بشھ_

!خدا حفظت کنھ! ھر چی دارم از شما دارم

خسرو گفت 

!بابت تمام زحماتی کھ برامون کشیدی ازت ممنونم! من کاری نکردم_

دست طلعت رو بوسیدم و برای آخرین بار در آغوشش گرفتم و سوار 

! ماشین شدم و ازش خدافظی کردم

!از صحبت ھای حبیب و خسرو فھمیدم کھ داریم میریم ترمینال

! سرمو بھ صندلی تکیھ دادم و از شیشھ بھ بیرون نگاه کردم

بشھ؟؟ کی قرار بود من راحت بشم ؟ کی   کی قرار بود این فرار ھا تموم

قرار بود  آرامش داشتھ باشم؟؟

نھ نک! کاش میشد اونا ھم با ما میومدن! بیشتر از ھمھ نگران طلعت بودم

!!امیر بھادر متوجھ رابطھ من با اونا بشھ و بالیی سرشون بیاره

!بھ خودم تشر زدم 

ا مرگ کلثوم بس نبود؟؟ تو باید از ھمھ فاصلھ بگیری باید ھمیشھ  تنھ

! باشی

ت تو باید ھمھ رو از خود! وقتی کسی کنارت باشھ بخاطر تو قربانی میشھ
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ھیچکس ! دیگھ حق نداری ھیچکس رو دنبال خودت بکشونی.... دور کنی

...بھ جز خسرو

! خسرو جزیی از  وجوده منھ

!خسرو ھیچوقت نباید ازم جدا بشھ

!!بنده  ھر نفسی کھ میکشم بھ نفس ھای اون

ھمھ مدت رو دنبال من بوده؟؟ لعنتی  چطور این! بھ امیر  بھادر فکر میکردم

! تو مثل یھ تیکھ آشغال با من رفتار میکردی

ت جلو ھمھ خوردم کردی کتکم زدی مگھ خود تو نبودی کھ منو از خونھ پر

کردم کھ بھم   التماست!  کردی بیرون؟؟؟ منھ احمق بھ دست و پات افتادم

خوای  حاال چی می!!!خودت گفتی! خودت بھم گفتی گورمو گم کنم! پناه بدی

از جونم؟؟

خسرو برگشت ! با صدای ھیاھو و ھمھمھ از فکر و خیال اومدم بیرون

سمتم و گفت 

!پیاده شو رسیدیم_

با استرس کاری کھ گفتھ بود ! شالت رو بکش جلو و صورتت رو بپوشون

رو انجام دادم ساکم رو سفت تو دستم گرفتم و پیاده شدم از حبیب 

گرفت و گفت   خداحافظی کردیم خسرو دستمو

قت نباید و! بدون اینکھ بھ جایی نگاه کنی تند تند پشت سر من حرکت کن_

!رو تلف کنیم

سری تکون دادم و گفتم 

!باشھ+ 

!بلیط خریدم! سوار اون اتوبوس سفید رنگ میشیم_

! کجا میریم+

!بعدا این سواالت رو بپرس! ھیس_

ی پست سرش راه افتادم اونجا خیلی شلوغ بود صدا ھای مختلف و چھره ھا

مختلف ھر کس بھ کاری مشغول بود درست در چند قدمی اتوبوس بودیم کھ

….
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!ھمون مرد! دوباره ھمون چھره رو وسط جمعیت دیدم کھ از کنارم رد شد

با ھمون چشم ھای نافذ کھ نگاھش تا عمق وجودم رو ! مرد کاله پوش

!سوزند

!از حرکت ایستادم

!تپش قلبم رفتھ بود روی ھزار

!غیب شد! برگشتم بھ عقب

!ھا رو نگاه کردم نبود کھ نبود  دونھ دونھ چھره

خسرو دستمو کشید وقتی دید حرکت نمیکنم گفت 

!کنی؟؟ بیا بریم دیر شد پریچھره؟؟ کجا رو نگاه می_

نشستم رو زمین کھ گفت   ھمونجا! پاھام سست شد 

خوبی؟؟ چت شد؟؟_

با دیدن قیافھ ام رنگش پرید آروم کنارم گوشم گفت 

اتفاقی  افتاده؟؟؟_ 

زدم زیر گریھ و لب زدم 

!بھ خدا دیدمش! دیدمش+

؟؟!کیو_

!امیر بھادرو....امیر+

! خودم دیدمش! بھ خدا  از کنارم رد شد

ھمھ جا  با وحشت از جا بلند شد و رد نگاھم رو دنبال کرد چند دقیقھ با دقت

از نظر گذروند و گفت 

!توھم زدی دختر اینجا کسی نیست_

 اگھ دیر کنیم! اتوبوس پر شده! اشکاتو پاک کن مردم دارن نگاه میکنن

!بلند شو بریم! کنن حرکت می

یره بھ کمکش از جا بلند شدم اشکامو پاک کردم و باز ھم بھ ھمون مسیر خ

! شدم اما کسی نبود

!از پلھ علی کوتاه اتوبوس باال رفتم و رو صندلی خالی نشستم
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ر کرده بود بطری آبی د خسرو از داخل ساکی کھ طلعت پر از مواد غذایی

اورد گرفت جلوی صورتم و گفت 

!حالت جا میاد! بیا اینو بخور_

!چیری نیست! زنی قربونت برم اینقدر افکار منفی کردی کھ توھم می

! ببین من اینجا پیشتم

قلوپ قلوپ آب خوردم و گفتم 

!حتی بوی گندش ھم بھ مشامم خورد! واقعی بود+

! دروغ نمیگم خسرو

کاله مشکی ! این ھمون مردی بود کھ اونروز جلوی آرایشگاه دیدمش

! گذاشتھ بود

!خودش بود

بوسھ ای رو پیشونیم زد و گفت 

!آروم باش! خیلیھ خب_

! عرق کرده بود و لباسم بھ تنم چسبیده بود حالم خراب بود  کل بدنم

! دخسرو سعی میکرد آرومم کنھ اما من گوشم بھ حرف بدھکار نبود کھ نبو

!چشمم  ترسیده بود

! مرد وارد اتوبوس بشھ ھر لحظھ منتظر بودم کھ اون

با کالفگی گفتم

!ترسم من می!! چرا راه نمی افتھ+

! تو توھم زدی! عزیزم بھت کھ گفتم_

حالمون   حتی اگھ واقعیت ھم باشھ مھم اینھ کھ تو االن پیش منی و جفتمون

!خوبھ

فقط صبر کن و ببین؛ بالیی بھ سرش میارم   تو! ھیچ گوھی نمیتونھ بخوره

! کھ مرغان ھوا بھ حالش گریھ کنن

!فقط یھ جایی پناه بگیریم

!االن کجا میریم+ 
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!مشھد_

مشھد؟؟؟ ھمونجا کھ حرم امام رضا ھست؟+

خندید و گفت 

!برمت زیارت حاج خانوم دارم می! اره ھمونجا_

لبخند زدم و گفتم 

بری ماه عسل ؟؟ شاید ھم داری می+

لپمو کشید و ادامھ داد

فقط دعا کن کھ از شر این شیطان   برمت تو ماه عسل ھم می! ای بھ چشم_

!تو جان منی! صفت راحت بشیم کن خودم نوکرتم ھستم

صباح دیگھ کھ از ازدواجمون   نھ بابا االن داری اینجوری میگی دو+

!!!ره گذشت ھمھ این حرفات یادت می

!کنم من؟؟ نھ خیر من با ھمھ فرق می_

چھ فرقی؟؟+

!یھ الماس دارم پیشم کھ ھیچکس بھ جز من ندارتش من_

!من یھ فرشتھ دارم پیشم

! خوام تو تمام اون چیزی ھستی کھ من از دنیا می

!مگھ میشھ رو حرفت حرف بزنم باااانووو

خندیدم و گفتم 

ببینم فردا با دو تا بچھ ھم ھمین حرفارو میزنی؟؟؟+

چشماشو ریز کرد و گفت 

م و تا ب خودمون بیای!  فرررداااا؟؟ عشقم ھر جور حساب کنی فردا نمیشھ_

طول  ازدواج کنیم و وارد عملیات بشیم و باردار بشی و بھ دنیا بیاد کلی

کشھ مگھ زودپزی آخھ؟؟ می

پقی زدم زیر خنده و گفتم 

!خدا لعنتت نکنھ آخھ من منظورم یھ چیز دیگھ بود+

گفتم با شیطنت نگاه کرد کھ با مشت کوبیدم رو سینھ اش و

....پرو نشو! خب حاال+

428



برای سالم و سالمت رسیدن ھممون بھ مقصد یھ صلواتی محمدی پسند 

!بفرست

! بعد از شنیدن این حرف ھمھ صلوات فرستادن و ھمھ جا سکوت شد

دستش بود یکی یکی اسامی رو خوند  مردی کھ بلیط ھا تو

! کھ  حضور غیاب کنھ وقتی کھ دید ھمھ اومدن باالخره بھ راه افتادیم

!سرمو بھ شیشھ تکیھ دادم

کی فکرشو میکرد دختری کھ جز خونھ مادرش و اون چشمھ جایی رو بلد 

نبود

.....حاال اول  راھی تھران و بعد ھم راھی مشھد بشھ  

!تا کجا ھا کھ نکشونھ و دست سرنوشت اونو 

.  ..کی فکرشو میکرد کسی کھ وقتی ھمھ باھات بد بودن بھت خوبی میکرد

...برات لقمھ می اورد 

...ھمھ جوره ھواتو داشت  

!آخرش ھم بخاطر تو قربانی بشھ 

! و از ھمھ مھمتر اینکھ خسرو پسرش باشھ

گفت کاش تو عروسم  و تو با پسر کسی ھم مسیر باشی  کھ ھمیشھ می

!بودی

کی باورش میشھ من کنار مردی نشستم 

!کھ اولین بار اونو کنار عروسش و تو لباس محلی دامادی دیدم

!ھمون مردی کھ  مستخدم ھا رو فرستاد بھ کمکم

دیگھ تالش برای مقابلھ با

!بخت شوم بی فایده بود 

!من تصمیم گرفتھ بودم کھ از این بھ بعدش رو بدم دست خدا

! خدایا تو برام بساز 

!تو بسازی قشنگ تره

! کنھ من سوار یھ اتوبوسی شدم کھ داره بھ بی نھایت سفر می
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!داره کھ خودش یھ پا لشکره یھ ھمسفر ھم

!مثل کوه پشتمھ 

....دونم پشت این پیج و خم جاده و پس این راه ھا چی در انتظارمھ نمی

....میتونھ یھ بھشتی باشھ کھ توسط منو خسرو و خدا ساختھ میشھ 

! ممکنم ھست کھ تھش برسم بھ قعر جھنم 

!شدم جایی کھ آرزو کنم ای کاش سوار این اتوبوس نمی

! و ھر چی کھ بود من میخواستم بھ فال نیک بگیرمش

مام اصال گور بابای دنیا و ت! ای کاش میشد تا ابد داستان اتوبوس بودیم

!قانوناش

آخرش روزی بھار خنده ھامان می رسد 

.…پس بیا با عشق فصل بغضمان را رد کنیم

!عمارت و اون روستای لعنتی گور بابای اون! اصال گور بابای جواھر

!اصال بھ درک کھ من ھنوز ھم زن شرعی اون دیو صفت محسوب میشم

جای مگھ تو این دنیا چند تا پریچھره االن سوار اتوبوس شدن؟؟ مگھ بھ ک

تا ابد و   منو خسرو تو این اتوبوس و! دنیا بر میخوره کھ ما رو از یاد ببره

ش یک روز کنار ھم فارغ از تمام مشکالتمون باھم زندگی کنیم و تا آخر

وبی جوری اگھ صفحھ آخر داستان زندگیم بنویسن و آن دو بھ خ! باھم باشیم

؛ چی میشھ؟؟ !و خوشی در کنار ھم تا ابد زندگی کردند

کنی؟؟ بھ چی فکر می_

!اینکھ چی میشد منو تو تا ابد تو این اوتوبوس بودیم+

یعنی داری میگی برم اوتوبوس بخرم و تا ابد تو جاده باشیم؟_

خندیدم و گفتم 

!نباشی  نھ دیونھ راننده اش تو+ 

!پس کی باشھ؟_

شق ما باالخره یھ نفر پیدا میشھ کھ راننده اتوبوس ع! چھ سواالتی میکنیا+

!باشھ یا نھ
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اونوقت ما چطور بغل ھم بخوابیم؟_

من ھر چی میگم تو ربطش میدی ! وای خسرو تورو خدا یھ ذره آدم باش+

!بھ این چیزا

قیافھ اش شیطون شد 

کدوم چیزا؟؟_

یکی کتاب میخوند،! نگاھی بھ اطراف کردم ھر کس یھ جوری مشغول بود

...یکی خواب بود،یکی داشت حرف میزد و

!عھ ھمون چیزا دیگھ+

ھمون کدوم چیزا؟ _

خسررررو بخدا جیغ میکشم+

!باااااااید اسمشو بگی_

! اه! دونم من چھ می+

از شیشھ بھ  بیرون نگاه کردم و ادامھ دادم 

!وای اصال بھ قیافھ ات  نمیخوره کھ اینجوری باشی+

چجوری؟؟_

برگشتم طرفش خم شدم جلو آروم گفتم 

چشم ھا زیادن برات سنگینی میکنن؟؟  عشقممم فکر نمیکنی این+

!چطور مگھ؟_

!! خب با یھ دونھ اش میبینی دیگھ+ 

دستامو بردم و جلو و گفتم 

!من در میارم کھ انقد اذیت نکنی منو یکیشو+ 

خندید دستشو رو صورتش گذاشت و گفتم

آقا اصن من خود ِ چیزم خوبھ؟؟؟! غلط کردم_

!خوب شد! من زن ذلیلھ عالمم_

!دیگھ اذیت نکنیا+

! چشممم_
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! خندیدم و عقب کشیدم

!ھمین چند لحظھ خوشی می ارزید بھ تمام روز ھای تلخی کھ داشتیم

!پریچھره؟_

!جانم؟+

نم بھم یادمھ چند ماه پیش وقتی کھ اومدیم تھران  و خواستم موھاتو شونھ ک_

 بیا دیگھ درموردش حرف! گفتی بیا ھمھ چیز اون روستا رو فراموش کنیم

!نزنیم

با  خداروشکر میکنم کھ ھمچین ھمسرم! و چقد برام دلنشین بود این رفتارت

!افتخار میکنم بھت! فھم و شعور و ھمچین خانومی دارم

!خوام کھ ھمھ چیزو فراموش کنی حاال این بار من ازت می

!دیدار امیر بھادر، اتفاقی کھ واسھ منو کلثوم افتاد

کلثوم ھیچوقت سرد نمیشھ ولی ازت   دونم داغ از دست دادن مظلومانھ می

!خوام حتی اتفاقات تھران رو ھم فراموش کنی می

 من تمام عمرم! اگھ تا آخر عمرم درگیر فراموش کردن باشم چی خسرو؟+

من میترسم نکنھ تو مشھد ھم بگی خاطرات ! رو در حال فراموش کردنم

!اینجا رو فراموش کنم؟

ھر اتفاقی یھ درس مھم ! چاره ای ھم داریم مگھ؟؟ جز فراموش کردن_

اه و ناراحت نباش ولی پدر مادر ھای ما یھ بارنشد ر! بھمون داده پریچھره

! رسم زندگی رو بھمون یاد بدن

!بھمون یاد ندادن کھ اول از ھر چیزی انسان باشیم

شھ اما بھتره اون اتاق تلخ فراموش ب! این اتفاقات ھستن کھ بھ ما یاد میدن 

!اون درسی کھ ازش گرفتیی تا ھمیشھ آویزه گوشمون باشھ

! خوشحالم کھ تورو دارم+

!منم ھمینطور_

انگشت کوچیکش رو گرفت سمتم و گفت 

!قول میدی کھ دیگھ بھ ھیچی فکر نکنی و استرس نداشتھ باشی؟_

لبخند زدم دستشو گرفتم و گفتم 
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...قول،قول،قول+

!من از چشمات میفھمم کھ تو قلبت چخبره! قول الکی ندیا_

!چشم+

سرمو رو شونھ اش تکیھ دادم و گفتم ! گونم رو بوسید

!کی میرسیم؟+

!اووووه حاال خیلی راه داریم_

!کم پلک ھام سنگین شد دیگھ نشنیدم چی گفت ھمونجا خوابم برده بود کم 

ف ھر چند ساعت یھ بار یھ جا توق! تقریبا یھ روز و نصفی تو راه بودیم

خرید کھ من تو  می  خسرو کلی خوراکی برام! کردیم و پیاده میشدیم می

! دیدم خوابم ھم اونا رو نمی

ھا واسھ شھر  من بچھ روستا بودم تو پھن و گوسفند بزرگ شدم این خوراکی

!نشینا و عیون ھا بود

!بھ خودم اومدم» برجمال محمد صلوات«با صدای

رسیدیم؟؟+

!آره؛ باالخره رسیدیم بھ شھر امام رضا_

حاال کجا میریم؟؟+

دنبال یھ   نظرت چیھ اول بریم حرم عرض ادب کنیم بعدش باھم میریم_

!خونھ

بیارم  راستی من تو فکرش بودم کھ تنھایی بیام اینجا خونھ بگیرم بعد تورو

!ولی با اتفاقاتی کھ افتاد ترجیح دادم تورو تنھا ندارم

کدوم اتفاقات؟؟+

....ھمون_

با بھ یاد آوردن چیزی کوبید رو پیشونیش رو گفت

! رفت حاال خودم انقد تاکید کردم کھ یادت نره اونوقت خودم یادم! عجببب+

!زررررشک
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! اوتوبوس توقف کرد و مردم دونھ دونھ پیاده شدم! زدم زیر خنده

حدی  با اینکھ ھنوز بیرون رو ندیده بودم ولی اینجا احساس راحتی بیش از

ھ میدونستم کھ تو شھری ک! میدونستم کھ امیر بھادر اینجا نیست! کردم می

ل اما زھی خیا....کشم اون حیوون ازش کیلومتر ھا فاصلھ داره  من نفس می

!این رشتھ سر دراز دارد! زیاد خوشحال نشو پریچھره خانوم! باطل

سوار یکی از تاکسی ھای خطی شدیم

خسرو بھ راننده گفت 

_» ً »!حرم لطفا

کثریت ا! اینجا بھتر از تھران بود! با دقت بھ آدم ھای اطرافم نگاه میکردم

!پوشش مناسب داشتن

!چیھ تا ولت میکنم خیره میشی بھ یھ نقطھ؟_

یعنی ! خسرو یعنی میشھ؟؟ یعنی میشھ از دست امیربھادر خالص بشیم+

!میشھ اسمت بره تو شناسنامھ ی قلبم؟

!میشھ کھ دیگھ نگرانی از دست دادنت رو نداشتھ باشم؟

!!معلومھ کھ میشھ_

! خوام امام رضا رو واسطھ کنم اونجا می! برمت پیش ضریح من دارم می

!خوام کھ تموم بشھ این تعقیب و گریز می

!رسھ ھر چند کھ دیگھ تو این شھر دست امیر بھادر بھمون نمی

اینجا مثل تھران نیست کھ ھر طرف ھزار تا آدم داشتھ باشھ کھ براش 

!جاسوسی کنن

از یھ خانومی چادر گل گلی ! رو بھ روی قسمت ورودی حرم پیاده شدیم

!گرفتم انداختم رو سرم خسرو ھم از سمت  آقایون وارد شد

وقتی ھم دیگھ رو دیدیم خندیدیم دستامو گرفت و گفت 

!خب اینم از ماه عسل_

!با تعجب بھ اطراف نگاه انداختم
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یوار خسرو اینجا چرا انقد بزرگھ؟؟ چرا اینقدر آدم اینجا ھست؟ این د...خ+

ھا چرا روش سنگ چسپوندن چطور کنده نمیشھ مگھ آجر ندارن؟؟

ی خندید و دونھ دونھ بھم توضیح میداد و من انگار کھ معما خسرو ھم می

قرن رو حل کرده باشم با دونستن جواب ھر کدوم از سواالت بھ وجد 

!میومدم

قسمت ھای مختلف رو بھش نشون میدادم و میگفتم

اینجا حرم؟؟...خسرو...خسرو +

!نھ عشقم حرم طالییھ بزرگھ باشکوھھ_

!چرا اینجا انقد حیاط داره+

!اره صحن ھای مختلفی اینجا ھست کھ ھر کدوم بھ ھم دیگھ راه داره_

... ھا با دیدن ایوان طال و گل دستھ! تا اینکھ باالخره بھ صحن اصلی رسیدم

دستمو گذاشتم رو ! نماز جماعت و کبوترھا بھ وجد اومدم...شلوغی حیاط

دھنم و گفتم 

خسرو؟؟ اینجاست؟؟+

!آره اینھ_

دستشو گذاشت رو سینھ اش یھ سری کلمات عربی گفت 

»السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا«

رو بھ روی ایوان طال نشستیم کھ گفت 

ھر کی مریض داره میاره اینجا تا ! امام رضا مشکل گشاست پریچھره_

دست !  خیلی کریمھ خیلی بزرگھ  قربونش برم ھم! وقتی حاجت نگیره نمیره

! ھیچکسو رد نمیکنھ

واه خاطر خ! وقتی عاشقت شدم اومدم اینجا گفتم امام رضا خاطره خواه شدم

خوام  می! خوام برگردم والیت امروز می! یھ دختر موطالیی و چشم سبز

!برم خاستگاریش

استم میخو!  ھمینجا نشستھ بودم پریچھره! خوام بعد از عقد بیارمش اینجا می

!کنم ھمینجا و در محضر آقا بھت قول بدم کھ خوشبختت می

سرشو پایین انداخت و با اندوھی کھ ازش سراغ نداشتم گفت 
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!اومدم و دیدم کھ تو عروس خونبس شدی_

! با آقا قھر کردم

!قسم خوردم کھ دیگھ پامو اینجا نمیذارم

 از امام رضا! قسم خوردم کھ این آخرین باری بود کھ ازش چیزی خواستم

ده تا اینکھ اونشب اونشبی کھ بھ تنھ درخت تکیھ دا...پیش خدا گلھ کردم

م  باز ھ! آخ کھ چقد از امام رضا کمک خواستم کھ عشقمو قبول کنی! بودی

!تو اون تاریکی قسم خوردم کھ باھات بیام مشھد

دستامو گرفت و گفت 

ار با این ب.. من اومدم  ! باالخره خاک زیر پاتم دیدی دمت گرم! آقا نوکرتم_

!اونی کھ این ھمھ سال خاطرخواش بودم اومدم

تعریفش رو زیاد شنیدم؛ اینکھ حاجت ! اونجا آرامش عجیبی برام داشت

!میده،مریض شفا میده،سرو سامون میده،جوون ھا رو بھم میرسونھ

ا و من اونج! راھمون از ھم جدا شد رفتیم داخل و ھر کدوم زیارت کردیم

بھ خاطر بزرگی امام رضا ھمھ رو ! بود کھ از تھ دل سوختم اشک ریختم

! بخشیدم

برادری کھ بخاطر زندگی من زیر و رو ! حتی برادرام....مادرم... پدرم 

مگھ من با قربانی ! شد ولی حاضر نشد منو یھ شب پیش خودش نگھ داره

!منجات نداده بودم؟؟ ولی من اونجا اونو ھم بخشید  کردن خودم زندگی اونو

! ولی جواھرو نھ

! نتونستم ببخشم

دلیل زخمی شدن خسرو بعدش ھم اون عمل وحشیانھ و مرگ کلثوم ھمھ و  

! ریخت آتیش امیر بھادر می  ھمھ بخاطر نفت ھایی بود کھ زلیخا تو

و بھ راحتی ! و من میبینم اون روزی رو کھ دستش برای ھمھ رو بشھ

! میبینم اون روزی کھ خدا بدجوری بزنتش زمین! رسوا بشھ

سوار یکی از تاکسی ھا شدیم و بھ چند تا خونھ سر   از حرم خارج شدیم
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بھ  زدیم چون اسممون تو سجل ھم نبود نمیتونستیم بریم مسافر خونھ و من

رید فعال تو این موقعیت خ! خسرو پیشنھاد دادم تا یھ خونھ رو اجاره کنیم

جبور و ما م! شاید دوباره امیر بھادر پیدامون کنھ! خونھ اصال صالح نیست

!طور رھاش کنیم میشم مثل اون خونھ قبلی ھمون

!راستی خسرو اون خونھ تو تھران چیشد؟+

ر بھ حبیب سپردم تر تمیزش کنھ مدارکم رو د! من کھ نتونستم برم داخلش

وشھ با پولش ھم بتونن یھ گ! اختیارش گذاشتم کھ خونھ رو بده دست مستاجر

!رو بگیرن ای از بدبختیشون

!بھ داشتن خسرو افتخار میکردم! لبخند زدم

و  این خونھ ھم گرمابھ داشت! نزدیک حرم یھ خونھ حیاط دار اجاره کردیم

!از خونھ قبلی کوچیکتر بود! این بھترین چیزش بود

!اما با وجود کھنگیش خیلی دلنشین بود

ال پریچھره چرا نذاشتی دنبال خونھ ھای بھتر بگردیم آخھ این خونھ اص_

!خوب نیست 

کنارش نشستم و گفتم 

ھر دو مسافت ! خسرو چرا باید برای خونھ ی خودمون عجلھ کنیم+

! اریمبا این شھر غریب ھم آشنایی ند! طوالنی رو تو ماشین بودیم خستھ ایم

قشنگ  یکم صبر ببینیم خدا چی میخواد بعد از ازدواج میریم دنبال یھ خونھ

!و جمع و جور خوبھ؟

!این فکر خوبیھ! آره_

  برخالف اون! مھم ترین خصلت خسرو این بود کھ بھ زن ارزش قائل بود

فرھنگی کھ درش رشد کرده بود خسرو ھمھ چیز رو فقط و فقط بھ خودش 

و من ! داد بلکھ در مورد ھمھ چیز  با من مشورت میکرد اختصاص نمی

!روز بھ روز بیشتر از قبل عاشقش میشدم

گفت چشمم  می! خورد اوایل کھ اومده بودیم مشھد خسرو از خونھ تکون نمی

از ! ولی من عجیب آرامش داشتم! نکنھ من برم و یکی بیاد تو خونھ! ترسیده

437



م بعد از مدتی کھ مواد غذایی تموم شد مجبور شد کھ ک! ترسیدم ھیچی نمی

ھمھ چیز معمولی ! کم پاشو از خونھ بذاره بیرون و بھ خودش جرئت بده

خسرو سعی میکرد با کل کل و شوخی خنده ھر طور کھ شده دل ! گذشت می

!منو شاد نگھ داره کھ مبادا اینجا دلم بگیره

ا انقد اومده بودم اینجا کھ اکثر صحن ھ!  رفتیم حرم آخر ھفتھ ھا با ھم می

!رو یاد گرفتھ بودم

.

.

!دوماه از اومدنمون بھ مشھد گذشت

و بھ   نجاری سر خیابون کار میکرد روزی پنج شش بار میومد  خسرو تو

!زد من سر می

گفتم دست از این اخالقت بردار گوشش بدھکار نبود کھ  ھر چقد  بھش می

!نبود

یھ روز عصر یھ چای خوشرنگ ریختم میوه ھا رو داخل حوض حیاط 

! فرش رنگ و رو  رفتھ رو روی ایون انداختم یھ پشتی ھم اوردم! شستم

خسرو ! چراغ خوراک پزی رو گذاشتم رو ایون و مشغول آشپزی شدم

بوی غذام ھمھ جا پیچیده ! براش درست کردم! دوست داشت  خیلی کوکو

!بود

!خسرو وقتی برگشت خونھ و این صحنھ رو دید گل از گلش شکفت

! تو زحمت افتادی...بھ بھ خانوم خااانوماااا_

عمیقا بو کشید و گفت 

!پس این بویی کھ کل محلھ رو گرفتھ بوی غذای توعھ؟_

بھ استقبالش رفتم و در حالی کھ کتش رو در می اوردم گفتم 

در برابر زحمت ھای تو من ! خستھ نباشی! سالم مرد خونھ ی عشِق من_

!کھ کاری نکردم

خسرو با عشق نگاھم کرد و گفت 
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اصال ! خیلی خوشحالم کھ این آرامش و عشق رو تو چشمات میبینم_

!من جونمو میدم واسھ خوشحالی و برق تو چشمای نازت! دونی چیھ می

تو کھ ! تو کھ خوب باشی حال دل من خوبھ! این چشم ھا با تو میخنده+

....تو نباشی من! باشی من پریچھره ام

دستشو گذاشت رو لبم 

من  تا! بذار ھمین جا ختم بشھ دیگھ ولی و اما نیار! بقیھ اشو نگو! ھیس_

! خسرو ھستم تو ھم پریچھره ی منی

دیگھ چی از ! لبخند زدم و بھ سفره ی عشقی کھ چیده بودم دعوتش کردم

!این بھتر کھ تو خونھ ی خودم من باشم و عشقم ؟

با ظرف ھایی قدیمی کمی سبزی و نان ...یھ سفره از جنس ترمھ

!!با ادویھ ای از عشق...کمی ماست و کوکو...تازه

! کردم کنار ھم نشستیم انقد گفتیم و خندیدیم کھ کوکو سرد شد دوباره گرمش

بعد از خوردن شام ھم ! بوسید خسرو ھر لقمھ ای کھ میخورد دستم رو می

 خودش سفره رو جمع کرد و برد! نذاشت کھ من دست بھ سیاه و سفید بزنم

!کنار چاه

!کنی؟؟ خودم میام میشورم خسرو چیکا می+

!شستن ظرف ھا با من! غذا رو تو درست کردی! نھ خیر_

!دیگھ من از خدا چی میخواستم

!پریچھره؟_

!جانم؟+

؟!فردا برم دنبال عاقد_

با شنیدن این حرفش ضربان قلبم شدت گرفت؛ از جا بلند شدم اومدم 

نزدیکش و گفتم

چی؟؟ تو چی گفتی؟؟+

ینھا باید خیلی زودتر از ا! االن دو ماھھ کھ اینجایم! گفتم برم دنبال عاقد؟_

!عقد میکردیم

اال باورت میشھ؟؟ نفسم ب! اسم عقد ک میاد چھار ستون بدنم میلرزه خسرو+
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!نمیاد

سر بلند کرد و گفت 

ی تنھا دلیل اینکھ تواین دوماه درمورد عقد چیر! میدونم! دورت بگردم_

ن ولی ای! خواستم کھ بھت زمان بدم بتونی فراموش کنی! نگفتم ھمین بود

!بار بھت قول میدم م اتفاقی نیفتھ

نی یع! من ھنوز زن قانونی امیر بھادرم! بھ نظرت این عقد درستھ خسرو؟+

مگھ میشھ حرام خدا رو حالل کرد؟؟! شرعا بھ تو حرامم

ظرف رو گذاشت زمین دستشو آب گرفت ! با این حرفم شوکھ شد

طور کھ با گوشھ شلوارش خشک میکرد گفت ھمون

چی؟؟ تو االن چی گفتی؟؟؟ یھ بار دیگھ بگو؟_

....من یعنی! منظوری نداشتم...من ...من+

خسرو اخم ھاشو در ھم کشید روی ایون نشست و گفت 

تو ھنوز ھم بھ اون حیوون  میگی شوھرم؟؟؟ آره پریچھره؟؟....تو_

م منظور! اشتباه متوجھ شدی من اصال منظورم این نبود....نھ نھ بھ خدا+

...یعنی منو تو...این بود کھ ما

دستشو بھ نشونھ ی سکوت اورد باال و گفت 

ھم من ھم خودت خوب ! خواد گندی کھ زدی رو جمع کنی نمی!خیلیھ خب_

!فھمیدیم کھ تو چی گفتی

!خسرو چیزی ھست کھ باید بھت بگم+

ھ بدون اینکھ سر بلند کنھ با گوشھ ی پیژامش بازی کرد و بھ حرفم توج

!نکرد

!من ھر طور کھ شده باید اول از امیر بھادر جدا بشم+

سر بلند خواست چیزی بگھ کھ گفتم 

و  بھ خواست! من بھ خواست و اراده خودم بھ سفره عقد اون مرد نیومدم+

!!متوجھی؟! ھمش زوری بود! اراده خودم پا تو عمارت نداشتم

!ھمھ چیزمی...تو جان منی! ولی با اختیار خودم و دلمھ کھ االن اینجام
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خاطر و تو ب! بھادره. قبال فکر میکردم کھ مامانت نقطھ اشتراک تو و امیر

 فرار کنی اما صدمھ ای بھ امیر بھادر و مادرت! مادرت باید سکوت کنی

!نزنی

!کنھ اما االن اوضاع فرق می

چھ فرقی؟؟_

د ای پریچھره احمق امشب قرار بو! استرس داشتم! آب دھنم رو قورت دادم

!شب خوبی باشھ و تو با ندونم کاریت ھمھ چیزو خراب کردی

چرا ساکت شدی؟؟! با توام؟_

رشتھ افکارم پاره شد سر بلند کردم صدامو صاف کردم و گفتم 

ی بابات بود؟؟  تو میدونستی کھ کلثوم صیغھ+

ت ابرویی باال انداخت و با چشم ھایی کھ داشت از حدقھ میزد بیرون گف

چرا چرت و پرت میگی؟؟ یعنی چی؟؟_

نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

ش بھ! کلثوم از دیار خودش قرار کرد و آقات اونو پشت چشمھ پیدا کرد+

ھیچکسو ! کلثوم تو اون روستا غریب و تنھا بود! جا و مکان داد

!شناخت و ھیچ جا رو نداشت کھ بره نمی

!خب؟_

دا ھم اون بنده خ! آقات بھ شرط تمیکن و صیغھ اجازه موندن بھ کلثوم میده+

 و صیغھ ی آقات! پس بھ ناچار قبول میکنھ! کھ جایی رو نداشتھ کھ بره

! و اونجا بوده کھ بھ عنوان مستخدم وارد عمارت میشھ! میشھ

! کلثوم باردار میشھ...ھنوز چند ماه نگذشتھ بوده کھ کلثوم

....ھمون موقع ھم جواھر باردار بوده

ره وقتی بھ  موقع زایمان کلثوم بچھ رو صحیح و سالم میبینھ و از ھوش می

!بچھ مرده  ھوش میاد آقات بھش میگھ کھ

!دیگھ  نمیتونستم بقیھ اش رو بگم! سکوت کردم

گذاشت رو بازو ھام تکونم داد و   خسرو از جا بلند شد اومد سمتم دستشو
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حالی خراب گفت 

!پریچھره نگو کھ اون بچھ من بودم؟...بقیشو  بگو_

ب سری بھ نشونھ تأکید تکون دادم قطره اشکی از گوشھ چشمم چکید و با ل

ھای لرزون گفتم 

تو بودی کھ پدرت تورو میده بھ ....! اون بچھ تو بودی خسرو! آره+

!!چون بچھ ی جواھر مرده بھ دنیا اومده بود...جواھر

!در کسری از ثانیھ حالش از این رو بھ اون رو شد

!دور خودش چرخید با شونھ ھای افتاده قدم برمیداشت

کلثوم مادر من بود؟؟؟...کلثوم ...یعنی_

!!!آره خسرو مادرت بود+

؟؟!یعنی این ھمھ مادر من میدونست کھ من پسرشم ولی بھم نگفت_

ھق زدم 

کھ  یعنی عمرش بھ این دنیا کفاف نداد! کلثوم نمیدونست! نھ بھ خدا...نھ+

!بدونھ چخبره

این ھمھ سال تو روز بھ روز جلوش قد کشیدی و کلثوم در حسرت پسرش 

!سوخت

تو از کی فھمیدی؟؟ چرا االن بھ من میگی؟؟؟_

!امیر خسرو بھم گفت! من شب مرگ کلثوم فھمیدم+

! حررررومی!!! لعنتتتتتتی_

صدای عربده اش پیچید تو گوشم 

!از سگ کمتررررررم اگھ تقاص خون مادرم رو ازش نگیرم_

...کلثوم بھ خاطر من مرد! مادرررررم...آخ مادرم

ای خاک برسرت پریچھره کھ ! ایون نشست و مثل بچھا زد زیر گریھ رو

حال خوش امشب رو زھرمار کردی حاال میمردی دندون رو جیگر 

!بذاررری؟؟

رگ گردن ! جرئت نداشتم حرف بزنم! از دستم خودم خیلی عصبی بودم

!ریخت خسرو باد کرد بود دستشو مشت کرده بود و عرق می
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بھ خودم جرئت دادم قدمی بھ جلو برداشتم و گفتم 

 توروخدا یھ کاری نکن کھ پشیمون بشم از این! خسرو خان دورت بگردم+

! کارم

اما کی؟؟ ! دونم باید زودتر از اینا بھت میگفتم  می

فتم؟؟نکنھ توقع داشتی وقتی کھ تو بیمارستان بھ ھوش اومده بودی بھت میگ

یا اونشب خونھ طلعت کھ حالت داغون بود؟؟

با توقع داشتی ھمینجا تو مشھد بھت میگفتم درست وقتی ک تو حرئت 

کردی از خونھ در بیای بیرون؟؟ مگھ ما فرصت کردیم یھ نفس راحت  نمی

بکشیم؟؟ مگھ فرصت کردم یھ کلمھ باھات حرف بزنم خسرو؟؟ 

دم اومدم من بلند شدم این ھمھمھ راھو تا مشھد کوبی! تو باید بھ من میگفتی_

کھ دیگھ دست ھیچکس بھ ما نرسھ اونوقت تو ھمچین مسئلھ ای رو االن 

باید بھ من بگی آخھ؟؟ 

االن کھ انقد ازش دورم؟؟

کنھ کھ دور باشی یا نزدیک؟؟ چھ فرقی می+

باز اونجا طلعت بود کھ تورو بسپرم بھش با خیال ! کنھ؟ چھ فرقی می_ 

رو کجا بذارم برم؟؟ اینجا تو این شھر درندشت  تو! راحت برم

بری؟؟؟ کجا بری؟+

سرشو انداخت پایین کھ گفتم 

با توام خسرو گفتم کجا بری؟؟+

دونی تا بھ این سن کھ رسیدم چقد اذیتم کرده؟؟ اون  اون نامرد می_

!میدونستھ کھ من پسر کلثومم

دستشو مشت کرد و غرید 

! اون صد بار جلو چشم من کلثوم رو گرفت زیر باد کتک...اون_

میفھمی؟؟؟

!اون میخواست ھم منو ھم مادرمو باھم بکشھ

!بی انصااااااف! لعنت بھتتتت
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!از جا بلند شد کاسھ ی گل گلی رو برداشت و کوبید رو دیوار

!مرررگ نیستم! مرد نیستم اگھ تیکھ تیکھ ات نکنم! تف تو ذااااتت_

دستشو بھ نشونھ ی تھدید باال اورد و گفت 

!خورم قسمممم میخورم کھ آقامو ھم اینا کشتن قسم می_

!امیر بھادر و اون جواھر عفریتھ

دیدی چیکارش کردن؟؟؟! پھلوان بود! مثل پلنگ بود! آقام سالم بود

زدم زیر گریھ 

 خسرو گناه من چیھ؟؟من تازه دارم میفھمم کھ زندگی یعنی چی؟؟ حاال+

میخوای بازم ھمھ چیزو خراب کنی؟؟

و بی توجھ بھ منی کھ از شدت پشیمونی گفتن این حرف دلم میخواست خودم

بکشم،گفت

ال من میرم و تا وقتی کھ جواھر و امیر بھادر رو نکشم بیخی! من میرم_

!!!شم نمی

!کتش رو از روی درخت گوشھ حیاط برداشت انداخت رو شونھ ھاش

بھت زده از حرفش گفتم 

کجا داری میری؟؟+

!میرم اون والیت_

ن یعنی چی؟؟؟ این بچھ بازیا چیھ؟؟ خسرو توروخدا یھ کاری نک... ی...ی+

!!بھ گوه خوردن بیفتم

با چشم ھای بھ خون نشستھ شمرده شمرده گفت

!گردم برمی... دیگھ ... روز...چند !! میرم...دارم ...من _

!از خونھ بیرون نمیری و درو برای کسی باز نمیکنی

رد در حیاط رو باز ک! با چشمھای از حدقھ بیرون زده بھ رفتنش نگاه کردم

....و بھ راحتی منو تنھا گذاشت و رفت

با صدای کوبیدن در حیاط بھ خودم اومدم از شوک خارج شدم و دویدم 

سمت در بازش کردم و جیغ کشیدم 
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!تو کھ بد قول نبودی! تو کھ رفیق نیمھ راه نبودی+

بھ ھمین راحتی منو میذاری و میری؟؟؟

!سرجاش ایستاد

رفتم نزدیکش  گذاشتم رو سنگ ھای سرد و ھمونطور کھ می  پا برھنھ پا

گفتم 

از مادر برای من نزدیکتر   بخدا کلثوم! دونم بھ خاطر مادرت ناراحتی می+

دن میفھمی؟ با دی! با مرگش داغون شدم! من اونو مادر خودم میدونستم!بود

....جنازه اش

صدای ھق ھای مردونھ اش پیچید تو کوچھ ی سکوت و کور و تنگ و 

!باریک

!اما االن وقتش نیست خسرو! مردم و زنده شدم+

!بھ خونت تشنھ اس! االن امیر بھادر سایھ بھ سایھ دنبالتھ

برگشت طرفم 

اخھ چرا؟؟ چرا بھ خونم تشنھ اس؟؟_

 چون دختر مظلوم و پناھی کھ از قضا خاطر خواھش بودم از زیر دستشون

نجات دادم؟؟؟

!قبل اون چی؟ چند سال پیش کھ تو نبودی

! اون از من و مادرم متنفر بود چون خون رعیت تو رگھامونھ

!میفھمی؟؟ اونی کھ بھ خونش تشنھ اس منم

!!!خسرو نیستم! خسرو نیستم اگھ چاقو تو قلبش نزنم

من ! خنده من نمیتونم اینجا بشینم و ببینم کھ اون حروم لقمھ داره بھ من می

!نمیذارم

!برو ولی بدون اگھ چیزیت بشھ ھیچوقت حاللت نمیکنم! باشھ برو+

ی و حق من اینھ کھ منو بیاری تو این شھر درندشت بعد ھم منو تنھا بذار

!باشھ برو! بری؟؟ خیلیییی بی معرفتی

!دستشو رو صورتم گذاشت کھ پسش زدم
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!زود میام_

ی کھ اما این خسرو با اون! میدونستم کھ طاقت قھرمو نداره! رو ازش گرفتم

ر کمال و د!  تو این چند ماه دیده و شناختھ بودم زمین تا آسمون فرق میکرد

ین ناباوری منو تنھا گذاشت و سالنھ سالنھ در حالی کھ کفش ھاش روی زم

کشیده میشد از جلوی چشمام ھام دور و دور تر شد اینکھ رسید سر 

!نیم نگاھی بھم کرد و رفت! خیابون

! درو بستم! با وحشت برگشتم خونھ! حاال باید چیکار میکردم! شوکھ شدم

ھمونجا نشستم و بھ سفره ی باز،ظرف ھای نیمھ شستھ شده،کاسھ ی گل 

!گلی خوردشده نگاه کردم

!چقد جای خالیش برام اذیت کننده بود

یعنی رفتی خسرو؟؟

!درو باز کردم بھ تھ کوچھ نگاه کردم نبود

بود یھ قفس  انگار کل این خونھ شده! برگشتم داخل! دنیا رو سرم خراب شد

دم دویدم سمت ظرف ھا و دونھ دونھ ھمھ رو کوبی! نفسم باال نمیومد! تنگ

بود؟؟...رو دیوار صدای شکستتش از صدای شکستن قلبم بیشتر کھ نبود 

!!دیگھ خسرو رفت

قد ان!! لعنت بھت امیر بھادر کھ نحسی اسمت مثل سایھ افتاده رو زندگیم

جا رو بھم ریختم کھ گلوم خراش برداشت و خستھ  ظرف شکستم و ھمھ

رو زانوم  بھ دیوار تکیھ دادم و در حالی کھ نفس نفس میزدم سرمو! شدم

!ھنوز ھم بوی عطر خسرو تو مشامم بود! گذاشتم

!تحمل اینکھ خسرو ناراحتم کنھ رو نداشتم! باز ھم دلم شکست

!چرا ؟؟ چون مدام ازش محبت دیده بودم؟

من  چون بھ غیر از حال خوب و آرامش تا بھ حال چیزی بھم نداده بود ولی

!حتی نتونستم فقط یھ شب آرام بخش حال خرابش باشم

حتی اون شبی کھ از بیمارستان مرخص شد تو خونھ طلعت با اون حال 

!خرابش ازش توقع داشتم کھ کنارم باشھ و منو در آغوش بگیره
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ون ھمیشھ توقع داشتم ا! واقعا ھیچی! اما خودم براش چیکار کردم؟؟ ھیچی

!حالمو خوب کنھ حتی اگھ خودش تو بدترین حال باشھ

دار یھ دفعھ انگار کھ مغزم از خواب بی! باورم نمیشد کھ خسرو رفتھ باشھ

!شد حاال فھمیدم کھ چھ گندی زدم

! اگھ پای خسرو بھ اون عمارت برسھ زنده نمیذارنش

! خسرو داری میری تو دل شیر

! من نباید بذارم خسرو بره....من ! از جا بلند شدم

! االن وقت قھر نبود

از در حیاط رو ب! فھمیدم کھ چھ بالیی داره سرمون میاد انگار تازه داشتم می

کوری کوچھ پا تند کردم سمت   کردم بی توجھ بھ سرما،تاریکی و سوت و

!خیابون

زمین  ..رم برام مھم نبود کھ ممکنھ اتفاقی برام بیفتھ؛ مھم نبود کھ سرما بخو

!فقط خسرو مھم بود...بخورم

رو کلیھ ام گذاشتم و خم شدن پایین و نفس   وقتی رسیدم سر خیابون دستمو

دور و اطرافم و اون خیابون جدید رو نگاه کردم ! ھای عمیق کشیدم

! انکار خاک مرده تو شھر پاشیدن! ھیچکس نبود

تا چشم کار میکرد سیاھی بود و چراغ ھای تیر برقی کھ یکی درمون 

!روشن بود

!دیر کردی! با شونھ ھای افتاده دست از پا دراز تر برگشتم

! باز ھم ندونم کاری کردی پریچھره

!چرا حرفایی کھ باید بگی رو نمیگی؟

 اونوقت حرفایی کھ باید مخفی کنی و تو دلت دفن کنی رو مثل طوطی از

چند نفر باید بھ خاطر تو قربانی بشن تا تو آدم بشی؟؟! کنی؟ بر می

!نشستم تو حیاط بین ھزاران تیکھ چینی سفیِد گل سرخ

!دیدی در چند دقیقھ چطور گند زدی بھ ھمھ چیز؟

!اونشب بدترین شب زندگی من بود

!من دیگھ اینجا و تو این خونھ نمیمونم
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!دلیلی نداره تو این شھر بمونم

پس ! منم نھ کسی رو میشناسم نھ جایی رو دارم کھ برم...خسرو کھ رفت

برای چی اینجا بمونم؟

ره؟؟میخوای یھ بالیی سر خودتم بیاری ا! االن نھ پریچھره....نیم خیز شدم

!ھخدایا تحمل این خونھ بدون خسرو چقد برام سخت! وارد اتاق کوچیک شدم

!بھ ھر طرف کھ نگاه میکردم حتی خالیش بھ قلبم چنگ مینداخت

!شد صدای قھقھھ ھاش و فنچ کوچولو گفتنش تو مغزم اکو می

!انگار  کھ گیر افتادم وسط یھ قفس مثل یھ پرنده

کنھ و بھ  اما ھمین کھ از قفس پرواز می! پرنده ای کھ دلش میخواد آزاد باشھ

یا تیر ...یا از گشنگی میمیره...آرزوش میرسھ شکار میشھ

ش و آزادی واسھ پرنده ای کھ خون..ھمیشھ آرزوی آزادی داره ....میخوره 

...قفسھ مرگھ

قشنگھ نھ؟؟ زنده بودن بھ شرط زندانی ... پس محکومھ بھ زندانی بودن

!بودن

!و حاال این خونھ از قفس ھم برام تنگ تر و دلگیر تر بود

! ھمھ و ھمھ داشت دیونم میکرد....عطر تن خسرو...صدای خسرو

! خیلی نامردی

!چطور تونستی تنھام بذاری! چطور تونستی بری؟

؟ !بھت نگفتھ بودم قلب من تیکھ تیکھ شده

! چرا اومدی تیکھ ھاشو بھم چسبوندی؟؟ برای اینکھ خاکسترش کنی؟

دونی اونشب دلم میخواست دست بندازم تو سینم و این دل المصب رو  می

ن گناھت چی بود کھ نصیب م...در بیارم بگیرم جلوم و بگم ای دل بیچاره

!شدی و باید بار تمام این غصھ ھا رو تحمل کنی؟

!اونشب بھ جای خسرو بالشتش رو بغل کردم

...موھای لختش! بوی موھاشو میداد

اگھ امشب خسرو برنگرده ھیچوقت ! با خودم عھد بستم! بغض کردم

!ھیچوقت! نمیبخشمش
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ود این قرار نب! دونم چقد اونشب گریھ کردم و باز ھم از خدا گالیھ کردم نمی

!! زندگی اندازه تنم باشھ

....چشمام گرم شد و باالخره تونستم بخوابم 

. 

.

!با قرار گرفتن دستی روی دھنم تکونی بھ چشمام دادم

!اما نھ صدا ھا واضح و واضح تر میشد...دیدم حتما داشتم خواب می

با وحشت ! انگار کھ کسی داشت دستمو میبست! چینی بین ابرو ھام دادم

ز با دیدن دو جفت چشم نا آشنا روح ا...نھ خواب نبود! چشمامو باز کردم

اد تنم پرواز کرد خواستم جیغ بکشم کھ دستش رو محکم تر رو دھنم فشار د

تیزی چاقو رو گذاشت روی شاھرگ گردنم و گفت

!جیکت تر بیاد رگتو میزنم! صداتو ببر! ھییییس_

…و من از ترس الل شدم

و ماسک ر! دو نفر تو اتاق بودن! داره چھ اتفاقی می افتھ  اصال نمیدونستم

! رو ببینم صورتشون زده بودن و من فقط میتونستم برق نگاھشون

 یکیشون دستشو رو دھنم گذاشتھ بود و تیزیو روی گردنم و اون یکی در

!حال بستن پاھام با طناب بود

!گریھ کنم  حتی نمیتونستم...جرئت پلک زدن ھم نداشتم

قلبم طاقت این ھمھ تپش شدید رو نداشت ! کنم ھر آن ممکن بود ک سکتھ

مگھ نھ؟؟ 

!نفس کشیدن برام سخت شده بود

صداتو بشنوم میکشمت حالیت شد؟؟! دارم دستمو از رو دھنت برمی_

ھ دل سری بھ نشونھ تایید تکون دادم دستشو کھ برداشت چشمامو بستم  از ت

جیغ کشیدم 

!خسرو؟؟؟؟ بھ داددددم بررررس+

ھنوز چشممو باز نکرده بودم کھ با خوردن دست سنگینش رو دھنم الل 
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!ضربھ اش انقد سنگین و ناگھانی بود کھ برق از سرم پرید... شدم

چنگی بھ موھام زد چشمامو باز کردم کھ گفت 

! مگھ نگفتم خفھ شو حیوون؟؟ ھار شدی واسھ  من اره؟_

! چی باید میگفتم؟؟ از ترس زبونم بند اومده بود

!فقط بھ چشم ھاش زل زده بودم! حتی دیگھ نمیتونستم گریھ کنم

م دیگھ  نمیتونستم الم تا کا! چسب پھن رو دور سرمو و رو دھنم چرخوند

...لبمو تکون بدم

ھر چقد کھ سعی میکرد چیزی بگم یا حرفی بزنم صدام بھ صورت اصوات 

ت نامفھوم پخش میشد و باعث میشد کھ اون مرد برای ساکت کردنم  با مش

!رو سرم بکوبھ

!کردم و من از درد کف سرم بدتر از قبل نالھ می

 با! اون مرد دست انداخت زیر کمرم و در یک حرکت منو از جا بلند کرد

! دست و پای بستھ شروع کردم بھ دست و پا زدن

این چند ماه حتی یھ  خسرویی کھ تو...دونستم من خودمو متعلق بھ خسرو می

! بار ھم دستش بھ بدنم نخورده بود

!حالم داشت از خودم بھم میخورد

از خونھ خارجم کردن سوار ماشین شدن و حرکت کردن و من ھمچنان در 

تم منتظر بودم کھ یکی بیاد و نجا! حال تکون خوردن بودم و منتظر معجزه

!بده

مرد یھ دستمال سفید رنگ جلوی ببینیم گرفت ھمین کھ نفس کشیدم یھو 

ھوم پلک ھام سنگین شد و صدا ھا برام نامفھوم و نامف...چشمام سیاھی رفت

.....تر شد

!با سردرد بدی چشمامو باز کردم

! ستمبا خوردن نور تو چشمام دوباره چشامو ب! دستمو رو شقیقھ ھام گذاشتم

! رو جمع کردم ھیچی یادم نمیومد من کجا بودم؟ صورتم

طراف با دیدن اتاق نا آشنا نیم خیز شدم و بھ ا...بھ سختی چشامو باز کردم
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!مچ دستم درد میکرد! نگاه کردم

! رد طناب رو  دست ھای سفیدم خون مرده شده بود...نگاھش کردم

!اتفاقات مثل فیلم از جلوی چشم ھام رد شد

رفتن ....گفتن حقیقت بھش.... پیشنھاد عقد... شام خوردن با خسرو 

.....کتک خوردنم ازش و...و تا مرد غریبھ باال ی سرم و دیدن د...خسرو

یدم وحشت زده از جا بلند شدم بھ سمت در آھنی کھ شبیھ در طویلھ بود دو

مشت ھای بی جونم رو روی در فرود اوردم و گفتم 

ااز کنید تورووووخداااا باااا....کسی اینجا ھست؟؟؟ باز کنید! آھااااایییییی+

!اییییین درررررو

!بازززز کنید! کشھ خسرو ھمتون رو می! باز کنید نااامردااا! آھاااااای

ز ھر چقد کھ میتونستم در زدم اما خبری ا....چھار بار...سھ بار...دوبار.

! کسی نبود

 اه لعنتی! پنجره  رو باز کردم! تند کردم با دیدن پنجره کوچیک پشت سرم پا

!محافظ داشت

!ببینم  سعی کردم از الی میلھ ھای زنگ زده بیرون رو

! الو پر از آشغ...با درختان لخت و دیوار ھای کوتاه...یھ جایی شبیھ باغ

دوباره جیغ  کشیدم 

ز جون من شما ھا کی ھستید؟؟ ا! منو از اینجا بیارید بیییییرون...آھاااااای+

؟؟!خوایید چی می

ریاد یا کسی نبود یا اینکھ برای کسی مھم نبود کھ دارم ف! نھ فایده نداشت

!میزنم

اھامو خستھ شدم پنجره رو بستم و بھ بالشت کھنھ و سوراخ تکیھ دادم و و پ

! تو شکمم جمع کردم

!من از اون اتاق نمور کھ شبیھ قبر بود میترسیدم

دیوار ھا بھ زردی میزد و روش یھ سری نوشتھ ھا بود کھ من سر در 

! نمیوردم

 نازک کھ از چند جا سوختھ و سوراخ شده بود کف اتاق پھن بود  یھ قالیچھ
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و سرمای بیش از حدش کھ باعث شده ! با چند تا بالشت و یھ پتوی نازک

!بود موی تنم سیخ بشھ

بھ ھر طرف کھ نگاه میکردم رو زمین سوسک و رو ! اتاق تاریک بود

!دیدم سقف تار عنکبوت می

 خسرو دیدی چکار کردی؟؟ نکنھ اونو ھم گرفتھ باشن؟؟ نکنھ بالیی سرش

!بیارن

از تھ دل جیغ کشیدم

! لعنت بھ ھمممتون+

فھمیدن اینکھ چھ کسانی پشت این ماجرا بود سخت نبود،بود؟؟

!معلوم بود کھ دوباره سر و کلھ امیر بھادر پیدا شده

!.دونستم شایدم از اول بود و من نمی

مرد کاله پوش امی بھادر بود مگھ نھ؟؟ اونروز تو ترمینال تھران اون!آره

!من کھ گفتم دیدمش! آخ خسرو چرا جدی نگرفتی؟

! لعنت بھت! لعنت بھت امیرررر بھادررررر نامرد+

 مثل دیونھ ھا با خسرو حرف! دونم چقد جیغ زدم از خدا گالیھ کردم نمی

! زدم

با تاریک شدن ھوا و واق واق سگ ھا ...چند بار خوابیدم و بیدار شدم

حتی ! اون اتاق حتی یھ شمع کوچیک ھم نداشت! ترسم چندین برابر شد

راستشو بخوای اون اتاق بوی ....چند سانتی متری خودمو ببینم  نمیتونستم

بوی ھق ھق ....بوی دلتنگی و ترس....نالھ...بوی زجھ...مرگ میداد

دختری کھ از ترس تو خودش ...دختری تنھا،گرسنھ،بی پناه و درمونده

!مچالھ شده و از سرما دندون ھاش بھم میخوره

د ده شای...شاید یھ ھفتھ...شاید چھار روز....نمیدونم! چند روز اونجا بودم؟

!روز

!شمارش ھمھ چیز از  دستم در رفتھ بود

نی یھ اون اتاق ھمیشھ تاریک بود یھ در آھنی یھ طرف دیوار و یھ پنجره آھ
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! طرف

در طول روز از روزنھ ھای قفل و سوراخ ھای ریز و اون پنجره کمی 

!ھا امان از شب...اما...بفھمم کھ االن روزه  نور میومد داخل و میتونستم

.

.

ام تصویر اون اتاق بر...بھ سختی چشامو باز کردم و بھ اطراف نگاه کردم

! تار تر از ھمیشھ بود

! نیم خیز شدم اتاق دور سرم چرخید

د خشک بو. دھنم انقد! صدای قار وفور شکمم بلند شد! دوباره دراز کشیدم

چند روز بود کھ حتی یھ جرعھ ...آب دھنمو قورت بدم  کھ حتی نمیتونستم

! بودم؟  آب ھم نخورده

ی این درو دیوار ھا عادت کرده بودن بھ زجر کشیدن یھ دختر و از گشنگ

!مردنش؟

عادت کرده بودن بھ اشک ریختن بھ خاطر یھ لیوان آب؟؟

! مگھ نامرد تر از امیر بھادر ھم پیدا میشد؟

ھ منو تک و تنھا یھ جایی خارج از شھر تو زبالھ دونی رھا کرده بودن ب

حال خودم کھ از گشنگی بمیرم و جسدم خوراک سگ ھایی بشھ کھ شب تا 

!بخوابم؟  صبح بھ خاطر واق واقشون نمیتونستم

رو پلک ھام چندین تن وزنھ گذاشتھ ! دیگھ نمیتونستم انگار نفس بکشم

!تحمل بار نگھ داشتنش از توان من خارج بود! بودن

ھ ازاون و اونجا بود کھ برای بار ھزارم از اینک! صدا ھا برام مبھم شده بود

من با خسرویی کھ ! روستا خارج شدم پشیمون شدم 

گرفت و نمیتونست احساساتش رو کنترل کنھ فرار  تصمیم ھای ناگھانی می 

!هکردم و از اون موقع تا االن ھزاران ھزار بدبختی و مصیبت سرم اومد

حداقل بین آدمایی کھ میشناختمشون ! کردم ای کاش ھیچوقت اینکارو نمی

!میمردم نھ اینجا تو این اتاق نمور تک و تنھا و بر اثر گرسنگی
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!صدایی بھ گوشم رسید...چشامو بستم

و من پریچھره ای کھ تمام ! چشامو باز کنم  اما نمیتونستم! ھنوز ھشیار بودم

...زورش رو میکرد کھ بتونھ الی چشماشو باز کنھ

ھ ی در آھنی انگار باز شده بود روشنایی زیاد وارد اتاق شده بود و سای

!مردی کھ لحظھ بھ لحظھ نزدیک تر میشد

....چشامو بستم و در دنیای بی خبری فرو رفتم

.

.

با ! با خیس شدن صورت و بدنم انگار روح بار دیگھ بھ بدنم برگشت

!وحشت چشمامو باز کردم

!رفت ھنوز سرم گیج می

 صورت رو با دستمو پاک کردم در حالی کھ نفس نفس میزدم بھ لباس ھای

رو  خیسم و دو تا مردی کھ با سطل آبرو باال سرم ایستاده بودن آب دھنم

!قورت دادم

!یاال! بلند شو بشین!آھای_

! دستمو رو زمین زمین گذاشتم و بھ آرومی سر جام نشستم

!تابید چشمامو اذیت میکرد نوری کھ از اون در باز آھنی بھ داخل می

!بھ ھوش اومد  برو بھ آقا بگو_

!اون مرد با دو از اتاق خارج شد

ند چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ با صدای قدم گذاشتن کسی داخل اتاق سر بل

!کردم و با دیدن امیر بھادر با نفرت بھش زل زدم

رو صندلی ای کھ روبھ روی من گذاشتھ بودن نشست و گفت 

!!چطوری موش کوچولو! ببین کی اینجاس! بھ بھ_

رو ازش گرفتم و گفتم 

!دلم برات میسوزه! بدبخت عقده ای+
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فکر کردی با دستگیر کردن من میتونی خسرو رو گیر بندازی؟؟+

ی تو چقد حقیری کھ کل زندگیت رو فراموش کردی افتادی دنبال من؟؟ خیل

!احمقی

!مدتی نگاھم کرد و بعد زد زیر خنده

!صدای قھقھھ ی نکره اش پیچید تو گوشم

فی وقتی بعد از چند دقیقھ باالخره دھنشو بست و دندون ھای زردش رو مخ

کرد گفت 

یچکدوم بھ با خیلیا ھم رابطھ داشتم ولی ھ! میدونی من تا حاال با خیلیا بودم_

!گستاخی تو نبودن

!البتھ کھ این گستاخی رو از خسرو یاد گرفتی

!عیب نداره من آدمت میکنم

خستھ شدم از این تھدید ھای تو خالیت؛+

م مگھ منو اینجا نیورده بودی کھ از گشنگی بمیرم؟؟ من داشت! خستھ شدم

د آخھ چی از جونم میخوای؟؟؟! برای چی اومدی؟! میمردم

 چرا ولم نمیکنی؟؟ چرا! بدبختم کردی زندگیمو سیاه کردی کلثومو کشتی

کنی؟؟  گورتو از زندگیم گم نمی

میخواست یھ گولھ تو اون گردنت خالی کنم کھ   میدونی چیھ خیلی االن دلم_

!دھنتو باز نکنی و گوه اضافی نخوری

!پاشو رو پاش انداخت پیپ رو از داخل کتش در اورد گذاشت گوشھ  لبش

!مردی کھ پا دوییش رو میکرد پیپ رو براش روشن کرد

کنم  خیلی دلم میخواد کاری کھ سری پیش نا تموم موند رو ھمین االن تموم

!ولی نمیتونم

منو گروگان گرفتی؟؟...تو ...چی داری میگی؟؟ تو+

خندید و گفت 

! خواب خسرو شدن برات فایده داشتھ انگار__ زیر! باھوش شدیا_

کردم و تفی روی زمین انداختم و گفتم اخم

!تف تو غیرتت حیوون! تف+
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خم شد سمتم و گفت 

من سر تو قول دادم وگرنھ االن زبونت رو از ! زیاد حرص نخور_

!کشیدم بیرون حلقومت می

دھنم رو ! از لحن صداش و تھدیدش و چشم ھای بھ خون نشستھ اش ترسیدم

!بستم

داد و گفت . بھ صندلی تکیھ

!رنگ بھ رو نداره!برو غذاشو بیار_

!مردی کھ کنارش بود چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت

چند پک از پیپ گرفت و گفت 

! بخوای لج کنی یا رم کنی ھر چی دیدی از چشم خودت دیدی_

!!رفتار تو بھ سالمتی خسرو ربط داره!  حواست باشھ 

!خواستم چیری بگم کھ با پیچیدن بوی غذا ساکت شدم

!مرد داخل اتاق شد سینی رو گذاشت زمین و ھل داد سمتم

!یھ بشقاب پر از برنج و مرغ کنارش ھم ماست و یھ لیوان بزرگ دوغ

!دست و پام شروع کرد بھ لرزیدن

اال بی توجھ بھ اون سھ تا نره غول کھ مثل میر غضب ب! داشتم لھ لھ میزدم

 !سرم وایساده بودن سینی رو کشیدم سمت خودم و تا کمر خم شدم پایین

در کنارش ماست و !گرفتم جلوی دھنم دست ھامو پر از برنج میکردم و می

! کشیدم دوغ رو سر می

 خوردم کھ بدون اینکھ کامل بجوم قورت میدادم کھ چند انقد تند تند غذا می

! بار غذا پرید تو گلوم

تا آخرین دونھ برنج و مرغ رو خوردم استخون ھا رو جوری بھ دندونم 

!کنھ یھ سگ این مرغ ھا رو خورده کشیدم کھ ھر کس ندیده باشھ فکر می

دم کھ بعد از اینکھ کامل سیر شدم سر بلند کردم و بھ امیر بھادر نگاه کر

گفت 

! سیر شدی؟؟ یھ سھم  ھم واسھ این سگ نگھبان اوردیم_
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!تازه گذاشتھ جلوش

میخوای بگم اونم بیارن؟؟! تقریبا دست نخورده است

بھ دستیارش نگاه کرد و گفت 

برو اونم ! فکر نکنم براش اھمیت داشتھ باشھ کھ غذا دھنی سگ باشھ_

!بیار

!مردی چشم گفت و قدمی بھ عقب برداشت

!حرفی کھ بھم زد تا مغز استخونم رو سوزوند

 مرد ھنوز از اتاق کامل  خارج نشده بود کھ با دیدن چیزی اون بیرون

برگشت داخل و گفت 

!آقا ارسالن تشریف آوردن...آ_

ستی با این حرفش انگار کھ بھ امیر بھادر برق وصل کرد از جا بلند شد د

بھ کت و شلوار قھوه ای رنگش کشید ھمون کاله مشکی رو روس سرش 

گذاشت و پیپ رو خاموش کرد و گفت 

دی دستور میدادین گاوی گوسفن! چھ بی خبر اومدین!  بفرمایید داخل آقا_

!چیزی براتون قربونی میکردیم

 مرد ھیکل و چھار شونھ ای کھ کت و شلوار سفید رنگ پوشیده بود وارد

اتاق شد و گفت 

!واسھ قربونی کردن وقت زیاده آقا امیر بھادر اسدی_

بھ گرمی بھ ھم دست دادن کھ امیر بھادر گفت 

!مشتاق دیدار! نوکرتم  آقا من! بھ بھ_

ارسالن گفت

!چھ بی خبر اومدی؟! کی برگشتی تھران؟! آقایی+

! رفتھ بودم پیش کشی رو برات بیارم_

ارسالن بھ من نگاه کرد و گفت 

خودشھ؟؟+
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ای امیر بھادر سری بھ نشونھ تایید تکون داد کھ ارسالن دستشو از دست ھ

! مو ھای تقریبا جو گندمیش رو صورتش ریختھ بود! امیر بھادر خارج کرد

! سالھ بود ۴۵چھره ی تقریبا جا افتاده ای داشت میشھ گفت 

پیرھن و کفش و عینک مشکی رنگش با کت و شلوار سفیدش تناقض 

! قشنگی ایجاد کرده بود

بھ سمتم  حرکت کرد کنارم روی پاش نشست دستشو روچونم گذاشت و بھ 

...عینکشو از رو چشماش برداشت !  باال فشار داد

رو عقب بکشم اما ابھت خاصی تو نگاھش بود کھ  سعی کردم صورتم

! نتونستم ممانعت کنم

! بھ چشم ھای طوسی نافذش زل زدم

! ھر چی کھ بود ازش خوشم نمیومد! با منظور خاصی نگاھم میکرد

ر وقتی کھ خوب براندازم کرد از جا بلند شد رو صندلی نشست امیر بھاد

گفت 

وده کلی چطوره؟؟ البتھ اینم بگم کھ این دختر یھ ھفتھ اینجا بی آب و غذا ب_

وزن کم کرده؛

!یکم کھ بھش برسی و سرخاب سفیداب بزنھ خیلی خوب میشھ

! با اینکھ خیلی آشفتھ و رنگ پریده اس ولی من محو زیباییش شدم+

ت پوس...چشم ھای سبز ! بھ جرئت میتونم بگم تا حاال ھمچین دختری ندیدم

! فوق العاده است!  موھای طالیی...سفید 

!خواستم دقیقا ھمون چیزیھ کھ می

امیر بھادر  با رضایت لبخند زد و گفت 

کنی کھ از ھمھ  جوری اسم در می! شک نکن کھ این معاملھ سوده برات_

! گیری رقبا پیشی می

طور کھ بھم خیره شد بود خم شد و گفت  ارسالن ھمون

! فعال کھ این پدر سوختھ دل خودمو برده+ 

امیر بھادر بھادر قھقھھ زد و گفت 

! پس خیرش رو ببینی_
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اینا داشتن در مورد من حرف میزدن یا در مورد یھ وسیلھ؟؟ ....اینا

...من مگھ کاال بودم کھ...من

!اینجا داشت چھ اتفاقی می افتاد؟؟

اسمش چیھ؟؟+

!پریچھره_

!خواھری بھ زیبایی خودش نداره؟+

....خواھر ھم داره ولی_

پرید وسط حرفش 

!پولش رو ده برابر بھت میدم!  ھر چند تا کھ ھستن برام بیارشون+

!خواھرشو بیار برام! این سوگولی خودمھ+

!درخشھ این دختر بین ھمشون مثل ستاره می_

!سگ ھم نگاھشون نمیکنھ! خورن اون یکی ھا بھ درد الی جرز ھم نمی

دست خورده اس؟+

! فکر کردی ھمچنین دختری تا االن پاک میمونھ؟! بلھ آقا_

شناسیش؟؟ از کجا می+

! عقد کرده ی خودمھ_

بھادر نگاه کرد و گفت . ارسالن با تعجب بھ امیر

!این زن توعھ؟...این+

ند با دادن چند راس گاو و گوسفند و چ! این دختر عروس خونبس بود! اره_

! تا خونھ تو شھر از پدرش خریدمش

!پس چرا میخوای بدیش بھ من؟+

چون برای بھ دست اوردنش رازش رو تو روستا پخش کردم داداش این _ 

!دختر با عموی من دعواش شد و با چاقو زخمیش کرد

! البتھ کھ طبیب بھ موقع رسید و نجاتش داد

این  و! کھ من شبونھ کار عموم رو تموم کردم و قلبشو با چاقو سوراخ کردم

!دختر رو بھ عنوان عروس خون وارد خونم کردم
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پرسی چرا؟؟ حتما می

! داداشی کھ مادرش رعیت بود! چون داداشم عاشقش بود

! مرعیت جماعت رو از دم ریشھ اش رو نابود میکن...توام کھ منو میشناسی

! در بھ در دنبالشم! حاال نوبت خودشھ! مادرش رو فرستادم بھ جھنم

! یکم دیگھ اونم میفرستم بھ درک! بچھا آمارش رو دادن

چند خریدیش؟؟+

با بدبختی راضیش ! گفت ولی ننش خیلی دندون گرد بود باباش چیزی نمی_

!کردم

گفت چی بود؟؟  این چیزی کھ امیر بھادر داشت می...ھوش از سرم پرید

زندگی من بود؟؟؟

بھ سختی از جا بلند شدم موھای خیسم رو زدم پشت گوشم و گفتم

گھ تو االن چی گفتی؟؟؟ این چیزایی کھ گفتی دروغ بود دیگھ م....تو...تو+

زاده ذھن مریضت بود؟؟؟ ھااااا؟؟ مگھ کری؟؟! نھ؟؟

! اگھ چیزی بھت نمیگم فقط بخاطر آقا ارسالنھ! ھی_

حالیتھ؟؟! ھمھ اینایی کھ گفتم حقیقت بود

من کسی بودم کھ تورو از اون ننھ ! من کسی بودم کھ عموم رو کشتم_

!!! فھمیدی؟ من بودم!! بابای بھ درد نخور وپولکیت گرفتم

حاال میخوای چھ گوھی بخوری؟؟ 

وگرنھ جنازه !  کنی از االن بھ بعد ھم برده ی این مردی ازش تمکین می

!خسرو رو میندازم جلوت

آب دھنم رو قورت دادم اشکامو پاک کرد و فریاد کشیدم 

با من چیکار کردی آشغال؟؟ دونی تو ھیچ  می+

!! تو زندگی منو نابود کردی! کثافت تو منو داغون کردی

خھ آ!تو با من بااااازی کردی!! بھ خاطر عقده و کمبودت منو بدبخت کردی

بھ کدداااامین گناه؟؟؟

دونی چند تا مصیبت سرم اوردی؟؟ می 
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! تو شدی مامور کشتن مردم؟

تو شدی ملکھ عذاب مردم؟؟ 

چی میخوای از جونم؟؟؟

سیلی محکمی بھ صورتم زدم و نالیدم 

و داشتم زندگیم! آخھھھھ چرا من؟؟؟ من کھ کاری بھ کار شماھا نداشتم+

چرا بھ خاطر ھدف شومت تمام آرزو ھای  منو خاکستر کردی؟؟! میکردم

ھا؟؟

بھ سمتش قدم برداشتم و گفتم 

دونی چیھ اصال  می! ھم اون مادر فتنھ تو....ھم تورو! خدا لعنتت کنھ+

بالش از لیاقتت اینھ کھ برات دعای زبان بند و بچھ دار نشدن بنویسھ و در ق

! اون دعا نویس تمکین کنھ

!دستشو برد باال و محکم کوبید تو دھنم! پوزخند صدا داری زدم

یھ ...ایستادم و با دھن خونیم تف کردم تو صورتش  رو پنچھ  پا

....سھ بار....دوبار...بار

خواست قدمی بھ سمتم برداره کھ ارسالن مانع شد و گفت 

! دیگھ کافیھ! امیر بھادر تمومش کن! ھی_

!قدمت نجسھ! نفست نجسھ! تو از سگ کمتری+

!تو اگھ راست میگی برو مادرتو جمع کن

دستشو مشت کرد خواست چیزی بگھ کھ ارسالن بھش توپید 

! گفتم بس کن! نشنیدی چی گفتم؟؟_

من عروسک ! دستمو گذاشتم رو صورتم و ھق زدم! قدمی بھ عقب برداشتم

ه؟؟ خیمھ شب بازی این کینھ ما معلوم بین خسرو و امیر بھادر بودم؟؟ آر

کارو  خدااااایااااا؟؟ چطور تونستی طاقت بیاری این بنده ھات با من این+

بکنن؟؟؟ چطور  توووونستی؟؟ دیدی چطور زندگیم مرگ خاکستر شد؟؟

دستمو رو سینم و گذاشتم و نالیدم 

!سوزم دردی رو قلبم گذاشتی کھ تا عمر دارم  بخاطرش می! آتیشم زدی+
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ت من ِ بخت برگشتھ کھ با این طالع نحسم کنار اومده بودم چررررا حقیق

روبھم گفتی؟؟ 

چرا آتیشم زدی؟؟

بھ چھره ی بی تفاوتش چشم دوختم و گفتم 

ای خداااا من دردمو بھ کیییی بگم؟؟+

!با عربده ای کھ امیر بھادر کشید خفھ شدم

 بھت گفتم چون خودتو! چشمتو کور کردم! د ببر صداتو بی پدر مادرررر_

ن گم کرده بودی واسھ من شیر شده بودی دختره ی پاپتی فکر کردی از او

 روستا در اومدی از شر پھن و گوه خالص شدی واسھ من آدم شدی؟؟ یادت

کرد نگاھت کنھ؟؟ دادی آدم رغبت نمی رفتھ کھ بوی گوه می

! حاال واسھ من زرت و پرت نکن

!صداتو بشنوم عالوه بر قلبت خودتم آتیش میزنم

! خدایا دیگھ بسمھ! دستمو رو دھنم گذاشتم و ھق ھقم رو خفھ کردم

! تمومش کن دیگھ

!این درد تا آخر عمرم بسھ برام! برای امروز دیگھ کشش ندارم

نفس عمیقی کشید و رو بھ ارسالن گفت 

ھر چقدر خرجش کنی در حقش ! بھ قرآن این دختره فقط بر و رو داره_ 

!لطف کنی آخرش مثل سگ پاچھ میگیره و مثل خر لگد میزنھ

!!بیخیالش شو بذار ھمینجا خاکش کنم تموم شده بره

وقع من با اینکھ بھ خسرو نارو زدم ولی صد بار با خودم میگم چرا  اون م

حاال خود ! کھ زیرم بود نکشتمش کھ االن اینجوری واق واق نکنھ برام

!دانی

! مھم نیست کھ چھ اتفاقاتی افتاده+

سھ جلد این دختر کجاست؟؟ 

دست کرد تو جیبش  و دوتا سھ جلد گذاشت کف دست ارسالن و گفت 

!خم حروم__یکیش مال منھ یکیش ھم مال این ت_

ونجا ا! باید بریم داخل شھر و بھ عمارت من! عاقد اینجا نمیاد! خیلیھ خب+
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!طالقش بده  بعد از تموم شدن عده اش خودم عقدش میکنم

! سری بھ نشونھ ی تایید تکون داد

ارسالن گفت 

!سوار ماشین کن  داریوش؟؟ بیا این دخترو_

 مردی کھ صدا کرده بود وارد اتاق شد اومد سمتم دستامو گرفت کھ تقال

کردم وگفتم

قط بقران خودم میام ف! خودم میام!!! بھ من دست نزرزززن! ولللللم کننننن+

!دست نزن بھم

ارسالن گفت 

!بچھا ماشینو بیارن داخل   بگو! ولش کن_

! با این حرفش داریوش عقب گرد کرد

ارسالن بھ در خروجی اشاره کرد و گفت

!دنبالم بیا_

!با نفرت بھ امید بھادر نگاه کردم و از اونجا خارج شدم

و  پر از قوطی! اینجا یھ زبالھ دونی بود خارج از شھر! حدسم درست  بود

!الستیک ماشین بود

!رو سنگ فرش ھا قدم برداشتم

!آخ خسرو کجایی کھ ببینی دستی دستی دارم بدبخت میشم؟

!بدبخت تر از اون پریچھره ی قبل

!فھمیدم ای کاش ھیچوقت واقعیت رو نمی! ای کاش ھمون پریچھره بودم

!دیگھ ھیچی برام مھم نبود

تھ؟ مگھ از این بدتر ھم میشد؟؟ مگھ از این بدتر ھم اتفاق میتونست بیف

!من چھ اختیاری تو این زندگی داشتم؟

آخ بابا؟؟! آخ مامان؟

وضم منو چند فروختین؟؟ مامان چطور دلت اومد با چند تا گاو و گوسفند ع

کنی؟؟
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چطور دلت اومد؟! ھا؟

دیگھ مگھ مھم بود کھ چی میشھ؟؟

ست این وسط تنھا چیزی کھ آرومم میکرد این بود خدایا توسط ارسالن از د

!امیر بھادر برای ھمیشھ خالص میشم

!اسم نحسش برای ھمیشھ از شناسنامھ ام پاک میشھ

ارسالن در عقب ماشین مشکی رنگ رو باز کرد و گفت 

!بشین_

! سرد از ھمیشھ...سرد نگاھش کردم

!کوه یخ بودم! بی تفاوت تر از ھمیشھ

باز  چرا انقد آروم بودم؟؟  چرا برام اھمیت نداشت کھ دارن کجا میبرنم و

! برای من بخت  برگشتھ چھ نقشھ ای دارن؟؟بھ درک

برام  تا اینجای زندگیم رو عروسک خیمھ شب بازی بودم از اینجا بھ بعد ھم

!!مھم نیست

!!دیگھ من توان ندارم

!سوار ماشین شدم ارسالن درو بست

!اینجا تھران بود آره ؟

خسرو کجایی؟؟ 

!تو بھ من قول داده بودی! لعنتی من بھت اعتماد کردم

قول دادی کھ ھمیشھ کنارم باشی؟ 

پس چرا رفتی؟؟

چرا نمیای نجاتم بدی؟؟ 

چرا نمیای دستمو بگیری و باز ھم منو ببری یھ جایی کھ ھیچوقت دست 

ھیچکس  بھم نرسھ؟

! ماشین بھ راه افتاد

ھ کسی ن! ارسالن کنارم نشستھ بود ولی من انگار کھ تو یھ دنیای دیگھ بودم

!اصال انگار کھ من تو این دنیا نبودم....شنیدم دیدم،نھ چیزی می رو می
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!انگار کھ روحم از این دنیا خارج شده بود

...مثل یھ میت متحرک بودم بھ صندلی تکیھ دادم و چشامو بستم 

!دمت گرم!! خدایا انصاف رو در حقم تموم کردی

! ناصال دیگھ مھم نبود کھ منو کجا میبرن یا قراره چھ بالیی سرم بیار

! ھیچکدوم برام مھم نبود

!پیاده شو رسیدیم_

!با صدای ارسالن چشمامو باز کردم

!در ماشین رو برام باز کرده بود منتظر نگاھم میکرد

! بی تفاوت نگاه ازش گرفتم و پیاده شدم

نگاھم سر خورد رو ساختمون چند طبقھ و حیاط سر سبز و بزرگی کھ با 

چند تا نگھبان و خدمتکار ھم داخل حیاط ! سنگ فرش پوشیده شده بود

ت قدمی بھ جلو برداشتم در ماشین رو  بست و گف! مشغول انجام کار بودن

!دنبالم بیا_

کشید با نفرت تف  بھ اطراف نگاه کردم با دیدن امیربھادر کھ داشت پیپ می

!کردم رو زمین

الن وارد حیات شدیم تمام اون خدمتکار ھم کنار ھم ردیف شدن و برای ارس

!ادای احترام کردن

رفت بھ یکی از نوچھ ھاش گفت  ارسالن ھمینطور کھ راه می

عاقد کجاست؟؟_

! باال منتظر شماست آقا+

سری بھ نشونھ تایید تکون داد و گفت 

! خوبھ_

بھ امیر بھادر گفت  درست کنار در ورودی ایستاد و رو

! بفرما داخل_

!امیر بھادر خندید و  داخل شد

! روی صندلی سفید رنگ نشستم

!عاقد کلمات عربی بھ زبون اورد و خطبھ طالق رو جاری کرد

465



و  یھ کاغذ گذاشت جلوم کھ امضا کنم منم چیری بلد نبود خطوط نا مفھوم

 بی معنی رو با قلمی  کھ داده بود دستم رو  اون کاغذ کشیدم و گفتم

!گورتو گم کن! خوشحالم کھ باالخره اسم نحست از زندگیم پاک شد+

جوجھ رو آخر ! زیاد خوشحال نباش چون بالیی بدتر قراره سرت بیاد_

!پاییز میشمارن

ف میبینم اون روزی رو کھ التماسم کنی دوباره عقدت کنم ولی من دیگھ ت

!ھم رو صورتت نمیندازم

من ! ھفقط مھم اینکھ کھ چشمم بھت نیفت! ھر بالیی بھ سرم بیاد مھم نیست+

!حتی اگھ بمیرم ھم حاضر نیستم حیوونی مثل تو شوھر من باشھ

قورت دادم و گفتم   بغضمو

ا رو خدایی کھ اون باال نشستھ داره ھمھ این! باالخره منم یھ خدایی دارم

 اونوقت دودمانت رو بھ باد! وای بھ وقتی کھ صبرش لبریز بشھ! میبینھ

!میده

پوزخند زد از جا بلند شد و گفت 

انقد بدبخت نبودی حداقل بخاطر زجھ  خدا وجود داشت االن تو اگھ اون_

! زدی دلش بھ رحم میومد ھایی کھ می

!اما ببین ھر روز داری بیشتر تو منجالب فرو میری

!البتھ کھ برام مھم نیست و از دیدن بدبختیات خوشحال میشم

بھ در اشاره کردم و گفتم 

...!برو بمیر...برو بھ درک!! ھرررری+

با لبخند چندشی نگاھم کرد و گفت 

ل قبال کھ ھمیشھ ال! خوبھ این تھران اومدن تونست زبونت رو باز کنھ_

!بودی

رو بھ ارسالن ادامھ داد  

ھر وقت زبون ! امیدوارم کھ پشیمون نشی! خب آقااا اینن از سوگولیت_

ھمھ جوره ! خیلی بی کس و کاره! درازی کرد زبونشو از حلقومش بکش
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!در اختیارتھ

ارسالن دستی رو شونھ ی امیربھادر کشید و گفت 

!یعنی چاره ای نداره! نترس با من راه میاد! جان منی+

!بمون یھ حالی بکن بعد برو! کجا میری؟؟ امشب طبقھ پایین برنامھ ھست

! ولی باید برم سراغ خسرو! خیلی دوست دارم کھ بمونم_

با این حرفش بھ منی کھ بند دلم پاره شده بود نگاه کرد و گفت 

!گیرم تا خونشو نریزم آروم نمی_

یعنی توانش ! رو پاھام وایسم  نمیتونستم! آب دھنم رو بھ سختی قورت دادم

!زانو ھام نمیتونست ھمین یھ خورده وزن رو ھم تحمل کنھ! رو نداشتم

ارسالن و امیر بھادر ھمینطور کھ خوش و بش میکردن از اتاق خارج 

ا خدایا اینجا دیگھ کج! سرمو رو دستام گذاشتم و نفس عمیق کشیدم! شدن

! بود؟

کجام؟؟ ! االن من اومدم تھران؟

دونم چرا اصال احساس خوبی نسبت بھ این خونھ  چیکار باید بکنم ؟ نمی

ید میدونستم کھ از چالھ در اومدم افتادم تو چاه اما چیکار با! نداشتم

میکردم؟؟ چھ کاری از دستم بر میومد اصال؟؟

!سالم+

. دبا صدای زن جوانی سر بلند کردم و با دیدن دختر زیبایی کھ با لبخن

لھ نگاھم میکرد و لباس خدمتکاری پوشیده بود پلک زدم و منتظر بقیھ جم

!اش شدم

و اتاقتون آقا بھم گفتن کھ بیام دنبالتون و شما رو راھنمایی کنم کھ برین ت+

! استراحت کنید

از خدا خواستھ از جا بلند شدم وگفتم 

!بریم! باشھ_

نی و پلھ سالنھ سالنھ قدم برداشتم و دنبالش راه افتادم از راه رو ھای طوال

در یکی از اتاق ھا رو باز کرد و گفت ! ھای زیادی عبور کردیم
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! اینجاست+

خواست بھ اطراف نگاه کنم رو تخت ولو شدم  نمی  حتی دلم! وارد اتاق شدم

! و بھ سقف خیره شدم

چیزی الزم دارین بیارم؟؟+

! یھ کوفتی بیار کھ بتونم بخوابم_

!سری تکون داد و درو بست

من باید ھر چی زودتر از این خونھ میرفتم بیرون ولی کجا؟؟

!کجا رو داشتم کھ برم؟؟ بھ معنای واقعی کلمھ بی کس و کار بودم

!چھ خانوادی مزخرفی! ھھ!  کس و کارم منو با گاو و گوسفند عوض کردن

ل وسط ارسالن چی از جونم میخواست؟؟ چرا با داشتن این ھمھ ما  حاال این

!و منال افتاده بود دنبال من؟

من دیگھ بھ کی میتونستم اعتماد کنم؟؟

!حتی خسرو ھم از اعتماد بھ من سو استفاده کرد

بود  شاید اگھ اونشب با رفتار مسخره و بچگانھ اش تصمیم بھ رفتن نگرفتھ

!االن من اینجا وسط آدم ھایی کھ ھیچ شناختی ازشون نداشتم نمیبودم

خسرویی کھ من مقصر حال االنم میدونستمش ھنوز ھم با شنیدن اسمش  

ھنوز ھم دیوانھ وار دوسش !! رفت باال بدنم داغ میکرد و ضربان قلبم می

! ھنوز ھم دلم میخواست از عشقش بمیرم! داشتم

!از اینکھ دیگھ ھیچوقت نبینمش!  میترسیدم

حتی اگھ دیگھ ! حاضر بودم من بمیرم قربانی بشم ولی اون آزاد باشھ

....ھیچوقت نبینمش

»گیرم تا خونشو نریزم آروم نمی...باید برم دنبال خسرو«

!صدای امیر بھادر تو سرم اکو شد 

....نکنھ پیداش کنھ و

!خوام بھش فکر کنم نمی! تند تند بھ طرفین تکون دادم نھ  سرمو

دختر بشقابی کھ داخلش قرص و یھ لیوان   با باز شدن در نیم خیز شدم اون

آب بود گرفت سمتم و گفت 
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!بفرمایید+

قرص انداختم و آب رو یھ نفس سر کشیدم پتو رو کشیدم رو سرم و 

!چشمامو بستم

شنیدن واقعیت برام از ھر خبری دردناک ! گریھ کنم  دیگھ حتی نمیتونستم

م فقط اون برا... اال خسرو! دیگھ نسبت بھ ھمھ چیز سر شده بودم!تر بود

!مھم بود

!چشمامو بستم و بھ خواب عمیق فرو رفتم

چھ  خوابی کھ بھترین خواب عمرم بود، تا قبل از اینکھ بدونم این عمارت

!برزخیھ

.

.

خانوم؟؟ خانوم؟؟ _

با صدای ھمون دختر چشامو باز کردم و گفتم 

!چیھ؟+

!آقا ارسالن کارتون دارن! لطفا بیدار شید_

نیم خیز شدم  چشمامو بھم مالیدم و با بی حوصلگی گفتم 

بینی خوابیدم؟؟ ھا؟ چیکار داره ؟ مگھ نمی+

!ببخشید خانوم_

...ولی

لباس ھایی کھ تو دستش بود رو گذاشت رو تخت و گفت 

با ھم  آقا دستور دادن کھ برید حمام و بعد ھم  این لباس ھا رو بپوشید و_

!بریم پایین

بھ اطراف نگاه کردم ھمھ چراغ ھا روشن بودبا تعجب گفتم 

!شب شده؟+

! بلھ خانوم_

!ابرویی باال انداختم و بھ لباس ھا  نگاه کردم
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! یکیش یھ تاب بندی بود تا باالی ناف

!کال نیم متر پاره ھم نبود

!اون یکی ھم یھ دامن توری باالی زانو

با عصبانیت لباس ھا روپرت کردم رو تخت و گفتم 

ینا من  بمیرمم ا! چھ فکری پیش خودتون کردین؟؟ اینا دیگھ چھ کوفتیھ؟+

!پوشم رو نمی

دختر با شرمندگی گفت 

خوام  معذرت می! من اینجا ھیچ کاره ام! خانوم بھ من ھم دستور داده شده_

! ولی اگھ دستور اجرا نشھ عواقب بدی در پیش داره

!خواھش میکنم لج نکنید و این لباس ھا رو بپوشید

! پوشم نمی! من انقد نیش خوردم کھ افعی شدم! ارسالن خر کیھ! برو بابا+

! برو بھش بگو

!برام اھمیتی نداره فوق فوقش مرگھ دیگھ

 دختر با چشمھایی کھ داشت از حدقھ میزد بیرون نگاھم کرد و عقب گرد

!کرد

! تازه اونجا بود کھ فرصت کردم بھ اطراف نگاه کنم

ر ھمینکھ بازش کردم با دیدن شامپو و روی شو! یھ در اون سمت اتاق بود

! فھمیدم کھ حمومھ

! یھ طرف دیوار ھم سر تا سر کمد دیواری شده بود

! یھ پنجره ھم پشت تخت بود کھ رو بھ حیاط بود

! خیلی اتاق قشنگی بود

! سردرد داشتم دلم میخواست بخوابم ! دوباره رو تخت دراز کشیدم

! ھنوز چشمام گرم نشده بود کھ با صدای لگد خوردن بھ در از جا پریدم

ارسالن در حالی کھ دستشو مشت کرده بود و نفس نفس میزد و چشماش 

خون افتاده بود گفت 

کر بودی؟؟! مگھ بھت نگفتم بیا پایین؟_

! منم  ارباب تو! فکر کردی اینجا خونھ خالھ اس کھ بخوری و بخوابی؟
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!د تحت ھر شرایطی بیایوقتی بھت دستور میدم کھ بیای پایین بای

لب ھامو با زبونم خیس کردم و گفتم 

! چی از جونم میخوای؟؟ توروخدا بذار برم+ 

!بذار برم دنبال بدبختی خودم! من مردم  بھ امیر بھادر بگو

دونی چقد پول بابتت خرج کردم؟؟ بذارم بری؟؟ می_

! چرا پول خرجم کردی؟+

!چون خوشگلی_

!چون میتونم ازت کسب درآمد کنم

! ھممھر چی کھ بود نتونستم بف! منظورش چی بود؟! چینی بین ابرو ھام دادم

!یا شاید ھم خودمو  زده بودم بھ اون راه

!ھر چی کھ بود باعث شد کھ الل بشم

میر گفتم ب! اینحا تحت امر منی! ننھ من غریبم بازی واسھ من در نمیاری_

!میری می

!حالیت شد؟

 سپردم بچھا برات غذا! استراحت دیگھ بسھ! از ظھر تا حاال خواب بودی

!بخور و برو حموم! بیارن

!ھر روز باید حموم کنی! دوست ندارم بوی عرق بدی یا کثیف باشی

!اگر ھم بلد نیستی گل نسا میبردت

 یکم حالت دارش کن سرخاب سفید آب ھم بزن لباس ھایی! موھات ھم بلنده

!بینی غیر از این کنی بد می! کھ انتخاب کردم رو بپوش و بیا پایین

ره تو  وگرنھ کالھمون بدجور می! بذار ھمینطور برات خوش اخالق بمونم

!ھم

! بدون اینکھ منتظر جوابم باشھ از در رفت بیرون

!با مشت کوبیدم رو تخت

! من حتی حال و حوصلھ بیدار موندن نداشتم فقط دلم میخواست بخوابم

! استرس نداشتم! خواب فکر و خیال نداشتم حداقل تو
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ختت حاال االن چطور بلند شم برم حموم و بھ خودم برسم؟؟ لعنت بھ این ب

!پریچھره

 گل نسا ھمون دختری کھ شده بود مامور رسوندن دستورات ارسالن بھ من

!اومد سینی غذا رو گذاشت جلوم

بی توجھ بھش از جا بلند شدم و گفتم 

!حموم اینجاست؟+

!بلھ خانوم_

چطور باید آب گرم کنم؟؟+

!نیاز بھ آب گرم کردن نیست خودش آبو گرم میکنھ_

چینی بھ ابرو ھام دادم و گفتم 

!یعنی چی؟+

!آب رو کھ باز کنی گرمھ!یعنی اینکھ آب گرم داخل لولھ ھا ھستش_

!البتھ نباید زیاد استفاده کنی چون آب گرم تموم میشھ

شونھ ای باال انداختم و گفتم 

!میشھ برام بازش کنی؟ من بلد نیستم+

!شما غذاتون رو بخورید تا من ترتیبش رو بدم! چشم خانوم_

!خورم اشتھا ندارم نمی+

!آخھ آقا دستور دادن_

با عصبانیت فریاد کشیدم 

!زود باش! بیا آبو باز کن! آقا غلط کرده با تو+

!گل نسا رنگ و رو پریده چشمی گفت و رفت داخل

ال و اعصابم خراب بود انقد بال سرم اومده بود کھ دیگھ ح! دست خودم نبود

قیھ انقد اطاعت از اوامر ب! حوصلھ بلھ و چشم قربان گو بودن رو نداشتم 

!کردم چیشد؟؟ تھش فھمیدم ھمش بازی بوده

!اجازه بدید لباساتون رو در بیارم_

!الزم نکرده خودم در میارم+

472



 حولھ  رو اینجا میذارم خودمم منتظرم  پس من لباس ھای کھ باید بپوشید و_

!تا براتون بپوشونم

!وقتی خودم میتونم لباس ھامو در بیارم طبیعتاً خودمم میتونم بپوشم_

! بیرون تووخدا من بچھ کھ نیستم مخمی؟؟ برو میدونستی کھ خیلی خیلی رو

...ولی آخھ آقا_

غلیظی بین ابروھام شکل گرفت کھ حرف تو دھن   اخم! تند نگاھش کردم

دختر ماسید دستاشو جلوی شکمش گذاشت و سرشو انداخت پایین کھ  اون

گفتم 

!وقتی برگشتم اینجا نبینمت+

مو دونھ دونھ لباسا! سری بھ نشونھ چشم تکون داد رفتم داخل و درو بستم

!بوی تعفن! میداد  بوی اون اتاق نمور رو!  در اوردم و انداختم گوشھ حموم

!آب از باالی یھ چیزی مثل شلنگ  کھ سری داشت، میپاشید پایین

اما با قلبم باید چیکار ! بی معطلی رفتم زیر آب و خوب خودمو شستم

!میکردم؟

با ذھنم چی؟ با خاطراتم چی؟؟

! ذره ذره آبم میکرد! خاطرات خسرو داشت داغونم میکرد

؟قلبمو کھ حاال آکنده از حرص و تنفر و خشم بود رو میتونستم بشورم؟

!قلبی کھ تشنھ ی انتقامھ با چی شستھ میشھ؟

چی میتونست آرومم کنھ؟؟

!انتقام از پدر مادرم؟

!کی مسئول بدبختی ھای من بود؟

! پوفی کشیدم قطره ھای اشکم با قطره ھای آب قاطی شد

!میدونستم آخر سر این چشمام بخاطر این گریھ ھا کور میشد

ین ھم! برای آخرین بار ھم بھ خودم شامپو زدم و آبکشی کردم و آبو بستم

کھ الی درو باز کردم گل نسا حولھ رو گرفت سمتم و گفت 

!عافیت باشھ خانوم_

سری پشت در قایم شدم حولھ رو ازش گرفتم پیچیدم دور بدنم و گفتم 
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!مگھ نگفتم برو بیرون ؟+

دونم دھاتی ام  می! میشھ االن بری؟؟ من معذبم نمیتونم اینجوری بیام بیرون

!اما بخدا بلدم لباس بپوشم

مھ خانوم بھ خدا من منظور بدی ندارم ولی آقا ارسالن دستور دادن ندی_

! شما باشم

گفت  با این حرفش یاد روزی افتادم کھ زلیخا منو برد تو خزینھ و بھ ھمھ

کھ من ندیمھ ی شخصیش ھستم و جلو ھمھ سکھ یھ پولم کرد بعد ھم 

!مجبورم کرد بشورمشون

گفتم  عمیقا قلبم تیر کشید دستمو رو قفسھ سینھ ام گذاشتم و مالش دادم و

ولی این اطراف ! نیازی بھت ندارم  من فعال مرخصت میکنم! خیلیھ خب +

! باش تا صدات کنم

با این جملھ ام لبخند زد تا کمر خم شد و گفت 

!چشم خانوم من بیرون در منتظرم_

!دمخوشحال از اینکھ باالخره قبول کرد کھ شرشو کم کنھ از حمام خارج ش

!ھھ! ندیمھ! پوزخند زدم

من بدبخت گورم کجا بود کھ ! آخھ مورچھ چیھ کھ کلھ پاچھ اش چی باشھ

کفنم کجا باشھ؟؟ 

!مسخره است! حاال فکر کن من ندیمھ داشتھ باشم

! نگاھی بھ لباس ھای روی تخت انداختم

! دونستم درستھ کھ با ھنوز خسرو عقد نکردم اما خودمو متعلق بھ خسرو می

 من ھیچوقت اجازه نمیدم ھیچکس حتی موھای منو ببینھ چھ برسھ بھ این

!بخوام این لباس ھا رو بپوشم

 در کمد ھا رو باز کردم چند تایی لباس توری و شلوارک اونجا بود کھ

ً  بھ چھ دردی می  اصال نمیدونستم ! خورد واقعا

خره داخل کشو ھا باال! از تصور اینکھ این لباس رو بپوشم ھم چندشم میشد
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باسن  یھ شلوار یھ لباس دکمھ دار کھ بلندیش بھ زور تا...شلوار پیدا کردم

! رسید با یھ شال آبی بھ رنگ آسمون می

دستی ! منگاھی بھ خودم تو آینھ کردم رنگ پریده تر و آشفتھ تر  از قبل بود

!بود بھ ابروھای پر پشتم کشیدم چشمام مثل کوه یخ شده

با  نگاه از خودم گرفتم و از اتاق خارج شدم گل نسا خواست چیزی بگھ کھ

دیدن من ھینی کشید و گفت 

....اینا چیھ کھ پوشیدین؟؟ آقا گفتھ بودن کھ! خانوم؟_

میخواست این لباس ھا  نیست دلم  مھم! خودم شنیدم کھ ارسالن چی گفت+

! رو بپوشم

...ولی آخھ آقا گفتن_ 

محکم پلک زدم و فریاد کشیدم 

! ؟اصال بھ تو چھ ربطی داره ؟؟ تو مفتشی!!! گفتم آقا غلط کردم با تو+

! کنی؟ چرا تو ھمھ چیز دخالت می

از کجا باید بریم؟؟

ترسیده نگاھم کرد کھ ادامھ دادم

مگھ نمیشنوی؟؟ از کجا باید بریم؟؟؟؟+

بھ سمت راھروی دور زد و گفت 

!لطفاً دنبالم بیاین! از اینجا_

گ دنبالش راه افتادم بعد از گذشتن از راھرو ھای مختلف بھ یھ در بزر

و  ای رنگ کھ انگار با بقیھ در ھا فرق داشت رسید تقھ ای بھ در زد قھوه

گفت 

!اقا؟ اجازه میدین بیام داخل؟؟ گل نسا ھستم_

ن من چند ثانیھ سکوت و بعد در اتاق باز شد و ارسالن اومد بیرون با دید

غلیظی کرد درو بست و از الی دندوناش غرید  اخم

اینا دیگھ چھ کوفتیھ کھ پوشیدی؟؟_

!مگھ نگفتم اون لباس ھا رو بپوش

اومد نزدیک تر انگشتش اشاره رو گرفت سمتم و گفت 
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کنی آره ؟؟ ھمین االن میری و لباست رو  داری با دم شیر بازی می_

..وگرنھ ! کنی عوض می

پریدم وسط حرفش 

وگرنھ چی؟؟ و گرررررنھ چی؟؟؟+

اینجا واسھ من داد و بیداد راه میندازی؟؟! ببر صداتو! ھیس_

گوشم سوت کشید ضربھ اش ! در کسری از ثانیھ یھ طرف صورتم سوخت

! انقد ناگھانی بود کھ تعادلم رو از دست دادم

!انگار کھ زده بود تو گوشم! بیشتر از صورتم گوشم درد میکرد

دلم میخواست جیغ بکشم ولی نخواستم غرورم رو ! چشمام پر از اشک شد

از جا بلند شدم روسریمو مرتب کردم و گفتم ! بکشم

تھش ھمین بود؟؟ آره؟؟+

قدمی بھ سمتش برداشتم زل زدم تو چشماش و گفتم 

چشم میگم؟؟   فکر کردی من مثل این خدمتکار ھا بھت بلھ و! پوشم نمی+

منو میبینی؟؟ منو از ریسمون سیاه و سفید ! دیگھ آب از سر من گذشتھ

!نترسون

نھ منو ھمین االن از خو! زود باش! میخوای منو بندازی بیرون ؟؟ د یاال

!بنداز بیرون 

! خب بکش لعنتی بککککش! میخوای منو بکشیی؟

میخوای کتکم بزنی؟؟ انقد بزنی کھ بمیرم؟ 

! بقران من از خدامھ کھ بمیرم! خب بزززن

! من دیگھ دلیلی برای زندگی ندارم

چی میخوای از جونم؟؟ فکر کردی من چیزی دارم برای از دست دادن؟؟ 

ت آب دھنش رو قورت داد بھ گل نسا کھ از ترس بھ دیدار چسبیده بود گف

! چرا اینجا وایسادی گورتو گم کن تو_

! گل نسا عقب عقب رفت ادای احترام کرد و دور شد

! ھمین االن یھ مشتری پشت این در نشستھ! داری میری رو اعصابم_
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!بخاطر تو

دونی چی میشھ؟؟ قلب خسرو رو  اگھ این معاملھ بھم بخوره اونوقت  می

! اونم تو سینی! برات میارم

رو دیوار گذاشتم کھ زمین   دستمو! با شنیدن این حرف دنیا دور سرم چرخید

!نخورم

!لعنتی نقطھ ضعف منو فھمیده بود

! ولی امکان نداشت اون بتونھ خسرو رو پیدا کنھ

! امکان نداشت بتونھ بالیی سرش بیاره

از دیوار فاصلھ گرفتم بھ سمت اتاقم حرکت کردم و گفتم 

! برام مھم نیست! برو ھر کاری کھ میخوای بکن+

امو ارسالن موھ! ھنوز چند قدم برنداشتھ بودم کھ موھام بھ عقب کشیده شد

تو چنگش گرفتھ بود 

!ول کن موھامو!!آی+

کنی پدر سگ؟؟ االن حالیت میکنم اینجا چجور  واسھ من زبون درازی می_

!جاییھ

ی ولی ارسالن ب! برای بار ھزارم این زانو ھا خورد زمین! افتادم زمین

…توجھ بھ من موھامو کشید و کشون کشون بھ قسمت اتاق برد

!اولین باری نبود کھ کسی اینطور موھامو میکشید مگھ نھ؟

ھم آقام و داداشم ھمینطور موھامو کشیده بودن و بدترین شکنجھ ھا رو ب

جرم بود؟ گناه بود؟؟! داده بودن فقط بخاطر اینکھ عاشق شده بودم

چنگ  امیر بھادر و جواھر و زلیخا ھر کدوم چندین و چند بار بھ این موھا

! زده بودن

خونی کھ داداش من نریختھ ! کدوم خون؟! چون من خونبس بودم؟! چرا؟

!بود؟

!بھ در اتاق کھ رسید با لگد بازش و پرتم کرد داخل

مو تو دستمو رو موھام گذاشتم اشکامو کھ بیصدا ریختھ بودم پاک کردم پاھا
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! سوخت کف سرم می! شکمم جمع کردم

خسرو تو چرا کتکم نمیزدی؟؟ خیلی وقتھ کھ عادت کتک خوردن از سرم 

!افتاده ھا

نیستی کھ ببینی چطور دارم زجر میکشم ؟؟ 

! تو چنگ این مردک داره از ریشھ کنده میشھ  موھای طالییم

!فھمھ دارم زجر میکشم میدونستم کھ می! میدونستم کھ قلبش خبر میده

! با لگدی کھ بھ پھلوم خورد از فکر و خیال خارج شدم

خم شد تو صورتم و گفت 

! بالیی بھ سرت میارم کھ این زبون درازت رو جمع کنی_

ف بھ  خدا کھ در حقم لط! انقد بزن کھ بمیرم! گفتم کھ برام مھم نیست+

!با این حرفم جری تر شد کمربندش رو در اورد! میکنی

اد حاال خودتو آماده کن کھ نوازش ھای این کمربند رو بھ ب! آخ پریچھره

!بیاری

!گوشم پیچید  صدای  خوردن کمربندبا بدنم  تو

اونشب کنار در ضربھ ھای آقام و ....مثل یھ فیلم رفتم بھ گذشتھ

!جیغ ھام التماس ھام! ضربھ ھای امیر بھادر... طویلھ تو....داداشم

کمربند رو دور دستش ! ھای ارسالن نگاه کردم بھ چشم! موی بدنم سیخ شد

....سھ...دو..یک ...االن میزنھ! پیچید چند قدم اومد نزدیک چشمامو بستم

 کمربند کنار! اما خبری نشد یا افتادن چیزی رو زمین چشامو باز کردم

!رو زمین بود پام

ھ دونھ دون! چرا نزد؟؟حتما دلش سوخت آره؟؟ سربلند کردم و نگاھش کردم

دکلمھ ھای لباس سفیدش رو باز کرد و در یھ حرکت پیرھنش روپرت کرد 

ش زیپ شلوار! شصتم خبر دار شد کھ داره چھ اتفاقاتی می افتھ! رو زمین

وحشت ! آب دھنم رو قورت دادم وخودمو عقب کشیدم...رو کشید پایین

…کرده بودم

با وحشت گفتم 
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کنی؟؟ چیکار می...چ...تو داری چ...ت...ت+

ھر چقد کھ اون جلوتر میومد من عقب تر میرفتم  در کسری از ثانیھ 

 لباساشو در اورد ھر کدومو پرت کرد بھ گوشھ ای خم شد چنگی بھ گلوم

! زد و فشرد

دست دیگھ اش رو گذاشت رو یقھ لباسم و در یک حرکت تمام دکمھ ھاشو 

!باالتنھ لختم رو کھ دید چشماش برق زد! پاره کرد

 !اوز بشھ__,فقط ھمین مونده بود کھ بھم تج!! خدایا نھ اینو دیگھ نھ

نگاھی بھ چشماش کردم و گفتم 

!توروخدا بھم رحم کن... ن...ن+

بدون اینکھ چشم از بدنم برداره گفت 

!اون موقع کھ زن درازی میکردی باید فکر اینجاشو میکردی_

!رفت حالم لحظھ بھ لحظھ رو بھ انزجار می

! رفت چھره ی مظلوم خسرو حتی یھ لحظھ ھم از جلو چشمام کنار نمی

!خدایا حاضرم ھمین جا بمیرم ولی دست این حیوون بھم نخوره

!!منو ببخش! خسرو بھ خدا من گناه کار نیستم من بد کاره نیستم

منو ببخش اگھ کس ! ببخش اگھ دست کسی جز تو داره بھم میخوره  منو

!کنھ دیگھ ای جز تو داره بھ بدنم نگاه می

! بغض بھ گلوم چند انداخت

ارسالن دستشو رو بدنم بھ حرکت در اورد بلند زدم زیر گریھ و گفتم 

!توروخدا منو ببخش!! گوه خوردم! غلط کردم...باشھ ...باشھ+

!کنم دیگھ ھیچوقت ھیچوقت از این زبون درازی ھا نمی

!بھم دست نزن! فقط بذار برم!  پوشم ھمین االن میرم اون لباسو می....ه

پوزخند زد و گفت 

! ھمیشھ ھمینطور التماسم کن! خوبھ_

آب دھنم رو بھ سختی قورت دادم کھ ادامھ داد 

اق برم با اینکھ واقعا دوست ندارم بدون اینکھ مزه ات رو بچشم از این ات_

!خوام کھ اون معاملھ رو از دست بدم بیرون ولی نمی
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از جا بلند شد لباسش رو پوشید نفس عمیقی کشیدم کھ گفت 

....اما, !فعال باھات کاری ندارم_

 خم شد دستشو گذاشت رو صورتم چند بار بھم سیلی ھای آرومی زد و گفت

ا اگھ یھ بار دیگھ جلو خدمتکار ھا بیخودی واق واق کنی یا بخوای اد_

ز اطوار واسم در بیاری و از فرمانم سر پیچی کنی اونوقت ھر چی دیدی ا

!متوجھ شدی؟! چشم خودت دیدی

…بھ نشونھ تایید تکون دادم  سرمو

!نشنیدم؟؟متوجھ شدی یا نھ؟_

!آره...آ+

!خوبھ_

کمربندش رو بست ھمینطور کھ دکمھ ھای لباسش رو میبست گفت 

!بلند شو خودتو جمع و جور کن_

کنی لباس  طور کھ بھت دستور دادم آرایش می من دارم میرم پایین ھمون

!میپوشی و میای پایین ھر کاری کھ گفتم رو انجام میدی

!ی گفتماز جا بلند شدم دستمو رو لباس پاره شده ام گذاشتم و زیر لب باشھ ا

! رو تخت نشستم و خیره شدم بھ زمین! ارسالن از اتاق خارج شد

! اینجا داشت چھ اتفاقاتی می افتاد؟

چرا ھر کس بھ خودش اجازه میداد کھ بھ راحتی ھر بالیی کھ دلش 

میخواست سرم می اورد؟؟ گناه من چی بود؟

کنی باھام؟؟  خدایا تو میبینی منو؟؟ چیکار داری می

منو کجا اوردی؟؟ 

!سرمو رو دستام گذاشتم و ھق زدم

ھم  بھ ارسالن میشد گفت مرد؟؟ میشد گفت انسان ؟؟ اینکھ از امیر بھادر

! بدتر بود

ت نشد بھ بدنم دس.. حتی نشد یھ بار بد نگاھم کنھ....خسرو ھم مرد بود 

...بزنھ
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...ماه ھا کنار ھم خوابیدیم اما ھیچوقت از حدش فرا تر نرفت

!دونھ کھ چھ بالیی داره سرم میاد خسرو قلبت می

!عذاب وجدان داشت داغونم میکرد

 قلبم مال اون! دلم بھ نامش بود! ھمسر خسرو بودم...من مال خسرو بودم

آب دھنم رو قورت دادم ....اونوقت یھ مرد دیگھ نزدیک بود... بود

 باید با یادآوری تھدید ھای ارسالن از جا بلند شدم اشکامو پاک کردم حاال

! کردم؟ چیکار می

! شروع کردم بھ ھق زدن

بستھ  انگار یھ سنگ تو گلوم بود کھ راه نفس کشیدنم رو! دلم داشت میترکید

!بود

! داد گریھ امونم نمی! لباس ھامو  دونھ دونھ در اوردم

! پوشیدن اون لباس ھای مزخرف برام از مرگ ھم بدتر بود

! تاب بندی و دامن توری روپوشیدم

! بھ سختی اشکامو پاک کردم

.…موھامو شونھ کردم  سعی میکردم اصال  بھ خودم بھ دقت نگاه نکنم

و موھایی کھ خسرو ازم قول گرفتھ بود کھ ھمیشھ اجازه بدم شونھ کنھ ر

! محکم باال سرم گره زدم

!سرخاب سفیدابی کھ رو میز بود رو بلد نبودم استفاده کنم

!اشکامو پاک کردم و فین فین کردم

!با صدای تو دماغی گل نسا رو صدا کردم و ازش خواستم کھ آرایشم کنھ

وم پروین خان. آخرین باری کھ کسی آرایشم میکرد کی بود؟؟! چشمامو بستم

 خانومِ ...ذوق خانوم شدن...آخ کھ چقد ذوق داشتم اونروز...تو آرایشگاھش

!خسرو شدن

! ولی حیف کھ حسرتش بھ دلم موند

 انگار کھ دوباره صحنھ ھایی کھ اونروز دیده بودم دوباره جلوی چشمم

....مشت کردم  دستمو! لبمو بھ دندون گرفتم! ظاھر شد
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!تموم شد خانوم_

ھمین کھ چشممو باز کردم قطره اشکی چکید پایین کھ گفت

! آرایشتون خراب میشھ گریھ نکنید! خانوم! ای وای _

اشکامو پاک کردم از جا بلند شدم کھ گفت

!اجازه بدین موھاتونو باز کنم_

!الزم نکرده ھمین خوبھ+

!آخھ آقا دستور دادن_

دروغ ! بھ آینھ ی بزرگ چشم دوختم! پوفی کشیدم و موھامو باز کردم

! چراا؟؟ خوشگل شده بودم

!خوشگلتر از ھمیشھ

!بکشھ،قربون صدقم بره،نوازشم کنھ نیست کھ نازمو  خسرو اما چھ فایده کھ

خوام دست خودم  اگھ باھات بد خلقی کردم معذرت می! ممنونم گل نسا+

!داغونم! نبود

!اشکال نداره خانوم تنتون سالمت_

الخره با! دیگھ مسیر رو شناختھ بودم! لبخند الکی زدم و از اتاق خارج شدم

 استرس! با ترس و لرز پشت در ایستادم! بھ اون در قھوه ای رنگ رسیدم

! داد داشتم تپش قلب امونم نمی

!دونستم کھ قراره چھ بالیی سرم بیاد نمی

صدای ارسالن تو گوشم پیچید! تقھ ای بھ در زدم

پریچھره تویی؟؟_

!بلھ آقا...ب+

!بیا داخل_

! بی نقصم بدجوری تو دید بود بدن سفید و! نگاھی بھ لباسم انداختم

!تاب تا باالی نافم بود

! و دامن تا پایین باسنم

! مسخره بود نھ؟! در معرض دید گذاشتھ بودم رسما با این لباس خودمو

.…آب دھنم رو قورت دادم و دستگیره در رو باال پایین کردم
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!درو باز کردم و وارد اتاق شدم

از خجالت دلم میخواست ! اتاق ھست سر بلند کنم و ببینم کھ کی تو  نمیتونستم

!آب شم برم تو زمین

اینم سوگولی خودم کھ تازه ھمین امروز اوردمش ! خب جناب ساالری_

!اینجا

!سرتو بگیر باال ! پریچھره...ھی دختر

!باال گرفتم سرمو  بھ سختی! لبمو بھ دندون گرفتم

!با دیدن مرد پیری ھوش از سرم پرید

از شیشھ ھای روی میز و بوی گند و چشم ھای سرخش بھ راحتی میشد  

!فھمید کھ تو حال خودش نیست

رد دستشو گذاشت زیر چونم و وادارم ک! از جا بلند شد چند قدم اومد سمتم

! کھ بھ چشماش نگاه کنم

!کمی براندازم کرد

!تک اعضای بدنم رو از نظر گذروند اول صورتم و بعد ھم تک

! کنھ جوری نگاھم کرد انگار داره بھ یھ کاال نگاه می

بھ سمت ارسالن برگشت و گفت 

!از کجا پیداش کردی!لعنتی این دختره خیلی خوشگلھ+ 

!از شوھرش خریدمش_ 

فروشھ؟؟  آخھ آدم ھمچین جواھری رو می! عجب احمقی بوده+ 

! ھم بھت پول میدم. سھ برابر! خوامش من ھمین امشب می

ارسالن قھقھھ زد و گفت 

!چیزی میخوای بیارم برات ؟! من میرم بیرون! باشھ_

!زودتر برو! نھ+ 

ارسالن از کنارم رد شد و آروم گفت 

! کنی ھر چی گفت اطاعت می! ازت ناراضی باشھ پدرتو در میارم+
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! فھمیدم دارن چی  میگن و داره چھ اتفاقی می افتھ اصال نمی

! مغز کوچیک من نمیتونست این حجم از اتفاقات پیچیده رو تحلیل کنھ

فت پیرمرد جوونی گ! ارسالن کھ از اتاق خارج شد کلید رو تو قفل چرخوند

با وحشت بھ عقب برگشتم و با مشت ھای بی جونم ! و بھ سمتم حرکت کرد

بھ در کوبیدم و فریاد کشیدم 

....کمکککک+

یچکس ھ...دستگیره رو تند تند باال پایین کردم و ھق زدم اما فایده نداشت

! مثل ھمیشھ...اونجا نبود کھ بھ دادم برسھ 

! ھیچکس صدامو نشنید حتی خدا

! پیرمرد چنگی بھ لباسم زد و با دست ھای گنده اش کمرم رو سفت چسبید

…بوی گند الکل تو مشامم پر شد! چندشم میشد

! دیگھ مقاومت کردن بی فایده بود

 کسی نبود کھ! کسی اون طرف در نبود کھ دلش بھ حال منھ بی نوا بسوزه

! زجھ ھام دلشو بھ رحم بیاره

....نھ کلثومی بود کھ مادری کنھ برام

...نھ خسرویی کھ نجاتم بده 

...و نھ طلعتی کھ در حقم خواھری کنھ

!ھیچکس نبود

ازشون  من تنھایی تنھا بودم تو این ناکجا آباد وسط آدمایی کھ ھیچ شناختی

! نداشتم و حاال داشتم مثل یھ کاال فروش میرفتم

!این بود داستان زندگی تلخ من...بھ ھمین راحتی

کت بھ عقل برگشتم پیرمرد کھ تو حال خودش نبود دستشو رو اندامم بھ حر

....در میومد و التماسم میکرد کھ اجازه بدم کارشو بکنھ

! تنم رو تصاحب بکنھ ازم لذت ببره و بعد کلی پول بابتش خرج کنھ

در برابرش مقاومت کنم؟؟ چقد  مگھ من چقد توان داشتم؟؟ چقد میتونستم
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میتونستم تحمل کنم؟؟

  بھ راحتی منو نقش زمین کرد و روم خیمھ زد ھمون! دستھام جون نداشت

براش اھمیت نداشت کھ من دارم جون میدم ! ھم در اورد  و تیکھ لباسمو د

براش اھمیت نداشت کھ من دارم ھق میزنم و سرمھ ام داره ! زیر دستاش

!کنھ چشمامو کور می

و در نھایت مثل ھمیشھ ت! اھمیت نداشت کھ التماسش میکنم کھ بذاره برم

!دھنی خوردم

...مثل تو دھنی ھای امیر بھادر

!با دستاش دستمو باالی سرم نگھ داشت

لم ؟؟خسرو کجایی؟؟ چرا رفتی نامرد چرا تنھام گذاشتی؟؟ چرا نیومدی دنبا

کشم؟؟ دونی من االن دارم چی می می

!خانومت بشم! من قرار بود عروست بشم

!قرار ما این نبود خسرو

ش منو ببخ! منو ببخش کھ نتونستم از خودم و تنم محافظت کنم...منو ببخش

....کھ انقد بی عرضھ و بدبختم

 دلم میخواست عاشقانھ ھام با تو...من دلم میخواست وارد حجلھ تو بشم

!باشھ

ن صدای ھقم برای بار چندم پیچید تو اتاق و پیرمردی کھ بی توجھ بھ م

!کارشو انجام داد

کھ  عادت کرده بود بھ شنیدن زجر یھ دختر وقتی! انگار کھ عادت کرده بود

....کنھ اوز می___بھش وحشیانھ تج

دم من ز!تو این دنیا نبودم...من دیگھ مرده بودم ...دونم چقد طول کشید نمی

! زیر قولم

من بھ خسرو خیانت کردم آره؟؟ ...من

کارش کھ تموم شد از جا بلند شد و گفت 

ست معلومھ کھ خیلی وقتھ د! با اینکھ خیلی رو مخم بودی ولی عالی بود_

...نخورده ای
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...با نفرت نگاھش کردم انگار چندین تن وزنھ رو بدنم ھست

از آب دھنم رو قورت دادم خودمو جمع و جور کردم پیرمرد با کلید درو ب

.…و من موندم و زخم ھای تنم...کرد و از اتاق خارج شد

!احساس نجسی میکردم! حالم داشت از خودم بھم میخورد

ھ شدت انگار کھ بدنم کوفتھ شده زیر دلم ب! درد تو تمام بدنم پخش شده بود

رو دلم   کشون کشون خودمو بھ کنار دیوار رسوندم دستمو! تیر میکشید

! نور نقره ای رنگ ماه از پنجره رو زمین افتاده بود! گذاشتم

! کامل بود!نگاھی بھ ماه کردم

! نفسم باال نمیومد! سرمو بھ دیوار تکیھ دادم

! اتفاقی کھ برام افتاده بود رو ھضم کنم  ھنوز ھم نمیتونستم

!!وز شدا__ھنوز ھم باورم نمیشد کھ بھ ھمین راحتی بھ یھ دختر بی پناه تج

! بھ در و دیوار طوسی رنگ نگاه کردم

قبل من چند نفر تو این اتاق مردن و زنده شدن؟؟

! اما من دیگھ زنده نشدم

وغ ھمون وقتی کھ فھمید تمام این بدبختی ھاش فقط یھ در... پریچھره مرد

....کثیف بوده مرد

وقتی کھ مجبور شد با اون لباس ھا جلوی کسی غیر از خسرو باایستھ 

....مرد

...وقتی کھ اون مرد از بدنش لذت میبرد مرد

!یھ مرده متحرک! آره من مرده بودم

 !گلوم بخاطر بغض شدیدم درد میکرد! آب دھنم رو بھ سختی قورت میدادم

امو با صدای تقھ در پاھامو تو شکمم جمع کردم و با دست ھای لرزونم اشک

پاک کردم ارسالن وارد اتاق شد بدون اینکھ چراغو روشن کنھ گفت 

ی با اینکھ خیلی چموشی ولی جناب ساالر! ازت  خوشم اومد.... آفرین! نھ_

!!خیلی ازت راضی بود
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!مشتاق شدم کھ  من ھم امتحانت کنم

! با وحشت  دستمو رو قفسھ سینھ ام گذاشتم

!خدایا اینکارو باھام نکن  من دیگھ طاقت نداشتم

آخھ اگھ قرار بود انقد بال سرم بیاری چرا منو آفریدی؟؟ آخھ چرا؟؟

با ترس نگاھش کردم با صدایی کھ گرفتھ بود گفتم 

ناه آخھ چی از جونم میخواید؟  بخدا کھ گ!  توروخدا دست از سرم بردارید+

! تقاص این روزا رو پس میدین! داره

 بدنم مور مور شدم! لبخند کریھی زد کنارم زانو زد و پاھامو لمس کرد

! خودمو عقب تر کشیدم و ھق زدم

چرا دلش برام نمیسوخت؟؟ بر عکس انگار کھ لذت میبرد از دیدن حال 

! خراب من

....آوارگیم ... در بھ دریم...لذت میبرد از بی کسیم

آقاااا؟؟ آقاااا؟؟_

دم با صدای مشت ھایی کھ بھ در میخورد لبمو  بھ دندون گرفتم و سعی کر

!…کھ صدامو خفھ کنم

ھم کشید و گفت   ارسالن بدون اینکھ از جا بلند بشھ  اخماشو تو

! چیشده؟ بیا تو؟_

اق در اتاق با ضرب بار شد مردی کھ سر تا پا مشکی پوشیده بود وارد ات

شد  و گفت 

! مشکلی پیش اومده!  آقا_

ارسالن از جا بلند شد و گفت 

چھ مشکلی؟؟_

م مرد نگاه سرسری بھ منی کھ لخت مادر زاد کنج دیوار  مچالھ شده بود

چقد براش عادی ! رو دیده بود  کرد انگار کھ قبال بار ھا و بار ھا این صحنھ

ر چیزی کنا!  من از این خونھ کھ بی شباھت بھ جھنم نبود میترسیدم! بود
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گوش ارسالن زمزمھ کرد

د رگ گردنش باد کر!ارسالن در کسری از ثانیھ از این رو بھ اون رو شد

قطره ھای عرق روپیشونیش نشست و رنگ و روش بھ وضوح پرید با 

نگرانی بھ من نگاه کرد  بھ راحتی میشد استرس رو از تک تک حرکاتش 

! فھمید

ارسالن رو بھ مرد گفت 

! بگو بچھ ھا برن پایین جلو در االن میام_

! مرد چشمی گفت و از اتاق خارج شد

و ارسالن بدون اینکھ بھم  نگاه کنھ از اتاق خارج شد و ھمینطور کھ ت

راھرو قدم برمیداشت صداش تو گوشم پیچید

! پریچھره رو ببر تو اتاقش...گل نسااا...گل نساااا_

! طولی نکشید کھ گل نسا وارد اتاق شد

لباس ھامو کھ ھر کدوم بھ گوشھ ای پرت شده ! با دیدن من ناراحت شد

بودن از روزی زمین جمع کرد و از داخل کمد دیوار حولھ ی بزرگی رو 

برداشت  و گفت 

! خانوم اجازه بدین کمکتون کنم+

جایی  دستمو گرفت ھمین کھ خواستم بلند بشم زیر دلم تیر کشید دقیقا ھمون

!کھ پدرم آخرین بار لگد زده بود

آخ بلندی گفتم گل نسا ترسیده گفت 

چیشد؟ حالتون خوبھ؟؟! خانوم؟...خ_

لبمو گاز گرفتم و گفتم 

!آره...آ+

!کنھ آب گرم آرومتون می! حموم رو براتون آماده کردم_

و بلد این دختر چند تا فلک زده مثل منو دیده بود کھ تمام راه و چاه ھا ر

بود؟؟ 

!چقد عادی با این قضیھ برخورد میکردن

داره چھ بالیی سرم میاد؟؟ اینجا اگھ جھنم نیست پس کجاست؟؟
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شد بھ در حالی کھ با ھر قدمم دل دردم شدید و شدید تر از قبل می  بھ سختی

!اتاق قبلی برگشتیم و بھ کمک گل نسا حمام کردم

! لیف رو باالی ده ھا بار بھ بدنم کشیدم

ه رد دست ھای کثیف اون مرد انگار کھ رو بدنم جا موند! اما پاک نمیشد

.... بود

ر گل نسا زیر دلم رو ماساژ میداد اما دردش لحظھ بھ لحظھ بدتر و بدت

! میشد

چقد بدن  ...تخت دراز کشیدم  از حمام خارج شدم لباس راحتی پوشیدم و رو

!درد داشتم

! قلبم بیشتر از ھر زمانی سنگین تر شده بود

رسید گفتم با شنیدن ھیاھویی کھ بھ گوش می

!گل نسا بیرون چخبره؟+

!ا شدهاز بچھا شنیدم کھ دعو! نمیدونم خانوم مثل اینکھ مشکلی پیش اومده_

دعوای کی با کی؟؟! دعوا؟+

کار من تموم شد اجازه مرخصی میدین؟؟!  نمیدونم خانوم_

!بخش برام بیار چند تا قرص مسکن و آرام+

....چشمی گفت قرص ھا رو برام آورد و رفت

با ...با دردی کھ ھنوز ھم عادت نکرده بودم بھش...رفت و من تنھا شدم

! دردی کھ ھیچ تجربھ ای ازش نداشتم... دردی کھ برام تازگی داشت

حاال چطور شبامو سحر کنم؟؟ 

ی از اونشب تا نیمھ بیدار بودم با اینکھ قرص خورده بودم اما حتی ذره ا

بھ ! چشمام از خواب بیدار شدم صبح با خوردن نور تو! درد دلم کاستھ نشد

!خاطر گریھ ھای دیشبم چشمام بھ اندازه یھ کاسھ باد کرده بود

گل نسا صبحونھ مختصری داخل سینی مسی برام اورد با اینکھ دیشب ھم 

تو این ده روز انگار عادت ! چیری نخورده بودم ولی اصال گرسنم نبود

! شده بود  معدم کوچیک! کرده بودم گرسنگی
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اتاق نشستھ بودم و بھ  ھیچ کاری نداشتم کھ انجام بدم از صبح تا عصر تو

م نھ فرش خیره شده بودم نھ دلم میخواست بیدار بمونم نھ میتونستم بخواب

امش نھ دلم شلوغی میخواست و نھ تو تنھایی آر....گرسنم بود نھ سیر بودم

...از ھمیشھ بیشتر دلتنگ خسرو بودم! داشتم

مرد  تقریبا ھوا گرگ و میش بود کھ در اتاق با ضرب باز شد ارسالن با یھ

ری نکنھ بار ھم اومده کا! دیگھ وارد اتاق شدن با وحشت از جا بلند شدم

؛ !بکنھ باھام ؟؟ نکنھ کھ امشب بخواد منو در اختیار این مرد بذاره؟؟

مرد نگاه خریدارانھ ای بھم کرد و گفت 

خودشھ؟؟_

چطوره؟؟! بلھ+

امشب ! قیافش و مخصوصا چشماش خیلی خوشگلھ! اندامش کھ خوبھ_

!برنامھ دارم میتونم ببرمش

!بھ مرور یاد میگیره! تازه اومده کار نا بلده!  آره+

!اشکال نداره راه میفتھ_

آب دھنم رو قورت دادم مرد بھ ارسالن گفت 

!من میرم تو ماشین منتظرشم_

! بردن در پشتی ھا گفتم ماشینت رو بھ بچھ+

!مگھ کسی این اطراف ھست؟! چرا؟_

!حاال بعدا برات میگم چیزی نیست+

مرد از اتاق خارج شد ارسالن قدمی بھ جلو برداشت و گفت 

!یینچرا ایستادی؟؟ تو این کمد لباس ھست بردار بپوش باید زود بریم پا+

لبمو با زبونم خیس کردم و گفتم  

کجا؟؟ کجا برم؟؟... ک_

!یھ جای خوب+

خوب یعنی چی؟؟ اونی کھ شما بھش میگی خوب با اون چیزی کھ من _

! فکر میکنم زمین تا آسمون فرق داره
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کنی؟؟  بازم کھ داری زبون درازی می+

! برنامھ تا یکی دوساعت دیگھ شروع میشھ زود باش

!تا وقتی نفھمم اونجا کجاست  نمیرم_

تو اصال حق و حقوقی داری کھ واسھ من !  تو گوه میخوری کھ نمیری+

کنی؟ ھا؟؟؟؟  شرط تعیین می

! یھ کاری نکن مثل سگ کتکت بزنم

!داری گند میزنی بھ معامالتم

 من ھر چی بھت میگم و ھر کاری کھ دستور میدم انجام میدم و تو میگی

! چشم

حاال ھم زرت و پرت ! من ھم در عوض بھت جای خواب و غذا میدم

! اضافھ نکن

بھ سمت کمد رفت یھ شلوار و مانتو انداخت رو سینم و گفت 

! دیشب رو کھ یادت نرفتھ! بپوش و بیا  بیرون ؟ و گرنھ بد میبینی+

سری تکون دادم ارسالن از اتاق خارج شد سریع لباسم رو عوض 

ر بھ ھمراه ارسالن از د! گفت من توانایی مخالفت نداشتم راست می...کردم

پشتی خارج شدم و سوار ماشین مشکی شدم کھ مرد گفت

چند روزی نگھش میدارم مشکل کھ نداره؟؟_ 

! نھ شما پولشو بده چھ مشکلی+

!بھش آموزش میدم! کنھ این دختر راه بیفتھ غوغا می_

!یکم چموشھ+

! رامش میکنم_

مام بعد ھم سوار شد و ماشین راه افتاد در تمام طول مسیر من از استرس ت

دونم چقد تو مسیر  نمی... داشت مرد چشم از من برنمی  ناخونامو کندم و اون

باز  وبودم ولی باالخره ماشین از حرکت ایستاد و مرد پیاده شد در سمتم ر

…کرد من ھم پیاده شدم دستشو دور گردنم انداخت و حرکت کرد

! لعنت بھت! با  قرار گرفتن دستش روی شونم حالت تھوع بھم دست داد
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! سعی کردم کمی ازش دور بشم کھ بیشتر از قبل خودشو بھم نزدیک کرد

! میدونستم کھ مخالفت کردن فایده ای نداره

کنار گوشم زمزمھ کرد 

اگھ بھ حرفام گوش بدی ! با اینکھ چموشی ولی خیلی خواستنی ھستی_

شی فقط باید عقل داشتھ با! کاری میکنم کھ تا آخر عمرت راحت زندگی کنی

!دختر جون

ھر کس بھم نھ بگھ اونوقت دیگھ قاطی میکنم و اون ! من از نھ بیزارم

!چیزی کھ نباید اتفاق می افتھ

من دوست دارم تا آخرش ھمینطوری باھات ! پس نذار کھ قاطی کنم

! مھربون بمونم

!پریچھره! اسم قشنگی داری

دستمو تو دستش گرفت و گفت 

چرا اینقدر بدنت سرده؟؟ استرس داری؟؟ _

! سری بھ نشونھ تایید تکون دادم

! اینجا از خونھ ی ارسالن خیلی خیلی بھتره! نگران نباش_

! اینجا فقط باید برقصی ھمین

انگار کھ ! با این حرفش سر بلند کردم و نگاھش کردم منظورش چی بود؟

از چشمام خوند کھ با مکث کوتاھی لب زد 

اد شاید بلد نباشی و اذیت بشی اما بعدیھ مدت ی! میدونم کھ برات سختھ_

! میگیری

گفت   بھ در ورودی کھ رسیدیم

! اینجا رو ببین_

بھ در کوچکی کھ در چند قدمیم بود چشم دوختم 

! متوجھ شدی؟! اونجا محلیھ کھ باید بری و حاضر بشی_

!چند نفر اونجا ھستن کمکت میکنن

 دونم شما کی ھستین بذارین من تو این خونھ کلفتی آقا بخدا من اصال نمی+

!من خیلی چیزا بلدم... ببینید من! کنم
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خونھ رو تمیز ...مثالً میتونم تنھایی کلی طرف بشورم حیاط جارو کنم 

با آب سرد  تنھایی لباس ھای چندین نفر رو اونم  حتی میتونم...حتی...کنم

! بشورم

! دختر جون اینجا بھ اندازه کافی خدمتکار و کلفت داریم_

!قول میدم بخدا قول میدم! ی اونا کار کنم من میتونم تنھایی بھ اندازه ھمھ+

!باز ھم داری نھ میاری! د نشد دیگھ_

.…دستشو رو بازوم فشار داد

!گفتم برو تو! نگرفتی چی گفتم نھ؟؟_

فشار   من انقد ضعیف شده بودم کھ حتی با کوچک ترین! آخی زیر لب گفتم

گندو و   حتی ضعیف تر از اون پریچھره ی بو! گرفت و ضربھ ھم دردم می

!کثیف اون عمارت شوم

میخواست باز ھم برگردم  دلم! دونی عجیب دلم برای اونجا تنگ شده بود می

بھ اون روز ھا کھ از صبح تا شب کار میکردم فقط بھ شوق خوردن یھ 

اینکھ   اما یا غذا تموم میشد یا بھم نمی رسید یا! غذای خوب و یھ چایی داغ

! بھم غذا نمیدادن

د دلم تنگ شده بود واسھ اون چشمھ ای کھ با این دست ھای کوچولوم بای

ھ پوستھ پوست... قرمز میشد...دستام یخ میکرد...اون ھمھ لباس رو میشستم

...گز گز میکرد...میشد

م اصال دلم تنگ شده بود واسھ شب ھایی کھ از بدن درد و گز گز دست ھا

!بخوابم  نمیتونستم

مرد با دست ھای  با درد سقفھ سینم از فکر و خیال بیرون اومدم اون

!درشتش کوبیده بود رو سقفھ سینم

!ناچار از دستورش اطالعات کردم و وارد اون اتاق کوچیک شدم

 اونجا باز ھم دو سھ نفر ریختن رو سرم یکیشون موھامو شونھ میکرد و

!پوشوند اون یکی ھم برام لباس می! اون یکی صورتمو آرایش میکرد

م من نمیتون! اینجا دیگھ جای من نبود! آب دھنم رو بھ سختی قورت دادم
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 خواب یھ پیر__ اجازه بدم کھ ھر شب منو یھ یکی بفروشن و ھر شب زیر

! مست بشم

!نھ اجازه نمیدم

!خوام باھات اتمام حجت کنم خدایا یھ بار برای ھمیشھ می

خوره فقط و فقط یھ بار دیگھ دست یھ مرد جز خسرو بھم ب...اگھ فقط یھ بار

!کشم و ازم یھ درخواست دیگھ ای بخواد من بدون چون و چرا خودمو می

چھ دلیلی برای این زندگی مزخرف داشتم؟؟ 

فرقی  وقتی عشقم پیشم نبود و معلوم نبود اصال مرده است یا زنده دیگھ چھ

داشت من اینجا نفس بکشم یا نھ؟؟ 

اصال این زندگی بھ چھ دردم میخورد وقتی حس یھ ابزار رو داشتم؟؟

!خانوم جناب ساالری بیرون منتظر ھستن+

اسی از جا بلند شدم اصال دیگھ برام مھم نبود کھ چھ شکلی شدم یا چھ لب

!پوشوندن  برام

از اتاق خارج شدم اون مرد نفرت انگیز با دیدنم سوتی کشید و گفت 

! لعنت بھ تو!! لعنت بھ تو با این خوشگلیت_

! قدر خودتو  بدون! تو فوق العاده ای 

ید چی با! حرفی نداشتم کھ باھاش بزنم!  مثل یھ کوه یخ بھش زل زده بودم

! فروشی؟ خری و می میگفتم؟؟ ممنون کھ منو می

! میدم من روزی صد بار دارم تقاص این خوشگلی رو

!مراسم خیلی وقتھ کھ شروع شده! راه بیفت! خیلی خب_

پشت سرش راه افتادم از قسمت حیاط پشتی حرکت کردیم صدای آھنگ 

!رسید کم بھ گوشم می کم

! در شیشھ ای رو باز کرد

ھ دود پیپ و سیگار ھمھ جا رو گرفتھ بود و بھ سختی میشد تشخیص داد ک

!اون داخل چھ خبره

ستمو دم در ایستادم دست و پام میلرزید جناب ساالری کھ دید تردید دارم د
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!گرفت و کشید داخل

! بوی گند الکل بھ مشامم خورد...از راھرو گذشتیم

ھمون بویی کھ حشمت و مظفر ھرشب وقتی از  مست و پاتیل برمیگشتن 

!خونھ تو مشامم پر میشد

! ھمون بویی کھ امیر بھادر اکثر وقتھا میداد

 طولی نکشید کھ مرد ھای مست!  نفس کشیدن برام سخت تر از قبل شده بود

و پاتیل کھ ھر کدوم تا کمر روی میز خم شده بودن متوجھ حضور من 

  بعد... اول رو صورتم....و بعد ھم نگاه تک تکشون رو من قفل شد....شدن

...و...بعد رو سینھ ھام...رو گردنم 

ھ  یھ تاب بندی بود کھ قفسھ سینھ اش توری بود و ی! نگاھی بھ بدنم کردم

!دامن بلند تا روی زانو

! ز اون مرد ھا رو بدنم سخت و طاقت فرسا بود_ی_تحمل نگاه ھای ه

! زانو ھام شل شد و حالت تھوع گرفتم! دیگھ رسما داشتم کم می آوردم

!خب خب تحفھ امشب رو فقط ببینید_

 با صدای ساالری بھ سمتش برگشتم دستمو گرفت از پلھ ھای گوشھ ی اون

!سالن لعنتی باال رفتیم

ی آھنگ ساز ھا در حال نواختن بودن و اون صدا مثل ناقوس مرگ بود برا

! رفت منی کھ  حالم لحظھ بھ لحظھ رو بھ انزجار می

یلھ انگار کھ من یھ وس! ھر کدوم از اون مرد ھا رو من یھ قیمتی میذاشتن

! بودم برای رفع نیاز جنسیشون

! و در آخر من متعلق بھ مردی شدم کھ قیمت بیشتری روم گذاشتھ بود

!مساالری منو بھ اتاقی راھنمایی کرد  و دستور داد  کھ ھمون جا بمون

ھمین کھ خواست از اتاق بیرون بره جیغ کشیدم 

ن دارین چھ غلطی میکنین ھا؟؟ فکر کردین من انقد خرم کھ ھر چی میگی+

بگم چشم؟؟؟ 

! پس گوه اضافی نخور! تو اصال حق حرف زدن نداری بچھ جون_

خواستم چیزی بگم کھ گفت 
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ا اگھ خوب بھش سرویس ندی ب! اون مرد پول زیادی بابتت داده! آماده شو_

! من طرفی

!از اتاق خارج شد و درو بھم کوبید

تند کردم  با چشم دنبال چیزی گشتم با دیدن گلدون کوچیکی روی طاقچھ پا

...گلدون رو کوبیدم رو دیوار و نوک تیزش رو   گرفتم رو رگ دستم

تن  تو نباید! کارو تموم کن...نھ نترس! دست و پاھام شروع بھ لرزیدن کرد

!نباید زیر قولت بزنی! بھ این خفت بدی

!تو نباید بھ خسرو خیانت کنیییی

نوازش ...بوسھ ھاش...تمام صحنھ ھای خوشم با خسرو اومد جلوی چشمم

ھمھ و ھمھ ...چشم ھای مھربونش..بوی عطرش...محبتش...عاشقانھ اش

!مثل یھ طناب دار دور گردنم حلقھ شد و راه نفس کشیدنم رو بست

چشمامو بستم و لب زدم 

!منو ببخش کھ نتونستم عروست بشم...خسرو منو ببخش کھ زدم زیر قولم+

...میرم خسرو منو ببخش اگھ زودتر از تو می

خورده بودم عمرم با تو  قسم... من قسم خورد بودم عمرم با تو سپری بشھ

...تموم بشھ

! میاددیگھ کاری از دستم بر ن... قرار بود با تو زندگی کنم و با تو بمیرم

...این لحن زار زندگی کنم مرگ برام بھتره از اینکھ تو

!دیدار بھ قیامت

ریخت و دستم بھ شدت میلرزید تیزی گلدون  قطره قطره اشک از چشمام می

 تر از قبل تو دستم گرفتم ھمین کھ خواستم حرکتش بدم شیشھ ای رو محکم

!در اتاق باز شد

ساالری با دیدن من لبخند رو لبش خشک شد دوید سمتم و عربده کشید 

داری چھ گوھی میخوری آشغال؟؟ _

!افتاد  مشت محکمی بھ بازوم زد کھ اون تیزی از دستم

 قبل از اینکھ بتونم بفھمم چخبره موھای لختم رو دور دستش پیچوند و
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!شروع کرد بھ کتک زدنم

مثل ھمیشھ پخش زمین شدم و از تھ دل ھق زدم و خسرو رو صدا زدم 

یاد از اینکھ حسابی از خجالتم در اومد عرق پیشونیش رو پاک کرد و فر بعد

کشید 

احمد؟؟؟احمد؟؟ کدوم گوری ھستی؟؟_

در اتاق باز شد مرد کچل و قد کوتاھی گفت 

!بلھ آقا+ 

!بیار برو اون مردتیکھ رو_ 

!چشم آقا+

رد پاھامو تو شکمم جمع کردم و دستمو رو صورتم گذاشتم بند بند وجودم د

!میکرد

!! کنی خوام ھیچی نگم باز تو حرکت اضافی می ھی من می_

دونی چند نفر تو تھران آرزوشونھ کھ بیان تو کاباره من؟؟ احمق می

! رو صندلی گوشھ اتاق نشست و سیگارش رو گوشھ لبش گذاشت

بھ سختی خودمو جمع و جور کردم و بھ دیوار تکیھ دادم و سرفھ 

اتاق تو سکوت سنگینی فرو  رفتھ بود کھ در اتاق باز شد ...کردم

! اوردمش آقا+

!بلند کنم بوی عطر آشنایی تو مشمامم پر شد قبل از اینکھ سرمو

! آره این بو چقد شبیھ عطر خسرو بود...چھره ی خسرو تو  ذھنم نقش بست

قدمی بھ جلو بردارم کھ با   خواستم! دستمو از دیوار گرفتم و از جا بلند شدم

! چارچوب در دلم ھری ریخت دیدن قد و قامتش تو

! ضربان قلبم رفت رو ھزار

…باورم نمیشد کھ خسرو االن رو بھ روم ایستاده باشھ

...ھای صورتش نگاھم سر خورد رو زخم

...دست ھای با طناب بستھ اش

...ھای بھ خون نشستھ اش چشم
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!خونیش لباسھای پاره و

خسرو روی سینھ ھای لختم دلم  چیزی بگم کھ با دیدن نگاه خیره  خواستم

! میخواست ھمونجا بمیرم

میدونست کھ با زور اینا رو بھم پوشوندن؟؟ 

این لباس ھا؟؟  میدونست کھ دارم میمیرم تو

در کسری از ...نکنھ فکر دیگھ ای در مورد بکنھ؟؟ نگاھش بھ خون نشست

ثانیھ دست و پاھاش شروع بھ لرزیدن کرد کھ ساالری گفت

!دستاشو باز کنید! من دارم میرم بیرون_

! رتاگھ مردی دستامو باز کن بییییی غیررر!!! کثااافت بی نااااامووووس_

! بخداااا میکشمت! میکشمت

بھ معنای واقعی کلمھ داغون ! صدای خش دار خسرو بھ تنم لرزه انداخت

!بود

احمد دست خسرو ! ساالری بی توجھ بھش قھقھھ زد و از اتاق خارج شد

!رو باز کرد و از اتاق رفت بیرون و درو قفل کرد

! خسرو مات و مبھوت بھ من زل زد

! منی کھ جرئت نداشتم قدم از قدم بردارم

! منی کھ پاھام دوختھ شده بود رو زمین

...سھ بار...دوبار...خسرو دستگیره درو باال پایین کرد یھ بار

مشت ھاشو کوبید رو در و فریاد کشید 

!! د یاااااال!  بااااز کن این درووو! حیییییوووون_

! کشیده و سعی کرد کھ در قفل شده رو باز کنھ دونم چقد عربده نمی

باالخره بھ خودم جرئت دادم 

خسرو؟+

! با شنیدن صدام انگار کھ بھش برق وصل کردن

ی انقد بھ در مشت کوبیده بود کھ خون از دست ھاشو جار! بھ سمتم برگشت

!بود شده

پریچھره؟؟_
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خواستم کھ سینھ ھامو  نمی! دستمو گذاشتم رو قفسھ سینم! انداختم پایین سرمو

! ببینھ

! کشیدم کھ اینطور جلوش ایستادم خجالت می

این چھ لباسیھ کھ پوشیدی؟؟ _

...سکوت کردم

....با توام؟؟ گفتم این چھ _

با صدای شکستن چیزی سر بلند کردم 

لباسیھ کھ پوشیدی؟؟؟_

! رو زمین کوبید  میز و صندلی گوشھ اتاق رو محکم

د دیونھ شده بود ھر چی وسیلھ ی شیشھ ای و گلدون و کتاب بود رو کوبی

...رو در و دیوار

! جا پر از شیشھ خورده شد ھمھ

بھ جلو قدم برداشتم و ھق زدم 

کنی؟؟ دیونھ شدی؟؟  خسرو داری چیکارا می+ 

! دست کرد تو موھاش و تا اونجایی کھ میتونست موھاشو کشید

درکش کنم؟؟ عاشقشی کھ معشوقش رو با این سر و وضع وسط   میتونستم

! مرد ھای مست و پاتیل دیده بود؟

میشد درکش کرد؟؟

! آخھ چررااا؟؟ لعنت بھ منی کھ تورو بھ این روز انداختم_

ھ نھ ی..دیگھ کم مونده بود بھش برسم کھ ناگھان سرشو بھ دیوار کوبید 

..گوشم پیچید  صدای شکستن جمجھ اش تو...نھ سھ بار..نھ دوبار..بار 

با وحشت نالیدم 

!خسرو توروخدا آروم باش یھ لحظھ بھ من نگاه کن+

 با این جملھ ام دست از کوبیدن سرش بھ دیوار برداشت بھ سمتم برگشت

جیگرم ! خون از سرش جاری شده بود و لباسش رو قرمز کرده بود

!شد خون
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نگاه کنم؟؟ بھ چی؟؟؟ بھ زنم کھ با این سر و وضع اینجا وایسادع؟؟_

مثل خودش فریاد کشیدم انقد بلند کھ حنجره ام خراش برداشت 

کنی میای از این وضعیت لعنتی راضیم؟؟  مگھ مقصر منم؟؟ فکر می+

 رو برداشتم و گفتم تیزی گلدون شکستھ

میفھمی؟ ! اومدی اینو میبینی؟؟ من داشتم خودمو میکشتم کھ تو+

جلوی چونم گرفتم و گفتم   دستمو

!دیگھ بھ اینجام رسیده+

نھ من باید ھمیشھ قرنطی! بھت گفتم نزدیکم نشو توام مثل من بدبخت میشی

! تنھا باشم باشم

مگھ ندیدی چطور نزدیکانم دونھ دونھ از بدبختی تلف شدن خسرو؟؟

و خودت گوش نکردی اومدی تو زندگیم منو برداشتی اوردی این سر دنیا ت

!شھری کھ غریبم ھیج جا رو بلد نیستم

!!تنھا گذاشتی رفتی  سر یھ موضوعی کھ کاری ھم نیست برنمیومد منو

بغض بھ گلوم چنگ انداخت بھ سختی آب ! صندلی رو صاف کردم و نشستم

دھنم رو قورت دادم سرمھ ای کھ تو چشمم رفتھ بود انگار داشت کورم 

میکرد با گوشھ لباسم چشمم رو پاک کردم و گفتم 

! یدیدی چھ بالیی سرم اومد؟؟ چرا رفتی خسرو؟ تو بھ من قول داده بود+

!قول دادی ازم مواظبت میکنی

س قول دادی کھ ھمیشھ ھمراه و ھمرازم باشی پ! قول دادی کھ دلمو نشکنی

چیشد؟؟

دستمو کوبیدم رو سینم و لب زدم 

تو ! از ھمیشھ بدبخت تر شدم خسرو! دارم آتیش میگیرم! سوزم دارم می+

!بھم گفتھ بودی خوشبختت میکنم

بھم گفتھ بودی کھ خوشبختی من زمانی شروع میشھ از اون روستا خارج 

...بشیم

! اما زدی زیر قولت

!نامردی کردی
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دونی چند روز کھ چشمم بھ دره کھ تو بیای و نجاتم بدی؟؟  می

!خیلی نامردی

تو ھم داغونم کردی ...زدی  توھم بھم زخم...تو ھم مثل بقیھ دلمو شکستی

…خوردم کردی

پس چیشد؟؟+

!میفھمی؟ خووووون! المصب دست رو دلم نذار کھ خونھ_

ر پوفی کشید دونھ دونھ دکمھ ھای پیرھن خونیش رو باز کرد و از تنش د

اورد گرفت سمتم و گفت 

!بپوش  اینو! خوش ندارم با این لباس ھا ببینمت_

تو مشامم  بوی عطر و خون! از خدا خواستھ لباس رو ازش گرفتم وپوشیدم

...پر شد چشامو بستم و نفس عمیق کشیدم

...تک تک سلول ھای تنم خسرو رو صدا میزد

برای شنیدن صدای ...برای بوسھ ھاش...دلم پر میکشید برای آغوشش

...ضربان قلبش

فکر کردی من ! لعنت بھ من و حال اونشبم! من نامردی نکردم پریچھره_

انقد نامرد و بی معرفتم کھ تورو تنھا تو مشھد رھا کنمو برم؟؟

خیابون ھا قدم زدم و سیگار  من فقط نیاز بھ تنھایی داشتم چند دقیقھ ای  تو

و  کشیدم وقتی برگشتم دیدم کھ چند نفر سوار ماشینت کردن عربده کشیدم

....دویدم طرفشون

مشت کرد و زیر لب غرید   رگ گردنش باد کرد دستشو

! بھ خدا نرسیدم! اما بھشون نرسیدم_

ھ اون تا سر خیابون دنبال اون ماشین دویدم و سوار تاکسی شدم اما انگار ک

!بی ناموسا متوجھ من شدن و ھر طور کھ شده از دستم فرار کردن

دونی چھ روزایی رو گذروندم؟؟ لعنتی می

لعن و نفرین کردم؟؟  خودمو  میدونم چقد

دونی چھ شبھایی تا صبح خودمو کتک زدم؟؟ می
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....نھ سھ بار...نھ دوبار.. نھ یھ بار! مردم! من از دوریت دق کردم پری

! زنده شدم  روزی ھزار بار مردمو

! حاال ھم کھ اومدم و وسط این آشغاال پیدات کردم

متوجھی؟؟! برمت بیرون من از اینجا می

 از جا بلند شدم اشکامو پاک کردم و قدمی بھ سمتش برداشتم وقتی بھش

چشماش زل زدم کھ گفت  رسیدم تو

!الھی من بمیرم و این غم تو چشمات رو نبینم_

رو پیشونیش رو پاک کردم خواستم  خون دستمو آوردم باال و با گوشھ آستینم

چیزی بگم کھ گفت 

پریچھره؟_

جانم؟؟+

و توروخدا راستشو بگ! این کثافت ھا کھ بھت دست درازی نکردن؟...اینا_

 تورو جان خسرو دست نزدن بھت؟؟ اگھ کاری کردن بگو تا سقف اینجا رو

!روی سرشون خراب کنم

! دھنم قفل شد! رسما الل شدم! آب دھنم رو قورت دادم

برای اینکھ بتونم حواسش رو پرت کنم گفتم ! چی باید میگفتم

کنی االن درد  خسرو ببین سرت زخم شده چرا با خودت ھمچین می+

نداری؟؟

دستمو رو موھاش بھ حرکت در آوردم کھ پسم زد و گفت 

!!!چرا از زیر جواب دادن در میری؟؟ جوابمو بده_

بھ چشم ھای خوش حالتش نگاه کردم و گفتم 

!ھیچکس بھم دست درازی نکرد خیالت راحت! نھ+

چشماشو ریز کرد و با شک نگاھم کرد 

!دروغ کھ نمیگی_

!نھ+

!بگو جان خسرو_
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!بود  تو دھنم جمع کردم قلبم بی قرار و آشفتھ لبامو

ازم نخواه کھ مجبور بشم بھ خاطرت قسم دروغ ! خسرو اینو ازم نخواه

!ازم نخواه کھ مجبور بشم بھت دروغ بگم! بخورم

!باتوام_

کنی؟؟ من مگھ تا حاال بھت دروغ گفتم؟؟  خسرو چرا حرفمو باور نمی+

 جون تو بیشتر از اینا برای من اھمیت داره کھ بخوام بھ خاطر ھمچین

!مسئلھ ای قسم بخورم

با لجبازی و تحکم گفت

...قسم بخور وگرنھ االن _

پریدم وسط حرفش و بھ آرومی پلک زدم دستمو بھ نشونھ ی آروم باش 

اوردم باال و گفتم 

!بھ جان خسرو بھم دست درازی نکردن! آروم باش! خیلیھ خب+

!خسرو با شنیدن این حرفم نفس راحتی کشید

 ولی من چی؟؟ منی کھ مجبور شده بودم جون عزیز ترین کسم رو بھ دروغ

! قسم بخورم

نشھ دروغ بگم و حاال داشتم از   پا  بھ مجبور شده بودم برای اینکھ خون

!غصھ میترکیدم

دستشو نوازش وار  رو صورتم کشید کھ گفتم

!از اون بی شرف گرفت ارسالن طالق منو+

چشماش برق زد و تو اون وضعیت لبخند رو لبش نقش بست و گفت 

! من از اینجا میارمت بیرون! خبر خوبی بود_

!خسرو نیستمممم! نشونم  بھ عزاشون خسرو نیستم اگھ ننشون رو

!چطور اینجا رو پیدا کردی؟+

!فعال باید بھ فکر راه فرار باشیم! بعدا برات تعریف میکنم_

!من بیرون داشتم شیشھ ھا رو میشکستم کھ ریختن سرم و اوردنم اینجا
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چیکار باید بکنیم؟؟+

!باید ببینیم چی پیش میاد! االن اصال مغزم کار نمیکنھ! نمیدونم_

و بھ با تموم شدن حرفش تقھ ای بھ در خورد و کلید تو قفل چرخید خسرو من

بھ ارسالن زل زد و گفت   پشت خودش ھدایت کرد و با اخم

ھمین االن از جلوی در میری کنار و ! دارم با زبون خوش بھت میگم_

ون اجازه میدی منو زنم از اینجا بریم وگرنھ بالیی بھ سرت میارم کھ ا

!سرش نا پیدا

ارسالن خندید و گفت 

مثال میخوای چیکار کنی؟؟ چھ کاری از دستت بر میاد اصال؟؟+

!این خونھ دارم کھ ھمشون مسلح ھستن؟ دونی چند تا آدم تو می

ار با فقط و فقط بخاطر اینکھ شرت رو کم کنی اجازه دادم کھ برای آخرین ب

پریچھره حرف بزنی شنیدی چی گفتم

من آب از ! تو در حدی نیستی کھ بخوای برای من تعیین تکلیف کنی+ 

!یھ کاری نکن سرتو گوش تا گوش ببرم! سرم گذشتھ

دوست داری خبرش کنم و !! دونی کھ امیر بھادر بھ خونت تشنھ اس می_

!در اضای یھ پول کالن تورو بھش تحویل بدم

!کنی داری با دم شیر بازی می

! برو دنبال زندگی خودت! دست بکش از این دختر! راه باز و جاده دراز

!تموم میشھ وگرنھ برات گرون

تو اتاق و دستاشو  ھای ارسالن ریختن خسرو خواست چیزی بگھ کھ آدم

گرفتن و از اتاق خارجش کردن جیغ کشیدم و صداش کردم و بھ سمتش 

! دویدم کھ ارسالن جلومو گرفت

درو اتاقو بست و گفت 

! فقط بھ خاطر امیر بھادر بود کھ کاری با اون خسروی الدنگ نداشتم +

!نمیومد دستم بھ خونش آلوده بشھ وگرنھ بدم

فر از االن تا آخر عمر چند ن! حاال ھم خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم

!کنن خسرو رو تعقیب می
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اگھ بخوای چموش باشی یا بھ حرفم گوش ندی و آبرو ریزی راه بندازی 

حالیت شد؟؟؟! خسرو رو میکشم و سرش رو برات میارم

! با عربده ی آخری کھ کشید موی تنم سیخ شد

! با وحشت نگاھش کردم الل شدم 

معاملھ خوبی بود مگھ نھ؟؟؟ 

! سو استفاده کردن و پول در اوردن از من در قبال زنده موندن خسرو

یا  اگھ مثل امروز باز ھم بھ سرت بزنھ کاری کنی! یادم رفت بعد بگم اینو+

بخوای بالیی سر خودت بیاری اونوقت خسرو جونت رو میارم باال سر 

پس حواست رو جمع کن خطایی ازت ! جنازه را تا با دیدنت زجر کش بشھ

من ھمیشھ انقدرا ھم  مھربون نیستم! سر نزنھ

!چی باید میگفتم؟؟ مثل ھمیشھ دھنمو بستم

! از دیدن خسرو ھم خوشحال بودم ھم ناراحت

دونستم باید چی بگم پس ساکت شدم خدا خدا میکردم کھ امشب کسی  نمی

! نیادپیشم

خواست با کسی حرف بزنم یا کسی کنارم باشھ  دلم نمی! اصال کشش نداشتم

....چھ برسھ بھ اینکھ

! امشب بھ خاطر داستان شما دونفر من مشتریمو از دست دادم_

! کنی دو روز بھت فرصت میدم خودتو جمع می

 اگھ یکبار دیگھ کولی بازی ببینم یا بخوای آبغوره بگیری اونوقت من

!دیگھ طاقتم طاق شده صبرم لبریز شده میزنم بھ سیم آخر! دونمو تو می

متوجھ شدی؟؟

اف مدتی بعد اطر! سرمو بھ نشونھ تایید تکون دادم لبمو بھ دندون گرفتم

نی نگاه کرد کھ تیکھ ھای شیشھ و گلدون و مجسمھ ھمھ جا ریختھ بود و م

م کھ لباس خونی خسرو رو پوشیده بودم آرایشم خراب شده بود موھام بھ ھ

!پیچیده شده بود و بی شباھت بھ سیم ظرفشویی نداشت

قدمی بھ عقل برداشت وگفت 
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! انتھای این راھرو اتاق ھست برو اونجا بخواب_

م از در بیرون رفت نفس راحتی کشیدم و رو صندلی نشستم برای بار ھزار

؟؟ بد شناسی تا چھ اندازه... اتفاقاتی کھ افتاد رو با خودم مرور کردم

 یعنی اگھ! خسرو برای ھوا خوری رفتھ بود کھ اون نامردا اومدن سراغم

منھ احمق اعصاب خسرو رو بھم نمی ریختم خسرو ھم اون وقت شب از 

!!زد بیرون خونھ نمی

د سراغم ھر چند کھ امر بھادر خونھ ما رو پیدا کرده بود و دیر یا زود میوم

.  ...و این اتفاق باالخره باید می افتاد

! اما ھیچکس خبر نداشت از دل من کھ پر از خون سیاه شده

! قلبم واقعا تو سینم سنگینی میکرد

!دلم ریش میشد. با ب یا آوردن قیافھ خسرو

و چشم ھایی ... لباس ھای پاره و خونی....صورت زخمیش...موھای بلندش

! کھ سرشار از مصیبت و اندوھھ

!کشی الھی بمیرم برات کھ بخاطر من انقد زجر می

بود و  از جا بلند شدم و از اون اتاق خفقان آور خالص شدم ھوا برام سنگین

!نفس کشیدن سخت شده بود

کوچیک تک نفره شدم بدون اینکھ  و وارد اتاق نقلی  و بھ انتھای راھرو رفتم

فقط اون لحظھ خواب ! تخت خوابیدم و چشمامو بستم کنم رو چراغ روشن

ده شاید میتونست چند ساعتی آرومم کنھ وگرنھ فکر و خیال داشت مثل خور

…وجودم رو میخورد

...دیگھ فکر کردن بھ زندگیم تمومم کرده بود

اقاتی ترجیح دادم بخوابم حداقل چند ساعت فراموش کنم کھ کیم کجام چھ اتف

.....تو زندگیم برام افتاده بود و 

رسیدم  رفت من بھ این نتیجھ می جالب این بود ھر چقد کھ زندگیم جلوتر می

 کھ ای کاش تو مرحلھ قبلی بودم
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ی ای کھ جون کنده بودم تا گذشتھ بود مرحلھ

...گذشت وخامت اوضاع بدتر و بدتر میشد ھر چند کھ ھر روز کھ می

!پیراھن خسرو با اینکھ خونی بود ولی باز ھم بوی خسرو رو میداد

!پیراھن رو بغل کردم و گذاشتمش نزدیک بینیم

....نفس عمیق کشیدم و چشمامو بستم و در دنیای بی خبری فرو رفتم

.

.

»دو ماه بعد«

!تمیز کردم و درش روقفل کردم  با وسواس زیادی اتاق زن ارسالن رو

...خواستم باز ھم گذشتھ تکرار بشھ  نمی

!باالخره آدم عاقل از یھ سوراخ دو بار گزیده نمیشھ

!البتھ اگھ بشھ بھ پریچھره ی بدبخت عاقل گفت

! تھمتی کھ بھم زده بود برام بس بود

ھا ھمین کھ بخاطر اینکھ از من زھر چشم بگیره بھم  تھمت زد کھ من طال

!شو دزدیدم

ھا بھ دو ھفتھ تمام من شکنجھ شدم تا اینکھ طال... کل خونھ بھم ریختھ بود

! پس اگھ نقشھ بود پس چی بود؟... طور مرتب عجیب و غریبی پیدا شد 

ت کھ ارسالن با اینکھ زن داده ولی باز ھم تو کف من بود و فقطم میخواس 

!اما من تیز تر این حرفا بودم! بھش پا بدم

 اوایل کھ مجبورم کردن! دو ماه از اوردن من تو این خونھ گذشتھ بود 

خواب کسانی کھ بخاطر چند ساعت خوشی این __برقصم و بعد ھم زیر

...ھمھ پول خرج میکنن

! پولی کھ میتونست تمام زندگی منو نجات بده

من ھم فقط و فقط بخاطر سالمت جون خسرو مجبور میشدم کھ بھ حرف ھا 

!و خواستھ ھای کثیف ارسالن بلھ بگم

م مخالفت ھای شدید من باعث اعصاب خوردی اون پیر مرد ھا میشد اونا ھ
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!گزارش منو بھ ارسالن میدادن

اره بعد از مدتی ارسالن از اینکھ من از چموشم عصبانی شد و منو از کاب

ری فعال تو این خونھ در حال تمیز کا...دونستم نقشھ اش چیھ خارج کرد نمی

و کلفتی بودم

خیلی وقت بود کھ از خسرو خبر نداشتم صبح تا شب کھ مشغول کلفتی و 

خواستم آخر شب فکر کنم تا سھ  کار کردن بودم بعدش ھم ھمین کھ می

...شماره نشده خوابم میبرد

!درست مثل روز ھایی کھ خونھ جواھر بودم

..نھ اجازه حموم کردن داشتم..نھ غذا بھم میدادن

!ھیچی بھ ھیچی..نھ حق حرف زدن

 دروغ چرا این روز ھا خیلی بھ پریچھره خونھ جواھر نزدیک بودم حال و

!احوالم دقیقا شبیھ بھ اونجا بود

خیلی وقت بود کھ مرگ فکر میکردم اما ارسالن و گل نسا بد جور منو 

! خوابید مخصوصا گل نسا کھ شب ھا کنار من می! زیر چشم داشتن

کنھ کھ این بار  میدونستم کھ ارسالن با این رفتار ھا داره منو مجبور می

دم ھر چون قبال کھ اونجا بو! خودم اصرار کنم کھ باز ھم برگردم بھ کاباره

گرفتم لباس خوب میپوشیدم غذای خوب میخوردم ھر  روز باید دوش می

ع خواستم رو فقط و فقط کافی بود کھ در خواست کنم اون موق چیزی کھ می

اما من ! کرد بود کھ ارسالن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو برام فراھم می

 دختری کھ ماه ھا حموم نرفت،غذای خوب نخورد،صبح تا....پریچھره بودم

 ھای جواھرو تحمل کرد و راه بھ راه از بقیھ کتک  شب کنایھ و زخم زبون

! خورد

! اصل من این بود

من سختی ! اصال برم سخت نبود تحمل کردن این روز ھای خونھ ارسالن

! زجر کشیده بودم! کشیده بودم

پیراھن خونی  بوی عطرش از روی اون! دلم برای خسرو لک زده بود
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! پریده بود ولی من دست از سرش برنمیداشتم

تنگیم خب باید چیکار میکردم؟؟ تنھا چیزی کھ با نگاه کردن بھش کمی از دل

! کاستھ میشد ھمین بود

ھ و امکان نداره کھ خسرو منو ھمینطور اینجا رھا کن! اما من امید داشتم

!میدونستم کھ حتما منتظر بھ فرصت مناسبھ کھ بیاد و نجاتم بده! بره

! زنم اون موقع اگھ بھم بگھ عقد کنیم دیگھ حرف نمی

! مخالفت نمیکنم! دیگھ ولی و اما نمیارم

! با جون و دل گوش میکنم  حرفاشو

نھ با ...با خیال راحت چقد خوب میشد اگھ با خسرو عقد میکردم اونم

!شناسنامھ قالبی

!نھ با رشوه دادن بھ عاقد

....واقعِی  واقعی

! منو خسرو مال ھم باشیم

! من زنش بشم و اون شوھرم

و یھ مثل روزھایی کھ با کلثوم ت...من دلبری   ناز کنم و اون نازکشم باشھ

کاش قدرش رو بیشتر ! آخ کھ چھ روز ھایی داشتم! کردیم خونھ زندگی می

!میدونستم

!تمام کارم شده بود رویا بافی کردن

م گاھی وقتا کھ تو حیاط پشتی لباس میشستم تصور میکردم کھ خسرو کنار

 نشستھ شروع میکردم بھ حرف زدن باھاش و انگار کھ از این دنیا خارج

!با اون خسروی خیالی خیلی حرف ھا داشتم کھ بزنم...میشدم

ن گل نسا چندین بار این صحنھ رو دیده بود و بھ ارسالن گفتھ بود کھ م

...دیونھ شدم

!شاید ھم دیونھ شدم! گفت راست می

ره؟؟ جز اینکھ درد تا عمق استخونم ب! اصال چھ فایده ای داشت عاقل بودن؟
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جز اینکھ فکر و خیال دیونم کنھ؟؟

!دیگھ برای عاقل بودن خیلی دیر شده بود

!کم حماقت نکرده بودم! کم اشتباه نکرده بودم تا بھ اینجای زندگیم

رفت؟؟  ھرچند از پریچھره ی روستایی با اون خانواده اش چ توقعی می

مگھ خانوم جون چی بھم یاد داده بود؟

پشت سرمو نگاه نکنم؟ جز اینکھ کلفتی شوھرمو  جز اینکھ وقتی میرم چشمھ

بکنم؟

ھر بالیی کھ سرم بیارن دم نزنم؟ خفھ شم؟

! چرا؟ چون من زنم

! حقمھ کھ عذاب بکشم! حقمھ کھ زور باال سرم باشھ

رفت؟ اونوقت از منی کھ از این مادر ھیچی یاد نگرفتھ بودم چھ توقعی می

!بھ وهللا کھ ھیچی! ھیچی

!عشقو یاد گرفتھ بودم! باز ھم من بودم کھ شعور حرف زدن داشتم حداقل

!من از این پریچھره ھیچ توقعی نداشتم 

روپاک کردم شیر آب رو  چنگی بھ لباس ھای توی تشت زدم و قطره اشکم

برم  چقد خوب بود کھ دیگھ اینجا نیاز نبود! باز کردم و مشغول آبکشی شدم

!چشمھ

! دیگھ نیاز نبود کھ این ھمھ راه این تشت سنگین رو روی سرم بذارم

!خانوم شما اینجایین؟_

از کجا شروع شده و   با صدای گل نسا رشتھ ی افکارم کھ اصال نمیدونستم

! بھ کجا ختم میشھ پاره شد

!ھوم+

کمک میخواین؟؟_

سر بلند کردم چند ثانیھ نگاھش کردم و گفتم 

مگھ اجازه ی کمک کردن بھم داری؟؟+

دستشو تو ھم گره کرد و گفت 

!نھ خانوم_
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نترس ! فقط میخوای کھ یھ چیزی ھمینطوری گفتھ باشی؟! پس چی میگی؟+

!کشی ھم ندارم._تم قصد خود__خودمو نکش

! حاال برو ھمھ رو مو بھ مو بھ اربابت گزارش بده

!انبار مرکزی آتیش گرفتھ رفتن اونجا! اقا ارسالن امشب نیستن_

از جا بلند شدم دستامو با لباسم خشک کردم و گفتم

چی شده؟؟ انبار؟ کدوم انبار؟؟+

...این...منظورم این ... من گفتم انبار؟؟ نھ ... م...م_

قدمی بھ سمتش برداشتم و گفتم

! نھ کسی میاد پیش من...من نھ جایی میتونم برم! ترسی؟ از چی می+

!حرفامون بین خودمون میمونھ

مکث کرد و بعد از چند ثانیھ گفت

راستش آقا ارسالن یھ انبار مرکزی دارو دارن کھ من شنیدم داروی _

!قاچاق وارد میکنن

نگاھی بھ اطراف کرد چند قدم بھم نزدیک شد و گفت 

! االن چھ سالی میشھ کھ تو کاردارو ھستن_

ون امروز کھ داشتم اتاق خانوم رو تمیز میکردم خیلی اتفاقی شنیدم کھ ا

! انبار آتیش گرفتھ

!آقا ارسالن سکتھ نکنن خوبھ

در بیاد گفتم  ابرویی باال انداختم برای اینکھ گل نسل از شک

!حاال اتفاقی برای خودش نیفتھ! براش ناراحت شدم+

!نھ خانوم فکر نکنم خودشون نزدیک برن تمام آدمھاشو با خودش برده_

!سری تکون دادم لبمو بھ دندون گرفتم

ھ گل نسا با دقت داشت کنکاشم میکرد برای اینک! شصتم خبر دار شده بود

!متوجھ خوشحالیم نشھ دوباره پشتمو کردم بھش و مشغول لباس شستن شدم

 !نمیدونم چرا مدام داشتم آتیش گرفتن انبار رو بھ خسرو ربط میدادم
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رت یعنی امکان داره کھ خسرو این کارو کرده باشھ کھ حواس ارسالن رو پ

!کنھ و بخواد منو از اینجا ببره بیرون؟

»تمام آدم ھاشو با خودش برده«

! مغزم اکو شد  جملھ ی گل نسا تو

! حتما بھ جز یکی دو نفر دیگھ کسی از خونھ مراقبت نمیکنھ

...پس میشھ کھ از اینجا خارج شد

گفت مطمئن بودم کھ  حسم بھ من دروغ نمی! پا بند نبودم از خوشحالی رو

! خسرو یھ جایی ھمین اطرافھ

ھا رو  دوباره رفتم تو فکر و اصال نفھمیدم کھ گل نسا کی رفتھ بود و لباس

!کی چطور شستھ بودم

!دستمو آب کشیدم و برگشتم داخل

زیر   سریع رفتم تو اتاقم و چند تا لباس و شناسنامھ گذاشتم داخل بقچھ و

!تخت قایم کردم

! ردمشکل زندگی من شده بود این بقچھ کھ باید از این شھر بھ اون شھر میب

! خیلی استرس داشتم

ا زمان حتم! قول داده بود کھ میاد و نجاتم میده! خسرو بھ من قول داده بود

!موعودش رسیده

! با پاھام رو می ضرب گرفتھ بودم

ھ حتی اگھ امشب خسرو ھم نیاد دنبالم خودم ھر طور کھ شده از این خون

!خارج میشم

 دونم کھ کار سختیھ حتی ممکنھ کھ خودم ھم گرفتار بشم و اوضاع از می

ھا  اما دیگھ فکر نکنم ھیچوقت از این موقعیت! اینی کھ ھست ھم بدتر بشھ

!پیش بیاد

! بار تونستیم فرار کنیم  منو خسرو دو

! این بار ھم میتونیم

!میدونم! دونم کھ خسرو بیرون منتظر منھ من می
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!واقعا  نمیدونم! این ھمھ اطمینان از کجا اومده بود؟ نمیدونم

ین تو ا! دیگھ ھوا تاریک شده بود باید شام زن ارسالن رو آماده میکردم

! خونھ ارسالن زنش رو بانو صدا میکرد

ص دوباره نگاھی بھ بقچھ کردم دقیقا پشت پتو گذاشتمش کھ زیر تخت مشخ

!نباشھ

از  گل نسا با این کھ بعضی وقتا گاف میداد ولی خیلی تیز بود ممکن بود

!نیتم با خبر بشھ

ستا و مطبخی کھ با مطبخ اون رو... از پلھ ھا رفتم پایین و وارد مطبخ شدم

یلی خونھ ای کھ با خسرو داخلش بودیم زمین تا آسمون فرق میکرد اوایل خ

! برام عجیب بود ولی االن دیگھ عادت کرده بودم

! شام رو حاضر کردم داخل سینی گذاشتم و بھ اتاق بانو بردم

نیدم تقھ ای بھ در زدم و منتظر موندم بعد از چند دقیقھ باالخره صداشو ش

! بیا تو_

نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم زیر چشمی نگاھش کردم نزدیک پنجره 

! ایستاده بود و تلفنو نزدیک گوشش گرفتھ بود

!شامتون رو اوردم! سالم خانوم+

بھ میز وسط اشاره کرد کھ آروم لب زدم 

!چشم خانوم +

خب؟؟ _

....

حاال چی میشھ؟؟_

....

خسارت زیادی بھ بار اومده؟؟_

....

باز ھم ! شده از دست کسی کھ کاری بر نمیاد خیلھ خب کاریھ کھ_

!خداروشکر کھ خودتون خوبین

....
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 غصھ! بھ بابام میگم بھ انبار دیگھ بھت بده! عزیزم نگران چی ھستی؟_

...نخور

لب توجھش بھ منی کھ بھ آھستگی مثل یھ الکپشت داشتم میز شام میچیدم ج

شد و گفت 

! برو بیرون ! ھی؟ چرا نمیری؟ اصال نیاز نیست میز بچینی_

ھم قفل کردم عقب عقب رفتم و  انداختم پایین دستامو جلوی پاھام تو سرمو

گفتم 

!چشم+

! از اتاق خارج شدم

!این طور کھ معلوم بود انگار کھ ارسالن تو بد دردسری افتاده

احتماال پای آژان ھم تو این قضیھ باز بشھ

!خدایا منو ببخش کھ از دیدن بدبختی کسی خوشحال شدم

! منو ببخش اگھ دل تو دلم نیست کھ زمین خوردن ارسالن رو ببینم

قو رو انقد زیاد کھ گاھی وقتا دلم میخواست یھ چا! ازش کینھ بھ دل داشتم 

!توی قلبش فرو کنم

ده اون قلب صاف مثل آینھ و زالل مثل آب خیلی وقت بود کھ سیاه و کدر ش

!بود

اگھ شما ھم ھر شب مجبور میشدید حرکت  دست ھای یھ مست الابالی رو 

در حالی کھ عمیقاً بھ کسی متعھد بودین و تک  روی بدنتون تحمل کنید اونم

دل  تک سلول ھای بدنتون اسم اونو صدا میزد  چھ حالی میشدین؟؟ کینھ بھ

گرفتین؟؟ نمی

اونشب ھم طبق روال ھرشب باالخره بعد از شستن ظرف ھای تمامی 

 اھالی خونھ از جملھ خدمتکار ھا باالخره چراغ مطبخ رو خاموش کردم و

!ازش خارج شدم

سھ تا از آدم  اکثر خدمتکار ھا خواب بودن با دقت بھ حیاط نگاه کردم دو

! ھای ارسالن کنار در کیشیک میدادن
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م این در حالی بود کھ ھر شب چند نفر تو راھرو بودن و ھر طرف حیاط ھ

!یھ نفر نگھبانی میداد

مگھ این خونھ چی داشت کھ باید انقد محافظ اینجا میبودن؟؟

کرده بودم اینکھ دستش تو خالف و  من خیلی وقت بود کھ بھ ارسالن شک

!باشھ....قاچاق و 

!وگرنھ این ھمھ محافظ برای چی بود؟

خانوم؟؟_

!با صدای گل نسا از جا پریدم

دستمو رو قفسھ سینم گذاشتم و با حرص گفتم

!عھ چیھ چی میخواااای؟؟ از ترس کم مونده بود سکتھ کنم! خانومو کوفت+

!ای وای توروخدا ببخشید_

پشت چشمی نازک کردم و گفتم 

چی میخوای؟+

ستور بانو د! فردا صبح زود باید بیدار شیم! اومدم کھ بگم بریم بخوابیم_

!داده فرش ھا رو بشوریم

پوفی کشیدم و گفتم 

! راه بیفت! خودم داشتم میومدم باال! خیلھ خب+

! کشھ آخرش یا من این گل نسا رو میکشم یا اون منو می

با اینکھ دختر مھربون و مودبی بود ولی چون مجبور بود از دستور 

ارسالن اطالعت کنھ خیلی رو اعصابم بود مخصوصا وقتایی کھ مثل جن 

!ظاھر میشد خیلی میترسیدم

 وارد اتاق کھ شدیم مثل شب ھای قبل خودمو رو تخت ولو کردم و تظاھر

!کردم کھ خیلی خستھ ام و بدن درد دارم

ھنوز نیم ساعت از خاموشی چراغھا نگذشتھ بود کھ صدای خروپف گل 

نھ می تونستم بخوابم! نسا بلند شد کالفھ بودم

و نھ می تونستم بیدار بمونم  
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وندم نیم خیز شدم و از جا بلند شدم پاورچین پاورچین خودمو بھ پنجره رس

و بازش کردم با خوردن نسیم خنکی بھ صورتم نفس عمیق کشیدم 

واقعاً بھ این ھوای تازه نیاز داشتم 

ھمھ جا در تاریکی و سکوت فرو رفتھ بود

ه بھ ماه نقره ای رنگ خیره شدم یعنی االن خسرو ھم بھ ھمین ماه نگا 

میکنھ ؟؟

!چھ حرفھا کھ دوست داشتم بھ ماه بزنم تا بھ خسرو برسونھ

ید االن برای رفتن زود بود ھمونجا کنار پنجره روی طاقچھ نشستم من با

من  امشب از اینجا میرفتم مطمئنم کھ دیگھ ھیچ وقت ھمچین موقعیتی برای

!پیش نمیاد

!خدایا کمکم کن از این خونھ برم بیرون

!کجا برم من اصال جایی رو بلد نبودم  کھ میخوام  اصال نمیدونستم

!بقیھ اش اصال مھم نبود برام! خواستم از اینجا خارج بشم من فقط می 

! حتی یھ قرون پول ھم نداشتم

! حاضر بودم تو خرابھ بمونم ولی اینجا نباشم

! سوسک و عقرب و سرما رو بھ این خونھ ترجیح میدادم خوابیدن تو

م دونم چند بار برگشتم بھ تختم دراز کشیدم ولی نتونستم چشم رو ھ نمی

...برگشتم  بذارم و دوباره بھ لب پنجره

! تا اینکھ مطمئن شدم کھ خواب گل نسا حسابی سنگین شده 

رو بھ سختی از زیر تخت بیرون کشیدم و در  آب دھنم رو قورت دادم بقچھ

حالی کھ روی انگشت ھای پا حرکت میکردم خودمو باالخره بھ در 

!رسوندم

م برای آخرین بار ھم بھ گل نسا نگاه کردم ھمین کھ خواستم قدم از قد

ر بردارم گل نسا غلت زد و زیر لب کلمات نا مفھومی گفت ھمونجا جلوی د

!تا مرض سکتھ رفتم

! گل نسا با اینکھ سن کمی داشت ولی خیلی بھ ارسالن وفا دار بود

ب دنیا رو روی سرم خرا! وای بھ وقتی کھ ارسالن از  نیت من متوجھ بشھ
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! کنھ می

! وابیدچند ثانیھ ھمونجا ایستادم گل نسا پتو رو روی سرش کشید و دوباره خ

کھ  نفس راحتی کشیدم دستگیره در رو بھ آرومی باال پایین کردم ولی درو

!باز کردم صدای جیر جیرش تو فضای اتاق پخش شد

....با وحشت بھ گل نسا نگاه کردم 

خ با دیدن چشم ھای بازش کھ از گوشھ ی پتو نگاھم میکرد خون تو مغزم ی

تھ و انگار چند ثانیھ طول کشید کھ متوجھ بشھ چھ اتفاقی داره می اف! کرد

یک دفعھ انگار کھ بھش برق وصل کرده باشن سر جاش نشست و با دقت 

! نگاھم کرد

!ی میشدنباید اینجور! باز ھم گند زدم....نھ! و من انگار کھ قلبم دیگھ نمیزد

صدای ضربان ! باید چیکار کنم  اصال نمیدونستم! سر جام خشک شده بودم

!قلبم سر بھ فلک کشیده بود

!از ترس نزدیک بود خودمو خیس کنم

!گل نسا از نفس ھای تندم متوجھ حالم خرابم شد

 اولش با دقت نگاھم کرد و بعد نگاھش قفل شد رو بقچھ ای کھ تو دستم

!گرفتھ بودمش

!باالخره سکوت سنگین بینمون شکستھ شد

!رفتی؟ خانوم؟؟ شما جایی می_

سعی کردم لرزش صدامو پنھان کنم ولی موفق نبودم 

!دارم میرم دستشویی...من+

ابرویی باال انداخت و گفت 

!با بقچھ میرین؟_

بقچھ؟؟+

 بھ بقچھ نگاه سرسری کردم و بھ مسخره ترین شکل ممکن خندیدم و گفتم

خواستم  لباسامھ می... این...این بقچھ! میگی؟؟ نھ چیزی نیست  اینو...آھا+

! بخوابم  میده نمیتونستم عوض کنم خیلی عرق کردم بدنم بو
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!نگران نباش من االن میام

قدمی بھ جلو برداشتم کھ گفت 

!کنی گوش ھای من دراز و مخملیھ؟ خانوم؟؟ شما فکر می_

!منظورت چیھ؟+

!داشتی فرار میکردی آره؟_ 

چین غلیظی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

! کی؟؟ من؟؟ مگھ من جایی رو دارم کھ فرار کنم؟! فرار؟+

د خیلھ خب من حرفتون رو باور میکنم ھمراھتون میام کھ لباس عوض کنی_

!شویی برید و دست

الزم نکرده مگھ من بچھ ام؟؟+

ھ رو گل نسا ھم از جا بلند شد قدمی بھ سمتم برداشت و دست دراز کرد بقچ

ازم بگیره کھ پشتم قایمش کردم و گفتم 

کنی؟؟ ھی چیکار داری می+

! اگھ قصدت فرار نیست بده! بده بھ من اونو_

! باید یھ جوری خرش میکردم, !چاره ای نداشتم

لبخند زدم و ملتمسانھ گفتم 

! برم بذار! ببین بھ خدا ھیچ مشکلی برات پیش نمیاد! تورو خدا بذار  برم+

من گول !مامور محافظت از شما کرده بود  بری؟؟ کجا؟؟ آقا ارسالن منو_

!خورم تورو نمی

د کھ با اینقدر این حرکت اتفاق افتا ..باز ھم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم 

!برخورد کمرم با دیوار دنیا رو سرم خراب شد

وان مھمترین چیز برای من شناسنامھ ای بود کھ قرار بود اسم خسرو بھ عن

!شوھرم بره داخلش

و گل نسا دست انداخت کھ بقچھ رو ازم بگیره مانع شدم خم شدم و بقچھ ر

ی نزدیکی ساق پام نگھ داشتم و سعی کردم کھ گل نسا رو ھل بدم کار ول

…نمیدونم یھو چیشد کھ گلدون شیشھ رو برداشتم و محکم کوبید رو سرش
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!با برخورد گلدون بھ سر گل نسا صدای خورد شدن شیشھ تو اتاق پخش شد

گل نسا جیغ کشید و دستشو رو سرش گذاشت و رو زمین ولو شد و از 

...ھوش رفت

! طولی نکشید کھ خون از بین موھای مشکیش روزمین جاری شد

دستم مونده بود  شده کھ فقط یھ تیکھ ازش تو ناباورانھ بھ گل نسا گلدون خورد

!نگاه کردم

من االن چیکار کردم؟؟ ...من

بی ھوش رو زمین  باورم نمیشد کھ من با گلدون زدم تو سر گل نسا و اون

! ریزی بود افتاد و در حال خون

!دنیا برام تیره و تار شد

من دستم بھ خون آلوده شد؟؟ آره ؟؟؟...من

رو خفھ  رو دھنم گذاشتم کھ صدای ھق ھقم  بغضم بھ شدت شکست دستمو

!کنم

! باید میرفتم  فرصت زیادی نداشتم

! منو ببخش....منو ببخش گل نسا

خداروشکر نگھبان ھا  اونشب ! از کنارش رد شدم و از در خارج شدم

! نبودن کھ شاھد این اتفاق باشن

روسریم رو جلوتر کشیدم و ھمینطور کھ   بقچھ رو محکم تو بغلم فشردم

! مدام بھ پشت سرم  نگاه میکردم در حال دویدن بودم

! بھ آرومی در حیاط رو باز کردم و وارد شدم

! دیگھ حتی راه برگشت ھم نداشتم... میلرزید  پام دست و

مدام صحنھ ی برخورد گلدون با سر گل نسا و افتادنش روی زمین از 

! جلوی چشمم رد میشد

!دیگھ شجاعت قبل رو نداشتم 

!پیچید صدای واق واق سگ ھا تو گوشم می

....توروخدا برو...نترس پریچھره برو...بھ سختی قدم اول رو برداشتم

...برو جایی کھ دست ھیچکس بھت نرسھ
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االن وقتش !بعدا وقت زیادی داری کھ بخاطر گل نسا خودتو سرزنش کنی

! نیست

بھ نیمھ ھای حیاط رسیدم دو طرف حیاط باغچھ بود و درخت کاشتھ شده 

!سنگ فرش بود بود وسطش ھم

مسیرم رو عوض کردم و وارد باغچھ شدم و از ال بھ الی درخت ھا 

ھر چقد کھ بھ در بزرگ خروج نزدیک میشدم حالم خرابتر ! حرکت کردم

!میشد

رو  دیگھ نا نداشتم نفس باال نمیومد کنار یکی از درخت ھا نشستم دستمو

کردم نگاھی بھ  قفسھ سینم گذاشتم غرق پیشونیم رو با آستین  لباسم پاک

!م کردمخونھ و پنجره ی اتاقی کھ تا ھمین چند دقیقھ پیش پشتش ایستاده بود

 بعد ھم با دقت بھ رو بھ روم زل زدم این طرف در کسی نبود ولی صدای

! سگ وحشی کھ نزدیک بود زنجیر پاره کنھ موی تنم رو سیخ کرده بود

!سگ ھنوز متوجھ من نشده بود پس برای چی انقد پارس میکرد

...صدای خش خشی پشت سرم شنیدم

ست با ترس بھ عقب برگشتم کھ ببینم چخبره کھ ناگھان دستی روی دھنم نش

.…و

! احساس میکردم قلبم داره تو دھنم میزنھ

دونستم پشت سرم چخبره و دست  نمی! ضربانش از ھمیشھ تند تر شده بود

! چھ کسی  رو دھنم قرار گرفتھ

گوشم نجوا شد حتی جرئت جیغ کشیدم نداشتم بعد از چند ثانیھ صدایی تو

! عشقم، نترسیا منم_

انگار کھ خون تازه تو رگ ھا ! با شنیدن صدای خسرو بند دلم پاره شد

! تزریق شد

خسرو آروم دستش رو از روی دھنم برداشت برگشتم سمتش و بھ آرومی 
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لب زدم 

!خسرو جانم؟ تویی؟ دورت بگردم+

دو میزد و اشکی شده بود  بھ چشم ھای پاکش کھ تو اون تاریکی شب دو

! چشم دوختم

!در یک حرکت خودمو تو آغوشش جا دادم

تو تاریکی وسط اون ھمھ درخت منو خسرو در ! ھیچکدوم حرف نمیزدیم

!از دو ماه؟ آغوش ھم چھ حرفی داشتیم بزنیم بعد

اشکامو پاک کردم و لب زدم 

....خسرو تو+

....با قرار گرفتن لب ھای خسرو روی لب ھام  حرفم نفسھ نیمھ موند

!انگار کھ منو بھ یھ منبع آرامش وصل کردن

وی از فضا و مکان خارج شده بودم اصال انگار کھ ر...قلبم آروم شده بود

!زمین نبودم

دستاشو دور کمرم حلقھ کرد و ! دستمو رو تھ ریشش بھ حرکت در آوردم

!آخ کھ چقد دلم برای عاشقانھ ھامون تنگ شده بود! خودشو بھم چسبوند

! خوردم کھ چرا قدر این لحظاتم رو ندونستم  آخ کھ چقد حسرت می

گاھی وقتا با خودم میگفتم کاش حداقل خسرو پیش روی میکرد و حسرت 

!یکی شدن تنم با خسرو بھ دلم نمیموند

....ای کاش

خسرو بوسھ ی ریزی رویی لب ھام زد پیشونیش رو بھم چسبوند و گفت 

!دارم میمیرم از دوریت! جان من_

!چشمامو بوسید و عاشقانھ نگاھم کرد

برای ...برای بار ھزارم از خدا خواستم کھ زمان ھمینجا متوقف بشھ

.…کنار ھم باشیم خسرو سالھای سال منو
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کی اومدی اینجا؟؟+

!از سر شب گوشھ حیاط منتظرت بودم_

 صدای پارس سگ از قبل ھم بیشتر شده بود نگاھی بھ تھ حیاط انداختم و

گفتم 

این سگ چرا ساکت نمیشھ؟ +

! منو دیده_

با وحشت گفتم

باید چیکار کنیم؟؟! حتما اون نگھبان ھای بیرون ھم متوجھ شدن+

!نگران نباش نگھبان ھا بی ھوشن_

شت دستشو تو جیبش برد و یھ پالستیک در اورد چند قدم جلو تر رفت و گو

!رو پرت کرد سمت سگ

!کنی خسرو؟ چیکار می+

تا لیس ھم ازش بزنھ بھ خواب  دو!داروی خواب آور ریختم رو اون گوشت_

!ره طوالنی و عمیق فرو می

!باید منتظر باشیم

تو دستش گذاشتم و گفتم سری تکون آدم دستمو

بوده؟؟ خسرو آتش زدن انبار دارو کار تو+

چینی بین ابرو ھای پر پشتش داد و گفت 

!چی؟ تو از کجا فھمیدی؟_

!یکی از خدمتکار ھا بھم گفت+ 

!اره کار من بود_

با بھ یاد آوردن گل نسا دوباره دلشوره گرفتم و با ناراحتی گفتم 

ز خسرو من یکی از خدمتکار ھایی کھ ارسالن بھش دستور داده بود کھ ا+

!من مواظبت کنھ رو کشتم

خسرو با چشم ھایی کھ داشت از حدقھ بیرون میزد گفت 

چی؟؟ تو چیکار کردی؟؟ _
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خسرو ! رو صورتم گذاشتم و بی صدا اشک ریختم  دستمو! بغضم شکست

دستشو رو شونھ ھام گذاشت و گفت 

!مطمئنی کھ کشتھ شد؟! گریھ نکن_

!با گلدون زدم تو سرش!دونم نمی+

 ھر کاری ھم کردی فقط برای! نگران نباش! شاید فقط بی ھوش شده باشھ_

!محافظت از جون خودت بوده

دستمو از روی صورتم برداشتم و گفتم 

!یعنی برای محافظت از خودم باید آدم بکشم+

 تو ھم...وقتی وسط یھ مشت وحشی ھستی نباید مثل بره باشی! آروم باش_

...مثل اونا باید گرگ باشی

خواست حرفش رو ادامھ بده کھ توجھش بھ سگی کھ بی حال رو زمین 

دراز کشید افتاد و گفت 

!دارو اثر کرد_

! دستمو محکم بگیر_

تند تند پلک زدم کھ گفت 

!پریچھره؟_

جانم؟+

رو بھ روم نشست موھامو نوازش کرد و صدای لرزون ! گوش کن بھ من_

و بغضی کھ سعی در مخفی کردنش داشت گفت

یم امیدوارم کھ مثل سری قبل خدا کمکمون کنھ کھ بتون! امشب،شب مھمیھ_

! سر خیابون دوستم تو ماشین منتظره! از این خونھ فرار کنیم

! ؟یا ھر اتفاقی کھ افتاد تو نباید  وایسی باشھ...اگھ ارسالن سر رسید

! باید بری

! خسرو من اگھ االن اینجام و دارم نفس میکشم فقط و فقط بخاطر توعھ+

!تم_این خونھ من داشتم خودمو میکش ھمون شب کھ تو اومدی تو

! بعد تو میگی فرار کن؟
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! کجا برم خسرو؟

! بدون تو کجا برم؟

کجا رو دارم کھ برم؟؟

!یکنھدونی این پریچھره با اونی کھ تو روستا بود زمین تا آسمون فرق م می

!یا با ھم زنده میمونیم...میریم امشب یا باھم می

دور صورتم قاب گرفت و گفت  دستاشو

حاضرم ! من حاضرم پیش مرگت بشم! تو جان منی!اینجوری نگو! ھیس_

!جونمو برات فدا کنم

با صدایی کھ اندوه و خستگی روحمو نشون میداد گفتم 

!!خسرو  خوام من فدایی نمی! خوام ولی من پیش مرگ نمی+

! خوام من عشق می 

از فرار ! از رفتن و نرسیدن! من خستھ ام خسرو! خوام آرامش می

...از گریھ کردن...کردن

! من از خانھ بھ دوش بودن خستھ شدم

از اینکھ ھمیشھ ...ره از اینکھ ھر جا میرم بخت بدم جلوتر از خودم می

!ترس از دست دادن دارم خستھ ام

... فقط تویی! من چیزی برای از دست دادن ندارم...تو تنھا امید منی

...دار و ندار منی میفھمی بھ معنای واقعی کلمھ تو

! پس کنارم باش

!چون قلبم خیلی شکستھ ممکنھ دستت رو ببره...روحمو نوازش کن

 بھت...تا وقتی کھ نفس میکشم باھات میمونم! من تا آخرش باھات ھستم_

!قول میدم

بوسھ ای رو پیشونیم کاشت و گفت 

!حاضری؟_

سری بھ نشونھ تاییدتکون دادم و گفتم 

!دوست دارم خسرو+

دستامو تند تند بوسید و گفت 
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!منم دوست دارم_

رو  لبخند زدم و پشت سرش راه افتادم ھمھ جا امن و امان بود سگ بیچاره

! نالید زمین افتاده بود و از الی چشماش بھ سختی داشت نگاه میکرد و می

خسرو آروم درو باز کرد و بعد از اینکھ بھ بیرون نگاه کرد گفت 

!بیا بریم_

رج برگشتم و برای آخرین بار بھ اون خونھ ی لعنتی نگاه کردم و ازش خا

…شدم

خسرو بھ آھستگی در آھنی سفید رنگ رو بست و بھ نگھبان ھای کھ ھر   

!کدوم بھ گوشھ ای افتاده بودن نگاه کرد

از استرس زیاد گلوم خشک شده بود آب دھنم رو قورت دادم کھ گفت 

!اگھ نمیتونی راه بیای بغلت کنم؟! عشقم تو حالت خوبھ؟_

فشردم و گفتم  دستشو تو دستم

! فقط زودتر از اینجا بریم! من خوبم خسرو نگران من نباش+ 

قدم بلندی برداشت و گفت 

!سر خیابون کھ برسیم دیگھ تمومھ!دیگھ زیاد نمونده! پس بدو_

قد دونم اون خیابون طوالنی بود کھ یا نھ ولی یادمھ کھ انگار ھر چ نمی

! رسیدم میدویدم بھ مقصد نمی

پری خوبی؟_

با نفس نفس گفتم 

!آره+

با دیدن ماشین خاموشی گوشھ ی خیابون لبخند زدم کھ خسرو گفت 

!رسیدیم_

رد شدیم و سوار ماشین شدیم فقط یادمھ   نمیدونم چطور از عرض خیابون

! کھ وقتی ماشین حرکت کرد از شیشھ ی عقب بھ اون خونھ نگاه کردم

بھ خسرو کھ داشت با نگرانی نگاھم میکرد چشم دوختم و گفتم 

!خسرو تموم شد؟+

525



روی پاھاش گذاشتھ  اشکی از چشماش چکید رو گونھ ی منی کھ سرمو

!بودم

!تموم شد...تموم شد پری....اره_

! توروخدا منو ببر جایی کھ دست ھیچکس بھم نرسھ+ 

!دیگھ نمیتونم! خسرو من دیگھ توان ندارم

! بس نیست برامون؟

!دیگھ آوارگی بسھ

خم شد و گفت 

!بھ خداوندی خدا قسم دیگھ نمیذارم! نمیذارم اتفاقی برات بیفتھ دیگھ_

!ھمین امشب از این شھر لعنتی خارج میشیم

لبمو با زبونم خیس کردم و گفتم 

!ببین کسی دنبالمون نیفتاده؟! خسرو من خیلی میترسم+ 

خسرو از شیشھ بھ عقب نگاه کرد و بعد از چند ثانیھ گفت 

ھ ب! اون انباری کھ من آتیش زدم حاال حاال ھا خاموش نمیشھ! نھ عزیزم_

....آژان ھا ھم خبر دادم ھمھ ریختن اونجا

لی ھر چند کھ ارسالن انقد نفوذی داره کھ نیفتھ پشت میلھ ھای زندان و

!ھمین کھ براش دردسر درست بشھ کافیھ

بھ راننده جوان نگاه کردم و گفتم 

مرد کیھ؟ خسرو این+

!یکی از دوستامھ_

یا بھ یاد آوردن چیزی گفتم

کنھ  ارسالن گفتھ بود کھ ھمیشھ چند نفر رو مامور می...خسرو میگم...خ+

ھ نکنھ اونا متوجھ فراری دادن من بشن و ب! کھ تا آخر عمرت تعقیبت کنن

!ارسالن خبر بدن

خسرو موھامو نوازش کرد و گفت 

! عشق مھربون من_
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! نگران نباش ھمھ ی اون احمق ھا رو فرستادم دنبال نخود سیاه

لبخندی از سر آسودگی زدم کھ گفت 

!باورم نمیشھ! ھنوز ھم باورم نمیشھ کھ کنارتم_

این مدت کجا بودی خسرو؟ +

 بعد ھم رفتم! ھمین اطراف دور و بر این خونھ پرسھ میزدم....ھمینجا _

! دنبال گند ھایی کھ ارسالن زده و متوجھ اون انبار دارو شدم

یھ  بھ معنای واقعی کلمھ! نمیدونی کھ چھ کار ھایی کھ تا بھ االن نکرده

!حیوونھ در جلد آدمیزاد

خسرو؟+

منتظر نگاھم کرد کھ گفتم 

!کدوم شھر میریم؟+

یھ جایی کھ دست ... نقطھ از تھران یکی از شھر ھای جنوبی دور ترین_

! ھیچکس بھمون نرسھ

! نھدیگھ کسی نباشھ کھ ما رو از ھم جدا ک... من باشم و تو! یعنی میشھ؟+

!یعنی میشھ؟

!معلومھ کھ میشھ_

!شد کم کم چشمام داشت سنگین می! چشامو بستم و نفس عمیق کشیدم

نقد خیلی وقت بود کھ ا...خیلی وقت بود کھ با خیال آسوده نخوابیده بودم

...آروم نبودم

!خدایا این آرامشو ازم نگیر

!ھاگھ قراره باز ھم بالیی سرم بیاد دوست دارم اون بال مرگ خودم باش

یعنی  خدا جونم برای یھ بارم کھ شده اجازه بده بفھمم عاشق بودن و رسیدن

! چی

 من اونشب قبل از اینکھ بخوابم برای خودم و خسرو آروزی عمر طوالنی

...کردم

..آرزوی تندرستی و سالمتی 

!آروزی زندگی و عشق جاویدان در کنار ھم
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ھمین کھ چشمام گرم شد صدای خسرو رو شنیدم 

!پریچھره؟خوابیدی؟_

کردم و گفتم  از الی پلک ھام نگاه

!نھ عزیزم+

!میخواستم یھ چیزی بھت بگم_

بگو؟+

و میشھ بھم قول بدی کھ تمام اتفاقاتی کھ تا بھ اینجا متحمل شدیم ر_

!فراموش کنی؟

....تلخ مثل سرگذشتی داشتم...خندیدم

خسرو این چندمین باره بھ ھم دیگھ این قول رو میدیم؟+ 

مچین ولی بھ جرئت میتونم قسم بخورم کھ این آخرین باریھ کھ ھ! نمیدونم_

...قولی بھ ھم میدیم

...از این بھ بعد دیگھ فقط قراره لحظات خوب تو ذھنمون ثبت بشھ

انگشت کوچیکش رو تو دستم گرفتم و گفتم 

ا قول میدم کھ شروع خاطراتم از روزی باشھ کھ ب! باشھ خسرو قول میدم+ 

...تو عقد کردم

ک شروعش از ازدواجمون باشھ و پایانش  عشق ابدی باشھ برای ابد و ی_ 

…روز

!از شنیدن این حرف ضربان قلبم رفت باال

!چھ جملھ ی قشنگی

...عشق ابدی تا ابد و یک روز

ودم انقد احساس خوبی از این جملھ گرفتھ ب! آخرین حرفی کھ شنیدم این بود

ال اما انقد خستھ بودم کھ اص...کھ ناخودآگاه چشمامو بستم و لبخند زدم

گرفتھ بود؛  کی و چطور خوابم  نمیدونم

.. اما یکی از شیرین ترین خواب ھای عمرم  اونشب بود

کھ در  شبی کھ باالخره بعد از دوماه با خیال آسوده و کنار دلبرم در حالی
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!کشیدیم تونستم بخوابم یک  فضا نفس می

پریچھره؟؟_

چشمم  با تکون ھای خسرو از خواب بیدارم شدم با خوردن نور آفتاب تو

سیخ سر جام نشستم  و با تعجب بھ اطراف نگاه کردم و گفتم 

!خسرو؟؟ صبح شده؟+

خندید و گفت 

!ظھر شده خانوم_ 

!وای دیونھ آخھ چرا بیدارم نکردی؟+

چطور دلم میاد بیدارت کنم وقتی مثل یھ  فرشتھ خوابیده بودی؟؟_

خواستم چیزی بگم کھ با صدای قار و قور وحشتناک شکمم با خجالت بھ 

!خسرو نگاه کردم  و ناگھان دوتایی پقی زدیم زیر خنده

خسرو گونھ ام رو نوازش کرد و گفت 

!ببین برات کلی خوراکی و مواد غذایی خریدم! دورت بگردم_

چشمام برق زد با محبت نگاھش کردم کھ ادامھ داد

!اتوبوس راه بیفتھ جا موندیم! پیاده شو_

!تازه اونجا بود کھ توجھم بھ  ترمینال جلب شد

ما ھنوز تھرانیم؟!خسرو؟؟ اینجا کجاست؟+

وس االن با اتوب! از تھران خارج شدیم! تمام شب رو  تو راه بودیم نھ  ما_

!میریم جنوب

چرا از ترمینال تھران  نرفتیم؟؟+

ما  چون ممکن بود آدم ھای ارسالن کھ متوجھ فرار ما شدن اونجا باشن و_

! گیر بیفتیم

!داره دیر میشھ پیاده شو

من خاطره خوشی تر این ترمینالھا ! بدون درنگ از ماشین پیاده شدم

! نداشتم

رو وقتی کھ امیر بھادر رو اینجا دیدم ولی خس...یادم افتاد سری قبل رو

...حرفمو باور نکرد
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شدیم شاید  اگھ اونجا مسیر رو عوض میکردیم یا از رفتن منصرف می

!ھیچکدوم از این اتفاقات نمی افتاد

ھنوز ھم ترس ! وقتی بھ اتوبوس رسیدیم با استرس بھ اطراف نگاه کردم

!داشتم

!من از این سفرھا خاطره خوبی نداشتم

ترسیدین؟؟ شما جای من بودین نمی

!مدت ھا بود کھ داشتم از تقدیر فرار میکردم

! این چندین بار بود کھ داشتم  از دست بقیھ فرار میکردم؟؟

!این فرار کردن ھا نتیجھ ای ھم داشت؟

مدتی  جز اینکھ چند ھفتھ اول آرامش قبل از طوفان رو میگذروندم و بعد از

 خواستم باور کنم دارم بھ آرامش میرسم  یھو دنیا رو سرم خراب کھ می

!شد می

!شد و دوباره فرار کردن شروع می

!اشمخستھ از  اینکھ باید تمام عمرم رو خانھ بھ دوش ب! من خستھ شده بودم

!خستھ از این گره ھای کور زندگیم

عزیزم؟؟ چرا ایستادی؟_

از فکر و خیال خارج شدم لبخند تصنعی زدم و گفتم 

!چیزی نیست+

خوام بھت قول مردونھ  ولی می! دونم کھ حالت بده می! ترسی میدونم کھ می_

 میخوام بھ جرئت قسم بخورم کھ دیگھ  روزای بدبختی و سختی تموم! بدم

! شد

!از اینجا بھ بعد زندگیمون دیگھ آسایش داریم

...آب دھنم رو قورت دادم و با شک نگاھش کردم

عدش من خسرو چند بار از این قول ھا بھم داده بود و ب! میتونستم باور کنم؟

بار ھا و بار ھا تا دم مرگ رفتھ و برگشتھ بودم؟؟ 

خواستم باز ھم دل خوش باشم و بعدش  نمی! باور کنم  نھ نمیتونستم...نھ
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!ذوقم کور بشھ! داغون بشم

سیل ! خسرو خرید بود رو خوردیم  سوار اتوبوس شدیم و خوراکی ھایی کھ

! عظیمی از فکر و خیاالت بھ مغزم ھجوم آورده بود

 بھ نظرم باید یھ چیزی رو بھت! پری دوست ندارم تو این حال ببینمت_

!بگم

منتظر نگاھش کردم کھ گفت 

! من چند روز پیش رفتم عمارت...راستش من_

دست و پام گز گز ! با این حرفش انگار یھ پارچ آب یخ رو سرم ریختن

! کرد

توچیکار کردی؟؟...تو...تو+

رفتی عمارت؟؟...رفتی کجا؟؟ من درسن شنیدم؟؟؟ تو... تو

ھمون جایی کھ بھ خونت تشنھ ان؟ 

کشھ و لحظھ شماری میکنھ واسھ  ھمون جایی کھ قاتل مادرت نفس می

!ریختن خون تو؟؟ آره خسرو؟

سری بھ نشونھ تایید تکون داد و گفت 

!من رفتم ...اره_

!خسرو خیلی حماقت کردی+

ھیچوقت نتونستی منو درک ...تو ھیچوقت! اره من حماقت کردم پریچھره_

!! کنی

اونم بی دلیل و تبعیض بین دو تا   نتونستی بفھمی کتک خوردن یھ پسر بچھ

!برادر یعنی چی

نکھ تو نمیدونی کھ کتک ھای کھ از جواھر مبھوذنمث و ھر بار بھ خیال ای

....مادرم چیزی تو دلش نیست  فراموش میکردم

آه کشید و گفت 

!تماگر چھ اون از من متنفر بود اما من اونو واقعاً مادر خودم میدونس_

دارم؟؟  من چی از امیر بھادر  کم خیلی وقتا با خودم میگفتم مگھ
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! رو یادمھ پربچھره من ھنوز گشنگی ھای کودکیم

! من ھنوز ترس از جواھر رو یادمھ

گناه من چی بود؟؟ 

زجر   چون بچھ اش مرده بود باید منو کھ از ھمھ چیز بی خبر بودم رو

!میداد؟

!من ھنوز تحقیر و کتک خوردن ھای کلثوم رو یادمھ

 من ھیچوقت خودمو بھ خاطر روز ھای کھ احمقانھ سعی میکردم دل جواھر

!! نمیبخشم.... کھ بھ خیال خودم مادرم بود روبھ دست بیارم

 وقتی فکر میکنم کھ تمام این مدت جواھر بھ قصد خالی کردن عقده ھاش

! پاره کنم  دلم میخواست گلوش رو..کلثوم بیچاره رومیزد

!حاال تو بھ من میگی حماقت کردم؟

پس باید چیکار میکردم؟؟ 

 ..امیر بھادر کھ برای بار ھزارم بھم نارو زد و مادرمو کشت 

...تورو ازم گرفت

...رو زجر کش کرد جواھری کھ مادرم

!خالی مونده بود...و خونھ ی عشقی کھ بدون تو

! نھ نمیدونی چون مرد نیستی! دونی من چھ حالی داشتم؟ می

!مرد  نیستی کھ بدونی غیرت یعنی چی

! نگاھی بھ رگ گردنش کردم! دستشو مشت کرد

! صورتش از شدت عصبانیت سرخ شده بود

کالفھ دستی تو موھاش کشید و گفت 

مونم دیگھ دلیلی نداشت کھ تو تھران آواره ب!  من رفتم کھ انتقام بگیرم_

!وقتی کھ تو پیشم نیستی

با ناراحتی بخاطر گذشتھ اش گفتم 

تونستی جواھر رو ببینی؟؟! خب؟ بعدش چیشد؟+

کمی مکث کرد و گفت 
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! آره دیدمش_

دھنم جمع کردم و گفتم  لبمو تو

امیر بھاددرر چی؟؟...امیر+

!کشتم... اونو...من اونو...من_

ناباورانھ نگاھش کردم و لب زدم 

!دوباره بگو! چی؟ متوجھ نشدم+

  وبالیی ھایی کھ این ھمھ سال سرت اورد  ...من برای تقاص خون مادرم_ 

! چاقو رو توی قلبش فرو کردم...داد  بھمون  بخاطر زجری کھ

!انقد این خبر ناگھانی بود کھ مغزم قفل شد

!باورم  نمیشد

...تو..تو..خسرو +

ی شاید ازم دلخور باش! دونم کھ باور کردنش برات خیلی سختھ می! میدونم_

...کھ 

پریدم وسط حرفش و گفتم 

دلخور؟؟ خیلی دلم میخواست خودم اونشب کنارت بودم و اونو بھ درک +

!!واصل میکردم

! دونی خسرو اون فقط یھ حیوان در جلد انسان بود می

...فقط ھمین و بس

رو  بزرگترین آرزوم این بود کھ روزی تقاص تمام بدبختی ھایی کھ کشیدیم

! ازش بگیرم

!اما تو زودتر از من اینکارو کردی

!ازت ممنونم

 !برادرم بتونھ زندگی رو برام راحت تر کنھ  کردم کشتن ھیچوقت فکر نمی_

  شاید اگھ دیگھ نزدیکت نمیشد و بالیی سرت نمی اورد میتونستم

...ببخشمش

!کسی بھت چپ نگاه کنھ دخلشو میارم! ولی تو خط قرمز منی

!چطور اینکارو کردی خسرو؟+
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! باھم درگیر شدیم_

! نمیدونی کھ چقد التماستم کرد کھ ببخشمش

! اما دیگھ برای این چیزا خیلی دیر شده بود

جواھر چی؟+

با دقت تو صورتم نگاه کرد و گفت 

! آتیشش زدم_

رو براش   کل اون عمارت کوفتی رو بنزین ریختم و  دریک حرکت جھنم

! درست کردم

!تونست از اونجا فرار کنھ اما صورتش و بدنش بھ شدت سوخت

!من انتقام خودمو و خودتو ازشون گرفتم پریچھره

 برای اون ارسالن ھم یھ دردسری درست کردم کھ چندین و چند سال کار و

!زحمتش رو بھ باد داد و تمام اعتبارش پیش رقبا از بین رفتھ

...سر دنیا برمت اون حاال ھم دارم می

...فقط من باشم و تو

!دیگھ کسی نیست کھ  زندگیتو خراب کنھ

!کسی نیست کھ تھدیدت کنھ

!کسی نیست کھ بخواد خوشیتو خراب کنھ

اونم تو اون وضعیت برای من آسون  کنی دیدن  تو فکر می پریچھره تو_

بود؟؟

 اشکامو پاک کردم و گفتم

اگھ اتفاقی ! خسرو تو خودتو بھ خاطر من تو خطر انداختی آخھ چرا؟+

برات می افتاد چی؟

ن یادتھ بھت میگفتم تو ھمھ  او! رسیدم از عشقت میمردم من اگھ بھت نمی_

یادتھ بھت میگفتم کھ شب و روز ! خوام؟ چیزی ھستی کھ من از این دنیا می

برای خوشبختی و دیدن خنده ی از تھ دلت تالش میکنم؟؟ 

من ھم از اینکھ آخرش حسرت عشقت ! من ھم بھ اندازه تو ترس داشتم
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! تودلم بمونھ میترسیدم

!یعنی  دیگھ کسی نمیاد کھ کتکم بزنھ؟! خسرو من باورم نمیشھ+

!کسی نمیاد کھ داغ دلمو تازه کنھ؟

!یعنی دیگھ قرار نیست برای اینکھ خوشبخت باشم فرار کنم؟

آره خسرو؟؟! یعنی این آخرین مسافرت و مھاجرت ماست؟

چشماش اشکی شد و گفت 

خوام گذشتھ رو  این آخرین باریھ کھ ازت می! این آخرین فرار ماست!اره_

...فراموش کنی

!خوام بھم  اعتماد کنی آخرین باریھ کھ ازت می

!با قلبم بھت اعتماد دارم! من تا آخر عمرم بھت اعتماد دارم خسرو+

دستامو گرفت و گفت

؟!کی میشھ کھ عروسم بشی_

شیطون خندیدم و گفتم 

!ھر وقت کھ تو بخوای+ 

!خواستم چیزی بگم کھ بعض بھ گلوم چنگ انداخت

! این اشک چی بود؟

...تمام احساساتم باھم قاطی شده بود

...رھایی...عشق و خوشحالی

!برای اولین بار تو  تمام زندگیم خالی از ھر گونھ استرس بودم

خسرو؟+

جانم؟_

! از خانوادم خبری داری؟+

سرشو انداخت پایین و گفت 

...شربت... و ...گل اندام ازدواج کرد_

چینی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

شربت چی؟؟ +

...شربت_
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! بند دلم پاره شد...کالفھ نگاھم کرد

ون ا...درستھ کھ خانواده ام  بدترین دشمن ھای زندگی من بودن اما شربت

!تنھا کسی بود کھ ھیچوقت حتی یھ بار ھم دلم رو نشکستھ بود

دستمو رو یقھ ی خسرو گذاشتم و گفتم 

!شربت چیشده؟+

ام مثل تم...مثل تو...مثل من! از مردم شنیدم کھ میگفتن اون ھم عاشق شد_

!آدم ھایی کھ تو زندگیشون عاشق میشن

برای خاستگاری شربت کھ پدر   یھ پیر مردی کھ چند تا بچھ داشت اومد

مادرت قبول کردن اونجا بود کھ شربت از پسر رعیتی کھ عاشقش بود 

…کنھ و حرف میزنھ و این خبر از خونھ بھ بیرون درز پیدا می

پریدم وسط حرفش 

کنھ؟؟ یعنی چی ک بھ بیرون درز پیدا می+

رو  مستقیم تو چشمام نگاه نمیکرد  و مدام نگاھش! آب دھنش رو قورت داد 

!میچرخوند

!احساس میکردم میخواد از زیر جواب دادن بھ سوالم در بره

با دستپاچگی گفت

اون روستا و عمارت جز بدبختی برای ما چیزی داشت ! اصال ولش کن_

!مگھ؟

!اصال چرا باید مدام در مورد اون خراب شده حرف بزنیم؟

!اگھ اونجا خوب بود کھ ما آواره و آالخون واالخون نمیشدیم

اموش قبال ھم بھت گفتم اگھ میخوای از زندگی لذت ببری باید گذشتھ رو فر

!کنی

ون سری بھ نشونھ ی کالفگی تکون دادم و نفسم رو پر سر و صدا دادم بیر

و گفتم 

کنی؟؟دارم میگم بگو ببینم چیشده؟؟  خسرو چرا داری بحثو عوض می+ 

!داشتی در مورد خواھرم حرف میزدی تو
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کمی من من کرد و گفت 

دونم کھ گل اندام  بھ این  نمیدونم دقیق از کجا درز پیدا کرده ولی اینو می_

! قضیھ بی ربط نیست

ابرویی باال انداختم و گفتم 

!  دونم این حسادتش رو از کی بھ ارث برده من نمی!  دختره ی عقده ای+

...حاال  گل اندام با کی ازدواج کرد با ھمونی کھ

پرید وسط حرفم و گفت 

پا پس  بعد از فرار ما و پخش شدن رابطھ منوتو اون خانواده ھم! نھ_

نش گل اندام ھم سنش باال بود یھ پیرمردی کھ سھ تا بچھ داره و ز! کشیدن

!فوت شده اومده خاستگاریش و پدر مادرت ھم راضی شدن

...سکوت کردم

....رسھ بھ منزل نمی ھمیشھ گفتن بار کج

...گره ی کور! گل اندام از روز اول تو زندگی و بخت من گره انداخت

. رمثل امیر بھاد....مثل زلیخا...ھمیشھ سنگ جلوی پام انداخت مثل جواھر

...چشم دیدن منو نداشت

!حاال ھم کھ گیر داده بھ شربت

نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

!یعنی گل اندام ھمھ جا پخش کرده کھ خواھرش خاطر خواه شده+

! آره_

! البتھ االن از بعضیا شنیدم کھ خیلی پشیمونھ

!کنھ پشیمونی چیو درست می....اما چھ فایده

چرا خسرو انقد از افعال گذشتھ استفاده میکرد؟؟! سیخ سر جام نشستم

منظورت چیھ؟؟ مگھ دردسر درست شد برای شربت؟؟+

پریچھره تو مثل اینکھ فرھنگ و مغزھای کوچک زنگ زده ی مردم _

اونجا رو فراموش کردی؟؟ 

د؟؟ مگھ یادت نیست کھ بخاطر یھ ھم صحبتی ساده چھ قشقرقی بھ پا شده بو
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کنی وقتی کھ شربت خودش رسما جلوی پدر مادرت گفتھ من  حاال فکر می

خاطر خواه شدم چی میشھ؟؟

زدم و گفتم . ناخودآگاه پوزخند

کنھ و میرن سراغ  حتما حشمت یا مظفر رگ غیرت نداشتھ اشون باد می+

!!ھھ! میکشھ وشربت خونبس میشھ زنھ اونو حشمت می! اون پسره

خسرو با ناراحتی نگاھم کرد و گفت

ط ببین فق! میدونم کھ حرف زدن از اون روز ھا آخر عاقبت خوشی نداره_

!بیخیال شو! کنھ ناراحتت می

با بی تفاوتی گفتم 

!میتونم حدس بزنم کھ سر شربت چی اومد+

چینی بین ابروھاش داد و منتظر بھ لب ھام چشم دوخت کھ گفتم

!حتما آقام مجبورش کرده زن اون پیر مرد بشھ+

!میبینم کھ پول زیاد زیر زبونش مزه کرده

!حاال ھم شربتو...بعد گل اندامو...فروخت  اول کھ منو

!داماد ھای سن باال و پولدار! چھ پدر خوب و دلسوزی

!کاش حداقل شربت رو با گاو و گوسفند معاوضھ نکرده باشھ

پدری کھ حاضره ! چھ سناریوی تلخی! سکوت کرد و بھ فکر فرو رفت

ی دخترش بخاطر یھ لقمھ نون تحقیر بشھ،کتک بخوره، از صبح تا شب حمال

اصال دخترش بره بمیره ولی در اضای اون دختر صاحب مال و ...کنھ 

!منال بشھ

یعنی ارزش یھ تیکھ زمین و چھار تا اشتر از پاره تنش بیشتر بود؟؟

درست گفتم ؟؟+

!شربت اصال ازدواج نکرد! نھ_

یعنی چی؟ مگھ نمیگی خاستگار داشتھ؟؟+

...اون...اون پسره...راستش با اون پسر فرار کرد...راستش_

اون پسره چی؟؟+

ھمون ...آقات شربت رو پیدا کرد و ھمون شب! موفق نشد فراریش بده_
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...شب

چھ زجری میکشید برای اینکھ این حرف ھا ! عرق پیشونیش رو پاک کرد

! رو بھم بزنھ

ھمون شب چی خسرو؟؟! جون بھ لب شدم+

لب ھای خشکش رو با زبون خیس کرد و گفت 

!!!ھمون شب آقات و داداشات شربت رو کشتن و تو باغچھ دفنش کردن_

! انگار کھ یھ پارچ آب داغ رو سرم خالی کردن 

!من چی شنیدم؟

!حرکت قطره ی عرقو روی کمرم احساس کردم...بدنم خیس عرق شد

چندین و چند بار جملھ اش رو تو  ذھنم مرور کردم 

»آقا و داداشات شربت رو کشتن و تو باغچھ دفنش کردن«

»آقا و داداشات شربت رو کشتن و تو باغچھ دفنش کردن«

پریده و چشم ھای نگران خسرو گرفتم و رو   و نگاھمو از چھره ی رنگ

!صندلی ولو شدم

زیر لب تکرار کردم 

»آقا و داداشات شربت رو کشتن و تو باغچھ دفنش کردن«

خاطرات کودکیم با شربت مثل فیلم از جلوی چشمام رد ....چشمامو بستم

..شد

...بدن الغر و نحیفش! قیافھ ی مظلومش

...کار کردن ھامون...خالھ بازی ھامون.... لبخند مھربونش

ت انگار کھ کسی دستش رو گذاشتھ رو گردنم و داش! نفسم بھ شماره افتاد

!کرد خفھ ام می

اما ...ھیقھ ی لباسم رو با دستم آزاد کردم شاید از این حس خفقانم کمتر بش

!نمیشد

!نھ خدایا این امکان نداشت مگھ نھ؟! کردم من باور نمی

حیاط خونھ اش دفن کنھ؟؟  مگھ میشھ کھ یھ پدر بچھ ی خودشو بکشھ و تو
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مامانم؟؟ مامانم اون لحظھ کجا بوده ھا؟ 

! نکنھ دست اونم تو خون شربت آلوده باشھ

!آخ خواھر مھربونم! آخخخخ شربت

!قطره قطره اشکام چکید رو گونھ ھام! حالم دست خودم نبود

یدی؟چرا  انقد زجرمو م! خدایا ما کھ بھ دنیا اومدنمون دست خودمون نبود

!شربت حتی از من ھم کوچک تر بود

ھمون گل رز ھایی کھ یوسف ...مثل عمر گل رز...چقد عمرش کوتاه بود

...برام 

خواستم باز ھم برگردم بھ خاطراتی  نھ نھ من نمی! تند تند تکون دادم  سرمو

!کھ برای فراموش کردنش جون کندم،زجع زدم، عذاب کشیدم کتک خوردم

!خسرو دست ھامو گرفت و بوسھ ای رو پیشونیم زد

در بطری رو باز کرد گرفت جلوی دھنم و مجبورم کرد کھ چند قطره 

چی  بخورم اما ھنوز یکی دو دقیقھ نگذشتھ بود کھ حالت تھوع گرفتم و ھر

…کھ خورده و نخورده بودم رو باال اوردم

ای کاش ...کردم ای کاش ھیچوقت در مورد اون روستا از خسرو سوال نمی

!پرسیدم کھ چھ بالیی سر آدم ھا اومده ھیچوقت ازش نمی

اصال بھ من چھ ربطی دلشت؟ مگھ بقیھ در مورد سرگذشت من فکر 

میکنن؟؟

!اصال مگھ براشون مھمھ کھ چھ بالیی سرم  میاد؟

!گفتنش تو گوشم اکو شد» آبجی،آبجی«صدای ! اما شربت خیلی مظلوم بود

رو  خسرو پالستیک رو از جلوی دھنم کنار کشید و با دستمال دور لبم

فر توجھ تمام مسا! و من از خجالت برای بار ھزارم بلند ھق زدم! کرد پاک

!ھا بھ سمتم جلب شد

خسرو برای اینکھ جو رو آروم کنھ گفت 

! ریھبعد ھم میزنھ زیر گ! خانومم ھر وقت کھ سوار ماشین بشھ باال میاره_

!کشم خجالت می  میگھ از بقیھ
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ھر کدوم از مسافر ھای صندلی عقب و جلومون یھ چیزایی گفتن کھ من 

!انگار کھ اصال دیگھ تو این دنیا نبودم! نشنیدم

!ببره و تو حیاط دفنت کنھ  رفتم بھ روزی کھ خالم گفت آقات میخواد سرتو

! تم؟اون روز ھا چھ حالی داش! با یادآوری اون خاطره قفسھ سینم تیر کشید

! چقد بھ خاطر این دروغش عذاب کشیدم؟؟ چقد ترسیدم

منھ دختر بچھ  از مردن چھ تصوری داشتم؟ 

!اونم مردن بھ دست پدرم

حاال شربت چی کشیده؟؟ چھ حالی شده وقتی کھ فھمیده قراره بھ دست 

!عزیزترین آدم ھاش بمیره

سرمو رو سینھ ی خسرو گذاشتم کھ گفت 

م این چھ گوھی بود کھ من خوردم؟؟ مگھ بھت نمیگم در مورد اونجا از_ 

سوال نکن؟؟ مگھ نمیگم بذار زندگی خودمون رو بکنیم؟؟

! غلط کردم پریچھره نگام کن ببین

سرمو از سینھ اش جدا کرد و دستاشو دور صورتم قاب گرفت و شمرده 

شمرده گفت 

ی تو گریھ کنی اون زنده میشھ؟؟ آره؟ چھ درد! جون خسرو اینجوری نکن_

دوا میشھ؟

ره؟؟ اصال میخوای بگم اتوبوس وایسھ برگردیم از پدرت انتقام بگیری؟؟ارر

آخھ بگو من چھ خاکی تو سرم بریزم؟؟ 

!من طاقت دیدن اشکاتو ندارم دیونھ میشم تورو خدا گریھ نکن

 دستمو مشت کردم و کوبیدم رو سینش و در حالی کھ صدام لحظھ بھ لحظھ

رفت گفتم  باال تر می

چی داری میگی؟؟؟خسرو تو چی داری میگی؟؟ عمق فاجعھ رو میتونی +

!بفھمی؟

ز خونھ د اخھ اگھ توی لعنتی منو تنھا نذاشتھ بودی و دیونھ نشده بودی من ا

! ارسالن سر در نمی  اوردم و تو از اون روستا

اصال رفتی اونجا فضولی کنی کھ ببینی چیشده؟؟ اصال بھ تو چھ ربطی 
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داشت؟؟

!!!میفھمی؟؟ تو! ھمش مقصر تویی

! میپاشی  حاال ھم بھ جای اینکھ آرومم کنی داری نمک رو زخمم

! کنمآره با گریھ ی من اون زنده نمیشھ ولی حداقل من یکی از غصھ دق نمی

و بغل نگاه از  چھره خسرویی کھ ناباورانھ داشت نگاھم میکرد گرفتم دستام

!مچالھ شدم و اشکامو پاک کردم  کردم و تو صندلی

قفسھ سینم از شدت ! تو دھنم جمع کردم  جلوتر کشیدم و لبامو  روسریمو

!خشم باال پایین میشد

زیر چشمی بھ خسرویی کھ ھنوز ھم داشت مات و مبھوت نگاھم میکرد 

!کردم و سریع بھ جلو خیره شدم

تو چھ گناھی کردی کھ باید تقاص بدبختی ھای خانواده ! خسروی بیچاره

منو پس بدی اخھ؟؟ واقعا چھ گناھی کردی؟

!پشیمون شده بودم! من چقد بی چشم و رو بودم

ز ا! از اینکھ خوبی ھای خسرو بھ چشمم نمیومد! از رفتار احمقانھ ام  

!اینکھ انقد خوب بود و خوبی کرده بود من فکر میکردم وظیفشھ

!دخسرو نگاه ازم گرفت و بھ صندلی تکیھ داد و از شیشھ بھ بیرون زل ز

کنھ و خودشو  میدونستم کھ اونم داره حرف ھای منو تو ذھنش حالجی می

کنھ کھ چرا واسھ نجات دادن من زندگیشو بھ خطر انداخت کھ  لعنت می

!آخرش من ھمچین حرفی بھش بزنم

و ولی من عجیب آروم شده بودم انگار کھ ھر چی دق و دلی داشتم سر خسر

نگاھی بھ اطراف کردم اتوبوس کی بھ راه افتاده بود؟؟ ! خالی کردم

ک دیگھ گریھ ام قطع شده بود و فقط فین فین میکردم؛ خسرو دیگھ حتی ی

! دلشو شکستھ بودم! حق داشت!بار ھم بھم نگاه نکرد

! سوخت بستم سرمو بھ صندلی تکیھ دادم و چشامو کھ بخاطر گریھ زیاد می

ھنوز کامال بھ خواب نرفتھ بودم کھ صدایی شنیدم 

!اگھ کسی میخواد نماز بخونھ یا دستشویی بره پیاده بشھ_
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و حتما خسر! باز کردم و پتویی کھ روم کشیده شده بود نگاه کردم  چشامو

!انداختھ رو پاھام

گفتم  بھش نگاه کرد و

!خسرو پیاده نمیشی؟+

بدون اینکھ نگاھم کنھ سری بھ نشونھ نھ تکون داد کھ گفتم 

خودم تنھایی برم؟؟! من دستشویی دارم+

!بی تفاوت نگاھم کرد و از جا بلند شد

!تا حاال انقد ناراحت و سرد ندیده بودمش! دلم ھری ریخت

من ھم از جا بلند شدم قدمی بھ عقب برداشتم کھ با صدای ضعیفی گفت 

!پشت سرم بیا_

!خواستم دستشو بگیرم کھ پسم زد

آخھ مگھ یھ آدم چقد توان داره؟؟ ! تو رو خدا درکم کن! نکن خسرو

! دیگھ طاقتم ندارم! بخدا کھ دیگھ ظرفیتم پر شده

اومدیم رو بھ روی سرویس ایستاد و گفت  از اتوبوس کھ بیرون

!اینجا منتظرم برو_

بھ چشماش نگاه کردم خواستم چیزی بگم کھ گفت 

!با تو نیستم؟ برو  مگھ_

! لعنت بھت پریچھره!سرمو پایین انداختم و بھ سمت سرویس حرکت کردم

!گند زدی

! آخھ احمق مگھ جز خسرو کسی برات مونده؟

ھمینطور میخوای ! زدی؟؟ مگھ تو نبودی کھ واسھ خاطر دیدنش لھ لھ می

!گند بزنی تو رابطھ تون؟

س اتوبو! از سرویس خارج شدم و با قدم ھای بلند خودمو بھ خسرو رسوندم

! رسیدیم بھ مقصد سریع حرکت کرد طبق گفتھ ی شوفر تا فردا صبح می

در تمام طول مسیر سعی کردم کھ سر حرف رو باز کنم ولی خسرو 

!ناراحت تر از این حرف ھا بود
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قم ح! دیگھ کم کم ھوا داشت تاریک میشد و خسرو ھنوز  ھم تو قیافھ بود 

چیز  ھضم کردن حرف ھای بی سر و تھ من کھ چشمامو رو ھمھ! داشت

بی فکر ھر از چی از دھنم در اومد گفتم سخت   بستم و دھنم رو باز کردم

!نبود؟! بود

! دیگھ تحمل این رفتار خسرو رو نداشتم

!رو دستش گذاشتم کھ بعد از چند ثانیھ دستشو عقب کشید  دستمو

!سیگارش رو دود کرد و گوشھ ی لبش گذاشت

آروم زمزمھ کردم 

! خسرو؟+

 وقتی دیدم جواب نمیده گفتم

ازم دلخوری؟+

و باز ھم سکوت کرد و پک عمیقی بھ سیگارش زد و گفت 

میفھمی؟؟! میدونی چیھ؟؟ من سر تو با زندگیم قمار کردم_

! قمااااار

!رسمتمام زندگیمو،آبروی خانوادم رو ھمھ و ھمھ رو کنار گذاشتم تا بھ ب

دود سیگارش رو داد بیرون و ادامھ داد 

عاشق بزدل نیست و از ھیچ ! چون عشق حد و مرز نداره! منتی نیست_

!چیزی باکی نداره

ھ من حتی اگر صد بار ھم بھ عقب برگردم با علم بھ این بدبختی ھایی ک

! کشیدیم باز ھم این مسیر رو انتخاب میکردم

با چشم ھای بھ خون نشستھ نگاھم کرد و گفت 

!مگھ من تا بھ حال نازک تر از گل بھت گفتم؟_ 

! مگھ تا حاال دلتو شکستم؟

ون دونم اشتباھاتی داشتم کھ باعث شدم درد بکشی عذاب بکشی اما بھ ج می
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خوام دنیات نباشھ و حاضرم دنیا رو بخاطرت بھ آتیش  خودت قسم کھ می

 من  یا دیدن ناراحتی و حال خراب تو صد ھا بار مردم و زنده... بکشم

!درد کشیدم...من ھم پا بھ پات اشک ریختم! شدم

 با ھر قطره اشک تو عمق وجودم آتش گرفت و درد تا عمق استخونم نفوذ

!کرد

میفھمی؟؟ میتونی حرف ھای منھ عاشق رو بفھمی؟؟

! منی کھ خنده و گریھ ام بھ تو بستگی داره

منی کھ شب با چشمای تو بھ خواب میرم و صبح بھ شوق دیدارت بیدار 

!میشم؟

انقد ...خیلی سخت! خیلی برام سختھ تحمل کردن حرفایی کھ بھم میزنی_

!سخت کھ قلبم بھ درد میاد پریچھره

! قطره اشکی از چشمام چکید

ه ابراز احساسات خسرو تسکین بخش تمام سختی ھای بود کھ تا االن کشید

!بودم

!لب ھامو با زبونم خیس کردم

خسرو دستی رو گونم کشید و اشکامو پاک کرد و گفت 

! ھیچوقت دیگھ گریھ نکن! گریھ نکن_

اد وقتی چشمات اینجوری پر از غم میشھ و ھوای دلت ابری میشھ دلم میخو

! زمین و زمان رو بھم بدوزم

! و اون دلیل تویی! من فقط یھ دلیل برای زندگی کردن دارم

!!من چتر ندارم...نبینم جنگل چشمات طوفانی بشھ! تویی کھ آرامش منی

دماغمو باال کشیدم و گفتم 

! خسرو منو ببخش کھ دلت رو شکستم+

لی نھ تو ھیچوقت نازک تر از گل بھم نگفتی اما من ھر بار ھر چی دق و د

! داشتم سر تو خالی کردم

545



! دونی من ھمیشھ از سمت ھمھ سر کوب شدم می

ھ من انگار کھ خدا منو آفریده کھ ھر کس از ھر جا ناراحت بود بھ سیلی ب

! بزنھ

وتاه حاال منی کھ قلبم تیکھ تیکھ است و روحم زخمی  یھ دیوار از خودم ک

تر پیدا کردم بھ اسم خسروی عاشق کھ اون زندگیشو بھ خاطر من فدا 

م بھ راحتی ھر چی از دھن...من انقد بی چشم و رو ام کھ... کنھ و من  می

! در میاد میگم

میتونی منو ببخشی؟! احمقم مگھ نھ؟

مگھ میشھ من از کسی ! تو جان منی! من ازت ناراحت نیستم کھ ببخشمت_

ر من از خودم دلخور بودم کھ فک! کھ مثل یھ تیکھ از وجودمھ ناراحت شم

کم  میکردم با فراری دادنت از اونجا بدبختی ھایی ک متحمل شدی بھ مرور

ی و از اینکھ تو عمیقاً از دست من ناراحت! اما برعکس شد....و کمتر بشھ

!دارم دیونھ میشم

چی باید میگفتم؟؟

! ھر چقد کھ سعی میکردم توضیح بدم بیشتر از قبل گند میزدم

سرمو رو شونھ اش گذاشتم و گفتم 

!خستھ بھ اندازه ی تمام عمرم! خیلی خستھ ام+

استراحت کنم بدون دغدغھ بدنت   دلم میخواد یھ ھفتھ! منم ھمینطور_

! فقط بخورم و بخوابم! مشکل

تو جنوب رو بلدی؟ +

 یھ خونھ نزدیک! ولی بھ یکی از دوستام سپردم برامون خونھ خریده! نھ_

…دریا

....حرف ھای خسرو برام مثل الالیی بود

الالیی ھایی کھ برای شربت میخوندم کھ خوابش ...الالیی بچگانھ

پورم میخوندم و تو  الالیی ھایی کھ واسھ عروسک پارچھ ای پاره و...ببره

!دنیای خودم براش مادری میکردم
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! رو شونھ گذاشتم سرمو

....خسرو دستمو تو دستش گرفت چشمامو بستم بھ خواب عمیق فرو رفتم

.

.

! با صدای ھیاھوی جمعیت چشامو باز کردم

ت با دیدن چشم ھای خسرو کھ بھم زل زده بود لبخند زدم ضربان قلبم رف

دستش رو نوازش وار رو گونم کشید و گفت ! باال

!بھ جنوب خوش اومدی بانو_

 سرجام سیخ نشستم و بھ اتوبوسی کھ از حرکت ایستاده بود و مردمی کھ

دونھ دونھ از ماشین پیاده میشدن نگاه کردم و با ذوق گفتم 

!رسیدیم؟+

!رسیدیم! آره عشقم_

یم از جا بلند شدم و  پشت سر مردم بھ صف شدم  از اتوبوس کھ پیاده شد

نفس راحتی کشیدم و گفتم 

ھ آخھ پریچھرھب ی پاپتی و دھاتی روستا رو چھ ب... خدایا باورم نمیشھ+

!جنوب؟؟

مال ...دیگھ مال خودم شدی! رسھ پری دیگھ دست ھیچکس بھمون نمی_

! خود خود خودم

!سرمو پایین انداختم و با گوشھ ی روسریم بازی کردم

!حتم داشتم کھ گونھ ھام سرخ شده

زیر لب گفت و لب زد » ای جانمی«خسرو 

! بیا بریم_

ا با دیدن نوع پوشش مردم اونجا کھ ت! دست تو دست ھم سوار تاکسی شدیم

شھ ی بھ حال نمونھ اش رو ھیچ جا ندیده بودم بھ وجد اومده بودم و از شی

! ماشین بھ بیرون زل زده بودم

خسرو آدرسی بھ راننده داد و بعد از مدتی گفت 

!رسیدیم_
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!خسرو کرایھ رو حساب کرد و پیاده شد

د رو بھ روی خونھ ی نقلی و جمع جوری کھ درش آبی رنگ بود ایستاد کلی

رو از جیبش در اورد گرفت سمتم و گفت 

!دوست دارم خونھ ی عشقمون بھ دست ھای تو باز بشھ_

!دمبا خوشحالی کلید رو ازش گرفتم  و داخل قفل انداختم و وارد حیاط ش

با دیدن حیاط ! ترین لحظھ زندگی من بود قسم میخورم کھ اون  لحظھ قشنگ

سرسبزی کھ دور تا دورش درخت کاشتھ شده بود و حوض بزرگ پر آبی 

و  کھ داخل چندین  گل رز گذاشتھ شده بود بھ وجد اومدم بھ عقب برگشتم

گفتم 

!اینجا خیلی قشنگھ... خسرو؟؟ اینجا+

پیشونیم رو بوسید و گفت 

! اما نھ بھ قشنگی تو_

! من تمام تالشم رو میکنم ک خوشبختت کنم

نگاھمو ازش گرفتم ! تمام تالشم رو میکنم کھ تو ھمیشھ خوشحال باشی

!وارد حیاط شدیم و درو بستیم

صدای گنجشک ھا و صدای ! یھ گوشھ ی حیاط یھ تاب بزرگ گذاشتھ بود

!آب داخل حوض فضای آرامبخشی رو بھ وجود اورده بود

!بھ دوستم گفتم بھترین وسایل رو برای اینجا بخره_

!خسرو تو از کجا میدونستی کھ ما بھم میرسیم؟+

چینی بین ابروھاش داد و گفت

!اصال منو تو بھ دنیا اومدیم کھ بھم برسیم_

!خندیدم و وارد خونھ شدم

!تا حاال ھمچین خونھ ی دلبازی ندیده بودم

پشتی ھای کوچیک کھ دور تا دور چیده شده ...فرش علی دستباف قرمز

!بودن

گل ھای سر سبز گوشھ ی ...پنجره ھای کوچیک کھ دور تا دور خونھ بودن
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!طاقچھ 

!خیلی! خسرو اینجا خیلی قشنگھ+

ھ عشقی کھ تو قلبم شکل گرفتھ و باعث شده ک... قسم میخورم بھ عشقمون_

!تمام این مصیبت ھا رو تحمل کنم

!قسم میخورم بھ حس پاکم نسبت بھ تو

!من قسم میخورم کھ خوشبختت میکنم...من

دستمو گرفت و بھ سمت اتاق ھدایت کرد و گفت 

درست زمانی کھ تو ! از تھران! این لباس عروس رو برای تو خریدم_

!خونھ ی ارسالن بودی

!دادمش بھ دوستم کھ بیاره تو این خونھ

دونم خستھ ای از سفر رسیدی اما من در عقدمون حتی یھ لحظھ ھم  می

!خوام درنگ کنم نمی

! خوام کھ ھمین االن آماده بشی تا منو تو باھم یکی بشیم ازت می

! ممن از عشق دارم دیوونھھ میش...قلب ھامون در کنار ھم بھ آرامش برسھ

!خوام در کنارتو دیونگی کنم می

!دمبا خوشحالی کلید رو ازش گرفتم  و داخل قفل انداختم و وارد حیاط ش

با دیدن حیاط ! ترین لحظھ زندگی من بود قسم میخورم کھ اون  لحظھ قشنگ

سرسبزی کھ دور تا دورش درخت کاشتھ شده بود و حوض بزرگ پر آبی 

و  کھ داخل چندین  گل رز گذاشتھ شده بود بھ وجد اومدم بھ عقب برگشتم

گفتم 

!اینجا خیلی قشنگھ... خسرو؟؟ اینجا+

پیشونیم رو بوسید و گفت 

! اما نھ بھ قشنگی تو_

! من تمام تالشم رو میکنم ک خوشبختت کنم

نگاھمو ازش گرفتم ! تمام تالشم رو میکنم کھ تو ھمیشھ خوشحال باشی

!وارد حیاط شدیم و درو بستیم
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صدای گنجشک ھا و صدای ! یھ گوشھ ی حیاط یھ تاب بزرگ گذاشتھ بود

!آب داخل حوض فضای آرامبخشی رو بھ وجود اورده بود

!بھ دوستم گفتم بھترین وسایل رو برای اینجا بخره_

!خسرو تو از کجا میدونستی کھ ما بھم میرسیم؟+

چینی بین ابروھاش داد و گفت

!اصال منو تو بھ دنیا اومدیم کھ بھم برسیم_

!خندیدم و وارد خونھ شدم

!تا حاال ھمچین خونھ ی دلبازی ندیده بودم

پشتی ھای کوچیک کھ دور تا دور چیده شده ...فرش علی دستباف قرمز

!بودن

گل ھای سر سبز گوشھ ی ...پنجره ھای کوچیک کھ دور تا دور خونھ بودن

!طاقچھ 

!خیلی! خسرو اینجا خیلی قشنگھ+

ھ عشقی کھ تو قلبم شکل گرفتھ و باعث شده ک... قسم میخورم بھ عشقمون_

!تمام این مصیبت ھا رو تحمل کنم

!قسم میخورم بھ حس پاکم نسبت بھ تو

!من قسم میخورم کھ خوشبختت میکنم...من

دستمو گرفت و بھ سمت اتاق ھدایت کرد و گفت 

درست زمانی کھ تو ! از تھران! این لباس عروس رو برای تو خریدم_

!خونھ ی ارسالن بودی

!دادمش بھ دوستم کھ بیاره تو این خونھ

دونم خستھ ای از سفر رسیدی اما من در عقدمون حتی یھ لحظھ ھم  می

!خوام درنگ کنم نمی

! خوام کھ ھمین االن آماده بشی تا منو تو باھم یکی بشیم ازت می

! ممن از عشق دارم دیوونھھ میش...قلب ھامون در کنار ھم بھ آرامش برسھ

!خوام در کنارتو دیونگی کنم می
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گفتم  آب دھنم رو قورت دادم و! اشک شوق تو چشمام جمع شد

!باید دوش بگیرم+

سری بھ نشونھ تایید  تکون داد بوسھ ای رو پیشونیم کاشت و گفت 

!زودتر حاضردوش بگیر کھ بریم پیش عاقد! زیر زمینھ  گرمابھ تو! باشھ_

...منو ببخش کھ نمیتونم یھ مراسم باشکوه برات بگیرم پریچھره

!دونی من نمیدونم باید تو رو چی صدا کنم می

!؟....زندگی... ھمسر... خانواده.... رفیق...دوست

! اصال آدم واژه کم میاره برای توصیف تو! دونم نمی

! بانویی زیبای من

! تو قشنگ ترین اتفاق زندگی منی

!عاشقانھ دوست دارم

! میترسم... اما! گرفتم باید یھ جشن خوب برات می

!میترسم باز ھم یھ اتفاقی بیفتھ

دستمو بھ نشونھ ی سکوت رو لب ھاش گذاشتم گفتم 

تو  منو! دیگھ ھیچ اتفاقی نمی افتھ! دیگھ ھیچوقت این حرفو نزن! ھییییس+

!اومدیم کھ باھم زندگی کنیم

! من ھم دوست ندارم کھ لحظھ ای درنگ کنم! مگھ نھ؟

...یھ بار حماقت کردم و تقاصش رو با جونم پس دادم

لباس عروس سفید رنگی کھ سنگ دوری شده بود رو ازش گرفتم قدمی بھ 

عقب برداشتم و گفتم 

خسرو؟+

!جانم؟_

ه من از خونھ ی جواھر چند تا سھ جلد و کاغذ و یھ گردنبند پیدا کرد+

تو از اونا خبری داری؟! بودم

مکثی کرد بھ فکر فرو رفت و گفت 

! تو اون خونھ پیداش کردم!  اره_

!خب چی بودن؟+
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!علت واقعی مرگ پدرم...سھ جلد اصلی من_

چینی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

!یعنی چی؟

ینکھ فھمیدن ا!یعنی اینکھ ھمچنطور کھ حدس زده بودم پدرم بھ قتل رسیده+

حتما زیر سر امیربھادر و جواھر ! قاتلش کی بوده ھم کار سختی نیست

!بوده

و ...چندتا ھم سند خونھ و زمین بود کھ جواھر بھ زور از آقام گرفتھ بود

کھ اصال دلم نمیخواد !  شاید رازی پشتش باشھ! دونم نمی...اون گردنبند

ن ھر چقد بیشتر میگذره گند و کثافت ھای اون عمارت برامو...بدونم چیھ

پر رنگ تر میشھ

ابرویی باال انداختم کھ گفت

!چیشد کھ یھو این سوالو ازم پرسیدی؟_

!یھ دفعھ یادم افتاد+

! خواد اصال بھش فکر کنم دلم نمی! من اون عمارت رو فراموش کردم_

برای اینکھ بحث رو عوض کنم گفتم 

عشقم من برم؟؟+

!زود بیا! آره_

! بھ گرمابھ رسوندم پلکی زدم و بھ سرعت خودمو

دم و سریع آب داغ کر! با نگاه کردن بھ اون لباس عروس بند دلم پاره میشد

مدت ھا بود کھ ! گندو شده بودم  باز ھم مثل اون پریچھره ی بو! دوش گرفتم

!حمام نگرفتھ بودم

دلم میخواست از جا بلند شم ! بردم با برخورد قطره ھای آب با بدنم لذت می

رو  حولھ ی آماده ای کھ بھ بند رخت آویز بود!و از خوشحالی فریاد بکشم

ر دور تنم پیچیدم ک تقھ ای بھ در حمام خورد از جا پریدم خودمو بھ د

چوبی رسوندم و گفتم

خسرو تویی؟+
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خندید و گفت 

!اره منم درو باز کن کارت دادم_

با دستپاچگی گفتم . نگاھی بھ حولھ ی تنم انداختم

!من لباس ندارم.. من ...خسرو ...خ...خ+

با شنیدن صدای شیطونش ! چون لباس نداری کارت دارم دیگھ! میدونم_

گفتم 

برو اونطرف ببینم؛! خیلی بیشورررری! ؛!خسررررووو+

قھقھھ زد و گفت

!کنی؟؟ چرا ازم فرار می!بیشور چیھ مثال من قراره شوھرت بشما_

؛!من از این چیزا خوشم نمیاد!خسرو بروکنار دیگھ+

! چیییی؟؟ یعنی چی کھ خوشت نمیاد؟_

!ای بابا یھ لحظھ حاال درو باز کن بذار بیام تو

با مشت کوبیدم رو در و گفتم 

!باز نمیکنمممم+

! من برات چند تا لباس خونگی آورده بودم حاال خود دانی! خیلیھ خب _

!نمیشھ کھ لباس ھای کھنھ و کثیف رو بپوشی

!خب بذار پشت در خودت برو تو خونھ من برش میدارم+

!درو باز کن خودم میدم بھت! نھ دیگھ نشد_

پاھامو کوبیدم زمین و با حرص  گفتم 

!خوام اصال لباس نمی! خیلی خری+

قھقھھ ی بلندی زد و گفت 

!درو باز کن دستتو بیار جلو تا بدمش بھت!  شوخی کردم عزیزم_

!خوام نمی! خوای گولم بزنی می! عھھھ+

شھ کھ من کھ گفتم فقط وقتی تنم با تنت یکی می! دیونھ شوخی کردم بخدا  نھ_

! شرعی و رسمی! تو مال خود خود خودم باشی
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!وگرنھ قلبی کھ تو سینمھ خیلی وقتھ کھ بھ نامتھ باااانووو

! لبخند زدم و کمی درو باز کردم پالستیکی رو گرفت سمتم گفت بگیرش

در  بدون اینکھ خودم بیام جلو دستمو دراز کردم پالستیک رو ازش گرفتم و

د کسری از ثانیھ درو بھم کوبیدم و قفلش کردم صدای خنده ی خسرو پیچی

!تو گوشم

! دو نھ دونھ لباس ھا رو گذاشتم رو سکو 

خسرو برای من لباس زیر خریده بود؟؟ ! خدای من

آخھ یھ مرد چطور میتونست انقد خوب باشھ؟؟

رم تو از تصور اینکھ اینا  رو برام خریده دلم میخواست از خجالت آب شم ب

! زمین

لباس سفید !  شونھ کشیدم و سریع لباس روپوشیدم موھامو خشک کردم و

ه بلند کھ از قسمت کمر تنگ و از قسمت دامن گشاد بود و رو زمین کشید

! قسمت سینھ ی لباس سنگ روزی شده بود آستینش ھم بلند بود! میشد

ون چندین دقیقھ با ا! با دست زدن  بھ کتفم متوجھ شدم کھ پشتش زیپ داره

!نشد کھ نشد...زیب درگیر شدم کھ بتونم ببندمش

! من ھم میترسیدم محکم بکشم و زیپ پاره بشھ

دیگھ ناچار درو باز کردم و لب زدم 

!خسرو؟+

جان خسرو؟_

کجایی؟+

!سر پلھ ھا نشستم_

!یھ لحظھ میشھ بیای؟+

ن خسرو ا جا بلند شد و خودشو بھم رسوند خواست چیزی بگھ کھ با دیدن م

گفت سر تا پامو برانداز کرد و! حرف تو دھنش ماسید

! ایشا� مبارکش باد.... عروس چقد قشنگھ_

ھزار ماشاهللا شدی عینھو قرص قمر...ماشاهللا
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! خندیدم و با عشق نگاھش کردم

! این مرد برای من آرامش محض بود

ار چقد بھش افتخ! از وقتی کھ باھاش بودم زمین تا آسمون فرق کرده بودم

!چقد عاشقش بودم! در یک کالم!چقد بھش وابستھ بودم! میکردم

تازه اونجا بود کھ متوجھ کت شلوار مشکی رنگ پیرھن سفید و کرابات 

!قرمزش شدم

فرو کرد تو جیبش و گفت   چرخی زد دستاشو

!چطور شدم؟_

! قبال گفتھ بودم کھ بھ این ھیکل قشنگش چقد کت و شلوار میومد؟

یادمھ سری پیش کھ قرار بود عقد کنیم حسرت دیدار خسرو تو کت و 

! شلوار بھ دلم موند

با محبت نگاھش کردم چند بار کوبیدم رو در چوبی و لب زدم 

!چشم نخوری یھ وقت! ماشاهللا! عزیزم چقد بھت میاد+

بعد از  .با این حرفم بھ وجد اومد دستمو گرفت و برد باال و یھ لبش چسبوند

!مدتی بوسھ ای ریزی روش کاشت

 با بھ یاد آوردن! چھ بوی خوبی میداد!چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم

باز کردم و گفتم  چیزی چشامو

خسرو؟+

جونم؟_

!نمیتونم زیپ لباسم رو بکشم باال میتونی برام انجامش بدی؟+

!معلومھ کھ میتونم! اره عزیزم_

 موھامو دستھ کرد و گرفت! با خجالت چرخ زدم و پشتم رو بھ خسرو کردم

باال و لب زد 

! موھاتو اینجا نگھ دار_

!کاری کھ گفتھ بود رو انجام دادم

 از تصور اینکھ داشت یھ جورایی بدنم رو میدید دلم! کمی نزدیک تر شد

! میخواست آب شم برم تو زمین
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بھ ! با برخورد دست ھای سردش با قسمت لخت لباسم موھای تنم سیخ شد

! آرومی زیپ رو کشید باال

چقد دلم ...چقد دلم میخواست کھ تنم با تنش یکی بشھ! چشمامو بستم

!میخواست کھ باالخره بعد از این ھمھ اتفاق بھم برسیم

و چقد دلم میخواست کھ برای ھمیشھ خانومش باشم و ھیچ عھدی نتونھ ما ر

…از ھم جدا کنھ

زمھ وقتی کھ زیپ رو باال کشید باز ھم بھم نزدیک تر شد و کنار گوشم زم

کرد

!موھاتو رھا کن_

!باز ھم در سکوت کاری کھ گفتھ بود رو انجام دادم

با رھا شدن موھام خسرو سرشو تو گردنم فرو کرد و چندین و چند بار 

!نفس عمیق کشید ودراخر بوسھ ای رو گردنم درست زیر گوشم کاشت

! انگار کھ بند دلم پاره شد! ضربان قلبم رفت باال

....لبمو بھ دندون گرفتم

دور کمرم حلقھ کرد و خودشو کامل بھم چسبوند و سرشو تو گودی  دستاشو

!گردنم فرو کرد

تکیھ  و من انگار کھ رو ابر ھا بودم دستاشو کھ رو شکمم بود گرفتم و بھش

!دادم

با صدای خمارش کنار گوشم لب زد طوری کھ لب ھای خوش فرمش با 

!اللھ گوشم مماس بود

پریچھره؟؟_

بدون اینکھ چشمامو باز کنم لب زدم 

!جاِنِ◌ پریچھره+

!خیلی دوست دارم_

!انگار کھ مغزم خاموش شده بود! اصال نفھمیدم کھ چیشد

! تک تک سلول ھای تنم اسم خسرو رو صدا میزد
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یز رو بلکھ این، قلبم بود کھ کنترل ھمھ چ! حاال دیگھ من مالک بدنم نبودم

!بھ عھده گرفتھ بود

در یک حرکت برگشتم طرفش و این بار من بودم دستامو دور کمرش حلقھ 

!کردم و سرمو رو سینھ اش گذاشتم

طوری کھ بھ راحتی میتونستم ... ضربان قلبش داشت گوشم رو کر میکرد

!با گوشم تکون خوردن قلبش رو تو سینھ اش احساس کنم

قد عقب ان! قدمی بھ عقب برداشت. انقد شل ایستاده بود کھ با این حرکتم چند

عقب رفت تا اینکھ کمرش بھ دیوار برخورد کردسرمو از سینھ اش جدا 

کردم دستامو رو تھ ریش ھاش بھ حرکت در آوردم خسرو چشماشو باز 

...کرد و تب دار نگاھم کرد

...زل زدم تو چشماش

.... آرامش...نیاز...عشق ...پر از التماس...نگاھش پر از حرف بود

....محبت

!باز ھم ضربان قلبم شدت گرفت! بھ لب ھام خیره شد

!نگاھش بین لب ھا و چشمام در گردش بود

! بستم  سرمو گرفتم باال و چشامو! قدم بھش نمیرسید! رو پنجھ پا ایستادم

و طولی نکشید کھ لب ھاشو رو لب ! میدونستم کھ متوجھ منظورم میشھ

!ھای داغم گذاشت و عاشقان مشغول بوسیدنم شد

!از فضا و مکان خارج شدم

تو ذھنم یھ حیاط سرسبز با ! شنیدم نھ چیری حس میکردم و نھ چیزی می

حوض بزرگ آبی رنگ و درخت ھای بلند و گل ھای رنگارنگ تصور 

عاشق در ... و یھ عاشق و معشوق کھ در حال بوسیدن ھم بودن...میکردم

...لباس دامادی و معشوق در لباس عروس

!قشنگ بود مگھ نھ؟

جون کنده بودن تا ...بودن کھ بھ اینجا برسن عاشق و معشوقی کھ جون کنده

...بھ آرامش خاطر برسن
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چقد خوشحال بودم از ! چقد این عشقی کھ براش جنگیدم برام ارزش داشت

!اینکھ بی ھدف زندگی نکردم

...یھ کوه پشت سرم داشتم بھ اسم خسرو

یھ رفیق کنارم داشتم بھ اسم خسرو 

...یھ ھمسر مھربان کنارم داشتم بھ اسم خسرو

...یھ پدر مادر خوب کنارم داشتم بھ اسم خسرو

...تمام دارایی من از این دنیا خسرو بود! خسرو ھمھ چیز من بود

...! خسرویی کھ عشق رو بھم یاد داد

!دکسی کھ منو از قعر بدبختی نجات دا...من یھ ناجی داشتم بھ اسم خسرو

!خسرو خدای من بود

سرمو عقب کشیدم و در حالی کھ نفس نفس میزدم با صدای خمار گفتم 

....میپرسمت+

ھ ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ باز ھم لب ھام توسط لب ھای خسرو احاط

!شد

ای منجی من از تمام ....ای نور سفیِد شب ھای تار من...ای ھمھ چیز من

ای عاشق خستھ کھ از راه رسیدی و تیکھ ... مشکالت ای تنھا رفیق من

با ....از بقیھ گرفتی و بھم چسبوندی و باز ھم بھم احساس دادی  ھای قلبمو

شم و از ھمین االن تا آخر عمرم تا وقتی کھ زنده با! تمام وجودم میپرسمت

...نفس بکشم قلبم برای تو میمونھ و بھ عشق تو میتپھ

با ...تویی کھ منو زنده کردی بھ تن خستھ و داغون من روح مجدد دادی

!تمام توانم دوست دارم

!با چکیده قطره ی اشکم رو گونھ ھای خسرو ناخودآگاه ھق زدم

!بھ سینھ ی ستبر و مردونھ اش تکیھ داد  خسرو خودشو عقب کشید و سرمو

یا ...یا اشک شادی...اشک شوق بود! دلیلش رو نمیدونم!پر از بغض بودم

...اشک

!دونم ھر چی کھ بود اون لحظھ باعث میش احساس بھتری داشتھ باشم نمی

میدونی چی کشیدم تا تورو داشتھ باشم؟؟ _
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یعنی تموم شد؟؟! باورم نمیشھ 

شد این  تموم... شد ای جاده ی ناھموار تموم شد این اندوه بی پایان؟؟ تموم

جنگ تن بھ تن؟؟

!بھ چشم ھای اشکیم نگاه کرد و بوسھ ای روش کاشت

! خندیدم

با چشم ھای اشکی و صورتی کھ ھنوز خیس بود از مروارید چشم ھای 

...سبزم

عقب   از جا پریدم و خودمو! خواستم چیزی بگم کھ تقھ ای بھ در خورد

کشیدم در حالی کھ تند تند اشکامو پاک میکردم گفتم 

!کیھ؟+

!نشونی اینجا رو بھش دادم  یھ تاکسی فرستادم دنبالش! حتما عاقده_

!برو شالت رو بپوش

ال سفید لبخند زدم و دامن لباسم رو باال گرفتم و باز ھم دویدم تو حمام و س

! رو برداشتم و پوشیدم

کامو سر صدای یا هللا یا هللا عاقد کھ تو گوشم پیچید باز ھم دونھ دونھ اش

...ھام خورد رو گونھ

چرا انقد بی ! خواستی با خسرو ازدواج کنی؟ مگھ نمی! نھ گریھ نکن دیونھ

!کنی؟ قراری می

!عشقم؟ عاقد باال منتظره_

م برگشتم طرفش کھ دستشو بھ سمتم دراز کرد و با ھم از حمام خارج شدی

!شالم رو جلوتر کشیدم و وارد پذیرایی شدم

سط زیر لب سالم دادم ھمین کھ سر بلند کردم با دیدن سفره عقد قشنگی و

خونھ خندیدم و گفتم 

خسرو؟؟ تو کی اینا رو چیدی؟؟+

لبخند دندون نمایی زد و گفت 

!اقت تو خیلی بیشتر از ایناستلی! ببخشید کھ انقد ساده است_

559



چینی بین ابرو ھام دادم و گفتم 

من با تو دنیا رو دارم یھ سفره عقد و ... جھاِن منی...تو جاِن منی+

!عروسی شکیل بھ چھ دردم میخوره وقتی با تو دنیا مالھ منھ؟

ای عاقد با تعجب نگاھمون کرد کھ سرمو پایین انداختم و بھ سمت صندلی ھ

!سفید رنگ حرکت کردم و روش نشستم

عاقد مشغول نگاه کردن سھ جلد ھا بود کھ گفت 

!برای عقد دختر اجازه ی پدر الزامی ھست_ 

لبمو بھ دندون گرفتم کھ خسرو ! با شنیدن این حرف دست و پام یخ کرد

گفت 

!پدرش فوت شده حاج آقا_

عاقد مکث کرد و گفت 

گواھی فوت دارید؟؟_

رو دیگھ رو بھ موت بودم استرس گرفتھ بودم تند تند نفس میکشیدم کھ خس

!نگاھم کرد و پلکی بھ معنای آروم باش زد

نگاھش رو ازم گرفت و گفت 

!ولی حاج آقا ھمسر من یھ بار قبال ازدواج کردن!  بلھ_

عاقد چینی بین ابروھاش داد و صفحھ ی سھ جلد رو ورق زد و با دقت 

نگاھش کرد و گفت 

اه امروز چند تا عقد دیگھ ھم دارم سھ جلد رو اشتب! بلھ حق با شماست_

! نگاه کرده بودم

!نفسم رو پر سر و صدا بیرون دادم

عاقد سینھ اش صاف کرد و گفت 

....بسم هللا الرحمن الرحیم_

خسرو قرآن رو از روی میز وسط برداشت و بازش کرد روی پاھاش 

...گذاشت

عاقد شروع کرد بھ توضیح دادن و در آخر در مورد مھریھ سوال کرد 
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خسرو نگاھم کرد و گفت 

!ھر چقد کھ خانوم بگن_

عاقد گفت 

!دخترم مھریھ رو چقد بنویسم؟_

بدون درنگ گفتم 

!خوام من ھیچ مھریھ ای نمی! ھیچی+

!دخترم باید مھریھ داشتھ باشی_

کمی مکث کردم کھ خسرو گفت 

!بیست راس شتر و یھ زمین کشاورزی_

پریدم وسط حرفش و گفتم 

!یک جلد کالم هللا حاج آقا+

عاقد لبخند زد و گفت 

!پسر شانس اوردیا چھ عروس کم توقعی_

خسرو خندید و گفت 

!ھمین کھ من گفتم رو بنویسید_

خوام مھریھ ام یھ قرآن باشھ  حاج آقا مگھ از من سوال نکردین؟ من می+

! ھمین! فقط

عاقد سری بھ نشونھ تایید تکون داد خسرو نگاھم کرد و گفت 

...پریچھره ولی_

پریدم وسط حرفش و گفتم 

! خوام چیکار من با تو مھریھ می! ھیس+

مکثی کرد و آروم طوری کھ عاقد نشونھ گفت 

!عاشقتم_

!خب_

با صدای عاقد ھر دو بھ طرفش برگشتیم 

... النَِّکاُح ُسنَّتِی فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِی فَلَْیَس ِمنِّی_

لد سرکار خانوم پریچھره ی رحمت زاده آیا وکیلم شما را با مھریھ یک ج
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کالم هللا بھ عقد ھمیشگی و دائمی جناب آقای امیر خسرو اسدی در 

بیاورم؟؟ آیا وکیلم؟؟

ر کرده اشکام ھمھ جا رو تا! بھ کلمات قرآن نگاه کردم اما جایی رو نمیدیدم

...بودن؛ بغض بھ  گلوم چنگ انداختھ بود

عاقد دوباره تمام کلمات عربی رو تکرار کرد و گفت 

برای بار دوم عرض میکنم آیا وکیلم؟؟_

اشکامو پاک کردم و با صدای لرزون گفتم

...با اجازه از مادر آسمانی عزیزم کلثوم+

مثل من گریھ میکرد چشم دوختم و گفتم   بھ خسرو کھ اونم

.…بلھ+ 

!خوشبخت بشی! مبارکھ دخترم_

و  دستمو رو چشمام گذاشتم! دیگھ نتونستم بیشتر از این خودمو نگھ دارم

! ھق زدم

!صدای ھقم تو کل اتاق پیچیده بود

بھ  دقیقھ. بعد از چند, !خسرو چند با صدام کرد اما خودش بدتر از من بود

سختی لبامو تو دھنم جمع کردم و سرمو پایین انداختم؛

!دونست کھ من تمام عمرم رو واسھ خاطر این  لحظھ جنگیدم عاقد چھ می

!ردایھو دیدی فرار ک! دخترم اجازه میدی بلھ رو از آقا داماد بگیریم؟_

د خسرو ھم اشکاشو پاک کرد و عاقد خطبھ عق! با صدای تو دماغی خندیدم 

رو مجدد تکرار کرد و گفت 

!آیا وکیلم؟_

...خسرو کمی مکث کرد تا شاید بتونھ بغضش رو مخفی کنھ

!بلھ...جاش اینجا کنارم خیلی خالیھ...با اجازه از مادرم کھ_ 

!جلومون گذاشت ھر دو امضا کردیم  عاقد تبریک گفت و دفتری رو

خسرو دستشو دور گردنم انداخت و بوسھ ای رو دستم کاشت با عشق 

! نگاھش کردم ھمزمان قطره اشکمون چکید رو گونھ ھامون
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!عاقد بھ پسری کھ کنارش بود گفت کھ امضا بزنھ و شاھد عقدمون باشھ

!تازه اونجا بود کھ متوجھ اون پسر شدم

!خسرو مبلغی رو بھ عاقد پرداخت کرد و تا بیرون راھنماییش کرد

! ھنوز ھم باورم نمیشد کھ منو خسرو دیگھ زن و شوھر شدیم

!ھنوز ھم باورم نمیشد و اسم خسرو رفتھ تو سھ جلدم

با نشستن خسرو کنارم چشم از سفره عقد گرفتم و با عشق نگاھش کردم  

!دست تو جیبش کرد و جعبھ ی قرمز رنگ رو گرفت جلوم بازش کرد

چشمم افتاد بھ حلقھ ی ظریف طالیی رنگی کھ یھ نگین کوچیک روش 

!داشت

...خسرو+

 دستمو اورد باال و حلقھ رو بھ آرومی داخل دستم کرد و بوسھ ای روش

کاشت و گفت 

...مبارکمون باشھ_

!خیلی دوسش دارم...خیلی ! خیلی قشنگھ...خسرو +

تو چشمام زل زد و گفت 

....از اینجا تا وقتی کھ زنده ام قسم میخورم_ 

ان تو پشتیب...بھ عشقم سوگند یاد میکنم کھ ھمیشھ و ھمھ جا در کنارت باشم

! باشم  یار و یاور  تو...باشم

!بھت قول میدم از قلبت مواظب کنم

شق ھمیشھ کنار ھم میمونیم و با این ع! پریچھره تو یھ تیکھ از وجود منی

!زندگی میکنیم تا ابد و یک روز

 با پلک زدنم قطره ی اشکم سر خورد رو گونھ ھام و با صدای لرزون لب

زدم 

من ھم قسم میخورم بھ قلب شکستھ ای کھ تو دوباره ترمیمش +

...خوردم بھ احساس پاکم نسبت بھ تو سوگند می..کردی

! ھمیشھ کنارت میمونم
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سرشو بھ سرم چسبوند و بوسھ ای رو لب ھام نشوند و گفت

!خانوم شدنت مبارک_

...ریز ریز خندیدم و سرشو بھ سینم فشردم

ما بنده ھای ناچیز از تو سپاسگزاریم کھ قشنگ ترین حس کھ ...خدایا

و ما انسان ھا باھم این حس ر...دوست داشتنھ رو در وجود ما قرار دادی

ر حال میشناسیم و این ھمون دلیل زیبایی ھست کھ وقتی بھ ھم نگاه میکنیم د

ود وقتی باھم صحبت میکنیم آرامشی در وج.... پرواز در آسمان ھفتم ھستیم

!ما لبریز میشھ کھ نا گفتنیھ

ھ و ب..این آرامش از ھمون دوست داشتنی نشات میگیره کھ در وجود ماست 

!کنھ ما احساس امنیت رو ھدیھ می

ھ داری خداوند التماس میکنم این آرامش و امنیت را ھمیشھ برای ما زنده نگ

...و تا ابد آن را از ما دریغ نکنی

!کی توان نھفتنم باشد؟...آنچھ در من نھفتھ دریاییست

!!کاش یارای گفتنم باشد...با تو زین سھمگین طوفانی 

...بس کھ لبریزم از تو می خواھم بدوم در میان صحراھا

سر بکوبم بھ سنگ کوھستان تن بکوبم بھ موج دریا ھا

..بس کھ لبریزم از تو می خواھم چون غباری ز خود فرو ریزم

...زیر پای تو سر نھم آرام بھ سبک سایھ تو آویزم

آری آغاز دوست داشتن است

گرچھ پایان راه نا پیداست

من بھ پایان دگر نیندیشم

کھ ھمین دوست داشتن زیباست

 و آن دو پس از تحمل سختی ھای فراوان باالخره باھم زیستن رو شروع 

...کردند و سالھای سال با خوبی و خوشی در کنار ھم زندگی کردند

پایان
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