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 مقدمه

 ...!بذاری نقطه باید وقتا گاهی

 ...!کنی شروع باز

 ...!بخندی باز

 ...!بجنگی باز

 ...!!پاشی محکمتر و بیوفتی باز

 :بگی و بزنی ها تلخی ی همه به خوشگل لبخند یه باید گاهی

 .رسه نمی دادم به کس هیچ خودم جز دادید یادم که مرسی
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 :ن.پ

 .ندارم رو نژادی هیچ و ملیت هیچ به توهین قصد من

 .باشد می نویسنده خیال ی زاده و هست اتفاقی اسامی تمام

 اول بخش

 دهز شک انقدر اطرافم به نگاهی به و انداختم دستم به نگاهی ، کرد می سنگینی اهنش سردی

 با که پشتش ادمای و ها میله و کردم نگاه اطراف به ، بودم ولی اینجام چرا نمیدونستم که بودم

 .بودن شده خیره بهم پوزخند

 .باشی اینورا اهل نمیاد واردی؟بهت تازه زنیکه هوی-

 .نگهبان سخت صدای و زنا بقیه قهقه صدای

 . باشین اروم-

 .بردن حساب که قدرم چه

 .هست ندیده مهتاب افتاب پوستش ، باشه اینکاره نمیاد وضعش سر به بابا-

 .بوده باباش دونه یه یکی حتما-

 داد هولم و کرد باز رو سلولی در نگهبان زن ، قلبم به بود خنجری زندانی زنای ی خنده صدای

 .داخل

 . باشی باید اینجا-

 :گفت و کرد زنی به رو بعد و

 .سفارشیه باش داشته هواشم ، بده بهش تخت یه اکرم

 .شد ازاد کننده انزجار سردی اون از دستم و کرد باز رو بند دست

 رفت مین کنار لبم رو از زخند ؟پو....هستم؟بابام؟برادرم؟یا کی سفارشی بدبخت کی؟من سفارشی

 یشمن سختی با.نیشتو کم جمع ، نیست زدن پوزخند جای اینجا کژال میگفت بهم حسی یه ولی
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 وت هست بار کردم؟اولین می سالم میخوردنم،باید داشتن نگاهاشون با زن تا پنج ، شد بسته

 .گرفتم قرار محیطی همچین

 .سالم-

 باال استینای به ، داشت پری هیکل و بلندی قد ، کردم برانداز رو ظاهرش ، باال پرید یکیشون ابرو

 .میزد ذوقم توی دستش روی مار خالکوبی ، شدم خیره رفتش

 دخترجون؟ چیه اسمت-

 تونممی چطور کردم می تعجب اتفاقا این ی همه وجود با ، نباختم رو خودم.بود افتضاح التیش لحن

 باشم؟ سابق کژال

 .کژال-

 :گفت گوشه از یکیشون.خندیدن سلول توی زنای

 .مامانیه تیتیش اسمت

 .نشست لبم رو لبخند

 .نژادمه اصیل اسم-

 .حرفم وسط پرید دیگه زن یه

 اسبی؟ مگه-

 کس هیچ بودم زاده اصیل یه من ، بود مشخص زردش دندونای لباش بین از ، سمتش برگشتم

 .شده قتل مرتکب که زاده اصیل یه منهتا ، بشه این منکر نمیتونست

 .بیشتره نجیب اسیب یه از اصالتم من-

 .بست نقش لبم رو پوزخند

 .اومد حرف به اکرم
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 هب هم هرکدوممون ، هستیم یکی همه اینجا ، بدی مصالت اصالت پز تونی نمی اینجا خبه خبه-

 ، قتله رمشج یکی میبینی اینجا که اینایی چیه؟ولی نِیدونم تورو جرم ، شدیم دستگیر چی یه خاطر

 .بودن فروش کار خورده هم دوتا ، مواد قاچاق یکی ، ربایی ادم یکی

 رنگ پر پوزخندم ؟ کنیم برخواست و نشست باید کیا با ، کن پر باقالی و بیار خر ببین مارو روزگار

 .شد تر

 کجاست؟ من تخت-

 دستم.برداشتم قدم سمتش به اروم ، کرد اشاره سلول راست سمت دوم طبقه تخت به اکرم

 .بود زرد دندونای با زن همون ، شد کشیده

 ، خودته ضرر به فقط دادنا اب یابو این ، بده رو جوابش میزنه حرف باهات اکرم وقتی دختره هوی-

 شد؟ شیفهم

 :زد داد اکرم ، شدم خیره بهش

 .تو میدونم من بخوره دختر اون به دستت ، کن ولش سامی

 :داد جواب شاکی سامی

 .پایین انداخت گاو عین و سرش اَکرم اباجی اخه

 ، پایینی تخت رو نشست اکرم ، باال رفتم تخت از.باال برو داد اشاره ، کردم می نگاه اکرم به

 تازه ، اومدم می در شک از داشتم کم کم ، دادم تکیه دیوار به رو سرم ، خودشه تخت فهمیدم

 . شد می روشن واسم فاجعه عمق داشت

 . کردم می استشمام رو متعفن بوی این بار اولین برای وجود تمام با ، میومد سیگار بوی

 .باشه داشته سی از بیشتر خورد نمی بهش ، کردم نگاه ، شد گرفته طرفم به سیگار نخ یه

 میکشی؟-

 شموها که باری اخرین از بود مشخص و بود شکسته صورتش ، شدم خیره بهش ، نگفتم هیچی

 لبخند.میشد دیده بینشون سفید تار تا چند موهاش ی ریشه بر عالوه ، میگذره مدتها کرده رنگ رو

 .میزد زردی به ولی بود مرتب دندوناش ، نشست لبشم رو
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 . رو نخ این منی مهمون-

 بابام دمبو دیده بارها ، لبام بین گذاشتم رو سیگار ، نشست جفتم تخت رو اومد ، گرفتم دستش از

 اخلد بکشم باید بودم شنیده ، شد روشن بعد و سیگار جلو گرفت رو فندک زن.  کرد می کارو این

 بودم یطبیع غیر شاید من ولی میکنن سرفه نخ اولین از بعد همیشه میگفتن ، کردم کارو همین ،

 .سرنوشتم مثل

 کشیدی؟ قبال-

 .دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 مواد قاچاق جرمش ، هست سامیه شد دهن به دهن بات که زنی اون ، هست ساجده اسمم-

 .معتاده خودشم البته ، هست

 :داد ادامه و کرد نگاهی به ساجده.ریخت شلوارم روی که خاکسترا و دیگه پک یه

 هرنخ اب قراره اگه میره در دستت از شمارش که میکشی سیگار انقد اینجا ، بشه خراب لباسات نزار

 .هیچ که کنی نابود شلوار یه

 :داد ادامه باز و زد خودش سیگار به پک یه.کرد مکثی

 ام ی همه از اش سابقه. کنه تجاوز اکرم دختر به میخواسته پسره ، کشته شوهرشو پسر اکرم

 اریک زندان این تو کسی باشه پشتت زن این اگه ، خوبیه زن ، میبریم حساب ازش ماهم بیشتره

 .نداره کارت به

 .جرم یه به هرکدوم.... ساجده و سامیه ، اکرم

 چیه؟ خودت جرم-

 .تلخ خنده یه ، خندید

 .کردم می فروشی خرده-

 جااون ، گرفت سمتم به استکانی ته ، شلوارم روی بریزم رو خاکسترا باز خواستم ، زدم پک یه

 .بابام مثل درست ، بریزن خاکسترا تا زدم سیگار به ای ضربه

 چرا؟-
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 .کشید اهی

 نون بچم خودمو شکم.مواد فروشی خرده به بودم برده رو بیکاری درد از ، دیگه بود کارم-

 .مواد هم شوهرم ، میخواست

 .تجربه دنیایی با داشتیم ای قصه هرکدوم ، داشت فرق زنا این درد با من درد چقدر

 کجاست؟ بچت االن-

 .مبود عمو عروس االن که بسا چه ، نبود اینجا جام نبودم فوضول اگه ، بودم فوضولی ادم ذاتا من

 .شده خاکستر دستم توی سیگارم ، شد تر عمیق پکش

 .مرده-

 .بگم که نداشتم چیزی ولی شدم متاسف ، نگفتم هیچی

 اینجایی؟ چرا-

 .دادم تکیه دیوار به ، کردم خاموش استکانی ته توی رو سیگار

 .کشتم ادم-

 بهش ، کردم می حس رو خیرش نگاه ، شد حلقه پاهام دور دستام و شد جمع شکمم تو پاهام

 دو ی جمله این داشتم کردم می درک رو کلمه دو این داشتم کم کم تازه ، بودم اروم ، کردم نگاه

 بریخ هیچ که روزه پنج باشه میتونه خبر چه اینجا از بیرون نمیدونستم.. کردم می درک رو حرفی

 ...ندارم

 .باشی داشته رو جراتش و دل نمیاد بهت-

 نوم کشید رو سرش سامیه ، کرد می نگام تعجب با و شد بلند اکرم. زدم قهقه ، دل ته از ، خندیدم

 با اونا و میخندیدم من بودن، زده زل بهم هم دونستم نمی رو اسمشون که دیگه زن دوتا و ببینه

 .داره جراتی و دل چه دونستن نمی که بودن شده خیره دختری دلیل بی خنده به تعجب

 ساجد؟ گفتی بهش چی-

 :گفت لکنت با ساجده.بود ترسناک اکرم سوالی لحن
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 .پسرم... مرگ.جی...ابا...هیچی

 :گفتم خنده وسط

 .نخور...قسم

 زوبا بخوره قسم یکی نمیخواست دلم هنوز ولی چی؟نمیدونستم به داشتم؟ولی اعتقاد هنوز

 .است تر انگیز غم گریه از من تلخ ی خنده ، خودم تلخ سرگذشت برای بار این خندیدم

 :زد داد سامیه

 میزنی؟ قهقه داری مرگته چه ببینیم بنال خو

 .همیشه از تر سرد ، چشماش تو زدم زل ، شدم اروم

 .میخندیدم تو به-

 :دادم ادامه.پایین کشیدم خودمو تخت از. کردن کپ همشون من حرف از

 .ببرم سودی یه منم گفتم ملیجکی تو که نه

 ناو سمت رفت اخم با ، بستم چی بهش نمیدونست که سامیه ولی زد لبخندی من حرف از اکرم

 .زن دوتا

 .کن دود من با سیگارم یه جون دختر بشین بیا-

 جفتمون اومد ساجده ، گرفتم ازش رو سیگار نخ تعارف بدون ، کردم ولو اکرم تخت روی خودمو

 .داد بهش دیگه نخ یه اکرم ، نشست

 :گفت و زن دوتا اون به کرد اشاره و کرد روشن واسم رو سیگار

 ، خورده بش حبس سال پونزده ، کرده شرکت ربایی ادم یه تو بار یه ، هست افسانه چاق که اون

 که هم اینجا ، بوده پخش کارش ، ساقیه فاطی الغره که یکی اون ، مونده سالیش هفت هنوز

 .میکنه تامین رو زندونیا مواد ، برنداشته از دست هست

 کجا؟ از-

 . کشید رو سیگارش و نگفت هیچی ، انداخت بهم اندری عاقل نگاه
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+++ 

 . ندارم دوستت من ، نیا من دنبال....نـــــــیا-

 خون... دستم و کرده گیر برگا و شاخ به پام ، تونستم نمی ولی بشم بلند اومدم ، زمین رو افتادم

 ، شدن ولی بشم بلند و بگیرم رو ریزی خون جلوی کردم سعی ، شدم خیره خیره دستم به ، میومد

 . بهم رسید باالخره رسید ، نشد ولی بشم بلند کردم سعی بازم.  میرسید بهم داشت

 قهقه سرم باالی اومد و برداشتمش دیدم تیز چیز ، کردم جو و جست رو اطرافم خونیم دستای با

 .میزد

 میکنی؟ فرار چرا ، کژال من مال اخر و اول که تو-

 . گرفت رو چونم دستش با ، کردم قایم سرم پشت چاقو ، روم شد خم

 .چرخید می دهن تو تر راحت ، اهو میزاشتن باید تورو اسم-

 و شدم خیره چشماش تو و بردم باال رو چاقو ایستادم ، شد خیره بهم باال از و ایستاد ، زد قهقه و

 .قلبش تو کردم فرو

 .شدم مجبور ، بکشم شدم مجبور من-

 . داد تکونم دستی

 میکنی؟ ناله داری چرا دحتر-

 .بودن بیدار همه ، تخت لبه بود نشسته نگران ساجده ، کردم باز رو چشمام

 .اومد افسانه صدای

 اشب این حاال مرد افتاد یکی اون تا کردیم دق ، میکنه تحمل رو یکی این صدای کی حاال وای-

 .میبینه کابوس

 :زد تشر بهش اکرم ، میخواستم رو مامانم ، کردم بغض

 .بشی بیدار نخواست تو از کسی بخواب برو

 .نشستم ، دستم داد اب لیوان یه ساجده ، رفت تختش سمت به کنان غرغر افسانه
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 خوبی؟-

 نم صدای از اصال که بود کشیده انقد سامیه.خوردم اب یکم. دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 .تخت لبه ایستاد اکرم ، بخوابه باز که رفت اهمیت بی هم فاطی ، بود نشده بیدار

 میکنی؟ عادت کم کم بعد اولشه مال کابوسا جون؟این دختر خوبی-

 :مگفت زحمت با. بشونم نمیخواست دلم که بود حرفی تنها این ، گرفتم رو اشکم ریزش جلوی

 .بخوابید بهتر ، شدید بیدار من خاطر به ببخشید

 :گفت و بوسید رو گونم سامیه ، بود نگرون دل اکرم نگاه

 . کنی فکر خوبت روزای به کن سعی

 به هن کنم فکر بودن من مال که روزایی به کردم سعی و کشیدم اهی ، کشیدم دراز ، باز شدم تنها

 عروسمون قاتل که رو؟همون خان سهراب ، کشتم اینجا؟کیو من که شد چی کذایی روز پنج این

 کشتم؟؟ بود؟چرا

 .گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

++++ 

 :گفت و شد خودش اسب سوار خنده با مهیار ، اسب زین رو پریدم و کردم جمع رو محلیم لباس

 .مسابقه مَرق تا

 ودز رقیب نزاره کرد می سعی سیاهم اسب همیشه از تر تند ، کردم حرکت و زدم اسبم به شالقی

 محلی دستمال با رو بلندم موهای ، سواری اسب دقیقه ده ، نبود راهی مرق تا ، برسه اون از تر

 .کژال اومدی خوش مرق تپه به و دیگه شالق یه.بودم بسته

 :زدم داد خوشحال ، بود ایستاده جایی به خیره تپه پایین مهیار ولی عقب برگشتم قهقه با

 .برسی خواهرت پای به مونده هنوز ، داداش خان بردم من باز

 ، گرفتم رو نگاهش رد ، سمتش روندم رو اسب ، نگاهش نه بود من پیش مهیار حواس نه ولی

 .ایستاد اسبش دوشادوش اسبم
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 میبینی؟ رو زیبایی همه این توهم-

 لباس دامن و میبرد خودش با باد رو دختر بلند موهای ، کردم باز دوباره و گذاشتم هم رو چشم

 . میدرخشید خورشید نور توی رخش نیم ، میرفت عقب

 میشناسیش؟ ، اره-

 .داد تکون نه ی نشونه به رو سرش

 .سمتش به دادم حرکت رو اسبم

 کژال؟ کجا-

 :زدم داد

 کیه؟ ببینم میرم

 رادرب ، نمیشناختم که بودم شده دختری زیبایی محو و بودم دختر یه من ، کرد حرکت سرم پشت

 .داشت حق من ی بیچاره

 :گفت مالیمی لحن با ولی سمتم برنگشت ، ایستادم کنارش اسب با اروم

 .کنه خراب رو خلوتم کسی ندارم دوست

 .برخورد بهم

 .نیستم هرکسی من

 ردک یه میداد نشون پرکالغیش موهای و سفید پوست و تیرش سبز چشمای ، سمتم برگشت

 میدونستم.بودم شناس اصیل من ، اصیل های بندی استخون با و درشت هیکل ، هست اصیل

 .میکنه براندازم

 هستی؟ کی دختر-

 .زدم دریا به کیه؟دل نمیدونستم ، خوردم جا سوالش از

 توچی؟ ، خان منصور-

 . شد خیره روبرو به
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 .سهرابم عموی دختر ، میکنه اذیتم جوون مرد اون نگاه-

 :گرفتم رو اسب ی دهانه ، پایین پریدم اسب از

 کردیان؟ سهراب-

 .نشست ایش غنچه لبای روی پوزخندی

 بدی؟ یا میشناسی خوبی به-

 .بودم رکی ادم

 .نشنیدم خوبی زیاد-

 .کرد نوازش رو اسبم

 کیه؟ همراهت مرد اون-

 .بهش بود خیره مهیار ، برگشتم عقب به

 .مهیار برادرمه-

 . رفتن برای برداشت قدم

 .برم باید من-

 .زاغ دختر به نگاه یه و کردم مهیار به نگاه یه.گرفتم رو دستش

 چیه؟ اسمت-

 .شد خیره چشمام تو

 .پاکه برادرت نگاه-

 .کرد امیدم نا حرفش ادامه.نشست لبم رو لبخند

 .نیستیم دیگه هم قسمت ما ولی-

 .کردم پافشاری

 اسمت؟-
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 .موژان-

 هنمذ حرفش.ایستاد کنارم مهیار ، شدم خیره رفتنش سبکبال به ، شد رها دستم از که دستش و

 نه؟ یا داشت منظوری خیرش های نگاه از مهیار نمیدونستم بود، کرده مشغول رو

++++ 

 و کرد پرت کنارم رو خودش ساجده ، کردم می نگاه زنا به و بودم نشسته زندون حیات ی گوشه

 .کشید دیوار روی و برداشت زمین روی از گچ یه

 .روزت اولین اینم خب-

 .بود خطا چوب این کنار هم من مال حاال ، کردم نگاه دیوار روی خطای چوب به تلخی با

 میگیرن؟ دیه یا میخورم قصاص نظرت به-

 .بودم متنفر نگاه این از ، کرد نگام دلسوزی با ، خورد جا من جا بی و موفع بی سوال از

 بود؟ عمد قتل-

 .دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 کشتیش؟ چرا-

 .کردم زمزمه اروم

 .نمیدونم-

 .مبیار خودم روی به خواستم نمی ولی کردم کارو این چرا میدونستم همه از بهتر گفتم می دروغ

 .دادم تکیه خطا چوب دیوار به ور وسرم بستم رو چشمام

++++ 

 اومدم و کردم شور گربه رو خودم ، بگیرم دوش یه پریدم سریع و اوردم در رو محلیم لباس

 روس ، ریختم دورم و کردم خشک رو بلندم موهای و پوشیدم رو ایم قهوه شلوار شرت تی ، بیرون

 پا ور دمپاییام ، اومده بابا یعنی این و میومد باال کردن می شوخی مامان با که مهروز و مهیار صدای

 .رفتم می پایین دوتا یکی رو ها پله ، بیرون زدم اتاق از عجله با و کردم
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 .عزیز های زاده خان بر سالم-

 :گفت و کرد کوچیکی اخم بابا و برگشت سمتم به همه سرا من سالم صدای با

 .باال ببره نباید رو صداش دختر یه بگم چقدر

 :گفتم و بوسیدم محکم رو گونش شدم خم ، رفتم بابا سمت به و خنده زیر زدم بلند

 .ممنوع زدنم غر ، کنم بوستون میخوام هرچقدر میتونم و دلتونم ور تابستون اخر تا اخیش

 .کردم بوسش و شدم خم دوباره و

 :گفت و برداشت پرتغال یه مهروز

 .میدن گوش مهیار و من از بهتر خیلی تو حرف به ده اهالی و بابا ، اومدی که خوبه خیلی کژال

 :گفتم و نشستم بابا جفت

 .کنن نمی سواستفاده من خوبی از اوناهم خوبم باشون من خب

 :گفت و هام شونه دور انداخت رو دستش بابا

 .باشه خودش باید روستا بعدی خان ، خودش واسه زنیه شیر من دختر

 :گفت اعتراض با مامان

 نندازین رو هوا این ، رویاست تو طوری همین یکی این ، شوهر خونه بره باید دختر خان منصور وا

 .بشه خان که سرش

 :گفت خودش خاص مهربونی با بابا و خندیدن مهیار و مهروز

 .باشه خان داره رو لیاقتش من دختر

 :گفت لب زیر و کرد نازک چشمی پشت مامان

 .دیگه هیچی که کنن لوس اینجوری باباهاشون رو دخترا همه قرار اگه ، اقا بده شانس خدا

 .بشه خان کژال موافقم تر بزرگ برادر عنوان به منم اتفاقا-مهروز

 :گفت و خندید ریز مهیار
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 .نیستیم هم گستاخ دختره این انداختن ترشی نگران ما اینجوری تازه ؟ نه که چرا

 :زدم داد

 گستاخم؟؟ من

 :گفت و گرفت خنده با رو دستم بابا که کنم حمله سمتش و بشم بلند خواستم

 .هستی سر ازش تو میشه حسودیش این ، بابا دخترک بشین

 . نشستم بابا کنار و انداختم باال مهیار واسه تهدید ی نشونه به ابرویی

 .هست مهمونی یه خان سهراب ی خونه هفته این اخر ها بچه-بابا

 .خوب هم خیلی.انداختم پا رو پا

 چیه؟ مناسبتش-

 .اتاقش تو بره که شد بلند بابا

 .نیوفتید هم جون به گربه و سگ مثل رفتم من هم تا سه شما ، اومده داداشش-

 به رو دتهدی با مامان که بود نذاشته اتاقش تو پاشو بابا هنوز بابا، رفتن بعد و تایی سه چشم یه

 :گفت من

 .کلت تو نیوفته باد

 .شدم بلند و زدم بهش چشمکی

 .میکنم فکر بهش دارم-

 :گفت مهیار و خندید مهروز

 .کمند گیسو میکنه اویزونت موهات از مامان

 .رفتم اتاق سمت به بال سبک و گفتم بهش بابایی برو دستم با

++++ 

 .یاری کژال-
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 . بود چشمم روی دستم و بودم خوابیده تختم روی

 .دنبالت اومده نگهبان کژال-

 و سریرو و شدم بلند کرختی با ، بود منتظرم نگهبان ، نشستم و کردم باز چشم ساجده صدای با

 .پوشیدم دمپایی

 .ببینتت میخواد وکیلت بیوفت راه-

 ستهب دستم روی رو سنگین و اهنی دستبند ، جلو بردم رو دستم.نداشتم دادن جواب حوصله اصال

 .اسمون تا زمین مسافت به داشتم فرق گذشته با چقدر.شده

 رماک جلو میکردن سعی ، داره هوامو اکرم بودن فهمیده زندانی زنای بودم اینجا که دوروزی این تو

 .بود خونده ام فاتحه موقع اون میشد قافل اکرم که ای لحظه به وای ولی نگن بهم هیچی

 عدب و کرد باز و در ، ها مالقاتی اتاق به رسیدیم ، کردیم رد نگهبان چهارتا با رو بزرگ اهنی در دوتا

 .برگشت ای لحظه برای رفته لبخند قدیمی اشنای یه ، وثوق دیدن از داخل رفتم ، دستبندم

 .یاری دوشیزه سالم-

 :پرسیدم و رفتم سمتش به تند قدمای با ، زدم لبخندی

 خبر؟ چه

 :گفت و صندلی به کرد اشاره.داشتم خوب خبرای انتظار ، بود صدام تو هیجان

 .میزنیم حرف باهم بشنید بهتره

 ، بودم کالفه.ایستاده در دم نگهبانا از یکی نشست روبروم هم خودش و نشستم صندلی روی

 .بده بهم رو بیرون خبرای تر زود بودم منتظر

 خب؟-

 .کرد می نگاه دستم ضرب به وثوق ، بودم گرفته ضرب میز روی دستم با اروم

 .داره اصرار برادرش ولی رضایتیم دنبال-

 ؟...ابد؟یا داره؟حبس چی به اصرار میگفت چی ، موندم
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 :پرسیدم درموندگی با

 چی؟ به

 :گفت و پایین انداخت سرشو وثوق

 .قصاص

 .همیشه برای ، لحظه یک تو ، شد نابود رویاهام تمام

++++ 

 .سرش زیر گذاشت دستاشو و انداخت تخت روی رو خودش مهیار

 میان؟ کجا از دوستات این حاال-

 .دمش کشیدم چشمای تو کشیدن چشم خط مشغول و بستم محکم سرم باالی رو بلندم موهای

 .اومدن سنندج و کرمانشاه و اهواز از ، دیگه هستن دانشگاهیام هم-

 :گفت خنده با و نشست تخت روی مهیار

 .پا گریز اهوی میدوزدنت نکن خوشگل خودتو انقدر

 :گفتم و بوسیدم رو گونش و سمتش رفتم

 . نمیشه اسیر وقت هیچ اهو

 اینکه با ، بیرون بزنم که برداشتم رو شالم و شنل منم بره بیرون اتاقم از که شد بلند و خندید

 .بود خنک نسبتا هوا داشت قرار کوهپایه روی که ما روستای توی ولی بود تابستون

 :رسیدپ و زد لبخندی دیدنم با بابا.میخوند روزنامه هم بابا و میدید تلویزیون و بود نشسته مهروز

 نمیای؟ رو خان سهراب مهمونی مطمئنی

 .بوسیدمش و سمتش رفتیم

 .ها زاده خان این کننده کسل مهمونی تو تا باشم دوستام با میدم ترجیح اره-

 :گفت تشر با همیشه مثل مامان و خندیدن مهروز و بابا
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 .کژال نکن توهین کسی به

 :گفتم و باال بردم نظامی سالم مثل رو دستم

 .خان کتایون بفرمایید امر شما

 :گفت و کرد حلقه مامان های شونه دور رو دستش بابا

 .خطرناکه جوون دختر چهارتا برای روستا اطرافه ، برنگرد دیر شبم ، دختر برو

 :گفتم مامان به رو و زدم بابا به چشمکی

 ونجاا بفرست هم رو تابم لب و لباس دست یه و کنه اماده رو مهمان ویالی بگو گلنار به جون کتی

 .میمونیم اونجا دوستام با شب ،

 یادم چیزی یه که برم خواستم و کردم اکتفا سرسری خداحافظی به من و گفت باشه یه مامان

 :زدم داد.اومد

 .بیار منم شکاری تفنگ پایین میای داری مهیار

 :گفت عصبانیت با و کرد اخمی مامان

 چیته؟ واسه تفنگ تفریح میری دوستات با داری

 :تگف ها پله رو از مهیار که بگه چیزی اومد ، کردم نگاه بابا به درموندگی با و ندادم بهش جوابی

 پایین؟ میام دارم فهمیدی کجا از

 :گفت مامان که برم خواستم و گرفتم رو تفنگم من و شد مامان کردن توجیح بیخیال بابا

 .بیرون میری تفنگ با که اخره دفعه این کژال

 نکنم؟ یا کنم چیکار بگه من به نداشت حق کس هیچ ، سمتش برگشتم

 .گیرم نمی اجازه شما از و میکنم استفاده تفنگ از بدونم نیاز که زمانی هر من کتایون خانم-

 :گفتم و بردم باال زاده اصیل یه مانند رو صدام بعد و

 .بیاره رو اسبم بگو احمد به و بیار رو من های چکمه یاسمن
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 خیره همب اخم با مامان ، بود بابا نگاه تو همیشه مثل تحسین برق ، کردم نگاه مامان به سرد خیلی

 یلبخند با مهروز و مهیار. نمیزد حرفی هم پدر حتی من زادگی اصیل جذبه مقابل در ولی بود شده

 سردش نگاه با که میشناختن دختری رو کژال همه روستا این تو ، کردن می تایید رو من حرکت

 سو بخواد خانواده تو خوبم اخالق از نداشت دلیلی ، میکنه محبت گرمش دستای با و میده دستور

 .بشه استفاده

 :گفت و اومد محلیش لباس با یاسمن

 .هست اماده هردو کوچیک خانم

 رو شد نثارم برادرام و پدر طرف از که هایی برگردی سالمت به و کردم لبی زیر خداحافظی یه

 .شنیدم

 .بیرون زدم خونه از و کنه پام یاسمن رو ها چکمه دادم اجازه در دم

 .بود ایستاده منتظر سیاهم اسب با احمد

 .کوچیک خانم سالم-

 هشد شروع خونه توی از مامان حرف با اینبار خونه از خارج غرور ، کردم اکتفا سری دادن تکون به

 .بود

 .تمتاخ می تیز و تند روستا ورودی سمت به ، گذاشتم کمرم روی کج رو تفنگ و پریدم اسب روی

 کد دندی با ، میدادن تکون احترام ی نشونه به سری و میرفتن کنار راه سر از دیدنم با روستا مردم

 .بایسته که زدم اسب به ای ضربه روستا خدای

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با مهربون خدای کد

 بمانید؟ که برگشتین انشاهلل ، بخیر رسیدن کوچیک خانم سالم

 .زدم لبخندی نیمچه

 . هستم تابستون اخر تا ، کدخدا سالم-

 .کنید رسیدگی شما فرمودند اقا که هستن مسائل سری یک ، خانم دَهد خیرتان خدا-
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 سائلم بابا اینکه ولی بود افتخارم باعث همیشه این و داشتن دوست رو من روستا این مردم تمام

 .بود جدید وظایف از ، باشم نداشته خبر خودم و بسپره بهم رو روستا داخلی

 نداریم؟ پیش در ، سروری خبر؟جشنی چه ده از.شنبه از ، میکنم رسیدگی خدا کد-

 :گفت و کرد فکر یکم پیر خدای کدا

 یم که میدانید.  است خان سهراب ده اهالی از یکی پسر با صفر مش دختر عروسی شنبه خانم

 .است یمن خوش جشن برای شنبه گویند

 .انداختم باال ابرویی

 دخترش؟ کدام-

 .شاطر پسر به داد شوهر را اولی نبودید که شما ، دومش دختر کنم فکر-

 می خوش بهم خیلی و بود توپ خیلی اینجا های عروسی ، کنم دیدن عروسی از میخواست دلم

 .گذشت

 .اید می هم کوچیک خانم بده خبر صفر مش به-

 اگر هک مخصوصا ، بود کالس با مثال خیلی ها روستایی برای عروسی به ها زاده خان از یکی رفتن

 زمین تیکه یک ،باید کرد می دعوت را خودش خودش و رفت می عروسی به زاده خان از یکی

 ما خانواده همین برای ، بود رسیده ارث پدرم بزرگ پدر از رسم این ، داد می عروس به کشاورزی

 رو خودمون باید ما ، بود رفته فرنگ مردی که پدرم بزرگ پدر دستور به ، بودن مردم قبول مورد

 .میدیدم روستا مردم سطح هم

 :گفت خوشحالی با خدا کد

 .گذارید می منت ، کوچیک خانم البته

 :گفتم و کردم نگاه ساعت به

 .دنبالت میام وقت اول شنبه ، برم باید من خدا کد

 دو ورودی اول به که رفتم رو مسیر سرعت با و دادم تکون دستی من و کرد احترام ادای خدا کدا

 .ما روستای و خان سهراب روستای ، برسم روستا
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 ما طرف به راست سمت ، میرسیدی دوراهی یه به بعد و بود ورودی یک تر عقب متر کیلو ده از

 ها اسب ترین معروف و ها نژاد بهترین از من سیاه اسب ، کردم طی دوراهی تا رو مسیر.میومد

 رو مگوشی ، بودم ایستاده منتظر.بودم کرده انتخاب واسش رو رامین اسم و بود نر.بود روستا توی

 ماشینی دور از.باشن اینجا ده بود قرار و بود مونده ده به دقیقه ده هنوز ، کردم نگاه و اوردم در

 هیچ ینماش و نیست دوستم سفید شش و دویست ، داد تشخیص سریع بینم تیز چشای ، میومد

 های پیکان و وانت حد در ولی داشتن ماشین ده هردو اهالی ، باشه تونه نمی ده اهالی از کدوم

 با دبلن شاسی دابلیو ام بی.نمونن معطل شهر به رفتن برای و بندازه راه رو کارشون که قدیمی

 های مهمان از حتما ، باشه داشته کاری تونه نمی که ما با زدم حدس ، میشد نزدیک سرعت

 کامال حدسم ، رفت چپ سمت به و کرد رد رو من و رسید من به ماشین.هست خان سهراب

 روی خان سیاوش مهربونش پدر فوت از بعد که بود جوونی نسبتا خان ، خان سهراب.بود درست

 میک مردم و هست تر مند قانون و گیر سخت پدر به نسبت بودم شنیده دهش مردم از ، اومد کار

 هندید بیشتر بار سه دو من ، داشته نگه رو پدرش اسم خوبی گفت شد نمی درکل بودن اذیت

 عمارتشون به رفتن برای رو خودش دعوت وقت هیچ ، بود خودمون عمارت توی اونم که بودمش

 هکرد ازدواج که بود چهارسال.بچرخم زیباش روستای تو میدادم ترجیح ولی بودم نکرده قبول رو

 ولی شبودم ندیده حال به تا ، بود اینجا کیلومتری بیست روستای از یکی ی زاده اصیل زنش ، بود

 مانند وَدب کی شنیدن که داشتم اعتقاد این به شدیدا من البته ، نیست جالبی زن داشتن ادعا مردم

 روی از شادی با ، کردن ترمز من جلوی زود خیلی ، شد پیدا دور از باالخره دوستم ماشین.دیدن

 به ذوق و شادی با و شدن پیاده ماشین از سه هر ، رفتم سمتشون به خنده با و پریدم پایین اسبم

 .دویدن سمتم

 :زد جیغ منا

 .ها روستایی شبیه شده ، ها بچه ببنید اینو وای

 :گفتم و کمرم به زدم رو دستم

 .بودن معرفت بی و بودن شهری به داره شرف سگ بودن روستایی

 نگمتف دیدن با سرور ، داشت خودش نزدن زنگ به مستفیم اشاره حرفم گرفتم بغل تو رو سه هر

 :گقت و کشید جیغ

 .ها بچه داره تفنگم
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 :پرسید لودگی با بعد و

 روستاتونه؟ امکانات جزو

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .بگیرم پاش اب باید تو واسه شکاری تفنگ به چه رو ها شهری

 .بازوم به کوبید سرور و خندیدن دوتا اون

 .بود اروم اسمش مثل دالرام

 رو زاده روستایی این با زدن کله سرو وقت بعد ، بزاریم جا یه رو وسایال بریم شید سوار دخترا-

 .داریم

 هم من و باال پریدن دخترا ، نشست رل پشت و فرستاد بوس واسم دست با ، زدم بهش چشمکی

 ده مردم ، سرم پشت اونا و کردم می حرکت دوتا اون جلوی سرعت با ، خوشگلم اسب رو پریدم

 نماشی مهروز وجود خاطر به شکر خدارو ، کردن می نگاه بودن ماشین تو که دخترایی به تعجب با

 .بودن دیده رو ماشینا بهترین باز

 سواری اسب لباس با مهروز و مهیار ، شدیم عمارت وارد ، بود بلند اینا اهنگ صدای عمارت خود تا

 خودم به سر با و نکردن نگاه دوستام به حتی من دیده دنیا برادرای ، شکار برن که بودن اماده

 .پریدم پایین اسب از مهمان ویالی روبروی و زدیم دور رو اصلی ویالی ، کردن سالم

 :گفتم و در به زدم

 .پایین بپرین محترم مسافرین

 :گفتم و کردم باز رو سرور سمت در خنده با ، کردن می نگاه ما ی خونه به تعجب با سه هر

 .دیگه یاال دِ

 :گفتم که بیارن در رو ساکا خواستن ، شدن پیاده سه هر

 .داخل بریم ، ببرن بیان میگم

 و جلو دوید مینو ، اومدن سرم پشت ، بودن مامانشون دنبال که اروم ی بره تا سه مثل سه هر

 :گفت
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 .کوچیک خانم سالم

 :گفتم همیشه مثل سرد

 .پارکینگ بزاره رو ماشین بگو شوهرت به و بیار ماشین تو از رو خانما وسایالی

 .خانم چشم-

 :گفتم و کردم دخترا به رو و

 .بدم نشونتون رو اتاقاتون بریم بیاین

 :گفت ساختگی ترس با منا

 .چشم کوچیک خانم

 :گفت سرور ، خنده زیر زدیم چهارتا هر بعد و

 اینجوریه؟ چرا اینجا

 :پرسیدم و مبل رو کردم پرت و اوردم در رو تفنگم

 چطوریه؟

 :گفت ارامش با دالرام

 .هست حشم و خدم منظورش

 .زدم لبخندی

 .میکنید عادت هم شما ، باال بریم بیاین-

 :گفتم و دادم منا نشون رو اولی ، اتاق تا سه ، رفتم باال رو ها پله

 .بمونی اینجا میتونی

 هب رو مشترک ایوان یه دلی و من و اتاق ، دالرام هم خودم جفتی اتاق ، دادم سرور به رو جفتیش و

 .داشت اصلی باغ

 :زدم داد راهرو تو از
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 سواری؟ اسب بریم میخواین

 :گفتن و بیرون پریدن اتاقشون تو از سرور و منا

 .نیستیم بلد که ما

 .بکشه رو یکی اون موی تر زود یکی تا دیگه هم سمت کردن حمله همزمان و

 :گفت و بیرون و اومد دالرام

 .خوشگل هردوتون شوهر بابا باشه

 :گفت من به رو و

 .دو به دو بریم اسب دوتا با ، بلدم من

 :گفت هیجان با سرور

 بپوشیم؟ چی لباس

 :گفتم و کاناپه رو انداختم رو خودم

 خراب کفشات زمین سمت رفتیم وقت یه که چکمه با بپوش چیزی مهمونی،یه بریم میخوایم مگه

 .نشه

 :گفت خنده با منا

 دونستممی اگه که یکی نیست؟من عیب پوشیدن چکمه اینجا فصل این تو میدونستیم کجا از ما

 .میوردم رو ها صورتی حتما

 .میرفت اتاقش سمت به دلی

 .بزنی گشت کشاورزی زمین تو و کنی سواری اسب میخواستی پاشنه سانت ده با حتما-

 :گفتم دلی به رو و خندیدم منا الکی ذوق به سرور و من

 . نکردم استفاده بوده خودم مال ، هست کمدت تو سواری اسب لباس دلی

 :گفتم سرور و منا به رو و
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 .طور همین هم شما اتاقای تو

 :گفتم و کردم نگاه ساعتم به بعد و

 .میرم میکنم ولتون من وگرنه بیاید دارید وقت دقیقه پنج فقط

 لبخند با.بود کرده جمع کاله توی رو موهاش ، بود اماده شده مشخص زمان از کمتر تو دالرام

 :گفت خنده با که کردم می نگاش

 ندیدی؟ سوار اسب خوشگل چیه

 .میبینم اینه تو خودمو روز هر-

 .سقف به اعتماد ایش-

 .خندیدم

 .اینه از غیر مگه-

 :گفت و کرد منا اتاق در به نگاهی دلی

 .میشه بیرون بیاد نماله کیلو سه این مگه حاال

 :زد داد و اومد اماده سرور

 .توییم معتل بیا منا

 :گفتم منا اتاق در پشت و ایستادم

 .رفتیم ما

 :گفت غرغر با و سمتون دوید ، بودیم نرسیده اول پله به هنوز

 .سواری اسب به چه رو خوزستانی من اخه

 :گفت و کشید رو دستش دالرام

 .ندارن دل ها خوزستانی مگه میگذره خوش بریم بیا

 .میزدن دید رو جا همه کنجکاوی با دخترا ، میرفتیم خودمون ی خونه ورودی سمت تا پیاده
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 احمد به رو.شدن ساکت ما دیدن با ، میزدن حرف احمد با و بودن ایستاده هنوز مهروز و مهیار

 :گفتم

 .بیار رو هانی

 .میزدن دید داداشمو که کردم نگاه دخترا به من و رفت احمد

 .خان مهیار و خان مهروز ، من برادرای ها بچه-

 داشتن فرقی ، میشدن معرفی احترام بیشترین با بود معرفی به قرار هرجا بود طور همین همیشه

 .اطراف های روستا های زاده خان و صمیمی دوستای یا باشه روستا رعیت

 خوشوقتی اظهار لبخندی نیمچه با و دادن تکون احترام ی نشونه به سری مهروز و مهیار

 :دادم ادامه.کردن

 . هام دانشگاهی هم سرور و منا ، دالرام

 .کردن خوشوقتی اظهار اروم دیدن رو داداشام سرد نسبتا رفتار وقتی هم دخترا

 :پرسید کنجکاوی با مهیار.بود جا همون هم خودم اسب ، اورد رو اسب احمد

 میکنه؟ سواری کی

 .کردم نگاه دالرام به

 . کرد نگاه دالرام به ، بود دستش توی اسب افسار که مهروز

 .شو سوار دلی-

 :گفتم و دادم اشاره بهش اخم با ، کرد نگام خجالت با دالرام

 .دیگه برو

 :گفت و زد لبخندی دالرام ای حرفه شدن سوار دیدن از مهروز ، نشست زین روی سریع دالرام

 شهمی شده رام کژال خود نظر زیر ، نکنید اذیتش هم شما اگه البته کنه نمی اذیت ، ارومیه اسب

 .داشت زیادی امید بهش

 :گفت و کرد نوازش رو هانی و شد خم دالرام
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 .مرسی

 :گفتم سرور و منا به کردم رو ، داد تکون سری مهروز

 میاین؟ من با کدمتون

 :گفت و من سمت کشید رو خودش سریع منا

 .بود امیدوار تو به بشه کنم فکر ولی ندیدم االن تا رو دلی سواری اسب

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .خودته سواری ماشین مثل دقیقا

 :گفت اخم با منا و خنده زیر زدن دلی و سرور

 .بیام دنبالتون ماشین با میدم ترجیح اینجوریه اگه ، نداشت خنده اصال مار زهر

 :گفت پوزخند با سرور

 .میگیری زیر تک به تک رو روستا مردم که اونجوری

 :گفت و کمر به زد دست جانب به حق منا

 .شدم استان رالی قهرمان دوبار من

 .باال پرید ابروم

 .برونم بلدم منم رو کوچیکا ماشین اون-

 .نکرد می نگاه ما صمیمی جمع به تعجب با داداشم ، گردنش دور انداختم رو دستم ، کرد قهر منا

 . برگردی زنده میدم قول بریم بیا-

 .میخندیدم من و کرد می تهدیدم ابرو و چشم با منا

 مرد رامین که هرچند ، برم اروم کردم می سعی و افتادم جلو من ، شدیم سوار چهارتا هر باالخره

 .نبود رفتن اروم

 .باصفاست اینجا چقدر-دالرام
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 مداشت دوست ، میرفتیم مرق سمت به ، بودم روستام و خودم عاشق ، شدم لذت غرق تعرفیش از

 .ببینم رو موژان دیگه بار یه

 :زد داد سرور

 .داری هایی تفریح چه ، حالت به خوش

 :گفتم و زدم قهقه

 اینجام؟ عاشق چرا فهمیدین حاال

 :گفت شیطنت با منا

 هک اپارتمان اون و کجا ویال این ، میشدم اینجا عاشق میدادن گوش حرفم به ادم همه این منم اگه

 .کجا بدی انجام خودت رو کارات بودی مجبور

 .پایین بیاد کردم کمک منا و شدم پیاده اسب از ، رسیدیم مرق نزدیک

 :گفتم خنده با

 یکهت شیش پسرای از خبری ، شکار ، سواری اسب ، باغا تو گشتن ، سالمه تفریحات اینجا ها بچه

 .نیست سیستم اخرین ماشینای با رفته باشگاه

 :گفت و سرش زیر گذاشت رو دستش و زمین کرد پرت رو خودش سرور

 .کردم قبول رو دعوتت که حالم خوش ، همینه اینجا خوبی

 :گفت و نشست سرش باال هم منا

 .کردم ازدواج هم روستایی یه با جا همین شاید ، طور همین منم

 :گفت سرور و خنده زیر زدیم هرچهارتا

 .میزنه شوهر از حرف اخرش رو احمق این کژال کن ولش

 .رفتیم تپه باالی سمت به زنان قدم دالرام با

 .داری داداش دوتا بودی نگفته-

 :گفتم بیخیال
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 مهمه؟

 :گفت اروم دالرام

 کمی مدت دوستی سال هشت.سال همه این از بعد ، کژال نمیدونم ازت هیچی کنم می احساس

 .نیست

 :گفتم و زدم لبخند موژان دیدن با ، رسیدیم تپه باالی به

 .میگی باشه طور همین شاید

 .رفتم موژان سمت به

 میری؟ کجا-

 .ایستادم جفتش ، بود خیره روبرو به بازم موژان ، ندادم رو جوابش

 .تو بازم-

 .خندیدم اروم

 .جشنه عموت پسر ویالی تو امشب-

 میای؟-

 .کردم حلقه پام دور رو دستم و نشتسم زمین روی

 .نمیاد خوشم ازش-

 .نشست جفتم

 .نرم میتونستم کاش ، منم-

 :پرسید و بهم رسید دالرام

 کنی؟ نمی معرفی رو دوستت کژال

 .من به بعد و کرد دلی به نگاهی نیم موژان

 دوستیم؟ ما-
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 :گفتم و خندیدم

 .هست روستا خان عموت پسر باشه هرچی ، نمیدونم

 :گفت و زد ای خسته لبخند

 .باشم دوست کسی با سهراب با فامیلیم نسبت واسه ندارم دوست

 :گفتم دالرام به رو و زدم چشمکی

 .روستا اون از دختر یه موژان

 :گفتم موژان به رو و

 .اومدن سنندج از دوستام از دیگه دوتا با ، دوستم دالرام

 .نشست هم دالرام

 میخونید؟ درس اونجا-

 میخونی؟ درس چی تو شده تموم درسمون-

 :گفت اروم

 .میخوندم

 :گفت و شد بلند بعد و

 .مهمه خیلی امشب مهمونی تو حضورم ، برم باید من

 میای؟ بازم-

 .انداخت باال شونه.خورد جا سوال از

 .شاید نمیدونم-

 :گفت دالرام به رو

 .شدم خوشحال

 :گفت شدنش دور با دالرام ، پیاده و بال سبک ، رفت و
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 .خوشگلیه دختر

 .سمتش کردم دراز رو دستم و شد بلند

 .گذاشتیم تنها اسبا با رو احمق دوتا اون ، شو بلند-

 .رورس و منا به رسیدن تا گذاشتیم دو مسابقه یه ، بشه بلند که گرفت رو دستم و خندید دلی

++++ 

 رضایت دردونش واسه بابا کردم می فکر ، نداشتم انتظارشو ، زدم حرفی نه و کردم گریه نه

 ادم هی تو ": گفت دلم تو ندایی یه ، نکردم بخشش طلب خدا از نبودم؟چرا پشیمون چرا ، میگیره

 ". کرد راحت دستش از رو روستا یه ، کشتی رو بد

 :داد ادامه و کرد نگاه من خودداری به وثوق

 .هستن جدید خان با صحبت و رضایت گرفتن مشغول سخت پدرتون ، یاری دوشیزه البته

 .ای دیگه کس یا برگشتش فرنگ از هست؟برادر کی جدید خان نداشت اهمیتی واسم

 بیرون؟ بیام دونی خوک این از من گذاشت سند بکشه؟نمیشد طول چقدر کنید می فکر-

 .باال ازش من توقعات و بود من دست زیر وثوق هنوز ، بود زاده اصیل یک مثل هنوز رفتارم

 .هست برادرش مثل قوی شاکی و قتل از حرف خانم نه-

 :پرسیدم تردید و شک با.بود کرده مشغول رو ذهنم سوال یه

 چطوره؟ موژان حال

 :گفت و کرد فکر یکم وثوق

 .ندارن زندگی از شکایتی و هستن خوب

 .داشت معنی واسم خیلی حرف این ، دادم تکیه صندلی به و زدم ای اسوده لبخند

 .خوشحاله وسط این یکی خوبه-

 تنگ مواس دلش اگه ولی بپرسم رو بابا حال میخواستم ، وثوق با نداشتم حرفی دیگه ، شدم بلند

 .میومد بود نگرانم اگه ، بود شده
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 رو بنددست.کرد همراهی بند تا رو من و زد دستبند دستم به نگهبان ، رفتم تشکر بدون ، حرف بدون

 .رفت خودش و داد هولم ، تو بره اومد سامیه که سلول تو برم خواستم ، رفت خودش ، کرد باز که

 کوری؟ مگه-

 .میزد بهم رو حالم زردش دندونای ، زد پوزخندی و سمتم برگشت

 .کنهمی گریه شبا که سوسول مامانی تیتیش دختر یه بجز البته نمیبینم چیزی که من کو-

 .بودم خونسرد.بودن شده جمع سرم پشت زندانی زنای

 حق هک هستی مفنگی معتاد یه بدبخت؟تو کردی هنر منه بیشتر سابقت خبر چه کردی فکر هوی-

 .باشی کور داری

 .کجاست اکرم نمیدونستم ، نخوردم تکون جام از ، سمتم کرد حمله سامیه

 که چاقویی.هستن سامیه طرف های عملی همشون میدونستم ، کردن تر تنگ دورم رو حلقه زنا

 .گرفت قرار گردنم زیر و اومد بیرون سامیه پشت از سری

 :گفت ترسناکی لحن با

 .نشدی زاده مادر از انگار که میبرم چنان خواب تو و سرت بزنی حرف دهنت از زیادی ببین

 .یدمترس نمی چیزا این از ، بودم شده بزرگ گرم و سرد اسلحه با من ، نمیشد جمع لبم رو پوزخند

 .میشن ممنونت طایفه دوتا که کنی کارو این اگه-

 .منگفت هیچی بازم.  کرد می اذیتم چاقو تیزی و افتاد سوز گلوم زیر ، داد فشار بیشتر رو چاقو

 خودتم سایه از که میکنم کاری باشه نترسیت ادعای من واسه ، ه*ز*ر*ه دختره صداتو ببر-

 .بترسی

 :گفتم و دستش مچ دور گذاشتم رو دستم

 رو ودتخ پشه دور مگسای همین میکنم کاری که نچرخ من بر دور ندارم حوصلتو ، میگم چی بشنو

 .باال بکشن کوفتی اون جای
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 بردم رو چاقو و پیچوندم رو دستش مچ حرکت یه با من و کرد بیشتر رو چاقو فشار حرصش از

 ور انداختم رو چاقو فشار یه با و زدم پوزخندی ، میزد لولو چشماش تو ترس ، خودش گلوی سمت

 .زمین

 خبره؟ چه اینجا-

 .زدم پوزخندی ، "رسیدی دیر اکرم" گفتم دلم تو

 .ترم کاربلد ازش من میدادم نشون جون سامیه به داشتم هیچی-

 .میومد سامیه و اکرم بحث جرو صدای ، سلولم تو رفتم و

 نزار؟ دختر این دم و پار نگفتم مگه-

 .بود خودش تقصیر اباجی بخدا-

 .رفت نمی رو از

 .نداره کاری کسی با نزاری دمش رو پا تا دختر این-

 :پرسید و کرد اخمی دیدنم با اکرم ، دادم لم اکرم تخت روی

 بود؟ مرگش چه

 .خوابیدم تختش رو و کردم پوفی

 .اضافی خوریا گه ، کرد می مرگ به تهدید هیچی-

 :پرسید و نشست کنارم اکرم

 گفت؟ چی وکیلت

 .شمب قصاص ممکنه بودم رفته یادم دقیقه چند برای بود این سامیه خوبی ، افتادم یادش دوباره

 .قصاص شاید-

 :گفت و بازوم رو گذاشت رو دستشو.ناراحته بود مشخص ، کشید اهی

 .بزرگه خدا
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 اهیر کنم نمی فکر بود من قصاص دنبال قدرتش اون با سهراب برادر اگه ولی شکر رو خدا بزرگی

 ناراحته؟ دستم از انقدر کنه؟یعنی نمی کاری دردونش عزیز برای چرا بابا تعجبم در ، بود

 .نگهبان صدای پشتش و ها سلول های میله با باتون برخورد صدای

 .حیاط برین.حیاط برین-

 :گفت و شد بلند اکرم

 .بخوره ات کله به هوا یه بریم بیا

 زنای سمت رفت اون ، شدم جدا اکرم از حیات تو.میومد راه کنارم هم ساجده ، شدم بلند رمق بی

 :گفتم و برداشتم گچ یه ، خطا چوب دیوار سمت رفتیم ساجده و من خودش سن هم

 .سوم روز اینم

 :گفت و خندید تلخ ساجده

 گذشت؟ سخت

 :گفتم و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 .روزها این کاهد جان از

 کشتیش؟ چرا-

 کنم؟ دل و درد غریبه زن یه برای باید چرا ؟؟ رو حقیقت میگفتم؟؟ چی

 .احمقم دختر یه من چون شاید نمیدونم-

 .خندید من بودن احمق به ، خندید ولی اروم ، خندید

++++ 

 .بیشعور دیگه نپاش-

 :زدم داد ، دویدم سرور دنبال و برداشتم رو اب سطل

 .بشی تر خیس من از باید اخرش بدو میخوای هرچی
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 :زد داد سرور ، میزدن قهقه منا و دالرام

 .شو بیخیال کردم غلط بابا

 :زد داد منا

 .بزنش کژال تو به افرین

 .میزد دست هیجان با که کردیم نگاش و ایستادیم خنده با سرور و من

 میبینی؟ کج کشتی داری مگه چل و خل-

 .زدمیش مالیمت با و شوخی به و خودش سمت کردیم حمله بعد و

 .شدیم ولو چشمه کنار خسته جهارتامون هر طوالنی بازی اب یه از بعد

 .بخوابی میده حال ارومه خیلی اینجا-دالرام

 .میکنی زندگی خوبی جای کژال میشه حسودیم بهت-سرور

 .شهر هیاهوی از دور-منا

 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام و نشستم ، نشست لبم رو لبخند

 .باشم روستا تو میخوام چرا کنید می درک حاال-

 :گفتم و منا سمت کردم دراز رو دستم ، ایستادم و شدم بلند

 .میشه تاریک داره هوا بریم بیاین

 :دادم ادامه و کردم نگاه غروب به رو خورشید به

 .نیست امن هوا تاریکی از بعد مناطق این

 ویال جلوی مهروز ماشین ، میرفتیم اروم عمارت خود تا ، شدیم اسب سوار و شدن بلند سه هر

 :گفتم منا به رو و پایین پریدم اسب از ، بود نشسته خودش و بود پارک

 .نشدی پا کله تا پایین بیا هم تو
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 کردن رد مشغول توجه بی بعد و کرد نگاهی نیم.نشستم کردم باز و در و رفتم مهروز سمت به

 .شد موزیک

 بودن؟ شد؟کیا چی کن تعریف واسم برگشتی-

 .اومد مهیار صدای که بگه چیزی خواست و زد پوزخندی مهروز

 .تکراری حرفای و تکراری ادمای ، باشه میخوای چی-

 رد ، کرد می نگاه مهیار سر پشت به مهروز ، بود داده تکیه باز در به مهیار ، انداختم باال شونه

 .بودن زدن حرف مشغول و بودن اومده پایین اسب از دخترا.گرفتم رو نگاهش

 کُرده؟ دوستت-مهروز

 .کردم نگاه دوستام به

 کدومشون؟-

 .داد جواب مهروز جای مهیار

 منا؟-

 .باال پرید ابروم

 باشه؟ کرد میاد بهش این اخه-

 :گفت و کرد نگاه رو عقب برگشت مهیار

 .بشیم مطمئن میخواستیم نمیاد نه

 :گفت و بازوم به زد مهروز

 .اومدن اینا بابا پایین بپر

 . رفتم نزدیکشون ، میومدن هم کنار در بابا و مامان ، نشست جلو مهیار ، شدم پیاده

 :پرسید و زد لبخندی دیدنم با بابا

 گذره؟ می خوش دوستات با
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 .کرد می نگاه دوستام به ، کردم نگاه مامان به

 .زیاد خیلی-

 یادم چیزی که بشم جدا ازشون خواستم.تر سرد رو مامان ی گونه ولی بوسیدم رو هردو ی گونه

 .اومد

 .خدا کد دیدن برم وقت اول صبح شنبه شده قرار بابا راستی-

 .داد تکون تایید ی نشونه به رو سرش بابا

 .نداره عرضه دختره ، دخترش سپرده رو کارا بگن ندارم دوست ، باشه حواست بهتره-

 .بشه توهین بهم نمیزاشتم خودم ، کردم اخم

 ندارید؟ اعتماد بهم-

 :گفت و زد لبخندی بابا ، بود سرد لحنم

 .من کژال تویی خونه این فرد ترین معتمد

 .برگشت لبم به رفته لبخند

 .بگذره خوش بهتون-

 .شدیم ولو مبل یه روی هرکدوم ، مهمان ویالی رفتیم دخترا همراه ، شدم جدا مامان و بابا از

 :زدم داد

 .بخوریم بیار چیزی یه مینو

 .کردن می نگام تعجب با سرور و دالرام و نشست صاف منا

 ها؟ شما چتونه ها-

 .رفت بهم ای غره چشم دالرام

 .زدنه صدا وضعه چه این ترسیدم احمق-منا

 :پرسیدم ها بچه به رو ، نبود ولی بیارم در رو موبایلم جیبم تو بردم دست و خندیدم
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 ندید؟ رو من موبایل

 . دادن تکون نفی ی نشونه به رو سرشون همه

 .پیشونیم به زدم

 .درخت پیش گذاشتمش اخ-

 .میزدم زنگ استادم به باید ، داشتم الزمش ، شدم عصبی

 :گفتم و شدم بلند

 .اپارتمانم مثل هم اینجا کنید پذیرایی خودتون از بهتره هم ،شما بیارمش میرم من

 اهمیت خیلی واسم گوشیم نداشتم خندیدن دماغ و دل من ولی خنده زیر زدن سه هر

 .بگذرم ازش راحتی به نمیتونستم.داشت

 .برم خواستم و پشتم و انداختم رو تفنگم

 :گفت نگرانی با دالرام

 .بیام باهات من نیست؟میخوای امن شب منطقه اون نگفتی مگه

 .کردم مکث یکم

 .نداری اشنایی اینجا به تو ولی خوبیه پیشنهاد-

 .کرد می نگام مضطرب منا و بود چشماش تو نگرانی هم سرور

 نم برگشتن تا فقط شما میام بر خودم پس از ، شدم بزرگ روستا این توی من ها بچه بیخیال-

 .بگذره خوش بهتون کنید کاری

 عوض ساده محلی لباس یه با رو لباسم اول و رفتم جلویی ویالی سمت به ، بوسیدم رو سه هر

 تو رو کوچیکم چاقو ، گذاشتم کمرم پشت و برداشتم رو بابا سالگی هجده هدیه کلت و کردم

 اون مردای از کدام هیچ من و بود خان سهراب مال مطقه اون باشه هرچی ، دادم قرار چکمه

 .شناختم نمی رو دهکده

 .رفتم چشمه سمت به درختا البالی از سرعت با و برداشتم اسطبل توی از رو اسبم
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++++ 

 .اکرم-

 .بود الود خواب صداش

 هوم؟-

 بیداری؟-

 .اومد تخت غیژ غیژ صدای

 نه؟ یا بزارم رو مرگم کپه میزاری-

 میکنن؟ اعدامم نظرت به-

 نه ، بزنم حرف یکی با بودم کرده پیدا جرات بود بار اولین ، شنیدم رو اهش صدای ، نگفت هیچی

 .کنم مشخص رو تکلیفم میخواستم ، بدونم که میخواستم باشم کرده پیدا جرات که

 .زمینا تو گشتن واسه شکار واسه سواری اسب واسه ، شده تنگ بیرون اون واسه دلم من-

 .نیست خبری بیرون اون ، خوشه دلت چقدر بخواب بگیر دختر-

 رو سرم بار این میخواست دلم ، شد تنگ مادرم اغوش برای و دلم سالها از بعد ، کردم بغض

 رسرازی اشکام ، افتادم دیدم رو هیرش که باری اخرین یاد ، کنم گریه و مامانم ی شونه رو بزارم

 .کنم گریه هیرش نه هست مامانم نه که حاال نمیخواستم کردم پاکشون حرص با ، شد

 ؟حتمانگرانی و بود خبری بی تو کجام؟یا من میدونست یعنی ، شد فشرده هیرش اوری یاد با قلبم

 شستن لبم رو لبخند ؟ بشه پیدا ات کله سرو میخواد کی بود فرستاده امیز تهدید اس ام اس کلی

 ، دارم نگه رو عشقم هم دروغ با نمیشه ولی شدم عاشق دروغ با من.بود شده ذره یه براش دلم ،

 .کجام من دونه نمی االن حتی اون

 تخت کنار که خودش لحظه چند از بعد و اومد اکرم تخت غیژ غیژ صدای.افتادم هق هق به

 .بود وحشتناک خیلی اکرم قیافه و بود تاریک ، میدیدم پیشونیش رو اخم.بود ایستاده

 :گفت گوشم دم ، کشید و گرفت رو موهام و سمتم شد خم
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 تخود واسه من.سامی امسال دست دادی ضعف نقطه کنی گریه بخوای اینجا ، کژال ببر رو صدات

 .بدبخت میگم دارم

 رو بشه خارج دهنم از موهام درد از میخواست که اخی و گریه صدای و دهنم رو گذاشتم رو دستم

 .کنه ول رو موهام تا دادم تکون تایید ی نشونه به رو سرم.کردم خفه

 سرازیر باز اشکام ، کردم بغل رو پاهام و نشستم ، تخت رو انداخت رو خودش و کرد ول رو موهام

 .خوابیدم و کردم بغل رو پام عشقم یاد به اروم اروم بار این و شد

+++ 

 یهبق و بودن مواد کردن بدل و رد مشغول سری یه ، کردن می بازی والیبال حیاط توی زندانی زنای

 هنقط یه به بودم نشسته گوشه یه تنها ، نبودم کدوم هیچ جزو اما ، بردن می لذت ازاد هوای از هم

 حمقانها بازی یه ، بودم قتل این دلیل دنبال گذشته میان از ، کردم می فکر گذشته به و بودم خیره

 من بود نکرده شروع رو بازی اون اگه کشتمش من که بود خان سهراب خود تقصیر...همش بود

 .نمیزدم کاری چنین به دست وقت هیچ

 نشستی؟ تنها خوشگله دختر هی-

 ور غلیظی اخم.چرخید می سامیه ور دور که بود معتادی زنای از یکی ، کردم نگاه صدا صاحب به

 .نشم خور دم اینا با بهتره بود گفته قبال ساجده ندادم رو جوابش ، نشست پیشونیم

 ، ادمد تکیه دیوار به بیشتر و کردم جمع شکمم تو بیشتر رو پاهام و کردم روسری داخل رو موهام

 .میخورد بهم داشت حالم ، داد می عرق بو ، جفتم کرد پرت رو خودش

 :گفت التی لحن با

 .منه دست تنهاییات دوای اینجا ببین

 .ندادم رو جوابش بازم ولی کردم نگاه بهش غیظ با

 :داد ادامه

 باید نیست بیرون خوشگل پسرای اق از خبری اینجا ، نداره فایده که کردن ناز جوون دختر

 .کنیم حال خودمون با خودمون
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 حتی ماد این افتاد یادم ولی بدم رو جوابش میخواستم ، سمتش برگشتم عصبانیت با ، خوردم جا

 زندان بند سمت به و شدم بلند و شدم هام تنهایی بیخیال ، نداره شدن دهن به دهن ارزش

 .بود من تحمل از خارج چیزا این ، دویدم

++++ 

 ودب کرده نمایان چشمه کنار رو ای سایه مهتاب نور ولی بود تاریک جا همه ، رسیدم چشمه نزدیک

 اباب ، رفتم نشونه سمتش به و اوردم در پشتم از رو کلتم ، کرد نمی حرکت و بود اروم سایه ،

 .هست کی فهمیدم می باید اول ولی کنید تیراندازی لزوم مواقع تو گفت می همیشه

 :زدم داد کردی به و گرفتم نشونه دقیق

 هستی؟ کی

 و بود افتاده صورتش توی ماه نور ، دفاع بی ، بود جوون مرد یه ، سمتم برگشت ، خورد جا سایه

 .بود جذاب خیلی ، کرد بررسی رو اش چهره بینم تیز چشمای

 :فارسی به بار این ولی زدم داد دوباره

 هستی؟ کی پرسیدم

 :گفت کردی به خنده با و باال برد رو دستش مرد

 .نیستم دشمن که من تفنگچی بانوی

 یدادم نشون مارکدارش لباسای ، کردم انداز بر رو پاش سرتا ، رفتم تر جلو زدم ای ضربه رامین به

 به امالک حواسم ولی رفتم بودم گذاشته رو گوشیم که جایی سمت به.باشه داشته باید خوبی وضع

 لبخند ، انداختم صورتش تو و کردم روشن رو اش قوه چراغ و برداشتم رو گوشیم ، بود جوان مرد

 الیمم لحنم اگاه خود نا.بود کننده افسون مرد این جذابیت و زیبایی ، اومد لبم روی ای خواسته نا

 .شد

 خانی؟ سهراب های مهمان از-

 :داد جواب بعد و کرد مکثی مرد.نیست روستا طرفا این مال میداد نشون کامال وضعش سرو

 خانی؟ سهراب روستای اهالی از تو ، اره
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 .بگم دروغ گرفتم تصمیم لحظه یک برای ، انداختم باال شونه

 .هستم خان منصور روستای رعیت از من نه-

 :گفت و خندید اروم

 .باشه داشته جراتی و دل همچین میتونه روستایی دختر یه نمیدونستم

 :زدم داد و رفتم نشونه سمتش به باز و گذاشتم کنار رو لطافت ، برخورد بهم

 داره؟ اشکالی چه روستایی دختر یه مگه

 رو من جواب خودش ولی داد صدا و افتاد اب تو سنگ و زد ای ضربه سنگ به پاش با و خندید

 .نداد

 کرد یم نگاه اسبم و من به لبخند با جوان مرد و کشید شیهه ویس.زدم هوایی تیر و شدم عصبانی

 روما رو ویس.بودن سوسول شهر پسرای ، بود عجیب من برای این و نبود رفتارش تو ترسی هیچ

 .کردم نگاه خیره بهش اخم با و کردم

 روستایی؟ دختر چیه اسمت-

 .نصب و اصل بی زاده شهر یه ؟ هست کی انگار روستایی دختر میگفت جوری برخورد بهم

 .گیوا-

 همیشه و داشتم تیزی چشم و گوش که بود خدا نعمت ، شنیدم من ولی " گیوا " کرد زمزمه اروم

 .نشست لبش رو لبخند.شد خیره ام چهره تو و کرد بلند سر.گذارش شکر

 .جذاب وحشی یه منتها ، میمونی اسمت مثل-

 در بودم تونسته چطور ، بیشتر خودم خونسردی از ، بودم عجب در مرد خونسردی همه این از

 .اومدم حرف به.میدونستم تعریف یه رو اون من چون بمونم؟شاید ساکت توهینش مقابل

 چیه؟ خودت اسم مهمان مرد-

 .هیرش-

 .باال پرید ابروم
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 اطرافی؟ های روستا از-

 :داد ادامه و داد تکون نفی ی نشونه به سری

 .روستایی دختر برم باید من

 .پرسیدم هوا بی

 کجا؟-

 .شد نمی پاک لبش رو لبخند

 .مهمانم مثال اونجا ، دیگه خان سهراب ی خونه-

 :پرسید کنجکاوی با بعد و

 میای؟ هم تو

 بابا و مامان تازه.هستم کی که میرفتم لو میرفتم اگه ولی برم میخواست دلم ، شدم پاچه دست

 :گفتم تخسی با.بودن اونجا برادرام همراه

 .نیست ارباب ی خونه توی رعیت جای

 .داشتتم دوست رو خندیدنش.  زد قهقه

 دارم دوست اینجام تابستون اخر تا من ، داری فرق دیدم که روستایی دخترای اون ی همه با تو-

 .ببینمت بازم

 .بود مستقیم غیر دوستی پیشنهاد جور یه حرف این ، کردم اخم

 .ندارم شما دیدن به ای عالقه من-

 .بود سرد لحنم

 .باش اینجا موقع همین فردا داشتی دوست اگه ولی برم باید من ، تلخ چه-

 .اومدن برای شد اغازی که رفتنی ، شدم خیره رفتنش به ، شد دور ازم زنان قدم

++++ 
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 خندپوز ، میخوندم بود گرفته زندان دخترای یکی از سامیه که رو کتابی و بودم داده لم تخت روی

 روز به و پزشکی دندون جدید کتابای جای بخونم رمان بشینم باید مملکت دکتر منِ  ، بود لبم رو

 اخرش ، بستم و کردم ول نصفه رو رمان.فرش به کشوندیمون عرش از خدا ای ، اطالعاتم کردن

 رماک ، پایین اومدم تخت از.ندارم رو ابکی کتابا خوندن حوصله منم رسن می بهم بود ضایع که

 بهم ینگاه نیم ، کشیدم دراز کنارش روتختش. کشید می سیگار و کرد می حل جدول بود نشسته

 :فتگ کنه بلند از رو سرش اینکه بدون. کردم روشن و برداشتم سیگار نخ یه.نگفت چیزی و کرد

 .تختم رو نریزی

 .زدم عمیق پک یه

 مهمه؟-

 .کرد جا جابه چشمش روی رو عینکش

 .بخوابم تخت این روی باید دیگه سال یک من-

 شد؟ می ازاد بعد و دیگه سال یک فقط ، خوردم حسرت

 میری؟ کجا-

 .کرد پر رو تیکه یه ، نشست لبش رو پوزخندی

 .بوده سرپناهم اینجا االن تا ، برم ندارم رو جایی-

 ونه؟خ تو میدادن رام ام خانواده میشه؟ من پناه سر برم؟کجا باید کجا بشم آزاد من اگه کردم فکر

 به خواستم نمی ، دادم قورت رو بغضم ، بودم شده نازک رو؟دل خونه قاتل رو؟ خونه خلف دختر

 اوردم دست به دروغ با رو عشقم که کنم فکر این به خواستم نمی ؟ کشتمش چرا که کنم فکر این

 ؟

 .داری مالقتی یاری کژال-

 .کرد می نگام لبخند با اکرم ، شد بلند تخت روی از که من خسته تن و نگهبان صدای

 .باشه خوبی خبر شاید برو-

 :گفت افسانه به رو پوزخند با سامیه.بودم گرفته رو مرگم خبر من ، زدم پوزخندی
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 .داره مالقاتی انقد نیومده که بوده ای دردونه عزیز چه نیست معلوم دختره

 ایستادم چشمش تو چشم ، رفتم سامیه سمت به و کردم مرتب رو موهام و کردم سرم روسریمو

 :گفتم و

 .کارن و کس بی تو مثل همه مگه

 اننگر من حرف این از اکرم نگاه ، رفتم نگهبان سمت به چشماش تو پنهان خشم به توجه بی و

 بود لوغش خیلی ، میرفتم مالقاتی سالن سمت به نگهبان کنار ، افتاد دستش از لیوان ساجده و شد

 دلم ولی دیدنم به اومده کی دونستم نمی.بود اش خانواده از نفر یه دیدن مشغول تو هرکس و

 .ردمک تموم واسش قتل یه با رو تابستون شد نمی باورم ، بود شده تنگ همه از بیشتر بابا برای

 قدم یه مهروز ، رفتم نزدیکشون ذوق با و باال بردم رو هام قدم سرعت مهروز و مهیار دیدن از

 مهیار ، برادرم اغوش برای ، شده تنگ امن اغوش یه برای دلم ، کشید اغوش تو منو و اومد جلو

 .کرد بغلم و اومد نزدیک هم

 مهیار.نداشتم رو مهروز انتظار ولی میاد زودی به مهیار میدونستم بود اومده بند زبونم خوشحالی از

 .کرد بغلم دیگه بار یه ، نشستیم صندلی روی و گرفت رو دستم

 خواهری؟ خوبی-

 .گرفت رو دستم ، کردم نگاه مهروز به و دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 ، بیاد زودی به داده قول بابا ، کنم اعالم ازت رو حمایتم تا اینجا اومدم من ، نباش نگران کژال-

 ابد ات تو و میکنه افتخار دخترش شیر به بگم داده پیغام بابا ، گفت بهمون رو کارت دلیل مهیار

 .بری دار ی چوبه پای اگه حتی دخترشی

 . بشنوم میتونستم که بود خبری بهترین این ، شد سرازیر اروم اروم اشکم

 :پرسید و خندید مهیار

 .شدیا نازک دل اینجا چیه؟اومدی واسه اشکت پس

 .بازوش به زدم

 .هستید کنارم شماها که خوشحالم ، شادیه اشک این کصافت-
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 .گرفت رو دستم و زد لبخند مهروز

 .روستایی خان اون از بعد هنوزم تو بگم گفت بابا ، نیست تو کار گریه-

 :داد ادامه.بوسید رو گونم و کرد پاک رو اشکام مهروز

 سهراب سزای مرگ ، میکنن تایید رو تو کار دارن یاری خانواده مرد سه هر و هستی ما ناموس تو

 .بود خان

 :گفت مهروز حرف ادامه تو سریع مهیار.برگشت ام رفته نفس به اعتماد

 از ضایتر دنبال ، کنیم نمی خالی رو پشتت ولی کردی خوبی کار و کشتی ادم تو گیم نمی ما البته

 .هستیم جدید خان

 خواسته؟ چیزی-

 .بود دار بغض صدام

 .کرد می بازی انگشتام با مهروز

 ام نشه قصاص هم اگه ، بشه انجام خان سهراب مرگ قصاص باید میگه ، نخواسته هیچی فعال-

 .میکنیم قصاصش خودمون روش به

 .نبودم پشیمون کارم از من اوصاف این تمام با ، کنم پاک لبم رو لبخند تونستم نمی

++++ 

 سطبلا تو رو اسبم ، عمارت سمت برگشتم رو رفته مسیر سرعت با و گذاشتم کمرم پشت رو کلت

 ادهد لم ها کاناپه روی حال تو دخترا ، رفتم مهمون ویالی سمت به لباسا همون با خودم و گذاشتم

 :پرسید و نشست صاف.شد من متوجه که بود کسی اولین سرور ، بودن

 کردی؟ پیداش

 .دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 :گفت مهربونی لبخند با دالرام

 .سالمی که خوشحالم
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 :گفت و کرد بهم نگاه نیم یه ، بود تاب لپ تو سرش منا

 .لباسا این با شدی ها کولی دختر مثل

 :گفتم و کاناپه رو کردم پرت رو خودم

 .عروسی ببرمت لباسا این با میخوام شنبه که کاری کجای تازه

 :گفت خنده با سرور ، گرفتمش هوا تو.کرد پرتم و برداشت پرتغال یه منا

 .گرفتش اومد دهتون کشاورزا از یکی شاید ببرش

 .شد کندن پوست مشغول و گرفتش ، دالرام سمت کردم پرت رو پرتغال

 دادی؟ انجام گوشیت با کارتو حاال-

 ام کله از هوش ، نگاهش و پسر اون ولی زدم می زنگ استادم به باید افتاد یادم سرور سوال با

 .شدم بلند ، بود برده

 .کنم عوض لباس میرم من-

 .گرفتم هم رو استاد شماره و رفتم باال طبقه سمت به

+++ 

 .آساره ، آساره-

 یم درد گلوم و بود ریخته دونه زبونم ، کردن می نگام ترس با سرور و منا بلندم فریاد صدای از

 .پایین اومد رو ها پله ترس با دالرام ؛ کرد

 گذاشتی؟ سرت رو خونه چته هوی-

 :زدم داد درد با دوباره.نگفت چیزی دیگه ، ماسید دهنش تو بعدی حرف ، کردم نگاه بهش اخم با

 .آساره-

 .رفتم نزدیکشون و شدم بلند ، کردن می نگام هردو ترس با ، اومدن مینو با آساره

 :زدم داد
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 دارم؟ حساسیت سیر به من دونید نمی مگه

 .کرد توضیح به شروع تند تند و کرد نگاه آساره به ترس با مینو ، کرد می درد گلوم

 .برادرتون دنبال میفرستم االن ، بخدا نداشت خبر اومده تازه آساره کوچیک خانم-

 شده چی بود فهمیده و بود بلد کردی که دالرام ، کردم پرت کاناپه روی رو خودم ، نگفتم هیچی

 .بودن ایستاده سرم باال ناراحتی با منا و سرور ، سمتم دوید

 :پرسید بغض با منا ، بود شده جمع چشمام تو اشک گلو و معده درد از

 شد؟ اینجوری دلی؟چرا شده چی

 :گفت سرور به رو دالرام

 .بدو ، بیار اتاقم تو منو کیف

 .بود ایستاده سرم باال نگرانی با آساره ، شد من معاینه مشغول و

 :زد داد منا

 شده؟ چش دلی

 .معدم رو گذاشت رو دستش دالرام

 .بخوره نباید ، داره حساسیت سیر به-

 دهش جمع چشماش تو اشک ، بود نازک دل خیلی دختر این ، گرفت رو دستم و کنارم نشست منا

 .بود

 کژال؟ میشی خوب-

 .بزنم حرف تونستم نمی و بود گرفته صدام ، اره یعنی که ، گذاشتم هم رو چشمام

 مهروز ، اورد رو دالرام کیف سرور موقع همون ، شد وارد و زد بهم رو خونه در عصبانیت با مهروز

 :پرسید وضعیتم دیدن با و داخل اومد مهیار ، زد کنار رو دالرام و منا

 خورده؟ سیر
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 وت ، جویید می رو ناخوناش و بود ایستاده پا سر منا ، داد تکون اره ی نشونه به رو سرش دالرام

 .رفتم غره چشم بهش بدم حال اون

 لبخندی منا دیدن با و بزنه بهم که برداشت رو اماده امپول مهروز و بغل تو گرفت رو منا سرور

 :گفت و زد بهش

 .میشه تثبیت وضعیتش امپول بعد نباش نگران

 رفتهگ رو دستم و نشست کنارم منا ، کشیدم دراز کاناپه رو بعد و زد رو امپول و خوابیدم پشت به

 بهتر من حال بودن منتظر و نشستن مبل روی ، بودن شده راحت استرس از مهیار و مهروز ، بود

 .بشه

 :گفت بود ایستاده نگران که مینو به رو مهیار

 .کنم مشخص رو دوتا شما تکلیف بعدا تا بیار نوشیدنی لیوان چند

 :گفت خنده با منا ناراحتی دیدن با مهروز

 .نداره افت بم بادمجون نباش نگران

 :گفت و رفت مهروز به ای غره چشم منا

 .چی میوفتاد براش اتفاقی یه اگه ، ها خواهرتونه

 افت بم بادمجون بگه بهم مهروز که داشتم عادت من ، کردم می نگاه دوتا این به لبخند با

 :گفت و برداشت رو بود اورده مینو که ای ابمیوه لیوان مهروز.نداره

 .گرفتیم می تصمیم بعدا بود افتاده اگه نیوفتاده که حاال

 :گفت عصبانیت با منا

 .میوفته اتفاقی یه بعدی ی دفعه احتماال شما خونسردی این با

 :گفت خونسردی با مهروز

 .نداره وجود بعدی دفعه

 :گفتم بود گرفته خروسک انگار که افتضاحی صدای با
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 .میگی همینو دفعه هر

 .شد منفجر عصبانیت از منا حرفم این با

 طور همین اقا این بعد و میشی اینجوری و اینجا میای نیست اولت بار یعنی دفعه؟ هر ؟ چی-

 نشده؟ هیچی میگه و نشسته ریلکس

 . بده مهروز به تکونی یه تونست می منا شاید ، دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 ، گرفت دستش از رو ابمیوه لیوان ، مهروز سمت رفت و شد بلند من از اره جواب گرفتن با منا

 .خنده با دخترا و من و کرد می نگاش تعجب با مهیار

 :گفت و داداشم به کرد رو عادی غیر عصبانیت با و میز روی کوبید رو لیوان منا

 .ورهنمیخ درد به اصال شما مثل ناپذیری مسئولیت برادر ، بیرون برید خونه این از و شید بلند

 مهروز.بود داشته نگه بزور رو اش خنده مهیار ، بود بیرون به رو که کردم نگاه دستش جهت به

 .زد پوزخندی و شد بلند ریلکس

 خواهرم مهمان که اینه خاطر به فقط گم نمی بهتون چیزی احترامیتون بی واسه اگه خانوم-

 .میشه بلند داره خودم خواهر گور از هم اتیش این و هستید

 خیالبی رو خودم و انداختم باال شونه ، کرد اصابت بهم عصبانیش باطن و خونسرد ظاهر به نگاه و

 پسر مهروز.نبود عجیبی چیز ، بودم نکرده تعجب بود خونده رو دستم اینکه از ، دادم نشون

 ابروریزی بابا ها مهمونی تو نمیزاشت و کرد می رو خودش رو من ها شیطنت همیشه ، باهوشی

 ، بود خودم مثل خودشم چون میاد بدم تشریفات این از چقدر میدونست همه از بهتر و کنم

 و داد نمی کردن فکر زحمت خودش به اصال و بود خیالش عین که بود مهیار دوتا ما برعکس

 حصیلت ترک گرفت که رو دیپلمش ثروت همین پشتوانه به و بود بابا ثروت گاهش تکیه همیشه

 للیی دوستاش با اکثرا چون بود ظاهر تو فقط بودن بابا کمک این و باشه بابا کمک ترجیح و کرد

 .کرد می تللی

 من که واسش انداختم باال شونه ، کرد نگام خشم با منا و بیرون زد خونه در از مهروز

 .رفت سرسری خداحافظی یه با و خندید اروم مهیار.نمیدونم

 .گرفت رو دستم و نشست کنارم سرور
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 خوبی؟-

 امدالر و رفت باال پله از بود شده مطئن من بودن خوب از که منا ، دادم تکون اره ی نشونه به سرم

 مبل پشتی به رو سرم و ندادم اهمیتی ، بود متشنج خونه جو ، باشه اشپزخونه توی داد ترجیح هم

 .بستم رو چشمم و دادم تکیه

 بی حرفاشون به و نگفتم هیچی ، میومد سرور با آساره ، اروم پچ پچ و ظرفا کردن جمع صدای

 می ظرن به جذابی پسر هیرش ، بودم دیده دیشب که بود پسری پیش فکرم بیشتر ، بودم اهمیت

 .غریبه مرد یه اونم ، نشست لبم رو لبخند ، میومد خوشم مرد یه از بود بار اولین ، رسید

 رفتم ، بود تابش لپ توی سرش و بود باز منا اتاق در ، باال رفتم و شدم بلند ، بود شده بهتر حالم

 .کردم نمی درک رو ناراحتیش دلیل ، نداد بهم اهمیتی ، نشستم تخت روی و داخل

 ناراحتی؟ چرا-

 .گفت دلخوری لحن با کنه بلند رو سرش که این بدون

 نباشم؟ چرا-

 .گفتم و بازوش با زدم

 .نباش-

 ختت روی رو خودم و اتاقم تو رفتم شدم بلند ، نبود هیچی دلش تو ، کرد نثارم خودخواهی لب زیر

 .انداختم

 مهیار و مهروز از رفت یادم ؟ بود اومده چرا و بود اومده کجا از ، بودم غریبه پسر اون فکر تو

 شد؟ چی مهمونی تو دیشب بپرسم

 ، اروست و شهر تو اینور یا باشی اب ور اون نداره فرقی ، کسلی باشی هرجا ، میمود بدم ها جمعه از

 .ودوستام من دنبال فرستاد بابا رو یاسمن ، کسلی غروبش و جمعه

 ندب و قید تو که نبودم ادمی ، کردم سرم شال یه و بستم باال رو موهام و پوشیدم راحتی لباس

 .واجب داشتن حجاب و بود روستا اینجا ولی باشم
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 دالرام ، میریختن زبون بابا برای سرور و منا و بود ایستاده کیو باربی سر باال خونسرد خیلی مهروز

 اعتس یک قرار ساعت به ، ساعت به چشمم و بودم دیشبی پسر فکر تو من و میزد حرف مامان با

 .برم که داشتم شدید تمایل خیلی ، بود مونده

 حاله؟ چه در بنده خواهر-

 بهش ای غره چشم.نشدم اطرافم متوجه که بودم غرق خودم فکر تو انقدر ، خوردم جا صداش از

 .زد گاز و برداشت سیب یه میز روی از و شد خم ، رفتم

 میگیری؟ گاز حاال؟چرا چته-

 :گفتم اروم و گوشش در شدم خم

 .عمته کار گرفتن گاز

 :گفت نشنوه بابا که طوری اروم و خندید

 میزنی؟ حرف ژینا عمه به که بیوفتی باباجونت چشم از میخوای حرفات این با

 .دادم رو جوابش بود بعید ازم که مظلومیتی با

 .میکنم صاف حسابامو افق تو عمه با من ، دارم چیکار جون ژینا با میاد؟من دلت-

 .نگفت هیچی و خندید ریز

 خبر؟ چه دیشب مهمونی از-

 :گفت حرص با.نشست پیشونیش رو اخمی

 .هیچی

 :گفتم و شدم نزدیک بهش بیشتر

 .نگی میاد دلت اخی

 .زدم گاز و گرفتم دستش از رو سیب ، زد سیبش به دیگه گاز یه و داد تکیه

 .بخوری رو من سیب باید بال اال میوه همه این-

 :گفتم تمام لوسی با
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 .میدی دیگه طعم یه باشی زده گاز تو که سیبی دلم عزیز

 :گفت چندش با

 .کثیف دختره زدی بهم رو حالم عق

 .داد تکیه جفتم.ندادم اهمیتی و خندیدم

 سهراب ، نداشت رو بهش شدن نزدیک جرات مردی هیچ ولی بود شده خوشگل خیلی موژان-

 .خورد نمی تکون جفتش از دقیقه یه خان

 هک اخمی با سوخته افتاب پوستی و مشکی ابرو و چشم ، بست نقش ذهنم تو خان سهراب چهره

 با.کردم نمی درک رو بزاره تنها رو موژان نباید چرا اینکه ولی شد می شدیدش جذابیت باعث

 :داد ادامه تلخی با و کردم مهیار نگاه گنگی

 .بود شایعات سری یه

 :داد ادامه بعد و کرد مکث ، کردم نگاش منتظر بازم

 .کنه فراش تجدید خواد می خان سهراب میگن

 نگاه ، افتاد دستم از زده گاز سیب داشت؟؟ موژان به ربطی چه ، کردم مرور رو حرفش ذهنم تو

 برادرم احساسات زاشتم نمی من ، شدم عصبانی ، زد می موج چشماش تو ناراحتی ، کردم مهیار

 بگیره؟ زن دوتا که بود کی مگه ، بشه گرفته بازی به خان سهراب مثل یکی وجود خاطر به

 :غریدم لب زیر

 چی؟ زنش پس ، عوضی نامرد

 .خیلی ، بود ناراحت مهیار

 زن دوتا هم خان سهراب پدر میگیره؟حتی زن دوتا خان یه باره اولین مگه ، داره زنم هیچی-

 همه نکن فکر داره دوست خیلی رو مامان ، بابا میبینی ، دومشه زن از کوچیکش برادر ، داشت

 .هستن طور همین

 .باشم اروم کردم سعی و گذاشتم روهم چشمام
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 فشار و گذاشت شونم روی رو دستش رفتن قبل ، شد بلند کنارم از و زد صدا رو مهیار ، مهروز

 .شد منتقل بهم ناراحتیش حس ، داد خفیفی

 :زد داد منا ، رفتم اسطبل سمت به و شدم بلند

 کجا؟ یابو

 راحت کال ، نداد دست بهم خاصی حس هیچ ، کرد می صدام طور این مادرم و پدر جلوی اینکه از

 .باش بودم

 :زدم داد

 .حاال میام

 برای شدیدی نیاز ولی اومدم بیرون چرا دونستم نمی ، زدم بیرون عمارت از و شدم اسبم سوار

 .داشتم چشمه اون به رفتن

 اون دیدن بودم؟برای اومده چرا ، کردم اطرافم ب نگاهی رسیدم وقتی ، تازوندم اونجا خود تا

 برادرم؟ رفته دست از عشق برای ناراحتی مرد؟یا

 .بود نشسته چشمه کنار سایه

 .میای میدونستم-

 .نگفتم هیچی.بودم نزده رفتن از حرفی کجا؟من میدونست؟از

 سر حتی بودم کژال من ولی مرد اون به شدن نزدیک بود جا بی اعتماد ، پریدم پایین اسب از

 .کردم می ریسک هم زندگیم

 .گیوا هستی خودسری دختر-

 .ندادم رو جوابش ولی شدم نزدیک بهش پشت از ، نشست لبم رو لبخند

 .بخورم خنجر ممکنه کنم می احساس لحظه هر میاد یکی که پشت از-

 :داد ادامه و کرد نگام برگشت ، متر یک فاصله با ، نشستم کنارش

 .منه مال دنیا تمام قدرت میکنم احساس باشه کنارم یکی وقتی ولی
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 .شدم روشنش چشمای افسون من و

++++ 

 یشپ سلول بود رفته اکرم ، میزدم حرف بغلم بود نشسته که ساجده با و بودم خوابیده تختم رو

 :زد داد و پایید اطراف اومد سامیه ، نبودن هم فاطی و افسانه و خودش ساال و سن هم از یکی

 .بیاد کنه گم گورشو بگو افی دنبال برو ساجد

 و تختم رو نشستم ، بره خواست می ، برد می حساب ازش ساجده ، لبم رو نشست پوزخندی

 :گفتم خونسرد

 .برو داری پا نوکرته؟خودت مگه

 :گفت و کرد نگام نفرت با سامیه ، نشستم اکرم تخت رو و پایین اومدم تختم از

 خونگی؟ جوجه کردی وا زبون

 اتلق یه من اگه ،حتی بزنه حرف اینطوری من با نداشت حق کسی ، گرفت اتیش وجودم حرفش از

 .باشم زندان توی و

 فرتن به چشمای تو زدم زل اتیشی و گرفتم دستم تو رو یقش ، سمتش کردم حمله و شدم بلند

 .نشستش

 .میکشمت بزنی حرف اینطوری من با دیگه بار یه-

 .کرد جداش و گرفت رو سامیه یقه و طرفم اومد ترس با ساجده ، بود وحشتناک لحنم

 .کرد اشتباه سامیه ، کن بس خدا تورو عزیزم کژال-ساجده

 .گرفت بُل سامیه

 .کنه نهی امرو من به بخواد باشه کی خونگی بچه کرد؟این اشتباه چیو چی-

 ملباس پشت از ساجده ، دیوار به چسبوندم رو سامیه و سمتش کردم حمله و زدم کنار رو ساجده

 :میزد داد و بود چسبیده رو

 .میکشید رو دیگه هم میزنید االن کنید ول خدا رو تو
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 :زدم داد سامیه سر ساجده به توجه بدون

 گهی چه دارین قماشت و خودت و نیست معلوم که ه*ر*ا*ی*ت*پ زنیکه خودتی خونگی بچه

 .زندون این تو میخورین

 .اورد فشار بهم شکمم زیر چاقو تیزی

 :گفت انزجار از پر سامیه

 .بکشمت نزدم تا گمشو چشمم جلو از و کن ول منو یقه

 .زدم پوزخندی

 .کردی لطف کار این با گفت بهت هم قبل ی دفعه ، نکن مرگ به تهدید منو هه-

 من ، ترسم نمی مردن از میگفتم دروغ ، برادرام و پشتمه پدرم میدونستم که االن ، میگفتم دروغ

 .بیارم دست به رو عشقم و بشم ازاد میخواستم بودم عاشق تازه

 .اکرم دنبال بود رفته ساجده ، شد بیشتر دردش و داد فشار رو چاقو

 .داد نمایش رو زردش دندونای و زد نیشخندی سامیه

 .ندارم شوخی کسی با زندون این تو ، من بفهمی تا میزنم اینو-

 .زمین رو شدنم ولو ثانیه از کسری در و اومدنش در و تیزی رفتن فرو فرسای طاقت درد و

++++ 

 ویال از که شدم بلند و کردم سرم رو چارقدم ، پوشیدم رو محلیم لباس و بافت رو موهام اساره

 .بیرون بزنم

 .مینو ، مینو-

 .نبود بلند زیاد صدام

 .رسوند رو خودش سرعت با مینو

 .کوچیک خانم بله-
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 هیچ لباسا این با منم ، رعیت و روستایی زن یک ، لهجه و محلی لباس با ، کردم بهش نگاهی

 .بودم خودشون از من ، باهاشون نداشتم تفاوتی

 .بدید بهشون مفصل ی صبحانه شدن بیدار که دخترا-

 .کوچیک خانم چشم-

 :داد ادامه تند و کرد پام سرتا به نگاهی

 چشم کنم دود اسپند شدن خارج از قبل بدید اجازه شدید زیبا چقدر لباسا این با جان خانم

 .نخورید

 .بود لبم رو لبخندی نیمچه فقط اثارش از و دادم قورتش ولی گرفت خندم

 . مینو نیست نیازی-

 .اومد یادم چیزی که برم خواستم و

 .دوستام با عروسی میریم ، کمک بیاد زری بگو امشب برای مینو-

 .خانم چشم-

 و بودن نشسته صبحونه میز سر همه ، رفتم اصلی ویالی سمت به و شدم خارج خونه از تند

 .نشستم مهروز کنار و کشیدم عقب رو صندلی

 .بخیر ها یاری صبح-

 .زد لبخندی بابا

 .کوچیک خان بخیر تو صبح-

 :گفتم لوسی با و خندیدم

 .میشم پرو نگو بابا اِاِ

 گفتک و کشید رو لپم مهروز

 .خانم کژال هستی پرو طوری همین تو

 :گفت و برداشت نون کرد دراز دست مهیار
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 .خان کژال چیه خانم کژال

 :گفت و سمتم گذاشت رو سرشیر ظرف مامان

 .نکن توجه هم یاری مردای این حرف به عزیزم بخور

 .شدم محلی سرشیر خوردن مشغول و کردم نازک ابرویی و چشم

 روستا؟ میری داری-بابا

 .کشیدم خوردن از دست

 فرص مش دختر عروسی امشب ضمن در ، کجاست مشکل ببینم تا کدخدا پیش سر یه میرم اره-

 .میرم من ، میشه مزدوج خان سهراب روستای پسرای از یکی با تو هست

 :گفت میشد بلند میز سر از که مهروز ، داد تکون تایید ی نشونه به رو سرش بابا

 بدی؟ میخوای چی زمین

 .کشید خوردن از دست هم مهیار

 .بابا زمینای از نه بده خودش زمینای از باید کرده دعوت خودشو ، خودش وقتی-

 مامت باید داشتم خانمی ادعای وقتی ، بود حق مهیار حرف ، بودن خیره بابا به منتظر مامان و مهروز

 .باشم ده خانم کمال و

 .زدم حرف کنه اعالم رو تصمیمش بابا اینکه از قبل

 .میدم رو خودم زمینای از تیکه یک از من هست مهیار با حق ، بابا ی اجازه با-

 .کرد اخم مامان و نشست مهروز و بابا لب رو لبخند

 .هستن تو ی قواله و پشت زمینا اون ولی-

 .بود ناراحت مامان لحن

 .کن تموم رو کارا نماز تا و خدا کد پیش برو-

 زمین درباره نظری اظهار هیچ کس هیچ دیگه که بود محکم بابا لحن انقدر ، دادم تکون سری

 .کردم حرکت روستا سمت به مامان و بابا بوسیدن از بعد و شدم بلند.نکنه
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 رو کاری هیچ ، زدم حرف ده مردم با و زدم سر زمین اون به زمین این از پیاده خدا کد پای به پا

 رس زمینا به شنبه هر هستم ده توی که زمانی تا گذاشتم قرار خدا کد با ، نزاشتم نشده انجام

 به همه داشتن کم کم ده خان وظایف ، کنیم رسیدگی مردم مشکالت به هم صبح شنبه یک و بزنیم

 من که بود این مهم ولی باشه چی میتونه مردم این واکنش دونستم نمی ، میشدن محول من

 .داشتم مهروز و مهیار به نسبت بیشتری لیاقت

+++ 

 رایشاا ، بودن شده بامزه خیلی لباسا اون تو ، کردم نگاه دخترا به و پوشیدم رو ابیم محلی لباس

 هر و گذاشتم پشتم رو تفنگم ، گذاشتم دامنم زیر و برداشتم رو زمین سند ، بود مالیم و کم

 .زدیم بیرون چهارتایی

 .لباسا این با اونم عروسی میرم دارم نمیشه باورم وای-منا

 :گفت و خنده زیر زد سرور

 .بپوشی بلند پاشنه کفش لباس این با کن فکر درصد یه منا

 :گفتم و گرفتم ازش رو دالرام ماشین سوییچ

 .بشید سوار ها بچه ، میشینم من دلی

 :گفت و نشست جلو پرید منا

 .بدم تکون دست دوماد و عروس واسه راحت که بشینم جلو میخوام من

 می نگام گیجی با سه هر و نمیومد بند خندم.خنده زیر زدم پقی وبعد کردم نگاش بهت با

 .اومدم حرف به بریده بریده.کردن

 کجاست؟ اینجا..کردی...فکر-

 ونتک دست دوماد و عروس واسه بره میتونست بود کرده فکر واقعا یعنی من خدای ، خندیدم باز و

 بده؟؟

 .اومد حرف به سرور ، کردم روشن رو ماشین خنده با

 نمیاد؟ بند خندت چته تو نفهم این حاال-
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 :گفت خونسردی با دالرام

 .بده نشون خودی بود اشاره یه منتظر دیونست که نه اخه

 .گذاشتم موزیک یه و کردم عوض رو دنده ، نبود زیاد سرعتم

 نم دادنای اب یابو از منا و میخوندم هایده با لب زیر ، بود کار بهترین تا سه این به محلی به کم

 .میخورد حرص

 روستا ورودی از ، پاییدن می جارو همه کنجکاوی با دخترا ، شدم خان سهراب روستای وارد

 . اوردن عروس بود مشخص

 :گفتم و کردم پارک گوشه یه رو ماشین

 هموار و طوالنی مسیر ، بزارید زمین روی رو مبارکتون پاهای باید بعد به اینجا از محترم لیدیز خب

 .بریم تا پایین بپرید جلدی پس ،

 :گفت و شد پیاده غر غر با منا ، شدم پیاده خودم

 .بریم ماشین با نداره راهی هیچ یعنی

 .نچ نچ-

 :گفت و کرد حلقه منا بازوی دور رو دستش دالرام

 .کوه میریم داریم کن فکر بیخیال

 .هست کوه از تر هموار مسیرش-

 .انداختم باال شونه.رفت بهم ایی غره چشم سرور

 میزنید؟ گول بچه-

 رقصم ، بود برداشته رو ده فضای کردی موسیقی صدای ، خندیدم حرفم این با چهارتامون هر

 :پرسید کنجکاوی با سرور ، میشد هماهنگ موزیک با داشت پاهام ضرب و بود گرفته

 بلدی؟

 .داد می نمایش رو دندونم دوتا و سی زدم لبخندی
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 .خونمه تو-

 سواالت به و ایستادم گوشه یه ، میشد بیشتر و بیشتر ضرب صدای و شدیم داماد ی خونه نزدیک

 از ، کردم می حس خودم روی رو نگاهی سنگینی.میدادم جواب عروسی ی درباره دخترا پی در پی

 اون لی و بشه اذیتم باعث که رو نگاهی ندیدم ، چرخوندم چشم ، شدم کالفه سنگینی این

 فرص مش دختر سمت به و شدم جدا دخترا از ، شد نمی برداشته تنم روی از بار خلسه سنگینی

 زمین هقوال دادن با ، گفتم تبریک و بوسیدم رو پیشونیش ، رسم به ، شد بلند دیدنم با ، رفتم

 .زد برق چشماش

 . کشیدی زحمت خیلی کوچیک خانم مرسی-

 .زدم لبخندی من و کرد پنهان عروسیش قرمز لباس زیر رو قباله

 خانوادم و من نره یادت داشتی مشکل زندگیت از هرجایی ، باشی خوشبخت همیشه دارم دوست-

 .هستیم تو پشت

 ازش سرعت به و نزاشتم ولی ببوسه رو دستم که شد خم ، کرد تشکر باز و داد تکون رو سرش

 وت رو پا حرکت ازش که داشتن سعی و بودن گرفته کار به رو خانما از یکی مخ دخترا ، شدم جدا

 .سمتشون برم میخواستم ها شلوغی تو ، گرفت خندم ، بگیرن یاد رقص

 .شدم منحرف ای دیگه سمت به مسیرم از و شد کشیده دستم

 میزنی؟ دست من به ای اجازه چه هستی؟با کی تو هی-

 جا جااین اونم ، هیرش دیدن با.میکشه سرعت این به رو من که کیه ببینم که کردم بلند رو سرم

 یه ، شدیم دور حمعیت از سرعت با و شد همراه باش پاهام باشه خودم دست اینکه بدون.خوردم

 :زدم داد ، اومدم خودم به تازه رفتیم که مقدار

 میکنی؟ غلطی چه داری

 ورد حمعیت از کافی اندازه به گرفتم رو نگاهش رد و برگشتم ، کرد نگاه سرم پشت به ، ایستاد

 :پرسید ، نبود من تند حرف از ناراحتی هیچ که لحنی و کرد ول رو دستم ، بودیم شده

 گیوا؟ میکنی چیکار اینجا
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 بشجوا بیخیال.دادم قورتش باز و زبونم نک رو تا اومد مسخرم خریه؟سوال کدوم دیگه گیوا؟گیوا

 از طرفی از و ناراحت هم خوشحالم هم منتظرش غیر دیدن از ندم نشون کردم سعی ، دادم رو

 .نگرانم بشم دیده باش اینجا اینکه

 .عروسی اومدم-

 :پرسید کنجکاوی با

 داری؟ عروس با نسبتی چه

 ، ببینن مردی با رو من ده دو مردای از کدوم هیچ نداشتم دوست ، پاییدم رو اطرافم چشمی زیر

 .هیرش قیافه و تیپ با کسی اونم

 .دوستمه-

 :پرسید کنجکاوانه با و گرفت رو من چرخون نگاه رد

 نگرانی؟ چرا

 :گفتم باشه اروم میکردم سعی که لحنی با و ابروهام بین کرد خوش جا اخم

 .میارن در حرف واسم ببینه خان سهراب مهمان با رو من کسی اگه

 :داد ادامه بلند و کرد نثارم راضی خود از لب زیر

 .میارن در حرف منم واسه ببینه روستایی دختر یه با رو من کسی اگه خب

 .زدم پوزخندی

 .میکنم زندگی اینجا من ولی میری تو-

 :زدم داد ، کشید منو و دستم رو گذاشت رو دستش باز

 میکنی؟ چیکار دیونه

 .لبش رو اومد پوزخند یه

 . کنم تجاوز بهت نمیخوام نترس-
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 قدم پاش هم ، ندم نشون العملی عکس خودم از و باشم اروم کردم سعی ، برخورد بهم حرفش

 اون سک هیچ و بودیم شده دور عروسی از کافی اندازه به ، ببرم میخواد کجا ببینم تا داشتم می بر

 سمت به که شد می رد ابی جوی روستا های خونه پشت از ، انداختم اطراف به نگاهی ، نبود اطراف

 .رفت می کشاورزی های زمین

 از و نکشیدم خجالت ، بود شده خیره بهم روشنش عسلی چشمای ، کردم نگاش و کردم بلند سر

 :پرسیدم ذاتی پرویی با و چشماش تو زدم زل ، نرفتم رو

 میکنی؟ نگام اینطوری چیه؟چرا ها

 .شدم خندیدنش میخ ، میخندید خوشگل خیلی ، خندید اروم

 من با تنها ، اینجا ، موقعیت این تو بود ای دیگه دختر هر ؟ نداری دخترونه های لطافت چرا تو-

 .بیاره دست به رو دلم کرد می سعی

 .زدم زل بهش خونسرد و کردم جمع رو شد می باز داشت که نیشم

 .مطمئنم خودم از-

 .نشست ها سبزه روی کناری و زد لبخندی

 .پسرم یه من-

 نگاهی نیم.نشستم منم ، گرفتم رو خودم جلوی ولی روستام خان دختر منم بگم اومد زبونم نک تا

 :داد ادامه و کرد بهم

 .بودم توجه مرکز خیلی اومدم من که اونجایی از

 .زدم پوزخندی

 .نیستی توجه مرکز اینجا شده عقده االن-

 قشن منم لب رو لبخند ، " خنده یورش " بست نقش پسر این ی درباره کلمه دو ذهنم تو ، خندید

 :گفت و کشید آهی.بست

 مین فکرشم ، سمتم میان موقعیتم واسه دخترا از خیلی ، باشم توجه مرکز اینجا ندارم دوست

 .باشن اینجوری هم روستا دخترای کردم
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 ستشد تو رو دستم.  سمتم گرفت رو دستش و شد بلند ، نگفتم هیچی ولی زدم داری صدا پوزخند

 به رو هیرش نگاه رد ، شد مشخص تفنگم و رفت کنار ای ثانیه واسه لباسم ، شدم بلند و گذاشتم

 .روش افتاده لباس و بود تفنگ روی

 چرا؟-

 برادرام و پدر جز کس هیچ برای قبول قابل توضیحم ، بگم نداشتم هیچی ، بود سرد لحنش

 واناییت نگاهش ، نتونستم ولی کنم سرهم چیزی و بزنم لبخند کردم سعی ، چشمام تو زد زل.نبود

 :داد ادامه ، گرفت ازم رو گفتن دروغ

 .دارن فاصله خیلی هم از خشونت و دختر

 پشت ولی کنم صداش نداد اجازه لعنتیم غرور ، برداشت قدم من از تر جلو و کرد ول رو دستم

 لباش و نگاهش.خودم سمت چرخوندمش و گرفتم رو دستش حرکت یه تو و افتادم راه سرش

 .بود برنده سردیش و بود شده سرد ، نبود خندون دیگه

 .مجبورم من ببین-

 اجباری؟ چه-

 چی موندم.ناراضیه اومده وجود به وضعیت از بود معلوم ، بود کالفه جرکاتش و نگاش و لحنش

 ینا مسلح چرا واقعا ، بگه من به چیزی نداشت جرات کس هیچ اینجا ، بود من مال زمینا این ، بگم

 .میرفتم اونطرف طرف

 .نمیکنم استفاده ازش دیگه-

 میکنی؟ استفاده مگه-

 .دادم توضیح تند تند و شدم هول.بود متعجب لحنش و بود کشیده فریاد تقریبا

 .نمیبرمش جایی خودم با دیگه یعنی-

 ، کرد بلند رو سرم و چونم زیر گذاشت رو دستش ، کردم می بازی لباسم با و بود پایین سرم

 .بود برگشته لبش به ای نیمه نصفه لبخند

 .گیوا هستی خوبی دختر تو-
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+++ 

 زدن از هدف نمیدونم دقیقا ، کردم پرت تختم رو خودم خواب لباس با و کردم عوض رو لباسام

 هاومد خوشم مرد یه از سالم سه و بیست عمر تو بار اولین برای ولی بود چی هیرش به حرفا اون

 .باشم داشته زنونه های جذابیت میخواستم بار اولین برای ، بود

 .مینداخت طنین سرم تو هیرش حرف اخرین

 " چشم بگو روستا برگردی بهتره میگم وقتی ، میده گوش آقاشون حرف به خوب دختر یه "

 داشت تفاوت بودم دیده که مردایی تمام با ، راحت چقدر و بود پرو پسر این چقدر ، گرفت خندم

 .بود رگاش تو کرد غیرت و خون ولی

 و میشد بار سرزنش گاهی که خندونش نگاه و چشماش فکر اما بخوابم کردم سعی و زدم غلطی

 .نمیزاشت شیطون گاهی

 .افتادم هیرش حرف یاد ، برداشتم رو موبایلم ، پوشیدم لباس و شدم بلند

 " بپره سرت از خواب امشب شاید ، بهتره باشی داشته رو من ی شماره "

 و بمونم من و کنه ترکم ، بره بعد و بشم عاشقش من کنه کاری میخواد بده؟نکنه بازیم نکنه

 . خورده شکست احساسی

 شدن گرفته ناخواسته ، بودم کرده حفظ که عددهایی و رفت ها شماره سمت به دستم

 .پیچید گوشم تو تلفن پشت از که صداش بعد و زنگ دوتا فقط

 .الو-

 . تو رفتم و کردم باز رو اتاق بالکن در

 .سالم-

 .اورد زبون به رو اسمم بعد و کرد مکث

 .گیوا-

 .نشستم تراس راحتی روی
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 .نمیبره خوابم-

 . کردم اعتراف

 .منم-

 گیوا اما " ؟ کرده اعتراف چی به مگه چی؟ که " داد سر فریاد وجودم کژال ، کرد اعتراف اونم

 من چطور بودن تفاوت از پر گیوا و کژال ، شده خواب بد خودش مثل هم هیرش که بود خوشحال

 .کنم یکی میخواستم رو دونفر این

 ساکتی؟ چرا-

 گیوا ، بود جدید برام صداش اوای ، بشونم رو صداش میخواست دلم ، بزنم که نداشتم حرفی

 .بودن رفته جنگ به احساسم و عقل ، داد می بازی به رو کژال داشت

 .بشنوم رو نفسات صدای من که زدی زنگ گیوا-

 خواستم ، گوام دروغ و گفتم دروغ من کرد می اوری یاد بهم که بود هیرش این دهم بار برای و

 .ترسیدم اما کنم اعتراف

 .ترسم می-

 و پاک احساسات هردو گیوا و کژال ، بود عجیب وجودم کژال برای این و اوردم زبون به رو ترسم

 .بود نشده نزدیک اونا ناب احساسات به مردی هیچ ، داشتن ای نخورده دست

 .ترسم می منم-

 :داد ادامه و خندید اونم ، اروم خیلی ، اروم ، خندیدم

 . باشیم خواب بی تنهایی بهتر امشب یه

 امشب همین امشب؟فقط یه ، نشست لبم رو لبخند ، کرد قطع رو گوشی خداحافظی بدون و

 شبام؟ تنهایی همدم میشه یکی بعد شبای از باشم؟یعنی خواب بی تنهایی

++++ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

66 

 

 لیناو تو بود قرار که حرفایی و کردم می مالقات وثوق با باید امروز ، بودم نشسته وکیل منتظر

 از غیر مگه.بدیم جلوه ناموسی مسئله رو قتل این بهتره میگفت وثوق ، کنیم مرور رو بزنم دادگاه

 بود؟ این

 دبو داده زندان دکتر که هایی مسکن با ، دارم درد که نیارم خودم روی به و باشم اروم کردم سعی

 .بود شده اروم دردم حدودی تا

 . ندادم خودم به شدن بلند زحمت حتی و کردم بهش نگاهی ، داخل اومد وثوق و شد باز در

 .یاری دوشیزه سالم-

 ودب سخت خیلی ناقابل زبون گرم صد دادن تکون انگار ، دادم تکون سالم ی نشونه به رو سرم

 ، بودم داده گره هم تو رو دستام ، نشست روبروم.بود تر اسون بدم تکون رو سرم کیلو ده ولی

 .بود شده یکی باهم زخمم درد و استرس

 خب؟-

 .کرد صحبت به شروع همیشه مثل متین و اهسته و زد مالیمی لبخند وثوق

 جدید خان با کردن صحبت گیر پی گفتن و رسوندن سالم پدرتون یاری دوشیزه همه از اول-

 .افتاده دیگه روز چهارده برای دادگاه اولین تاریخ اینکه دوم و هستن

 ؟ عموهاش پسر از یکی یا هست؟برادرش کی جدید خان بدونم شدم کنجکاو بار اولین برای

 ردم یک های جذبه از کدوم هیچ که هست سوسول برگشته فرنگ از مرد یه برادرش بودم شنیده

 .نداشت رو اصیل کرد

 هست؟ کی جدید خان-

 :گفت و کرد باز رو پرونده خونسردی با وثوق

 .هستن خان سهراب برادر خان داژیار

 همهبف بخواد که بود کی.فهمید می زادگی خان از چی سوسول رفته فرنگ یه ، شد منقبض فکم

 ثوقو.بشه الوده کصافتش برادر خون به دستم گذاشتم که بوده مهم من برای مسئله این چقدر

 .دید رو نشستم خون به نگاه
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 همسر طرف از اصرار بیشترین اما بگیرم رضایت که میکنیم رو تالشمون ی همه ما یاری دوشیزه-

 .هست مرحوم

 تنمیخواس وقتی که نبود زنش همین پرستیم؟مگه مرده ها ایرانی ما چرا ، دادم تکیه صندلی به

 بود؟ افتاده پام به که نبود زنش همین ، خودش سر تو زد می و کرد می شیون بیارن هوو سرش

 بس از ، بود بریده رو امانم کرد می درد که چاقو جای طرف یه از و درد سر ، گذاشتم میز رو سرم

 شتپ اشک و نمیومد باال نفسم ، شد می منفجر داشت مخم بود اورده فشار ذهنم به مختلف افکار

 .بمیره که بود حقش ، نبودم پشیمون هنوز اوصاف این تمام با ولی بود شده جمع چشمام پرده

 یاری؟ دوشیزه خوبه حالتون-

 .بشه قرمز چشمام شده باعث عصبی فشار این بودم مطمئن ، کردم بلند میز روی از سرم

 بگم؟ چی باید دادگاه...تو-

 هب باید ولی بود برام کار ترین سخت فعلیم وضعیت با موقعیت این تو کردن فکر و زدن حرف

 . دادم می گوش دقت با حرفاش

 :پرسید تردید با

 فردا؟ برای بزاریم میخواین

 .میدم گوش-

 سر تربیش ، سپردم خاطر به رو حرفاش کلمه به کلمه ، نزد حرفی دیگه وثوق و بود صدام تو تحکم

 تدخال بخوایم دادگاه از و بشه داده جلوه ناموسی مسئله یه بهتره که کرد می بحث موضوع این

 رب پسشون از میتونیم بهتر بزاریم مقتول خانواده خود ی عهده به رو مجازات بخوایم اگه ، نکنه

 خانوادشون افتادن دردسر به باعث من مردن چون ، بکشنن رو زمن نمی کنن هرکاری اونا ، بیایم

 .بیوفته اتفاق جنگی ممکنه و میشه روستاشون و

 ، نیارم خودم روی به و بشینم اروم بازم کردم می سعی ولی بود گرفته رو وجودم شکمم زیر درد

 یشترب میزاشتم نباید ، بدم اطالع خانواده به رو من خوردن چاقو جریان که بودم کرده تالش خیلی

 .بشن نگران این از

 خوبه؟ حالتون-
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 :داد ادامه نگرانی با وثوق.دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 .پریده رنگتون ولی

 :گفتم زحمت به

 فردا؟ برای بزاریم میشه ، نیست چیزی

 و داد می لفتش لعنتی ، شد وسایلش کردن جمع مشغول و داد تکون اره ی نشونه به رو سرش

 . میشد بیشتر لحظه هر من درد

 .باشید خودتون مراقب و کنید فکر خوب جرفام به یاری دوشیزه-

 گاهن من ی پریده رنگ صورت به دیگه بار یه نگران رفتن قبل کرد خداحافظی ، بره که شد بلند

 .کرد

 تو هک بود کسایی معدود از یکی حمیدی خانم ، کردم صدا رو نگهبان زحمت به رفتنش بیرون با

 :پرسید و اومد سمتم به نگرانی با وضعیتم دیدن با بود رحمی دل زن و بودم دیده زندان

 جان؟ کژال خوبی

 که ادمایی ، بد ادم همه این میون زندان تو,  نمیکنه خطور کدوممون هیچ ذهن به حتی گاهی

 یمیرح خانم ادما این از ، بلده کردنم خوبی که میشه پیدا کسی گاهی کردن فراموش رو انسانیت

 . بود خورده من پست به که بود زندان سال میان نگهبان

+++ 

 رو شتخت من و دیگه سلول یه بودنش فرستاده قضیه اون از بعد ، بودم خوابیده سامیه تخت روی

 .باشم پایین که بود داده اجازه اکرم بودم خورده چاقو و بود بد حالم که نه ، بودم کرده اشغال

 :پرسید لبخند با و نشست کنارم ساجده

 خوبی؟

 .اوهوم-

 :گفت نشنوه اکرم که جوری و خندید
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 .کردیا خوش جا پایین این خوب

 یستب دختر ، کرد نگاه جدیدمون سلولی هم به چشمی زیر و افتاد خنده به که انداختم باال ابرویی

 :گفت اروم ساجده.بود جور افسانه با شدید خیلی که ای ساله شیش ، پنج و

 .دارن رابطه باهم میگن

 رو خودم و بودن کشیده دراز هم جفت که کردم بهشون نگاهی نیم ، خورد بهم حالم تصورش از

 .نشستم و کشیدم باال

 .نبره باد داریم نگه رو خودمون کاله ما ، چه ما به-

 .اومد یادش چیزی یهو که بودم بسته رو چشمام ، نگفت چیزی و زد ای نیمه نصفه لبخند

 .کژال راستی-

 .کردم نگاش منتظر و کردم باز چشم

 :داد ادامه ذوق با

 .ازادم دیگه ماه شیش زیاد احتمال به میگن اخریشه ، دارم دادگاهی دیگه ی هفته

 .خوب چه و زود چه ، پرید باال ابروم

 .مبارکه-

 .بود خوابیده هم ساجده ای دفعه یه ذوق ، بود مشهود بودنش سرد ولی زیاد نه بود سرد لحنم

 خالف؟ کار تو بیوفتم کنم؟باز برم؟چیکار کجا بشم ازاد ولی-

 دل براش بود داده قرار بازیچه رو زندگیش سادگی به اینکه از من و بود خوبی دختر ساجده

 .نداخت می دالرام یاده رو من ساجده های نگرانی و ها سوزی دل ولی میسوزندم

 .ما روستای بری میتونی-

 :پرسید تعجب با ، شد گرد چشاش

 چیکار؟ اونجا میکنی؟برم شوخی

 .کرد خوش جا لبم رو نیمه نصفه لبخند
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 زندگی-

++++ 

 :گفتم و برداشتم مهروز ظرف سیباتو از

 .حاال چی که خب

 :گفت و خندید مهروز

 .داری دوست حرفا این از بیشتر رو برادرت کردم فکر

 .کردم ظریفی اخم

 .چی سواستفاده-

 .کرد سروضعم به نگاهی و خندید مهیار

 عجله؟ این با کجا حاال-

 .نبودن دادن جواب به ملزم ، انداختم باال شونه

 .گردم برمی و مرق تپه تا میرم-

 .سمتش کردم پرت و برداشتم سیب یه ، شد باز مهیار نیش

 .هانی اپ شات-

 .گرفت هوا تو رو سیب

 .بردار جیگر نگفتم چیزی که من-

 .اتاقش بره که شد بلند مهروز ، دادم تکون تاسف ی نشونه به سری

 .داداش خان بود بدتر حرف صدتا از شدت باز نیش اون-

 ویال از و گذاشتم جواب بدون بود رفتن صدقه قربون شامل که رو حرفاش و کردم پا رو هام چکمه

 . بیرون زدم

 .ببینم میتونم اونجا رو موژان میدونستم ، میرفتم مرق سمت به سرعت با و پریدم اسبم رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

71 

 

 ، تازوندم اونجا خود تا ، بود عجیب برام درکش دختر این ، روبرو به خیره و تپه سر همیشه مثل

 نشست لبم رو لبخند ، بود درست حدسم

 . شدم نزدیک بهش نرمک نرم ، پریدم پایین اسب از

 .بودم منتظرت-

 .اومد لبم رو لبخند

 .بودم دیدارت مشتاق-

 .شد خیره روبرو به باز و کرد نگاهی نیم ، نشستم کنارش

 .بپرس-

 .اطرافم دخترای با متفاوت ، میومد خوشم دختر این تیزی از

 تو؟ چرا-

 :پرسیدم بازم لجبازانه ، نداد جوابی و کشید اهی

 .هست روستا اون تو توام از بهتر دخترای

 .زد پوزخندی

 منی ، بشم سهراب زن میخوان خواسته خدا از برادرام که منی ؟ من از بهتر کی اصال نه؟ من چرا-

 نه؟ من چرا ، میشه بخشیده برادرام طلب زمین هکتار سی ازدواج این با که

 زمین؟ خاطر به همش ، شد فشرده قلبم

 چی؟ خودت پس-

 .بود تنفر از پر لحنم ، باشم احساس بی که نه ، بود احساس بی ، بود سرد لحنم

 کینه ، میده دستور بهم و بزرگ خانم میشه اولش زن و خان سهراب دوم زن میشم ، هیچی من-

 .میکنه خالی رو سالش چند این

 .داری دوست رو دیگه یکی بگو-

 .مکث و کرد تبسمی
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 .ندارم دوست کسیو من-

 :غریدم

 .میگی دروغ

 . شد بلند و خندید

 .هست فاصله کیلومتر ده از بیشتر ما بین بگو بهش ، نمیخوریم هم درد به اون و من کژال-

 ، شدم هخیر رفتنش به و ایستادم ، گذاشت تنها تنفر نهایت بی با ، خیال و فکر کلی با منو باز و

 .بود شده منقبض عصبانیت از فکم

 " میشی من داداش زن تو ، کژالم من اگه "

+++ 

+++ 

 .موژان و کژال دیدار اولین از بعد

 مهیار توی عجیبی تاثیر دختر این دیدن ، بودیم ساکت هردو ، رفتم می مهیار اسب کنار اروم

 .بود گذاشته

 ساکتی؟-

 ...لحنش و بود شده متفاوت نگاهش ، چرخید سمتم به مهیار

 .میبینمش نیست اول بار-

 اومد حرف به خودش ، نگفت هیچی.باشه دیده رو خان سهراب عموی دختر میتونه کی ، خوردم جا

. 

 تو بار یه ماهی زاده خان دورهمیای این که میدونی ، پلکم می زیاد خان سهراب عموی پسر با-

 وستاد با بودیم رفته ، دیدم خودشون ی خونه بار اولین رو موژان ، میشه برگذار یکیمون روستای

 باغ ویت ، گشتم دنبالش و شدم بلند شدن مست که همه ، رفت و اومد سریع خیلی ، کنیم تر لبی

 دنمیا خوشش داداشش مثل مردای از " گفت فقط نزد حرف بام ولی نبودم مست زیاد ، میزد قدم
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 بش مدت یه ، میاد خوشم ازش من ، نیستم برادرش نامردی به من کنم ثابت بهش میخواد دلم "

 .دیدمش دوباره االن که کردم می فراموشش داشتم دیگه بود مشغولش ذهنم روز و

 اسبم ، بود شیرین موژان زیبایی یه دختری داشتن دوست به مهیار اعتراف ، نشست لبم رو لبخند

 .ایستاد کنارم هم مهیار ، ایستاد حرکت از

 .میاری دست به رو موژان بدم قول بهت من اگه-

 .زد برق چشماش

 .بخوای هرچی-

 :پرسیدم شک با

 بخوام؟ که هرچی

 :گفت و کرد اخمی مهیار

 .میشه تو مال بخوای که هرچی میخورم قسم شرفم به

 ، بودم یاری خان منصور دختر یاری کژال من ، گرفت رو وجودم تمام قدرت حس ، زدم لبخندی

 :پرسید محکمی لحن با مهیار.نبود ممکن غیر واسم هیچی

 اومده؟ چشمات تو زندگی برق که میخوای چی

 اسبم به ای ضربه که کردم بلند رو شالق ، کرد حرکت سرم پشت ، اوردم در حرکت به رو اسبم

 .بزنم

 .باشم روستا بعدی خان میخوام من-

 . مهیار ایستادن حرکت از و خورد ویس به که محکمی ی ضربه و

+++ 

 همه و بودم داده قول مهیار به من ، تازوندم می ویال سمت به بیشتر هرچه سرعت با و عصبانی

 ویالی به خودم و بردم اسطبل تو رو اسبم ، داد می نوازش باد رو موهام ، بودم قولم سر جور

 :پرسیدم تعجب با.بودن وسایلشون کردن جمع مشغول دخترا ، رفتم پشتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

 میرید؟ جایی

 لباس دالرام ، بود ولو حال وسط چمدونا ، داد تکون اره ی نشونه به رو سرش سرور و بود دمغ منا

 .مصنوعی هرچند ، زد لبخندی من دیدن با ، اومد بیرون دست به

 دلی؟ شده چیزی-

 .گذاشت ساک تو رو لباسا

 بره تر زود هرچه منا که میریم داریم ، کماست تو کرده تصادف پدرس ، گرفت تماس منا مادر-

 .اهواز

 روعش اروم اروم ، کشیدمش بغلم تو ، شدم ناراحت خیلی مصیبت این از ، رفتم دوستم سمت به

 .بدم دلداریش کردم سعی.گریه کرد

 .کن توکل خدا به میشه درست چیز همه ، عزیزم منا-

 و دمغی با ، کنن خداحافظی ام خانواده با و برن نشد وقت که شد سریع انقدر ها بچه رفتن

 مشغول باز و کرد نگاهی نیم ، بود تابش لب تو سرش مهروز ، خودمون ویالی تو رفتم دپرسی

 .شد کارش

 دمغی؟-

 .خوابیدم کاناپه روی

 .رفتن دوستام-

 خودش به دید که رو من نگاه ، کرد می نگام تعجب با ، کردم بلند سر ، نشد بلند ازش صدایی

 :گفت و اومد

 .خطر بی سفر ، سالمتی به

 دور بود کرده پیدا رو موژان که وقتی از ، شد پیدا اش کله سرو مهیار.من داداشای این دست از

 :پرسید ما ساکت و نفره دو جمع دیدن با.بود کشیده خط رو الواتی

 ساکتید؟ مرگتونه چه ها

 .کرد نثارش عصبی نگاه مهروز
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 .مهیار نمیشی ادم-

 :گفت و خندید مهروز حرف به مهیار

 .نمیشن ادم که ها فرشته بابا برو

 :پرسید و سمتم برگشت بعد و

 خان؟ کژال دمغی تو شده چی

 .برداشتم رو تلویزیون کنترل

 .رفتن دوستام هیچی-

 بمونن؟ هفته اخر تا نبود قرار ؟ زودی این به اخه؟ چرا جدی؟ اِاِاِ -

 .بود من جواب منتظر و بود کشیده کار از دست ، پاییدم رو مهروز چشمی زیر

 .کما تو رفته منا بابای-

 منم ، شد خیره بهم مهروز.کرد اکتفا ساده بده شفاش خددا یه به و داد تکون رو سرش مهیار

 .شدم تلویزیون کاناال کردن پایین باال مشغول و انداختم باال شونه و زدم زل بهش

 بازی اس ام اس مشغول و کرد نگاه بهم مهیار ، انداخت طنین سالن تو گوشیم پیامک صدای

 . شد خودش

 " میکنی؟ چیکار "

 وت کردن سیو زحمت همین واسه حافظم تو بود شده سیو شماره ، کردم نگاه رندش ی شماره به

 .کردم تایپ واسش سریع.بودم نداده خودم به رو گوشی

 " بیکارم "

 .کشید طول دقیقه یک از کمتر ، شدم خیره بهش منتظر و گذاشتم صدا بی روی رو گوشیم

 " منتظرتم چشمه لب "

 :پرسید و کرد نگام مهیار ، شدم بلند جام از

 کجا؟
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 .روستا تا میرم-

 به مهه از بیشتر وگرنه بود نگرانی واسه فقط هردو های پرسیدن سوال ، نگفتن هیچی کدوم هیچ

 .داشتن اعتماد من

 شال ، زرشکی ربع سه استین تونیک و مشکی تنگ شلوار ، شدم خیره لباسم به در دم اینه تو

 بود ونتابست اینکه با ، پیچیدم دورم و برداشتم رو مشکیم شنل ، بود پوشونده رو موهام مشکی

 نمی ارایش وقت هیچ ، کردم پا رو رنگم زرشکی بلند های چکمه ، شد می خنک شب هوا ولی

 . کردم

 مین جایی هیچ و بودم شده خوشگلم تفنگ بیخیال که بود عجیب خودم واسه ، شدم اسبم سوار

 ایشنم خوبی به رو هیکلش و تابید می هیرش به مهتاب نور ، رسیدم چشمه به زود خیلی.بردمش

 شرت تی و زرشکی شلوار!  ست چه داشتیم؟ پانی تله ، گرفت خندم تیپش دیدن از ، داد می

 .مشکی

 :گفت و خندید دیدنم با ، بستم درخت به رو اسبم و پریدم پایین اسب از

 داری؟ جاسوس ویال تو

 .دادم جواب گیجی با ، نشدم حرفش متوجه

 چطور؟ نه-

 :گفت و خندید

 پوشم؟ می چی فهمیدی کجا از پس

 :گفتم لب زیر و کردم مصنوعی اخم

 .لوس

 شدم پرت ، کشید و گرفت رو دستم ، بودم ایستاده سرش باال ، نشست و داد تکیه درخت به

 .جفتش

 .اخ-

 :پرسید نگرانی با
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 شد؟ چیزی

 .نشست پیشونیم رو اخم

 .شد نمی نه کشیدی نمی وحشیانه انقد اگه-

 .بود گرفته نظرم زیر اون.مالیدمش ، بود خورده درخت تنه به ارنجم

 .نبودی نارنجی نازک که تو-

 .بده ادامه رو بحث این ندارم دوست فهمید ، نگفتم هیچی

 ببینیم؟ میخواستی چی واسه-

 .کرد پرت اب تو و برداشت سنگ قلوه یه

 میبینه؟ چرا رو دوستش ادم-

 .انداختم باال شونه

 دلت شاید گاهی و باشی داشته کارشون شاید گاهی ، میبینی طوری همین رو دوستات خب-

 .باشه شده تنگ براشون

 .سمتم برگشت

 .شده تنگ واست دلم من خب-

 .نشست پیشونیش رو اخم کژال و شد آب گیوا دل تو قند

 زدم؟ بدی حرف-

 فین ی نشونه به رو سرم.نداشتم خودم برای جوابی حتی من ؟ میدادم مرد این به باید جوابی چه

 .دادم تکون

 .گیوا متنفرم دروغ از من ، بگو بهم رو حقیقت میکنه ناراحتت حرفام اگه-

 بشه نگت دلت میخوای اگه تو... کژالم من کیه؟ گیوا لعنتی بزنم فریاد سرش میخواست دلم گیوا؟

 .گیوا نه بشه تنگ کژال برای باید

 :کرد زمزمه اروم ، شدم خیره هیرش رخ نیم به و دادم تکیه درخت ی تنه به رو سرم
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 برابر صد دخترای ، کنی جذب رو من که نداری هیچی تو فکرم این تو همش دیدمت وقتی از

 بنده می نقش ذهنم تو چشمات میکنم فکر بهت وقتی ولی رفتن و اومدن تو تر جذاب و تر خوشگل

 .جذابیتی و زیبایی سرتاپا که کردی دختر یه تو میوقته یادم و

 :شد خیره چشمام تو و سمتم برگشت ، کرد مکث

 .کردم اماده ای قهوه درشت چشم جفت یه شدن وارد برای رو قلبم دروازه من

 .بست نقش قلبم تو که احساسی و نشست لبم رو که تبسمی

+++ 

 ، دادم می گوش مردم حرف به و کردم می نظارت زمینا رو ، میزدم قدم خدا کد پای به پا روستا تو

 نم که داشت فرقی چه ، بودم کرده شروع روستا تو رو فعالیتم من که بود ای شنبه دومین امروز

 .داشتیم هدف یه هردو که بود این مهم بابا؟ یا بیام

 نزمی مشکالت و میدادم گوش کشاورزا از یکی حرفای به دقت با ، اومد گوشیم پیام زنگ صدای

 .بزنم حرف کشاورزی مهندس یه با زودتر هرچه باید ، داشتم برمی نت رو

 ازب رو پیامش ذوق با ، بود بسته نقش گوشیم رو یورش اسم ، اوردم در جیبم تو از رو گوشیم

 .کردم

 " خانمی بخیر زیبات صبح "

 .بود گذشته هم ده از ، کردم نگاه گوشی ساعت به ، زدم لبخند

 .خنده ایکون یه و " خان یورش بخیر ظهرت "

 اردچ دیگه سال تو دادن بار برای محصول نشه برطرف مشکالت زودتر اگه کوچیک خانم خالصه-

 .میشه مشکل

 .نتابه چشمم تو افتاب که گرفتم سرم باال گیر سایه برای رو دستم

 .کنه بررسی بیاد تا کشاورز مهندس دنبال میفرستم وقت اسرع تو ، غالمعلی باشه-

 تا بودم خدا کد منتظر ، بودم نکرده باز هنوز رو اومده پیام ، شدم جدا ازش من و کرد تشکر

 .کردم باز رو پیام و اوردم در رو گوشی ، بشه تموم رحیم به سفارشاتش
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 " میخوابم بتونم که هروقت تا صبح ، میبینم فیلم نمیه تا شب ، بیکارم خب "

 وت رو گوشی.ما داشتیم تفاوتی چه ، ببین رو ام عالقه مورد مرد و من های فکری دقدقه خدا رو تو

 .نداشتم رو هیرش با زدن کله و سر حوصله االن ، ندادم جواب و گذاشتم جیبم

 .رفتم ها زمین بقیه سمت به پیاده و شدم خدا کد همپای دوباره

 :گفتم خدا کد به رو و گفتم تکبیر دوبار لب زیر ، بود انداخته طنین روستا تمام توی اکبر اهلل صدای

 میشه؟ برداشت محصوال کی

 :گفت و کرد انگشتی سر حساب یه کدخدا

 .میکشه طول روز ده تا و میشه برداشت به شروع اینده ی شنبه از محصوالت

 :گفتم و دادم تکون فهمیدن ی نشونه به رو سرم

 .میکنیم برگذار شنبه پنج این رو محصول برداشت از قبل بازی اتیش مراسم

 .داد تکون فهمیدن ی نشونه به رو سرش

 .باشه قبول نمازتم ، بری میتونی خدا کد-

 .کوچیک خانم حق قبول-

 .هیرش بازم ، اوردم در رو گوشیم و پریدم اسبم رو ، شدم جدا خدا کد از

 " ؟ گیوا خانم میکنی چیکار ؟ نمیدی جواب چرا "

 .کردم تایپ سریع.هیرش تو به لعنت و گیوا تو به لعنت

 " خونه میرم دارم دیگه االن "

 .تازوندم ویال سمت به رو اسبم و

 وردنخ زنگ گوشیم اتاقم تو گذاشتم پا تا ، اتاقم تو رفتم سریع و کردم سالم ، بودن حال تو همه

 .بود هیرش ،

 .میزنم زنگ بهت بگیرم دوش یه-
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 محما تو پریدم و کندم رو لباسام ، کردم قطع رو گوشی بدم بهش زدن حرف مهلت اینکه بدون و

 .اتاقم

 نفهمیدم اصال و کشیدم دراز وان تو ، هست مسکن بهترین هوا این تو سرد اب دوش یه اخیش

 .برد خوابم کی

 خوبه؟ حالتون کوچیک خانم ، خانم کژال-

 رکد رو وضعیتم تا کشید طول ای دقیقه یک ، کرد می درد بدنم ، کردم باز سختی به رو چشمام

 .کنم

 . خوبم اره-

 .داد نگرانی تن هنوز صداش

 .خوابید حتما بیام گفتن پدرتون ، گذشته ناهار وقت از ساعت دو کوچیک خانم-

 .دادم تکون رو گردنم

 .بخورم باال بیار رو ناهار واسم ، بری میتونی باشه-

 و مبرداشت رو ربدوشامبرم.بشن باز هام عضله تا گرفتم گرم اب دوش یه و شدم بلند سختی به

 .بیرون زدم حموم از و گرفتم دورم

 اسم دیدن با ، میشد خاموش و روشن چراغش که خورد گوشیم به چشمم ، نشستم تخت روی

 .دادم جواب سریع.  گرفتم دندون رو لبم هیرش

 زنگ هساعت چند میدونی ؟ میکنم دق دارم نگرانی از دختر؟نمیگی هستی گوری کدوم معلومه هیچ-

 نمیدی؟ جواب و میزنم

 :زد داد دفعه یه بودم ساکت من.نمیومد در جیکم من و میزد حرف و میزد داد نفس یه هیرش

 بگی؟ نمیخوای هیچی

 :گفتم ترس با

 .برد خوابم حموم تو میگم بدی اجازه اگه
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 چـــــــی؟-

 دایص که بگم چیزی خواستم ؛ دادم فاصله گوشم از رو گوشی و پیجید گوشم تو فریادش صدای

 . کردم پرت تخت روی باز رو گوشیم ، اومد اشغالی بوق

 .خودخواه لعنتی-

 ظهر از بعد خواب از همه ، بیرون زدم اتاقم از و پوشیدم لباس ، خوردم و اورد رو غذا یاسمین

 :پرسید دیدنم با مامان ، بودن شده بیدار

 بودی؟ کجا ناهار وقت

 فکر وت زیاد دخترا بقیه برعکس برداشتم میز روی های شیرینی از شدم خم و انداختم باال شونه

 الاص هیکلم به داشتم فعالیت روز تو که انقد ، میخوردم داشت جا هرجا تا و نبودم اندام تناسب

 .بشه چاق بخواد که برنمیخورد

 .خواب-

 :گفت و کرد نگاهی بهم چشمی زیر بابا

 .دعوتیم خان سهراب عروسی دیگه ی هفته دو

 قبضمن فکم ، گفت نمی هیچی و بود پایین سرش ، کردم مهیار به نگاهی ، ایستاد خوردن از دهنم

 .کردی خراب رو روزم که سهراب تو به لعنت ، شد

 .باشه مبارک-

 .هست مهیار منو قرار و قول درجریان میدونستم ، بود شده خیره مهیار منو به مهروز

 .اومد حرف به مامان

 ینا تو باشه شایسته خان دختر میخوایم ، بدوزه واست جدید لباس یه بگیم خیاط به بهتره-

 .باشی عروس همراه تو خواستن ما از که مخصوصا ، مراسم

 .اومد حرف به بابا که کنم مخالفت خواستم ، نشست پیشونیم رو اخمی

 .کژال کردیم قبول ما-
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 .بزنم حرف موژان با میخواست دلم ، کردم نگاه ساعت به ، شد بسته دهنم

 دیدید؟ رو خان سهراب کی-

 :گفت جا همه از خبر بی بابا ، بود شده خیره من دلیل بدون کنجکاوی به مهروز

 .شکار بریم باهم هفته اخر شده قرار ، صبح امروز

 .میام منم-

 خوندن مشغول و داد تکون رو سرش بابا ، شدن خیره بهم یاری مرد سه هر و بود ناگهانی حرفم

 . شد اش روزنامه

 ، بودن خودشون تو مهیار و مهروز و بود زدن الگو مشغول مامان ، بودن فکر تو و ساکت همه

 با ستممیخوا بابا از و میاد خوشش موژان از مهیار که میگفتم بابا به باید باالخره ، داشتم استرس

 .بود بزرگتر ازش بابا باشه هرچی ، کنه پشیمون ازدواج این از رو واون بزنه حرف خان سهراب

 کژال؟ بگی میخوای چیزی-

 .کرد می نگاه بهم منتظر بابا و بودن شده خیره بهم همه ، نشستم صاف

 چطور؟-

 .زد لبخندی

 .جوون دختر بزن حرفتو ، میکنه اذیتم چشمیت زیر نگاهای-

 .زدم دریا به رو دلم

 .مخالفم ازدواج این با من-

 صورتش روی رو عینکش مامان ، کردن می نگام نگران مهیار و مهروز و پرید باال بابا های ابرو

 :گفت غضب و کرد جا جابه

 هستی؟ کی تو

 ، ودب حرفم بقیه منتظر ، کردم نگاه بابا به باز نیوردم خودم روی به ولی شدم دلگیر مامان حرف از

 :گفتم و کردم مهیار به نگاهی نیم
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 .بشه سهراب دوم همسر قرار که همون ، موژان ، میاد خوشش خان سهراب عموی دختر از مهیار

 موقعیت این تو که منی به الود غضب و بود شده خول خودش ، کردن نگاه مهیار به مامان و بابا

 :دادم ادامه ، کرد می نگاه بودم داده قرارش

 ...شاید میزاره احترام حرفتون به خان سهراب و هستید روستا خان شما بابا

 .حرفم تو پرید بابا

 .نیست ساخته کاری من دست از ولی میکنی کارو این چرا میدونم-

 کرد جمع به نگاهی بابا.کنه مخالفت زودی این به بابا نداشتم انتظار ، شدم عصبی یکم ، کردم اخم

 :داد ادامه و

 ...که هست موقع اون بگیری رو ازدواج این جلوی بتونی تو شاید ولی

 :گفت و چشمام تو زد زل بعد و کرد نگاه ما تک تک به و کرد مکث

 .باشی بعدی خان که داری رو این شایستگی کردی ثابت همه به تو که هست موقع اون

++++ 

 اننگهب همراه ، ایستادم می پا سر بهتر و بود شده کمتر دردم ، کردم مرتب رو لباسم و ایستادم

 .رفتم ها مالقاتی اتاق به

 :گفت و کرد بغلم مهروز ، بودن اونجا مهروز همراه به وثوق

 .کژال شدی الغر چقدر

 :گفتم و خندیدم

 .گذاشتم کنار رو ورزش اینجا وقتی از واقعیتش

 . اومد حرف به وثوق ، زدن لبخندی هردو ، بود طنز لحنم

 .بهترید یاری دوشیزه-

 :پرسیدم مهروز از ذوق با و دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 چطوره؟ بابا خبر؟ چه
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 .زد لبخندی مهروز

 .باشی روستا بعدی خان میتونی کردی ثابت تو داده پیغام ، خوبه هم بابا ، خوبن بیرون همه-

 :گفتم و زدم مهروز به چشمکی

 .بیام بیرون زنده و نشم اعدام اگه البته

 :گفت غیظ با و کرد اخمی

 .کنن اعدام رو خواهرمون بزاریم که غیرتیم بی همه این ما یعنی

 ایمان رفته فرنگ خان داژیار غیرتی بی به که هرچی ، داشتن ایمان تعصبشون به ؛ نگفتم هیچی

 حافظه به رو همه ، گفت دیروزش حرفای از خالصه یه ، بودم وثوق حرفای ی ادامه منتظر. داشتم

 . میدادم گوش دقت با و سپردم

 کافیه؟ باشه یادم رو همینا-

 :پرسید و کرد اطراف به نگاهی مهروز.داد تکون اره ی نشونه به رو سرش وثوق

 کنه؟ نمی اذیتت چطوره؟کسی اینجا وضعیتت

 :پرسیدم و دادم تکون نفی ی نشونه به سرم ، بشه ناراحت نمیخواست دلم

 نکرده؟ سکته خوبه؟ مامان

 :گفت و خندید

 .جدید خان به میکنه نفرین و میره راه خونه تو ، بابا نه

 .کرد تایید سرش با وثوق و کرد وثوق به نگاهی مهروز ، پرید باال ابروم

 :گفت نگرانی با

 نه؟ یا بگم نمیدونم که هست چیزی یه کژال

 رمنتظ رو من وقتی.بشه پنهان ازم چیزی اینجام چون نمیخواست دلم ، شدم خیره بهش منتظر

 .اومد حرف به دید

 .باشه داشته خصوصی مالقاتی بات دادگاه اولین از قبل داره درخواست جدید خان-
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 اش بقیه منتظر ، بودم زده زل مهروز به باشه؟ داشته میتونست چیکارم یعنی ، پرید باال ابروم

 .اومد حرف به و کشید راحتی نفس ، بودم

 قبول ما بخوای خودت اگه ، نکردیم قبول رو مالقات درخواست این و داره چیکارت نمیدونیم ما-

 برای امیدی کورسوی مالقات این تو ما ولی میگیرم پیش رو عادی روال که نه هم اگه میکنی

 .میبینیم توافق

 .دیدنش به بودم تفاوت بی ، نداشت ضرری هیچ دیدنش ، کردم کاو و کند ذهنم تو

 .دادگاه از قبل روز ولی میبینمش باشه-

++++ 

++++ 

 المش و کردم جمع کاله توی رو ایم قهوه بلند موهای ، پوشیدم مشکی دست یه کاری سوار لباس

 کلوپ هب هفته اخر تفریحات برای که بودم شهری دختر یه شبیه بسشتر ، بستم شل گردنم دور رو

 با که میرم دارم االن من کرد نمی فکرشم حتی میدید رو من هرکس مطمئنن ، میره سواری اسب

 . کنم معامله و بزنم حرف روستا یه خان

 ، دنبو نشسته نشیمن تو منتظرم پدرم و برادرا و ، شهر بود رفته مامان ، اومدن پایین ها پله از

 .پرید باال ابروش دیدنم با مهروز

 .اومد حرف به مهیار

 .میشه شکه دیدنت از-

 .کرد تاییدم سر با ، بابام به نگاهی و کردم خودم به نگاهی قدی اینه تو و پرید باال ابروم

 به سرعت با و انداختم سرم پشت رو شکاریم تفنگ و شدم اسبم سوار ، زدم بیرون خونه از

 .تاختم شکارگاه سمت

+++ 

 قبل روز دو

 :گفتم و زدم بود خوابیده چشمه کنار که هیرش به لگدی
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 .اشغالی خیلی

 :گفت و خندید

 . درازی زبون خیلی هم تو

 :گفت و نشست صاف هیرش.کردم فرار من و سمتم شد خیز نیم ، اوردم در براش رو زبونم

 .میشه راحت روستا یه شرت از میکنم پیدا شوهر واست من بیا گیوا

 .انداختم باال رو ابروم

 میگیره؟ منو میاد االغی ادم کدوم اخه-

 :گفت ای مزه با لحن با و خنده زیر زد

 .من

 .بود العاده فوق هیرش با بودن وشریک همراه فکر ، شد اب قند دلم تو ولی کردم اخمی

 .دارم تحصیل ادامه قصد من نه-

 .باال پرید ابروش

 .بخواد دلت هم خیلی-

 :گفتم و زدم لبخندی شیطنت با

 ؟ بشم تو مثل نفهمی ادم زن دیونم مگه ؟ االغم مگه اخه

 :گفت موذی حالت با و کرد فکر یکم

 .بشو خان سهراب زن ، نشو من زن خب

 .افتادم جونش به لگد با و گرد چشام

+++ 
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 سرش پشت دقیقا ، بود گرفته نشونه اسمون توی ای پرنده سمت به رو تفنگش خان سهراب

 ، افتاد نزمی به ثانیه از کسری تو که پرنده و شد شلیک تیر ، بود ندیده رو من هنوز و بودم ایستاده

 .بشه لش قول نره این غذای بود قرار که بیچاره پرنده برای دلم تو

 .سالم-

 تکون ، رفت نشونه سمتم به شکاریش تفنگ با و سمتم برگشت ، پیچید محکمم سالم صدای

 .ندادم نشون العملی عکس و نخوردم

 هستی؟ کی ، علیک-

 .شد باز پیشونیش رو نشسته اخم چهرم دیدن با.تر باال دادم رو کالم یکم ، زدم لبخندی

 .خان منصور دختر کژال-

 .گرفت نشونه رو دیگه پرنده یه دوباره ، کرد بهم رو پشتش

 .بودم خودش منتظر-

 سهراب ی پرنده از تر دور رو ای پرنده و اوردم در رو تفنگم ، بعدی پرنده و بعدی شلیک...تق و

 .تق و گرفتم نشونه خان

 .کنه اندازی تیر خوب انقد دختر یه کردم نمی فکرشم ، افرین-

 .ایستادم دوشادوشم و اوردم فشار اسب پهلو به پام با

 .هست مرد صدتا از بهتر که میاد بر هم ای دیگه کارای دخترای این از-

 یخاص جذبه بهش که داشت مشکی ابروی و چشم و سوخته افتاب پوست ، کرد بهم نگاهی نیم

 .میومد صورتش به وحشتناک سیبیالش ، بخشید می

 شیر هی مرد مریزاد دست بگم خان منصور به خواستم می اتفاقا ، میکنی رو روستا کارای شنیدم-

 .کردی تربیت زن

 :داد ادامه خان سهراب.رفت باال نفسم به اعتماد و لبام رو نشست لبخندی

 .سفرِ از بعد بازیگوشی و استراحت مشغول هنوز من برگشته فرنگ از برادر
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 .دیگه شلیک یه و دیگه ی نشونه یه ، زدم پوزخندی

 .زیاده ها تفاوت ، شماست برادر اون ، خان کژالم من-

 قشنگ ، اومد بدم شدت به نگاهش از ، کرد نگاهم بعد و شد تبدیل قهقه به خندیدنش ، خندید

 بود؟ پاک کاریش کصافت همه اون با خان سهراب خود مگه ، نبود پاک ، نبود

 .گرفت نظر در دیگه شکار یه خان سهراب

 .بخشه لذت انقد زن یه با رفتن شکار دونستم نمی-

 .گرفتم نشونه رو هدف

 .زنی هر نه-

 .گفتم خودم اندازی تیر مهارت به افرینی دلم تو ، شلیک و

 ذبمع یکمی زد دید تنگ لباس اون تو رو هیکلم و گرفت پایین به باال از رو نگاهش خان سهراب

 .نیوردم خودم روی به ولی شدم

 روستا خان داشت اهمیتی چه چپ علی کوچه زدم رو خودم ولی انداخت تنم به لرز اش هرزه نگاه

 .بود ای دیگه چیز دیدار این از من هدف وقتی بود هیز انقد

 .میاد بدم حاشیه از من ، بزن رو حرفت رک ، نکن بازی کلمات با جون دختر-

 مک دست رو حریف بار اولین برای ، باشه تیزی مرد کردم نمی فکرشم ، باال پرید لبم ی گوشه

 .کنم شلیک میخواستم ، دیگه هدف یه.بودم گرفته

 .شنوم می-

 .زدم زل بهش و اوردم پایین رو تفنگ

 .میگم تبریک-

 اونم ، کرد حرکت اسبم و اوردم فشار اسب پهلوی به پام با ، انداخت کولش روی رو تفنگش

 .قید بی اندازه از بیش ، بود راحت خیلی ، کرد کارو همین

 بابته؟-
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 .فراش تجدید-

 هی " شد تکرار ذهنم تو بابا حرف هستی؟ حالی چه تو االن موژان ، بودم خیره روبروی به ، خندید

 .دبو من حرف منتظر باز و نگفت هیچی.  " میمونه پاش جون پای تا میبنده رو قولی وقتی خان

 .مخالفم ازدواج این با من-

 .زدن حرف پرده بی بود خواسته خودش که بود چیزی دقیقا این ، زدم رو حرفم رک چقدر

 ، بود سرد نگاهم هنوز ، کردم نگاش ریز ، کنه تکرار رو مامانم حرف اینکه از ترسیدم ، زد قهقه

 .بودم کرده پنهان غرور از ای پرده پشت رو نگرانی

 چرا؟-

 که ودب لقبی ، بینی پیش قابل غیر ، داشت فرق مرد این حرف با فکرم چقدر ، زدم لبخندی نیمچه

 جون با سختی به.بود برگشته ام رفته دست از نفس به اعتماد ، بزارم خان این روی میتونستم

 .بود گذشته از تر محکم لحنم ولی زدم رو حرفم کندن

 . هست مند عالقه شما عموی دختر به که میشناسم رو مردی-

 .کنه حروم گوله یه داشتم انتظار.بود نکرده تعجب ، باال پرید ابروش

 .میکشه خودش سمت به رو مردا که گیره نفس انقد موژان زیبایی ، نیست عجیبی چیز-

 نگام و دمبو ایستاده ثابت اون ، کردم زیاد رو اسبم سرعت.کنم بینیش پیش بودم نتونسته بازم

 .میشد خیره بهم لبخند با.ایستادم کنارش باز و زدم شکار دشت توی گشتی ، کرد می

 . هستی زیبایی دختر تو-

 به.بزنه مخ داره سعی فهمیدم نبودم که خر ، نداشت من نفس به اعتماد رو تاثیری هیچ حرفش

 زل و گرفت دستش تو رو دستم ، شد نزدیک بهم خان سهراب.کردم بسنده خالی و خشک تشکر

 .نفگتم هیچی ولی بود شده چندشم دستام با دستاش تماس از ، چشمام تو زد

 بهم ضرری هیچ اون با خوابیدن مطمئنم من ، نظیره بی دختر اون ، میاد خوشم موژان از من-

 .نمیرسونه
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 بانیعص و کشیدم بیرون دستاش توی از رو دستام حرص با ، نشست پیشونیم روی عمیق اخمی

 مرد این هوس برای بود قرار من برادر عالقه یعنی بود؟ خوابیدن ی واسه همش ، زدم زل بهمش

 بره؟ فنا به نامرد این هوس شب یک خاطر به من بودن خان یعنی بشه؟ نابود

 هیچی هدیگ حرفش این با یعنی ، نگفتم هیچی ، نشست صورتش روی کثیفی و اور چندش لبخند

 نیم ، گرفت نشونه رو هدف یه ، اورد باال باز رو تفنگش و داد روبرو به رو نگاهش.بگم که نداشتم

 .کرد من به نگاهی

 .باشه راهی شاید ولی-

 .شلیک و

+++ 

 ، بود خان سهراب دیروز حرفای پیش فکرم بیشتر ولی کردم می بررسی رو زمینا اشکاالت داشتم

 .عوضی ی مرتیکه

 .داخل اومد و کرد باز رو بابا کار اتاق در مهروز

 بگی؟ نمیخوای هیچی هنوز-

 .نیوردم بیرون دستکا دفتر توی از رو سرم

 .ببینمش فردا شده قرار که گفتم ، نگفته هیچی هنوز-

 :گفت و اتاق ی کاناپه روی کرد پرت رو خودش مهروز

 . باشه نداشته منفعتی واسش که نمیکنه رو کاری خان سهراب

 که شد بلند و باال داد رو ابروش.شدم خیره بهش و کردم جا به جا صورتم رو ام مطالعه عینک

 عروسی به دیگه روز هفت ،همش بود کرده درگیر رو ذهنم بدجوری حرفش ولی نگفتم هیچی.بره

 .داشتم وفت روز هفت از کمتر من و بود مونده

 خودش به فکرا این میتونست رو من ی اینده ی هفته و فردا ، شدم بهش کردن فکر بیخیال

 .بیاد شهر از فردا شده قرار که بود مهندسی چیز ترین مهم فعال بده اختصاص

+++ 
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 میشه؟ حل محصوالت مشکل کنیم عوض رو کاشت نوع ما یعنی عمادی مهندس-

 خیره بهم عینک زیر از فهمیدم ، گذاشت صورتش روی رو افتابیش عینک جوون عمادی مهندس

 .بود گرفته کجا؟خندم لباسا این و کجا دختر این کرد می فکر حتما ، شده

 . شده جدید ها روش ، نمیکنه کشاورزی قدیمی روش به کسی دیگه االن ، یاری خانم البته-

 زا رو فکرم میکردم سعی ، بودم تماشاچی ساکت من و میزد حرف باش هم خدا کد ، زدم لبخندی

 .بود تر مهم خودمون روستای فعال ، کنم منحرف روستاست اون به مربوط که هرچی

 .کوچیک خانم ، کوچیک خانم-

 دیدن از ، برگشتیم عقب به خدا کد و عمادی مهندس و من ای بچه گفتن کوچیک خانم صدای با

 :گفتم کردی به ده اهالی از یکی دختر ژیانا

 ژیانا؟ افتاده اتفاقی چه

 :گفت و گرفت سمتم رو چیزی.فهمید می فقط و زد نمی حرف کردی ژیانا

 .داد خان مهیار اینو

 .نبود مهیار خط دست ، کردم بازش ، گرفتم دستش از رو برگه

 " شکار دشت 7 ساعت امروز "

 اناژی از ، بیاره خودش از اسمی حتی اینکه بدون بود داده دستور ، خودخواه مرتیکه ، زدم پوزخندی

 :پرسیدم

 کجاست؟ خان مهیار

 .بهروز آقا پیش رفتن کوچیک خانم-

 .داشت چیکار احمق مشاور اون پیش ، لعنتی

 .ژیانا بری میتونی-

 :پرسید نگرانی با خدا کد ، رفت و گذاشت احترامی کدخدا منو به ژیانا

 افتاده؟ اتفاقی کوچیک خانم
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 .بزنم لبخندی کردم سعی

 . نیست مهمی زیادی چیز-

 :گفتم و عمادی مهندس به کردم رو و

 .مهندس بدید ادامه میتونید

+++ 

 و زدم خندیلب بود نشسته تختم رو که مهیار نگران نگاه به و بستم لبنانی رو طالییم مشکی شال

 چشم وت خیلی که چرمی مشکی تونیک و طالیی شلوار ، بود اوکی چیز همه ، کردم نگاه اینه به باز

 .بود صورتم ارایش تنها مشکی چشم خط.بود

 .اومد حرف به مهیار

 بگه؟ میخواد چی نمیدونی-

 .دادم جواب کالفه

 .بزنم نمیخوام هم حدس حتی ، نمیدونم نه ، یک و هزار بار واسه-

 .تازوندم اونجا تا ، شدم خارج خونه از بابا خیر دعای با و انداختم کولم رو تفنگم

 شادیگ لبخند دیدنم با ، رفتم نزدیکش ، بود ایستاده منتظر و بود اومد پایین اسب از خان سهراب

 .نیومد لبم روی هم زوری پوزخندی حتی من ولی زد

 .زیبا اهوی سالم-

 . نرم غره چشم بهش که کردم کنترل رو خودم خیلی

 .شید سوار لطفا سالم-

 .زدم دریا به رو دلم ، کردیم می سواری هم کنار اروم اروم ، شد اسبش سوار

 .بزنید رو حرفتون رک-

 :گفتم و کردم دستی پیش که بگه چیزی خواست و کرد بهم نگاهی نیم
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 ، میده تو به رو زمین هکتار پنج سی ما ی خانواده ، هست زمین هکتار سی اون شما مشکل اگه

 ی خانواده از درخواستی هیچ ما و میگیره تعلق تو به مرده مادرش چون دختر اون بهای شیر

 .بشه ملحق ما ی خانواده به تنش لباس با فقط میتونه عروس و نداریم عروس

 این شدن تمام منتظر اروم ، نداخت می طنین خالی دشت توی خان سهراب ی خنده قهقه

 طعنه با.بود شده کم خندینش.میخوردم حرص وحشتناکی طرز به درون از ولی بودم خندیدن

 :گفتم

 .بشنویم رو شما پیشنهاد میتونیم شد تمام خندیدنتون اگه

 رپ لبخند.بود صورتم با مصادف کامال صورتش و گذاشت چونم زیر رو دستش ، چشمام تو زد زل

 .اومد صورتش روی غروری

 .هست من ی اینده همسر عاشق تو برادر میدونم من-

 .میداد تحقیر بوی لحنش ، زد بدی لحن با حرف این

 :داد ادامه بعد و کرد مکث

 .باشه ناموسش دنبال چشمش ای دیگه مرد بزارِ که نیست کرد یه خون تو این

 باز.کنم صبر که بودم مجبور ولی میکشیدم زجر نگاهش از ، کرد بررسی رو صورتم اجزای تمام

 :داد ادامه

 اریک تونه نمی هم قانون حتی و بکشه رو رقیب بزنه باید موضوع این فهمیدن از بعد کرد مرد یه

 .هست ناموسی ی مسئله یه این چون ، بکنه

 دانق ، نیست من برادر کشتن ادم مدونستم ولی انداخت تن به لرز حرفش ، ایستاد زدن حرف از

 چونم زیر از رو دستش.هست زن و پول خان این زندگی تو چیزا ترین مهم که بودم فهمیده

 :داد ادامه دوباره و برنداشت

 .هستم تفلبی خان یه من ولی

 :گفت و انداخت صورتم به لذت سراسر نگاهی هیزی با.کردم اخم من و زد قهقه حرفش این از

 .میشی تر انگیز وسوسه میکنی اخم وقتی
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 ، شد مشت دستم ، کشید لبام رو دستی و زد قهقه ، شد تر بد و کنم جمع رو اخمم نتونستم

 هب ، باش صبور " داد هشدار درونم کژال ولی بکارم بادمجون یه و چشمش زیر بزنم میخواستم

 " برادرت خاطر به و بودن بعدی خان خاطر

 :کرد زمزمه.  خودم به کثیفی لبخند با بعد و شد خیره من شده مشت دستای به خان سهراب

 .کژال میخوام رو تو من

 به که دکشی طول ثانیه یک از کمتر ، خوردم جا حرکتش از ، گرفتن قرار لبام رو که کثیفش لبای و

 .عقب کنم پرتش و بزنم سینش تخت به دست و بیام خودم

 :زدم داد حصاری و حد بی عصبانیت با

 که اشغالی یه تو.کنم حالل رو خونت میخوای ؟ کردی کارو این جراتی چه هستی؟با کی کردی فکر

 . نمیگذری هم دوستت دختر از حتی

 از.بود زده زل بهم کثیفی لبخند با و بود شده خیره من العمل و عکس به خونسرد خان سهراب

 من از بیشتر زورش ولی بشم مانعش کردم سعی ، کشید پایین به هم رو من و اومد پایین اسبش

 نمک نگاه بهش میشد چندشم حتی ، نشست روبروم هم خودش و ها سبزه روی نشوند رو من.بود

 .میزد بهم رو حالم داشت اورش چندش ی بوسه ،

 ، گرفت صورتش روبروی رو صورتم و چونم زیر گذاشت رو دستش ، کردم نمی نگاه بهش

 از ور تعادلم بهش کردن نگاه با ترسیدم می بود گیر پیشش کارم ، پایین انداختم رو چشمام

 .کنم بارش وری دری و بدم دست

 :گفت تحکم با

 .ندارم کاریت دیگه ، کن نگاه بهم

 :گفتم و چشماش تو زدم زل

 . خوابت تخت تو بیام بات میخوای نه

 :گفت و خندید

 .میکنم خان مهیار تقدیم دودستی رو موژان که بکنی کارو این اگه
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 . کردم نثارش لب زیر پرویی و کردم اخم

 .میگیرم نشنیده-

 به حتما.فاسد و هیز تر مهم همه از و باشه پرو و دریده میتونست چقدر ادم یه ، میخوردم حرص

 :گفتم و مشکیش چشمای تو شدم خیره.کصافت این ی اندازه

 کردی که کاری این با خانوادم و من نظر میزنی؟از حرف من با داری هنوز رویی چه با االن دقیقا

 .هست عرف به تجاوز این و شدی نزدیک خان دختر به اجازه بدون هست، حالل تو خون

 امنگ بیخیال.بخنده میتونه چقدر مرد یه من خدای ، کردم می نگاه بهش عصبانی من و زد قهقه

 :گفت و کرد

 .میخوامت من که همینه واسه ، دختر ای مزه با خیلی

 رو دستام مچ ، نمیخورد هم تکون جاش از ، میزدم من و خندید می اون ، کوبیدم بهش مشت با

 :گفت و گرفت

 شدی؟ راحت

 :گفتم غیظ با

 . هنوز نه

 :گفت و کرد بلند خودش با منم ، شد بلند و زد لبخندی

 .نیستم بد تخت تو زیادم من ، کن فکر پیشنهادم رو

 سرش پشت. زد چشمکی بهم و نشست اسب روی ، رف اسبش سمت به و کرد ول رو دستام مچ

 :زدم داد

 .هستی پرو عوضی یه تو

 :زد داد خنده با

 .میدونم

+++ 
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 مامان که بود خوب ، بشم روبرو داداشم و بابا با االن نمیخواستم ، اتاقم تو بودم اومده تراس از

 .تونستم نمی ولی بیرون برم شام واسه که اتاق در پشت بودن فرستاده رو یاسمن ، نبود

 بوسه از ، بودم شسته بارها و بارها رو صورتم و حموم تو بودم رفته راست یه بودم اومده وقتی

 شوقشمع میده پیشنهاد من به که این به ، کنم فکر بهش نمیخواستم حتی ، شد می چندشم اش

 می کارو این جراتی چه با ؟ بود کی مگه اخه ، کردم می درک رو فاجعه عمق داشتم تازه ، باشم

 بود هداد همخوابگی پیشنهاد من به روستا یه خان ، نبود میداد نشون که سادگی به چی همه ؟ کرد

 که وت نشو احمق کژال"زد فریاد درونم از ندایی یه ، بکشمش میتونستم ها خان قوانین طبق من و

 سپ بشم بعدی خان قرار من شو خفه " اومدم خودم به زود خیلی ولی شدم دپرس " نیستی خان

 " بکنم میخوام هرکاری که مختارم

 یرشه مکرر های تلفن ، میگفتم بیراه و بد خان سهراب به و کردم می پایین باال رو اتاق عصبانی

 ،بگه بعدا رو بگه بهم میخواد خودش درباره که مهمی چیز میتونست اون گذاشتم جواب بدون رو

 نکشتمش؟؟ موقع همون چرا ، تره مهم سهراب نامرد فعال

 وننش بهش باید من ، کنم نفرین رو خودم میشد باعث و بود افتاده جونم به خوره مثل فکر این

 هستم؟ کی بدم نشون مردمش به و روستاش به هستم؟باید کی من میدادم

 رفک انقد ، بردم پناه تختم به اجباری ی بوسه اون برای خودم از چندش و سهراب از نفرت حس با

 .برد خوابم تا کردم

+++ 

 رو اداداش و بابا با روبرویی امادگی فعال ، بیرون بودم زده خونه از زود صبح ، میزدم قدم روستا تو

 سرم پشت ، میرفتم اسبم سمت به و شدم جدا خدا کد از ، اذان نزدیک و بود ظهر سر ، نداشتم

 شیشه ، برگشتم مشکی دابلیو ام بی سمت به تعجب با ، ایستاد کنارم ماشین ، زد بوق ماشینی

 :رسیدپ و کرد نگاهی بهم ، بود نشسته عقب افتابی عینک با هیکلی زنی و شد داده پایین عقب

 یاری؟ کژال

 :گفتم تعجب با

 شما؟ ، بله

 .بود خودبینی و غرور از پر لحنش ، شدم خیره روبرو به زن
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 .هستم سهراب زن هانا من-

 جلوی ولی " ؟ من به چیش خب " بگم که اومد زبونم نک تا ، نشست لبم ی گوشه پوزخندی

 :گفت تحکم با زن ، گرفتم رو خودم

 .شو سوار

 گوش به االن بودم مطمئن ، کردن می نگاه بهم کنجکاوی با روستا مردم ، کردم نگاه اطرافم به

 :پرسیدم تمسخر و پوزخند با.اومد ده تو باال مدل ماشین یه که رسیده مهیار

 اونوقت؟ چرا

 .بزنیم حرف باهم باید-

 :گفتم و عینکش ی شیشه تو زدم زل

 .خانم ندارم شما با حرفی من

 با سهراب این سر تو خاک ، کرد می خیره رو هرکسی چشم ابیش چشمای ، باال داد رو عینکش

 .پرید می هرز بازم خوشگل زن این

 .دارم حرف من شو سوار لطفا-

 :گفت و کرد راننده به رو هانا ، شدم سوار و زشته گفتم کرد خواهش دیدم

 .بایست خلوت جای یه کن حرکت

 شد هپیاد حرف هیچ بدون راننده.کرد توقف گوشه یه ما ویالی میسر تو و شدیم خارج ده از تقریبا

 .بود داده بهم رو پیشنهاد اون دیروز که مردی همسر موندم من و

 :پرسیدم طعنه با.کرد می ارزیابی رو من ، کردم نگاه بهش

 کردی؟ پیدا چی خب

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 جذب تو سمت به رو سهراب که چیزی ، باشه من از بهتر که گشتم می چیزی یه دنبال داشتم

 .نیست من از بهتر تو هیچی ولی باشه کرده
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 بود هکرد توهین من به اینکه یکی ، داشت دلیل دو اخمم ، نشست پیشونیم رو اخم حرفش این از

 گفته؟ زنش به رفته چرا مرتیکه اون اینکه دومی و بود دونسته باالتر رو خودش و

 :گفتم پوزخند با

 .کرده جذب رو شما همسر ای دیگه چیز شاید

 مهه از بهتر وگرنه میزدم طعنه بهش خودش مثل باید کردم نگاه بهش ، گرفت تنفر رنگ نگاش

 رت زیبا برابر صد ارایش با که داشت ابی چشمای ، متنفرم خان سهراب از من میدونستم خودم

 .نداشت نقصی که پری تو هیکل و بود شده

 جوون دختر یه موژان باشه هرچی ، کنه ازدواج موژان با که بخواد که دادم حق سهراب به من-

 تورو بخواد اینکه ولی میکنم اعتراف هم هستم زنش که من اینو و خوشگله العاده فوق و جذاب

 .عجیبه بکنه اون جایگزین

 .شده من عاشق شاید خوب هه-

 لذت ازش من ولی نبود دنیا کار ترین بخش لذت مطئنن خواه خود شوهر و زن این دادن زجر

 .میبردم

 .شد سرازیر کم کم و زد حدقه چشماش تو اشک

 بشم سهیمش ای دیگه کس با نمیخوام دارم دوست رو شوهرم من ، بگذر ازش میکنم خواهش-

. 

 زجر فقط قصدم.بود عجیب هم خودم برای که زدم رو حرفی ولی نداشتم کارو این قصد اصال من

 .بود طایفه این دادن

 داره؟ تو واسه فرقی چه ، اون چه من چه حاال ، میشدی سهیم موژان با رو شوهرت داشتی تو-

 هگری با و کشید می رو لباسم دستش وبا رونام روی انداخت رو خودش ، ریخت می اشک ابر مثل

 :گفت

 .نکن من با کارو این میکنم خواهش عاشقشم من

 :گفتم رحمی بی با و زدم پسش
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 .میداشتی اش نگه بودی عاشقش اگه

 ، مرفت خونه سمت به هانا گفتنای کژال ، کژال به توجه بی و شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 کردم می خدا خدا و نداشتم رو کس هیچ با کردن بحث جرو حوصله ، اللیگا حد در بودم عصبانی

 سه هر ، بودن رسونده خبر کالغا که اونجایی از ولی اتاقم تو برم بتونم تا نباشه حال تو کسی که

 .بودن منتظر عصبانیت و تعجب بین نگاهی با یاری مرد

 :گفت دیدنم با مهیار

 داشت؟ چیکار باتو خان سهراب زن بده توضیح خب

 :گفتم حرفش به توجه بی ، بود شده شناحته زنش ماشین پس هه

 .اعصابم بی خودم کافی اندازه به االن ، دیگه وقت یه برای بزاریم میشه

 :گفت تحکمی از پر لحن با بابا

 فکر وقت ، شد چی دیشب نزاشتی درجریان مارو حتی تو ولی کنی راضیش سپردم بهت من

 .گذشته چی اون و تو بین دیروز بگو ، شد تمام کردنت

 عادی لحنم ، کنم ازاد محلی روسری اون از رو موهام کردم سعی و کردم پرت مبل روی رو خودم

 .بود

 .بشم زنش من موژان جای به که خواست-

 یناا بشم زنش گفتم من کردن می نگام عصبانیت با مهیار و تعجب با بابا و مهروز حرف این با

 :زد ادد و سمتم اومد مهیار ، چی؟ بشم اش معشوقه داده پیشنهاد بهم میگفتم اگه شدن عصبانی

 هان؟ کنی قبول که نشدی سرخود انقد

 :گفتم و زدم زل چشماش تو خونسرد

 تباه رو خودم ی اینده که مهمه انقد واسم بودن خان یا تو کردی کردی؟فکر فکر چی من درمورد

 کنم؟
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 برادرام از کدوم هیچ من نظر از ، باشم من بعدی خان که بود مهم واسم میگم دروغ میدونستم

 اون اب مهروز نه ، بیان بر خوبی به مردم و روستا کردن اداره پس از بتونن که نداشتن اینو عرضه

 .بود خودش نوش و عیش دنبال که عصبی مهیار نه و ارومش روحیه

 :گفت و بابا به کرد رو عصبانی مهیار ، نمیگفتن هیچی مهروز و بابا

 بگید؟ بهش نمیخواین هیچی

 .هنوز بود خونسرد بابا

 .حرفاست این از تر عاقل کژال-

 :گفتم و زدم لبخندی بابا اعتماد به

 .میکنم راضیش من ، باشه هم ای دیگه راه شاید

 :گفت و زد لبخندی مهروز

 بود؟ اومده زنش چرا حاال ، میکنی راحت شرش از رو همه میکشیش میزنی آخر که تویی اگه

 :گفتم و انداختم باال شونه

 .نشم شوهرش زن وقت یه که کرد التماس هیچی

 :گفت بابا و شدم بلند

 .بگی نظر در هم رو مردمت ی اینده میکنی هرکاری کژال

 که تویی اگه " میرفت رژه مخم تو بدجور مهروز حرف ، رفتم اتاقم به و گفتم باالیی و بلند چشم

 ." میکنی راحت شر از رو همه میکشیش میزنی آخر

 اخیرم رفتار به توجه با باید زدم حدس ، نداد جواب ، دادم هیرش به پیام یه ، اوردم در رو لباسام

 هی.ندارم رو کشی منت وقت فعال لی و بود شده تنگ حرفاش و خندیدناش واسه دلم ، باشه قهر

 حرف باش باید ، میدیدم رو خان سهراب دوباره باز باید ، برداشتم رو گوشیم و گرفتم دوش

 .میزدم

 " شکار دشت 8 ساعت امشب " دادم بهش پیام یه ، بودم برداشته بابا گوشی تو از رو شمارش
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 .میکنم مشخص مرد این با رو تکلیفم امشب ، ننوشتم رو اسمم حتی ، خودش مثل

+++ 

 با رو شکاریم تفنگ و گذاشتم کمرم پشت رو کلتم ، پوشیدم رو سفیدم و مشکی شکار لباس

 .رفتم شکارگاه سمت به و برداشتم رو اسبم اهسته و پریدم پایین تراس از ، نبردم خودم

 اسالب اون تو دیدنم با ، اومد پایین اسب از ، بود من منتظر و بود اومده پایین اسب از خان سهراب

 :گفت و زد لبخندی

 .کژال قبلی ی دفعه از تر جذاب هربار

 ، دش نزدیک بهم قدم یه و گذروند نظر از رو پام تا سر لذت با ، شدم خیره بهش و نگفتم هیچی

 .چونم زیر گذاشت رو دستش.بود گرفته قرار من رو در رو

 .بودی تو من ذکر و فکر تمام دیشب از من روی زیبا-

 بهم بوسه این از حسی هیچ ، گذاشت لبام رو لباش و شد خم ، شد نزدیک بهم دیگه قدم یه و

 :رسیدپ تعجب با.  کرد رها و بوسید منو ، بودم ایستاده حرکت بی و نکردم کاری هیچ ، نشد منتقل

 نمیکنی؟ همراهیم چرا

 گمتفن کمرم تو از اروم و عقب بردم رو دستم ، کرد بغلم ، نگم هیچی که کردم می کنترل رو خودم

 و گفتمی باشیم داشته باهم میتونستیم که رویایی شبای از و بود خودش حس تو اون ، اوردم در رو

 ".بشمر رو عمرت پایانی های ثانیه " بگم بهمش میخواست دلم من

 :گفتم و گذاشتم شکمش روی رو تفنگ

 .میکنم شلیک بخوری تکونی

 :گفت نفرت با ، میشن خورد دارن استخونام کردم احساس داد فشار رو من ، خورد جا

 .کوچولو دختر میدی بازی منو

 :گفتم شبطانی ی خنده با

 .میمونم حرفم سر زادم خان یه من ، حالله خونت گفتم دیشب ، کردم بازی رو که من
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 :گفت عصبانیت با ، میکنم عوض اینطوری دارم رو زندگیم روند نمیشد باورم هه

 ستفادها ازت خوابم تخت تو اینکه از بعد که اینه حرفم ، میمونم حرفم سر تو از بیشتر خانم یه من

 .میکشمت خودت تفنگ همین با کردم

 وت زدم زل و شدم جدا ازش ، گذاشتم ماشه رو دستم و دادم فشار شکمش به بیشتر رو تفنگم

 :گفتم و چشماش

 .خان سهراب نمیشه ختم اونجا با عمرت

 و گذاشت زخم روی رو دستش ، شلیک جای به و کرد می نگاه من به تعجب با ، کردم شلیک و

 ؟ بودمش کشته چرا ؟؟ بودم کرده چیکار من ، داشت ورم ترس لحظه یه ، بود خونی ، برداشت

 چنین به دست و نگیرم نظر در رو مردمم که باشم خودخواه انقد ، باشم شق کله انقد نمیشد باورم

 .شد ناپدید چشمم از و دشت بلند های سبزه بین ، افتاد پایین به دستم از تفنگم ، بزنم کاری

 .اسبش پای صدای و مهیار داد صدای

 کژال؟ کردی چیکار-

 :گفت و دوید سهراب سمت به پرید پایین اسب از و رسید بهم

 . مهروز دنبال برو

 رو سهراب ، کردم کارو این من نمیشد باورم ، نداشتم خوردن تکون قدرت ، نخوردم تکون جام از

 .میداد دست از خون شدت به و بود افتاده زمین

 :زد داد سرم باز مهیار

 .مهروز دنبال برو

 محکم بار هر و تازوندم می به تر تمام هرچه سرعت با.  شدم اسبم سوار سریع و اومدم خودم به

 من دیدن با ، میزدن قدم با که دیدم رو بابا و مهروز عمارت به ورود با ، میزدم شالق اسب به تر

 :زد داد بابا

 بودی؟ کجا

 :گفتم ارومی لحن با ، کرد می خفم داشت بغض
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 .داره احتیاج بهت اونجا مهیار ، شکار دشت به برو مهروز

 :گفتم که بیرون بره خواست

 .پزشکیت کیف

 تشدس و سمتم اومد بابا ، بیرون رفت و برداشت و کیف و رفت اتاقش به سریع و نپرسید هیچی

 :پرسید عصبانی لحن با.گذاشت هام شونه طرف دو رو

 کژال؟ شده چی

 .پایین انداختم رو سرم

 .کشتم رو خان سهراب من-

 یادم نحس روز اون از که چیزی اخرین ، بابا ی شده خم کمر و برد سرم از هوش که ای کشیده و

 .میاد

++++ 

 داری؟ دادگاه کی-

 :گفتم و کردم ول رو کتاب

 .مونده دیگه هفته یه

 .کرد اشاره شکمم رو زخم به سر با و داد تکون سری ساجده

 بهتری؟-

 .اوهوم-

 :گفت که کشیدم دراز تختم رو

 .مونده محکومیت این از دیگه ماه شیش نمیشه باورم

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .همراهه زدن دو سگ با که ازادی بعدش و
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 :گفت و تلخ خیلی ، خندید

 ردشمم کمر اعدام.نیستی ولی بود نگران االن بود تو جای ای دیگه هرکس ، عجیبی خیلی تو دختر

 .جوون دختر یه به برسه چه میشکونه

 هیچ چرا واقعا شدم خیره سلول ای میله در به و سرم زیر گذاشتم رو دستم و نگفتم هیچی

 دادم تکون واسش سری ، تو اومد اکرم.کشتم؟ رو روستا خان من اینکه نه ندارم؟مگه احساسی

 :گفت و خندید ریز ساجده.کرد اخمی که

 .سوال زیر بردی رو ابهتش

 ینا خدایی اخه ، بود خان داژیا با شنبه سه روز دیدار پیش فکرم بیشتر ، اوردم در واسش زبونی

 .بودن گذاشته رفته فرنگ سوسول پسر یه روی که این به چه رو محکمی این به اسم

+++ 

 سترسا نباید من و مالقاتم میاد جدید خان دیگه ی دقیقه پونزده اینکه درباره کرد می سعی وثوق

 بودم انداخته پا رو پا.کنم راضی رو اون بتونم من که بود این حرفش تمام و بزنه حرف باشم داشته

 هک هرفت فرنگ سوسول یه کردن راضی نداشتم استرس ، بودم گرفته ضرب میز روی دستم با و

 .عجیبه واقعا کنن راضیش نتونستن چطور هه ، نیست سختی کار

 باال نهشو ، بشم بلند داد اشاره من به و شد بلند وثوق ، بودم نشسته در به پشت من ، شد باز در

 ایینپ سرم ، پیچید زندان مالقاتی اتاق توی محکمش ها قدم صدای ، چه من به یعنی که انداختم

 . ایستاد روبروم که دیدم رو پاهاش ، کرد سالم وثوق ، نبودم دیدنش کنجکاو ،

 ودب نشسته لبش رو پوزخندی جوون مرد ، برود ماتم روبروم شخص دیدن از و کردم بلند رو سرم

 نه؟ ای واقعیه ببینم که کنم لمس رو صورتش برم میخواست دلم ، ایستادم صاف دیدنش از من و

 ." تو " کردم زمزمه لب زیر

 ؟ آخه چرا بود؟ گفته دروغ یعنی ، بودم درگم سر

 :گفت و وثوق به کرد رو

 .بگذارید تنها ای دقیقه چند یاری دوشیزه و من میشه وثوق جناب
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 یاری زهدوشی ، نکنم تایید که داشتم جراتشم مگه ، کردم تایید سر با من و کرد نگاه من به وثوق

 .بود تمسخر و طعنه از پر گفتنش

 :گفت محکمی و دستوری لحن با و نشست روبرو

 .بشین

 دشمن بام حاال ترسیدم می نکنه.بودم شده مطیع و زیر به سر چه ، کردم اطاعت حرف بدون

 نزدیک از تا اینجا اومده ؟ احمق کژال بده رضایت بود قرار مگه ؟ نده رضایت و باشه شده خونی

 کی نکن فکر اصال ، باشی ها گذشته محکم کژال همون کن سعی ، ببینه رو تو حقارت و خاری

 .هست خان داژیار روستا جدید خان فقط مرد این ، نشسته جلوت

 گیوا؟ شاید یا و ؟ یاری کژال دوشیزه چطوره حالتون-

 خودم از ، گریه زیر بزنم پقی میخواست دلم ، بود نشسته گلوم تو بغض ، بود تمسخر از پر لحنش

 به وعید و وعده کلی االن همین بگه میخواد هرچی بزارم که بودم شده ضعیف انقد که اومد بدم

 .میزنه موج غم چشمام تو میدونستم ، کردم نگاش..باشم محکم میتونم من که دادم خودم

 :زد داد و میز رو کوبید

 .لعنتی بگو چیزی یه

 :گفتم لب زیر اروم

 .گفتی دروغ تو

 :گفت و زد پوزخندی

 این بفهمم دیدم رو داداشم قاتل عکس وقتی باید گفتی؟من راست تو چی گفتم؟تو دروغ من

 ....که دختریه همون

 :داد ادامه حرص با.بودیم مقصر اندازه یه به هردو ، بودم ساکت ، بگم نداشتم هیچی

 اشتمد ای کننده قانع دلیل کیم؟من بگم بهت میخواستم میدادی رو من پیامای و تلفنا جواب اگه

 چی؟ تو ولی
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 ندیپوزخ دفعه یه ، کنه خالی رو خودش گذاشتم ، نگفتم هیچی ، لرزیدم خودم به ، میز به کوبید

 :گفت و زد

 نم بزرگ برادر قاتل تو که هست االن مهم ، نیست مهم اصال ، رفته شده تموم ها گذشته اصال هه

 . کردی بیوه رو اش حامله زن و هستی

 اروم اشکم ، کردم پدر بی رو بچه یه ، من خدای وای ؟ کردم چیکار بود؟من حامله هانا ، برد ماتم

 که افتادم پیامش یاد.کردم کوچیک رو خودم داژیار بگم بهتره نه یا هیرش جلوی ، ریخت اروم

 هست؟وای کی بگه میخواست و میگه راست نکنه " بگم بهت مهم چیز یه میخوام " بودم گفته

 .بود سهراب درگیر شدیدا ذهنم موقع اون من ولی بودم داده فرصت بهش کاش من خدا

 مهربون ها نگاه ، داشتن فرق خیلی باهم داژیار و هیرش.  بود کرده خوش جا داژیار لب رو پوزخند

 کجا؟ داژیار پوزخندای و نفرت از پر نگاه و کجا؟ خندونش لبای و هیرش

 :گفت بود لحنش تو که نفرتی با داژیا

 .ببینمت خواستم ای دیگه کار برای من ، نگیر ابغوره بسه

 دوم بخش

 اب ولی نشست لبم رو لبخندی ، بودم بیرون به رو که زندان در و شد باز دستم رو از بند دست

 .پرید چشمام از ازادی برق ، بود انتظارم در که ای ماهه شیش سرنوشت وجود

 رو شمزخرف پیشنهاد ای انگیزه چه به کردم فکر و زدم پوزخندی ، بود در دم اشنایی سیاه ماشین

 این و بود ای منصفانه پیشنهاد وثوق حتی و برادرام و بابا و مامان نظر از ولی هه ، کردم قبول

 مهروز.کرد می اضاف هم من تجربیات به اون بر عالوه و کرد نمی کم من از هیچی ماه شیش

 مفاد و جاک موقع اون ولی " دانشجوییت زمان مثل باشی مستقل باید ماه شیش کن فکر " میگفت

 کجا؟ خان داژیار آزادی داد قرار

 ، شمردم می رو هام قدم ماشین به رسیدن تا ، شدم نزدیک ماشین به و پایین انداختم رو سرم

 .نمونده چیزی دیگه

 سه و چهل

 چهارشنبه و چهل
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 پنج و چهل

 .. آخر قدم و

 با و شد هپیاد راننده.نشسته ماشین داخل کی ببینم تونستم نمی ، بود دودی ماشین های شیشه

 :گفت احترام

 .من به بدید رو کیفتون خانم

 ، خوردم جا عقب صندلی روی داژیار دیدن از ، شدم سوار.کرد باز رو عقب در و گرفت رو کیف

 کجا تقبالاس ، نشست لبم رو ناخواسته پوزخندی ، استقبال بیاد خودش که کردم نمی فکرشم حتی

 هب فقط و فقط زندان توی آخر روز چند این.باشه کشیدنت زجر شاهد نزدیک از تا عمو؟اومده بود

 گرفته داژیار اسم به سنگی دل مرد رو جاش و مرد من مهربون هیرش که کردم می یاداوری خودم

 بهش حرفی که اوردم فشار خودم به خیلی.قدرته نماد اسمش مثل بده نشون میخواد که مردی ،

 .کردم اکتفا خالی و خشک سالم به.نزنم

 .عیلک-

 ام روستا تا زندان از ، کرد حرکت به شروع ماشین و نشست راننده ، بود سخت ظاهر مثل لحنش

 بیچاره ی راننده برای دلم ، اهنگی هیچ بی راننده و حرفی هیچ بی هردو و بود راه ساعت سه

 ماه شیش مدت به قرار ، زد تشر بهم وجودم اعماق از یکی ، داره دلی سنگ ارباب که سوخت

 .باشه هم تو ارباب

 .سبز جاده به من چشم و شد طی کامل سکوت در مسیر

 رو گلوم بغض شد می خودمون روستای به منتهی که راهی دیدن از ، رسیدیم روستا دو راهی دو

 می رو روستا این های زمین من خون ، شد تنگ روستام برای دلم ، مردمم برای دلم ، فشرد

 وفادار وت به همیشه که زمین این ، نمیمونه واست کس هیچ " بود گوشم تو بزرگ پدر حرف کشید،

 " هست

 و دز پوزخندی من نگاه دیدن با ، کرد می دنبال رو من نگاه رد نگاهش ، برگشتم داژیار سمت به

 :گفت

 .کارِ ترین سخت تو درک
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 اضافه حرف ی اجازه بهم داژیار سرد برخورد و یخی لحن ، نگفتم هیچی ، شد خیره روبرو به و

 .داشت فرق هیرش با اسمون تا زمین ، داد نمی رو زدن

 ویروبر روستا از گوشه ، کردن می ماشین نگاه کنجکاوی با همه ، گذشت مردمش میان از ماشین

 . ایستاد ای ساده ی خونه

 .شو پیاده-

 رفته تیاد اینکه مثل ، حقته " زد تشر درونم یکی ، بمیرم برم باید اخالقش و داژیار این با ، پووف

 " کشتی داداششو

 :گفت بهش خونسرد داژِیار ، برداشت رو ساکم راننده ، شدم پیاده

 .داره می بر خودش

 داژیار ، کنم پنهان رو اخمم کردم سعی من و گذاشت زمین روی رو ساک حرفی هیچ بی راننده

 :گفت و انداخت باال شونه

 .بدی انجام کاراتو باید خودت

 . زد حرف داژیار این باز.  کرد باز درو و انداخت کلید راننده ، برداشتم رو ساکم ، میخوردم حرص

 .بهش بده کلیدو-

 یم دستور و بود ایستاده جیب تو دست خودش.بیشعور ی پسره ؟ مرد می نمیزد حرف اگه یعنی

 :پرسیدم ازش طعنه با و گرفتم راننده دست تو از و کلید.داد

 خان؟ داژیار داخل برم میشه

 عرض چه که خونه ، خونه داخل رفتم.تو برو داد اشاره سر با ،. بود طعنه و تمسخر سراسر لحنم

 درون از ، گوشه یه کردم پرت رو ساک.دستشویی و حموم و اولیه وسایل با ساده اتاق یه ، کنم

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد داژیار ، میشدم منفجر داشتم

 ره ، بخونیشون بهتره ، هست بارداری دوران تو پرستاری اموزش درباره گذاشتم کتاب سری یه

 کار ام مردم برای کلینیک تو هم روز بقیه و باشی هانا مراقب که میای دو تا صبح هفت ساعت روز

 .بخوره دردی یه به باید پزشکیت دندون هنر این باشه چی هر ، میکنی
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 :گفت و زد من حرکت به پوزخندی داژیار ، ساییدم می هم رو دندونام

 .تو دق ی اینه میشه سهرابش و میاد دنیا به هانا پسر دیگه ماه شیش

 :گفتم طعنه با

 هست؟ پسر میدونی کجا از باشه مبارک اِاِ

 :گفت بود غرورش ی دهنده نشون که لبخندی با و صورتم تو شد خم داژیار

 .ندارم شک

 :گفتم و گرفتم رو کنم کاری اینکه از قبل ولی شدم خیره عسلیش چشمای تو

 .شادی به سالمتی به ، باشه مبارک خب

 .دلرزون رو کمرم پشت از سردش صدای.کشیدم رو زیپش ، کنم بازش که نشستم ساکم کنار

 .برسه تو برای هم اینده تو خوش روزای شاید ، مرسی-

 اشکای و شد بسته سرش پشت در ، رفت و کرد ترک رو خونه که شنیدم رو هاش قدم صدای و

 .شدن جاری همزمان من

 .فکریام بی و من به لعنت

+++ 

 و ستمب باال رو موهام ، پوشیدم و برداشتم بود گذاشته اتاق ی گوشه که رو رنگی ابی محلی لباس

 دلم اصال ، کردم بهش نگاهی یه و برداشتم رو پرستاری اموزش کتاب ، کردم سرم رو چارقدم

 تا دبای من و بود گذشته سی و شیش از ، کردم نگاه ساعت به ، بدم هانا دست بهونه نمیخواست

 . باشم خان داژیار نه....سهراب ویالی دیگه ساعت نیم

 ودنب کرده شروع رو اشون روزانه فعالیت مردم ، افتادم حرکت به ، پوشیدم رو کفشام و شدم بند

 دوتا اون طرف از نمیخواست دلم هرچند ، کردم نمی ای عجله هیچ رسیدن زودتر برای من و

 نمای با بزرگ ویالی یه ، شد پیدا دور از ویالشون ، کردم تند رو هام قدم سرعت.بشم سرزنش

 . بودم گشته توش بار یه قبال ، طبقه سه و مرمر

 کجا؟ االن و کجا روزها اون ، بخیر یادش هی
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 :گفتم و کردم بهش نگاهی نیم ، کرد باز درو دیدنم با در دم نگهبان

 .کژال

 :گفت و کرد باز درو

 کنه؟ راهنماییت میاد گلبهار ، باش منتظر سالن تو

 یه ، جلو اومد نارنجی محلی لباس با چاق زنی ، شدم عمارت وارد ، گذشتم ازش و نگفتم هیچی

 :گفت و ایستاد بروم رو وزغش مثل چشمای با.کردنا برنداز این از گرفت حرصم ، زد چرخ منو دور

 . بدم نشونت رو خانم هانا اتاق بیا

 اب و زد در.  ایستادیم اتاقی روبرو بعد و کردیم طی راهرو یه ، سرش پشت ، رفتم باال رو ها پله

 .داخل رفتیم هانا بفرمایید اشنای صدای

 این ، نشست پیشونیم رو اخمی ، بود نشسته تخت رو کنارش داژیار و بود خوابیده تخت رو هانا

 یکهت از کدوم هیچ جواب که گرفتم گاز رو لبم من و زد پوزخندی دیدنم با هانا بود؟ هانا اتاق تو چرا

 .کرد شروع نرسیده. ندم رو هاش

 . کار خدمت خانم اومدی خوش-

 :گفت هانا به رو و نکرد نگاهم حتی داژیار ، شد منقبض فکم

 .اتاقمم تو داشتی کاری میرم من ، نخوری حرص زیاد بهتر

 :گفت عشوه با هانا

 . میگم کژال به داشتم کاری

 .رفت و کرد بهم نگاهی نیم اتاق از شدن خارج از قبل ، داد تکون سری داژیار

 سفید خواب لباس ، کردم نگاه لباساش به ، ایستاد روبروم و زد کنار رو تختش رو پتوی هانا

:  دپرسی درونم کسی.  داد می نمایش به رو هیکلش تمام که بود پوشیده باسن زیر تا کوتاهی

 گاهن صورتش به ، گذشته سهراب مرگ از نیم و دوماه فقط ؟ گرده می اینجوری داژیار جلوی یعنی

 .نداشت عزادار زن از نشونی هیچ و بود شده اصالح کردم

 .بیار رو لباسام برو-
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 میدونستم خودم حق رو رفتارا این و بودم کرده اش بیوه من ، داد اشاره کمدش به دست با به و

 یکی که کردم دست ، شدم روبرو لباس انبوهی با و رفتم لباسیش کمد سمت به حرفی هیچ بدون

 :زد داد که بردارم رو

 .ببری کار به رو سلیقت نهایت بهتره ، میخوام تونیک با شلوار یه من ، نه اون

 التخج بدون و کرد بهشون نگاهی ، دادم دستش به سفید تونیک با مدادی نوک شلوار یه ، پووف

 یب هیکل دیدن از بودم دختر یه که من ، اورد در رو خوابش لباس اتاق تو ایستاده گلبهار یا من از

 .کردم نثار مرده سهراب به برسری خاک بازم ، بردم لذت نقصش

 :فتگ گلبهار که بزنه خواست و برداشت رو رنگش قرمز رژ ایستاد اینه جلوی و پوشید رو لباسا

 .زشته میرسه روستا مردم گوش به خانم

 :فتگ گلبهار که بزنه خواست و برداشت رو رنگش قرمز رژ ایستاد اینه جلوی و پوشید رو لباسا

 .زشته میرسه روستا مردم گوش به خانم

 :گفت غر غر با گلبهار

 .بزنم نمیتونم رژ یه من مرده شوهرم ، کردی چیکار دختره ببین

 :پرسیدم کالفگی با ، کردم نمی حس هانا رفتار تو ناراحتی ای ذره من ، خوردم جا

 کنم؟ چیکار باید من

 :گفت لذت با و سمتم برگشت ، خورد جا سوالم از

 .کلفتی

 .داشتم رو انتظارش که بود چیزی دقیقا این ، نباختم رو خودم

 .کنم شروع کجا از نمیدونم ولی میدونم که اونو-

 :گفت و شد باز گوش بنا تا نیشش

 .کن تمیز رو اتاقم

 :زد داد گلبهار به رو و
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 .بری میتونی

 یمهن نصفه ی صبحونه خوردت به شروع و نشست تختش رو هانا ، کرد ترک رو اتاق سریع گلبهار

 :گفت پر دهن با هانا و شدم اتاقش کردن جور و جمع مشغولم ، کرد بود تخت رو که ای

 و هستم حامله فهمیدم تا ، زاری گریه بود شده کارم بودی کشته رو سهراب که اولی روزا میدونی

 .بشه بچم قیم و کنه بچم نام به زمین کلی داد قول داژیار

 :پرسیدم و چشماش تو زدم زل و کشیدم کردن کار از دست

 پول؟ خاطر به همش

 :گفت و کشید خوردن از دست

 قرار و باشه من مراقب داژیار کرد وصیت اخر ی لحظه تو سهراب ، نیست پول خاطر به همش نه

 .کنیم عقد داژیار و من عده شدن تموم از بعد شده

 هب رو داشت؟؟دستم دلیلی چه چرا؟؟ ، نمیشد باورم ، موندم مات من و شد خوردن مشغول باز هانا

 زاشتمن رو اشکم و نشستم زمین رو ، هانا زمین رو افتاده لباس بهونه به ، نیوفتم که گرفتم کمد

 .خلوتت تو شب واسه بزار رو این لعنتی زدم تشر بهش ، بریزه

 :گفت هانا به دفعه یه

 .نجاای بیاره رو تو بخوام داژیار از باید ، بخشه لذت شوهرت قاتل با صحبتی هانا؟هم چیه میدونی

 :گفتم ارومی صدای با ، بود دیوانه یه زن این ، روانی لعنتی

 .راحتم من مرسی

 :گفت خنده با

 .ناراحتم من

 که هست کسی برادر داژیار ، زد نهیب دلم ته از صدایی ، میخورد داشت هنوز ، نگفتم هیچی

 زود تا بیاری دست به رو هانا دل کن سعی فقط ، میکنه ازدواج داره که نیست مهم اصال و کشتی

 .بری شده خراب این از تر

 .حیفه این و میشه خراب هیکلت زایمان از بعد بخوری انقد اگه-
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 :گفت و کشید خوردن از دست ناراحتی با هانا

 .گرسنمه خب وای

 :گفتم و زدم زوری لبخندی

 .نیاری وزن اضافه هم و بشه محکم بدنت هم که بدی انجام رو بارداری دوران های ورزش بهتره

 : گفت ذوق با

 بلدی؟ تو ؟ جدی

 :گفتم من و شد دمغ ، دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 .کنه تهیه شهر از رو دیش سی بخوایم خان داژیار از میتونیم

 :گفت متفکر

 .بده انجام من با توهم ، خوبیه فکر

 اینجوری شوهرش قاتل با کی اخه ، بود معنا تمام به احمق یه زن این ، گفتم لبی زیر ی باشه

 خونه این تو من اوردن از داژیار هدف نمیدونستم خودم دقیقا.هانا درصد صد خب کرد؟ می رفتار

 هانا؟ و داژیار ازدواج یا سهراب و هانا ی بچه دیدن با ؟ چی با ولی ؟ کشیدنم زجر چیه؟

 بکنم؟ باید چیکار ، شد تموم کارام من-

 : گفت و کرد اتاق به نگاهی

 .بیام سرم رو بندازم شال یه منم تا پایین ببر رو سینی این بیا

 :گفت و اومد بیرون سرم پشت ، شدم خارج و برداشتم رو سینی

 کنی؟ آشپزی بلدی

 .نه-

 .میگیری یاد خب-

 .میزد بود؟شیرین خورده من تور به چطوری دیونه زن این پووف
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 .خانم سالم-

 .ازم گرفت رو سینی سریع ، سینی و من دیدن با ، بود جوونی دختر صدای-

 .بزن صدا هم بقیه برو.آیما سالم-

 . نشست و کشید عقب صندلی یه هانا و شد خارج سریع آیما

 چشمای اون با ، بودمش دیده و بود گلبهار که یکیش ، داخل اومدن آیما عالوه به زن تا سه

 .شناختم نمی رو دوتا اون ولی داد قورتم وزغیش

 :گفت اونا به رو و ایستاد هانا

 . خان منصور دختر کژال

 ی هادام با ولی.کشتم رو خان سهراب من میدونن حتما روستا کل بودم مطمئن ، شد گرد چشاشون

 .خوردم جا هانا حرف

 . کنه کمک بهم من زایمان زمان تا قرار-

 :گفت و کرد زنا از یکی به رو

 . بده یاد بهش آشپزی تو دینا

 :گفت بود تر پیر همه از که اون به رو و

 .بهش باشه حواست هم تو خانم طال

 :گفت بدجنسی لحن با و من گوش در شد خم و

 .بده رخ ای طایفه جنگای نمیخواستیم ما ، شوهرمی قاتل تو نمیدونن روستا مردم

 ومن تحقیر قصد فقط ، بودن دیوانه اینا ، کشیدم بیرون دستش تو بود گرفته که رو بازوم

 .شد باز گوش بنا تا نیشش ، کردم بهش اخمی.داشتن

 :گفت گوشم در و اومد سمتم به آیما ، بیرون زد آشپزخونه از

 .شده دیونه کرده فوت شوهرش وقتی از ، نشو ناراحت اخالقش از

 .واضحه کامال-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

115 

 

 و کرد نگام اخم با گلبهار ، میومد نظر به مهربونی دختر ، خندید نرم.بود مشهود صدام تو حرص

 .رفت بیرون

 :گفت و اومد سمتم به خانم طال

 .اخالقه بد گلبهار

 :گفت لبخند با دینا ، زدم لبخندی

 حتما؟ نیستی بلد آشپزی هیچی

 :گفتم تسمخر با

 .بلده خانم هانا مگه

 :گفت و گزید رو لبش آیما

 ؟ کارا این و هانا ؟ تو میگی چی

 می ناها افتضاح ها سلیقه از آیما و گرفتم می یاد چیزایی یه دینا از و ایستادم گرمشون جمع تو

 .رفت نمی کنار لبم رو لبخند ، گفت

 :رسید گوشم به آشپزخونه پشت از آشنایی صدای

 .خانم طال...  طال

 .شد بلند جاش از فرز پیر خانم طال

 .جان آقا به-

 :گفت اروم آیما

 خان بخواد دلش هرچی اصال ، خانمه طال کنه صدا آقاجان رو خان داژیار داره جرات که کسی تنها

 .بوده اش دایه میگم چی میدونی ، کرده بزرگش که اینه واسه اونم ، کنه می صدا رو

 :گفتم و آیما دست رو گذاشتم رو دستم

 زا بیشتر فرهنگمون به مربوط هرچی و اصطالحات با و هستم روستایی دختر یه خودم من عزیزم

 .میکنم افتخار بودنم روستایی به من ، آشنام تو
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 :گفت خنده با ، زد برق چشاش

 .هست خاص خیلی خان منصور دختر بودم شنیده

 ظرمنت ثابت من و کشید تر جلو رو چارقدش خانم دینا ، پیچید یاهلل صدا ، زدم بهش چشمکی

 لبخندم ، گرفت رو جاش اخم و رفت لبش رو از خنده من دیدن با ، بودم خان این ی دوباره دیدار

 .میبینمش اینکه از خوشحالم خیلی من کنه فکر خواست نمی دلم ، کردم جور و جمع رو

 :گفت آیما به رو

 .باشه اینجا کژال داده دستور خانم هانا ، بده نشون کژال به اتاق یه

 .خان چشم-

 :گفت و خودم به کرد رو داژیار ، میدادم ترجیح اینجا به رو ساده اتاق اون من ، شد منقبض فکم

 .دارن احتیاج پزشک دندون یه به ما مردم ، باش کلینیک تو دو ساعت از ، سرجاشه هنوز برنامه

 :گفتم حرص با

 باشه؟ زن یه پزشکشون دندون که رسیدن فرهنگ اون به مردمتون

 اسهو ، بشن بد باهام خواست نمی دلم ، نداشتم دینا و آیما جلوی اونم رو ده مردم به توهین قصد

 هب و عجیبی لحن با و باال رفت داژیار ابروهای ، اوردم زبون به انگلیسی به رو کلمات این همین

 :گفت کردی

 .باش نداشته توش شکی

 .میبینم-

 هانا که ببینم رو اتاقی برم که شدم بلند سرش پشت منم و شد بلند ، داد اشاره آیما به داژیار

 :گفت و گرفت رو آیما راه سر گلبهار ، داده دستور

 .خانم اتاق کناری اتاق ببرش

 :پرسید کنجکاوی با آیما ، میرفتم باال ها پله از

 گفتی؟ خان به چی فرنگی زبون به
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 رصتف حتی هانا و داژیار ولی باشم تنها که داشتم جایی به احتیاج شدیدا ، نداشتم حوصله اصال

 .بودن گرفته ازم کلبه اون تو رو تنهاییم

 .هیچی-

 خان ننمیدونست اینا اگه ، نکرد کنجکاوی دیگه و فهمید.نداشتم حوصله و بود کالفه شدید لحنم

 مرد برای اما ؟ طبیعی مرگ یه ؟ مرده چطور جدید خان کردن می فکر پس ، کشتم من رو جدید

 ؟ نبود زود زیادی اون مثل سالمی ی ساله چند و سی

 خودش ، شدم وارد و کردم باز و در.عقل شیرین زن اون اتاقِ  کنار دقیقا ، داد نشون بهم رو اتاقی

 .رفت

 ، دمز پوزخندی.تراس یه و آرایشی میز یه با و نیمه و نفر یک تخت یه انداختم اتاق کل به نگاهی

 اینه توی خودم دیدن از ، کشیدم میز به دستی ، میدادم ترجیح رو ده توی ی ساده اتاق اون من

 ؟....بودم رسیده کجا به کجا از ، بودم کژال من ، خوردم جا

 ینهآ تو دختر ، کشیدم شونه و برداشتم رو شونه ، ریخت دورم بلندم موهای ، کردم باز رو روسریم

 .نبودم من ، شناختم نمی رو

 هس تا شاید ؟ کردم می چیکار بود مرده من شوهر اگه کردم فکر ، تو اومد خنده با هانا و شد باز در

 ...زن این ولی بودم دار عزا ماه

 .دختر داری موهایی عجب کژال اوه-

 شوهرتم قاتل من لعنتی بزنم فریاد سرش خواست می دلم ، کشید موهام تو دستی و جلو اومد

 وشمگ نزدیک رو سرش.نیومد در جیکم اما نشست پیشونیم رو اخم موهام شدن کشیده به.... ولی

 :گفت و برد

 .قاتلی یه هنوز خبریه؟تو کنی فکر نداره برت هوا

 زن یه با کردم می حس شدیدا ، بیرون دادم رو نفسم ، رفت بیرون اتاق از و کرد ول رو موهام و

 .طرفم روانی

 رو محلی ها غذا و نشستم دینا کنار آشپزخونه تو ، کردم سرم رو روسریم و کردم جمع رو موهام

 . کنم فکر شدم تیکه تیکه غرور به خواستم نمی ، پرسیدم می بود خوب حامله زن برای که
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 رایب بار این ، میکشیدم خط چوب و بودم کرده پیدا دیوار یه هم اینجا ، بود گذشته نیمه از شب

 . شد فشرده قلبم داژیار خشونت از پر و سرد رفتار یادآوری با ، داژیار و هانا دست از آزادی

 .ببر اینم بیا - "

 .بود دستش تو ی نسکافه لیوان ، کردم نگاه دستش به

 .نوکرتم مگه-

 .زد پوزخند

 نیستی؟-

 ، دش زنده واسم تلخ حقیقت ، بود محکم کالمش ، نبود توشون رحمی هیچ ، بود زده زل چشمام تو

 .گرفتم دستش از رو لیوان و جلو رفتم

 .قربان میگید درست بله-

 ".رفتم آشپزخونه سمت به ببینم یخیش نگاه تو رو حرفم تاثیر اینکه بدون و

 تو از کارشم؟یکی خدمت بگه من به تونست می چطور ، گرفتم آتیش موضوع این یاداوری از

 ترس " کشتی رو داداشش تو ؟ اینه از غیر مگه " زد داد مزخرفم احساسات این سر وجودم اعماق

 رعب میپیچید درختا بین که بادی هوهو صدای و بود خلوت عمارتشون باغ ، گرفت رو وجودم

 ویال به رو خودم کردم سعی تند های قدم با و کردم جمع رو لباسم دامن ، تنم به مینداخت

 .رسید گوشم به خان سهراب صدای باد صدای بین ، برسونم

 .شده تموم چیز همه نکن فکر کشتی رو من جوون دختر-

 مینز به گرفتم رو دستم ، زمین افتادم ، بودم شده خیاالتی شاید ، کردم نگاه رو اطرافم ترس با

 داییص از و شدم بلند ولی اورد فشار قلبم به دستم سوزش.کنم فرار صدا اون از و بشم بلند که

 .اطرافم یا سرمه منبعش دونستم نمی که کردم فرار
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 دادنش دلداری برای کردم نمی سعی حتی من و بست می دستم دور رو بانداژ غرغر با خانم طال

 ؟ بود شده مرگم چه من ، بود ذهنم تو باز دیشب صدای و کردم نگاه دستم به ، بزنم لبخند

 .بود انداخته طنین ذهنم تو ترس از صدا این ؟ بود مرده که خان سهراب

 : پرسید دلسوزی با آیما

 میکنه؟ درد دستت

 شکخ و تر ، بودم دلگیر عمارت این اهالی تمام دست از ، نبودم موفق ولی بزنم لبخند کردم سعی

 .قلبم تو بودن شده سوخته هم با

 .خوبه-

 :گفت نگرانی با دینا که بگه چیزی اومد آیما

 درمونگاه؟ بری میخوای دستت این با امروز

 :گفتم و کردم پایین باال رو دستم

 .دیگه پارگیه یه کرد تحمل میشه

 :گفت دستوری لحن با طال ، بشم رفتن ی اماده که شدم بلند

 .میگم آقا به بشین

 :گفتم و گرفتم لباسش به رو دستم التماس با

 .بفهمن چیزی نمیخوام ، نه خانم طال

 :گفت و شده خیره التماسم از پر نگاه تو طال

 .بدی انجام تونی نمی خاصی کار اونجا امروز ولی

 دست از ساعت چند حداقل ، بود خونه از فرار برای راه بهترین رفتن درمونگاه ، گزیدم رو لبم

 .بودم راحت داژیار ی وقفه بی دستورای و هانا های زدن شیرین

 .پزشکم دندون یه من-

 :گفت جانب به حق
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 .باشی خب

 .داره درد خیلی ، میاد امروز ده اهالی از یکی ، برم باید-

 :گفت غرغر با

 .رفتن به اصراریه چه نیست معلوم ، تو دست از

 تو منمیدونست که داژیاری یا هانا به چشمم اینکه از قبل ، شدم اماده و اتاق تو رفتم راحت خیال با

 .شدم خارج ، بخوره نه یا هست خونه

 ابستونت آخر تیز آفتاب ، نشدم خسته آفتاب از ، کردم طی روستا خود تا رو ویال مسیر پیاده پای با

 رو خودم و رفتم دندون اتاق سمت به ، کردم باز رو درمونگاه در.بود هانا فرمایشات خرده از بهتر

 .داشتم خودمو احترام و عزت اینجا حداقل ، کردم پرت صندلی روی

 .نشستم صاف.شد نمایان روستا شهری دکتر قامت بعد و خورد در به ای تقه

 .کژال سالم-

 .زدم لبخندی نیمچه

 خوبی؟ امین سالم-

 :گفت و شد وارد

 .کردی دیر یکم امروز ، مرسی

 :گفتم و اوردم باال رو دستم.  افتادم دستم یاد ، پیشونیم رو نشست اخم

 .این خاطر به

 :پرسید نگرانی با و شد نزدیک

 افتاده؟ اتفاقی

 .بخواد بخیه شاید ولی نیست خاصی چیز-

 .داد تکون رو سرش

 .چشه ببینم تا پانسمان اتاق تو بریم شو بلند-
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 ، کرد اخم وخیمش وضعیت دیدن با و کرد باز رو دستم ، رفتم سرش پشت منم و رفت خودش

 .میخواد بخیه و هادِ وضعیتش دستم میدونستم خودم

 و هانا ازدواج از بیشتر ، نبود که قلبم بیشتر ، بود تحمل قابل ولی داشتم درد ، کرد کار به شروع

 کجا؟ بخیه تا شیش این درد و کجا قلبم درد ؟ داشت نداشت؟ درد که داژیار

 .بدی استراحت بهش بهترِ-

 .ایستادم

 .دارم مریض امروز-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .تهران تا میرم دارم ، نیستم روز سه

 . میزدم حرف باش و میومدم اینجا و بود شده دوستم روز چند این تو امین ، گرفت دلم

 .بسالمتی-

 :گفت و خندید

 .گردم می بر زود نشه تنگ واسم دلت

 :گفتم تمسخر با و کردم مصنوعی اخم

 .نرو من عشق آه

 :گفت و اورد در زبونشو

 .خوشگلش اخالق با خان داژیار همون تو عشق ، بیرون برو بیا

 .ایستادم کمر به دست

 چشه؟ مگه-

 :گفت ای مزه با لحن با

 .اش آینده همسر مثل درست ، میزنه عقل شیرین یکم فقط هیچی
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 اخه؟ چرا ، گرفت قلبم

 .نگردی بر دیگه بری-

 .ایشاهلل بگو-

 پانسمان اتاق از داشتم.کنم فراموش رو لعنتیش آدمای و خونه اون کردم سعی ، خندیدم دو هر

 :پرسید که میشدم خارج

 میخوای؟ چی سوغاتی

 ...دکترم دوست ، امین برای ولی کردم می طومار لیست یه مطمئنن بود بابا اگه ، کشیدم اهی

 .برگرد سالمت هیچی-

 :گفت دیدنم با درمونگاه منشی و شدم خارج اتاق از

 .اومدن مریضتون دکتر خانم

 ساک و اماده ، شد پیدا اش کله سرو امین ، بود شده تموم تازه کارم ، بودم سرپا هفت ساعت تا

 .دست به

 میری؟ داری-

 .داد تکون رو سرش

 .برسونمت عمارت تا شو اماده-

 .دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 .میرم خودم-

 میز یرو رو سرم و نشستم صندلی روی ، کردم من که لبی زیر خداحافظی و گفت لبی زیر ی باشه

 مباش خونه اون تو باید ها ماه هنوز ؟ چی که آخرش ولی نداشتم رفتن ی حوصله اصال ، گذاشتم

 .کنه زایمان عید از قبل تا دارم امید ولی

 از سرسری خداحافظی یه با ، ببرم خودم با بخوام ایتجا از که نداشتم چیزی ، شدم بلند سست

 .رفتممی عمارت سمت به اهسته اهسته ، خلوت نسبتا روستا و بود تاریک هوا ، رفتم بیرون منشی
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 چطوره؟ روی پیاده-

 دارهن ربطی تو به بگم برگردم میخواست دلم ، بود اعصابم رو صداش روز چند این مثل ، ایستادم

 بلند سر و عقب برگشتم ریلکس ، کارم خدمت یه فقط من که بود کرده یاداوری بهم اون ولی

 .زدم لبخندی ، بود اسبش رو ، کردم

 .خوبه ، خان سالم-

 بازیم میخوای " گفتم بهش دلم تو ، بزنم قهقه میخواست دلم خوندم چشماش تو رو تعجب

 " ترم جلو قدم یه بدی؟من

 :گفت خونسرد و شد مسلط خودش به

 .میشی موفق حتما بده ادامه

 . فریادش و زد اسبش به که شالقی و

 .حیوون برو-

 . غریدم لب زیر ، کردم می نگاه میرفتن که اسبش و خودش به سر پشت از

 .خان داژیار نمیدم دستت بهونه-

 عالقه من چون.میرفتم عمارت سمت به هم تر اهسته ، هیچ نکردم که زیاد رو هام قدم سرعت

 .جلوم بیاد وزغی صورت نفر اولین باید دارم گلبهار به شدیدی

 .اومدی دیر-

 رداژیا که مخصوصا ، کردم کنترل رو خودم ولی ببر رو ات نکره صدای بگم بهش میخواست دلم

 .کرد می نگام پوزخند با سرش پشت

 .بیام تر زود میکنم سعی-

 که دمرسی کجا به ببین ، ننداختم خودراضی از خان این به که هم نگاهی نیم حتی ، گذشتم ازش و

 دیدنم با ایما ، بود کرده خوش جا پیشونیم رو اخم ، بدم پس جواب کارم خدمت گلبهار به باید

 :گفت

 .پیشش بری اومدی گفت خانم هانا ، کژال نباشی خسته
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 پیش رو عقل شیرین اتاق راه و دادم تکون آیما واسه سری. میخواد چی دیگه این پووف

 .داخل رفتم بفرمایید صدای با و زدم در به ای تقه.گرفتم

 شدیدا ؟ بود اینجور چرا زن این ، کردم اخمی ، کشید می سوهان رو ناخناش و بود نشسته

 .کردم می نگاش و بودم ایستاده سرپا.نیست ناراحت شوهرش مردن از کردم می احساس

 شده؟ چیزی-

 رخس الک و نشست آرایشیش میز صندلی روی و شد بلند.زد می پکر قیافش ، خورد جا سوالم از

 یتعصبان از دستم ، میزش ی آینه به بکوپم رو اش کله و برم خواست می دلم ، برداشت رو رنگی

 زد؟ می قرمز الک مرده شوهر زن آخه ، شد مشت توهم

 کژال؟ چیه میدونی-

 نمیومد زدنم حرف منم ، کرد مکث ، اه ، نداره ربطی من به هست که هرچی بگم میخواست دلم

 .بودم منتظر ساکت

 .کنیم ازدواج االن نمیشه میگه داژیار-

 .کنم مخفی رو کنجکاویم نتونستم ، باال رفت قلبم ضربان ، دهنم تو اومد قلبم

 چرا؟-

 .کنم آماده عروسیشون برای باید رو خودم کردم می فکر ، بود حیرت لحنم تو

 .ونهبم منتظر قبلی خان فرزند اومدن دنیا به و خان سال از بعد تا باید خان زن گفته ده خدای کد-

 ؟ بود ناراحت عقب بود افتاده ازدواجش اینکه از ، داشت بغض صداش

 :زد فریاد عصبانیت با و سمتم برگشت

 .لعنتیه تو تقصیر همش

 :گفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم ، ریخت بهم اعصابم

 ور سرش یکی بودید کنار؟منتظر بره راتون سر از سهراب ، بودید منتظر شوهرت برادر اون و تو

 برسید؟ بازیتون عشق به بتونید راحت تا آب زیر بکنه
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 هک بود ماهیتابه یه اندازه هانا چشمای ولی شد جاری زبونم روی اعصبانیت روی از فقط حرفا این

 .بیرون کنه پرت رو شدش سرخ مرغای تخم میخواست

 دمخو نثار لعنتی ، بلرزه عصبانیت از بود شده باعث حرفم اومد سمتم به اروم اروم و شد بلند

 زا حرفی همچین باشه داژیار و هانا میل باب رفتارم داشتم سعی که حاال نداشتم انتظار ، کردم

 ابیش چشمای درون ، چشمام تو زد زل و ایستاد قدمیم یه تو شد نزدیک بهم هانا ، بیاد در دهنم

 .میزد موج نفرت

 :گفت نداشتم انتظار که آرومی لحن با

 ؟ موضوع این تو داری شک

 .باشم مسلط خودم به کردم سعی ، اورد هجوم قلبم به دنیا تو بود دلی دو و شک هرچی

 .نداشتم شکی نه-

 .کنار بکش من راه سر از رو خودت پس-

 .ندارم جایی ها دیونه راه سر من-

 .هست تو تقصیر من دیوانگی-

 .بازی هوس آدم یه نیستی دیونه تو-

 جام از ، شد منقبض فکم ، اومد پایین صورتم توی نداشتم انتظار که حالی در و رفت باال دستش

 :گفتم متاسفی لحن با و انداختم پاش سرتا از آمیز تحقیر رو نگاهم.نخوردم تکون

 .نمیدم ارزش بی آدمای هدر رو انرژیم من ، بندازمت تالفی برای یکی نداری لیاقت حتی

 اب و کردم بلند سر ، خوردم یکی به در پشت ، بیرون زدم اتاقش از کنم نگاهش اینکه بدون و

 ؟ نه یا کنم پنهان رو چشمام پشت اشک تونستم نبودم مطمئن ولی کردم غلیظی اخم داژیار دیدن

 :پرسید تعجب با داژیا

 ؟ شده چیزی
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 و در ، رفتم خودم اتاق سمت به و کنار زدمش حرکت یه تو و دادم تکون نه ی نشونه به رو سرم

 یندازهم من جون به رو اون و میکنه شکایت داژیار پیش االن هانا میدونستم کردم قفل سرم پشت

 .بود شده خنک دلم ، بودم شده خالی طرف یه از و بود پر امشب برای ظرفیتم ،

+++ 

 با ، رفتم پایین رو ها پله کورمال کورمال کردن روشن چراغ بدون و بستم سرم دور رو شالم

 متونست نمی تاریکی تو ولی شد زده نور از چشمام ، کردم روشن رو چراغ آشپزخونه به رسیدن

 .بگردم درد سر قرص یه دنبال

 .بودم کدئین دنبال کشو درون و کردم باز رو یخپال در

 گردی؟ می چی دنبال-

 و رفت یادم درد سر داژیار دیدن با ، برگشتم عقب به وحشت با و گفتم بلندی هین ترس از

 و زد کنار رو من اومد داژیار ، نشست پیشونیم رو اخم ، رفت رژه مخم تو هانا پرت و چرت حرفای

 :گفت کاری طلب لحن با و برداشت رو پرتغال آب

 میکنی؟ نگاه اینجوری چرا ها

 زیر رو حرکاتم داژیار ، خوردم آب لیوان یه با و کردم پیدا قرص یه ، رفت کنار که یخچال تو از

 ینا خواستم می فقط ، نداشتم رو باهاش کردن کل کل و زدن حرف اعصاب من ولی بود گرفته نظر

 . بگذره آرومی به ماه چند

 . کنم نگاش برنگشتم ، گرفت رو دستم ، بیرون برم که شدم رد کنارش از

 نمیدی؟ رو من جواب چرا-

 :گفتم کالفه ، بدم بهش نداشتم جوابی

 .بخوابم برم میخوام

 :پرسید بود عصبی که لحنی با و زد داری صدا پوزخند

 زدی؟ هانا به بود چی حرفا اون معنی

 :گفتم خونسردی با و انداختم باال شونه ، برگشتم
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 .نداشتن خاصی معنی

 شابرو.دوتا این مقابل در بودن مطیع و بودن خونسرد کار بهترین بودم فهمیده ، روز چند این تو

 :گفت و باال داد رو

 .حساس و باردارِ اون ، نزن هانا به حرفا این از بعد ی دفعه پس

 :مگفت بود مشهود توش حرص که لحنی با و کشیدم بیرون دستش تو از حرص با رو دستم مچ

 .خان داژیار بشه آزرده آیندتون همسر خاطر کنم نمی کاری ، راحت خیالتون

 واسه دلم به ، خودم دل به بود تاکید آخرش خان داژیار ، رفتم و کردم رها رو حیرتش رو اون و

 .نمیشن حل که مشکالتی ، هست بینمون که مشکالتی واسه ، افتاده بینمون که ای فاصله

 رمباو ، نشستم زمین رو و خوردم سر اروم اروم و دادم تکیه در به ، کردم قفل درو و اتاقم تو رفتم

 و قهقه صدای ، انداخت طنین اتاقم تو صدا اون بازم ، کشونده اینجا به رو من حرکت یه نمیشه

 .سهراب آشنای

 .کنن تشکر ازت ؟ داشتی انتظاری چه کشتی رو من-

 تمام ترس ، پیچید می اتاق که بادی صدای و بود رفته بیرون به باز ی پنجره از که اتاقم ی پرده و

 .داص اون باز ولی ببرم پناه تختم به بود؟خواستم کجا از لعنتی صدای این ، گرفت فرا رو وجودم

 .میگیرم رو آرامشت ، گرفتی من از رو آرامش کژال-

 تنهایی اون از رو خودم و کردم باز رو اتاق در ، نبود کس هیچ ، کردم می نگاه اطراف به ترس با

 ، ومدا سمتم به لرزیدم می پا سرتا که دیدنم با ، بود ایستاده راهرو تو داژیار ، کردم رها ترسناک

 .بود نکرده تغیری هیچ لحنش ولی بود نگران چشماش

 افتاده؟ اتفاقی-

 ور سرم ، بگم دشمنم واسه ضعفم شده و افتاده جونم به که ترسی ، ترسم از خواست نمی دلم

 سریع و اتاقم تو رفتم دوباره ، بود ایستاده راهرو تو داژیار تا و دادم تکون نه ی نشونه به تند تند

 یم نگاه من حرکات به و بود داد تیکه چارچوب به داژیار ، بستم رو پنجره و داخل کشیدم رو پرده

 .مطیع کژال شد باز و کردم نگاه بهش چشمی زیر ، کرد
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 قربان؟ میاد بر دستم از کاری-

 تورفاک رو شب سر حرکت اگه البته ، شناسم نمی رو کژال هم خودمم حتی روزا این ، آشنا نا چقدر

 :گفت و کرد نگاه رو پام سرتا داژیار ، بیگیرم

 .نه

 می رو هیرش دلم من ، دادم تکیه بهش و بستم رو اتاق در ، رفت حرفی هیچی بدون و

 قرص خالی ی معده با چون و خزیدم تختم تو سراغم بیاد بازم صدا اون اینکه از قبل.خواست

 .برد خوابم و کرد اثر زود خیلی بودم خورده

+++ 

 ولی رفت ای غره چشم آیما زدن حرف طرز به خانم طال ، آیما به شدم خیره و کردم بلند رو سرم

 :داد ادامه و نرفت رو از باز

 .نزن حرف من حرف رو میگم بهت

 خانم الط با بزنه حرف و کنه داژیار شبیه رو صداش میکرد سعی که رو آیما ، نشست لبم رو لبخند

 هبش شروع هانا بدون که صبحی ، بودی العاده فوق روز واسم امروز ، شدم باغ وارد ، گذاشتم تنها

 .باشه میتونه خوبی روز مطمئنا

 و مهروز برای دلم ، بود شده تنگ مرق تا سواری اسب برای دلم ، رفتم اسطبل سمت به زنان قدم

 مهه از بیشتر دلم و بود شده تنگ قرارمون و موژان واسه دلم ، بود شده تنگ مامان و بابا و مهیار

 .بود شده تنگ هیرش واسه

 و شدم نزدیکش ، نشست لبم رو گذشته روزای یاد به لبخندی داژیار آشنای اسب دیدن از

 واسه دلم من ، گرفته خندم خودم ، مالیدم یاالش به رو صورتم و کردم بغلش ، کردم نوازشش

 .کنم برطرف اسب با رو دلتنگیم میخواستم و بود شده تنگ اسب صاحب

 چون ، بشه تنگ صاحبش واسه دلم نداشتم حق من ، شدم خارج اسطبل از و اومدم خودم به

 اریک تمیز مشغول آیما ، برگشتم عمارت داخل به تند تند.نداشت وجود شناختم می من که کسی

 :پرسید دیدنم با ، بود شده

 بودی؟ رفته کجا
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 .مصنوعی هرچند ، زدم لبخندی

 .داشتم آزاد هوای به احتیاج-

 .کردم اشاره کاریش تمیز وسایالی به بعد و

 خوای؟ نمی کمک-

 :گفت بدجنسی لحن با و خندید ریز

 .کن استراحت نیست خانم هانا امروز یه تو نه

 :گفتم و برداشتم رو وسایل و رفتم بهش ای غره چشم

 .میکنم کمکت

 زمزمه رو کردی آهنگ لب زیر ایما شدیم، مشغول ، نزد حرفی دیگه اون که بود محکم لحنم انقد

 ، دوروز فقط ، بمونه خواهرش پیش رو روزی چند بگیره تصمیم هانا بودم امیدوار چقدر ، کرد می

 تمدوس خدا انقد کاش ، کردم می فکر باید ، داشتم احتیاج نبودش به من ، بود کافی هم روز دو اره

 .کنه موندن به وادار رو هانا که باشه داشته

 .ناهار بیاین دخترا-

 .رفتیم آشپزخونه سمت به و کشیدیم کار از دست هردو ، دینا صدای با

 .ها فرزِ دستت ولی خانی دختر اینکه با-آیما

 :گفتم و اوردم در واسش رو زبونم

 .کنن نمی کار ها زاده خان یعنی پس کردی فکر چی

 :پرسیدم پوزخند با ، نبود گلبهار ، جلوم گذاشت رو بشقاب دینا ، نشستیم میز سر

 کوش؟ گلی پس

 :گفت و داد رو آیما بشقاب دینا

 .خانوادش پیش ده رفته ، میکشت میکنی نصفه رو اسمش بفهمه اگه

 .برداشتم قاشق یه
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 .شماها سروقت میام منم گفته شماها از یکی ، نیست خارج بیشتر حالت سه از بفهمه خب-

 :گفت شوخی با و دستم رو زد طال و کردم باز آخر تا رو نیشم

 .نینداز در اون با رو پیرزن من

 :گفتم خوشحالی با

 منظورته؟ بیابونی غول با

 :گفت و نشست میز سر دینا

 .ها حالته به وای کژال

 تند تند که نه ، کردم تمام همه از تر زود ، خوردم خوشمزش غذای از و کردم نثارش چشمکی

 یعنی ، بود کرده رو خونه هوای بدجور دلم ، نداشتم خوردن واسه زیادی اشتهای ، خوردم

 برم؟ نیستن تا میتونستم

 :گفتم و شدم بلند شیطانی فکر این با

 .کنم استراحت میرم من ، نباشید خسته و نکنه درد همگی دست

 تا باید ، تمگرف پناه اتاقم توی و رفتم باال رو ها پله سریع.کردن تشکر بقیه و گفت جانی نوش دینا

 هربار ازای به رفتی بفهمم اگه بود گفته داژیار ولی بیام و برم سر یه ظهرن خواب تو خونه اهل

 یم سرکش کژال طرف یه از ولی نشست دلم تو ترس طرف یه از ، میمونی اضافه ماه یک رفتن

 .کن استفاده فرصت از و نیست داژیار ، گفت

 برای مردا و بود شلوغ ده که جمعه روز تو که بودم احمق آدم یه من صد در صد ، رفتم باال دیوار از

 .شد نمی حالیش چیزا این دلتنگی ولی زدم کار این به دست بودن رفته شکار

 از و شدم وارد ، بود من به متعلق اینجا ، نشست لبم رو لبخندی و گرفتم رو عمارت در دستگیره

 تنگ هخون این ی تیکه تیکه ، رفتم آشپزخونه سمت به و برداشتم قدم ، کردم تنفس خونه هوای

 ، شد ساکت و دید رو من مهیار.میزد حرف مهیار با و بود ایستاده من به پشت مهروز ، بود شده

 به زد ، بیاد در هنگی از که داد می تکون مهیار صورت جلوی رو دستش مهروز و زدم لبخندی

 :گفت و شونش
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 پسر؟ مرگته چه تو

 :گفت و داد تکون اونور اینور به رو سرش مهیار

 .کژال

 :گفت خونسرد مهروز

 .نمیاد بر دستمون از کاری ؟ چی که کژال خب

 :گفت عصبی مهیار

 نه؟ یا درسته ببینم بزار نزن حرف انقد

 :گفت کالفه مهروز

 خودشه؟ چی

 بابا اتاق برم خواستم و زدم چشمکی بهش کرد نگاه من به باز و رفت ای غره چشم بهش مهیار

 خودش به که مهیار.  شد شیشه پودر زمین روی و شد رها دستش تو لیوان ، برگشت مهروز که

 :گفت و اومد سمتم به بود اومده

 رفته؟ یادت رو داژیار شروط ، ای دیونه تو دختر

 :وگفتم کردم بغلش

 .بود شده تنگ واستون دلم

 :گفت و کشید بیرون بغلش تو از رو من عصبانیت با مهروز

 میکنی؟ چیکار اینجا کژال

 :گفتم هردو به رو عصبی

 ...شماها ولی ببینمتون بیام پیچوندم رو همه شده تنگ واستون دلم من ، دیگه ندارید لیاقت

 کشیده شتپ از دستم.میرفتم باال یکی دوتا رو ها پله ، بابا اتاق سمت برم که برگشتم ناراحتی با و

 .کردم اخم بود مهیار که دست صاحب به برگشتم ، شد

 چته؟ ها-
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 :گفت مالیمت به مهیار

 .چرا میدونی بهتر خودتم نگرانیم االن ولی شده تنگ واست دلمون هم ما برم قربونت

 هم خودم نگرانی حرف پشت ، بودم موفق چقدر دونم نمی ، بزنم بخشی ارامش لبخند کردم سعی

 .کردم پنهان

 .نباشید نگران ، نیست عمارتشون تو کسی ، شهر رفته داژیار-

 ، سخته بودن پدر آغوش تنگ دل ، داشتم که بود دیداری ترین غمگین شاید ، بابا با دیدارم

 و رونبی کشید بغلش از رو من شوخی با مهروز ، ریختم می اشک و کنم کنترل رو خودم نتونستم

 :گفت

 گنده؟ خرس کشی نمی خجالت ، کردی مُفی رو بابا لباس تمام

 یساعت یک ، کردم مچیم ساعت به نگاهی ، رفتم ای غره چشم بهش موقعیت این تو شوخیش از

 .گشتم برمی باید بیرون بودم زده اونجا از بود

 .شده تنگ واسش دلم بگید و برسونید سالم مامان به-

 حجم و بمونم بیشتر اینکه طاقت ، شدم خارج خونه از بکنم حرکتی یا و بزنم حرفی اینکه بدون و

 بدون و رسوندم ویال پشت به رو خودم درختا و جنگل بین از.نداشتم رو بشه بیشتر هام دلتنگی

 از و رفتم باال دیوار از جدیدا شدم تارزان ی خاله دختر من که اونجایی از و شدم وارد صدا سرو

 نشست بمل رو خبیثی لبخند.  بستم رو پنجره و کشیدم راحتی نفس ، داخل رفتم اتاق باز ی پنجره

 . نفهمه کسی و برم میتونستم همیشه ،

 !؟ گذشت خوش بیرون-

 .مکرد تعجب اتاقم تو اونم بودنش از ، برگشتم عقب به حیرت با و قلبم رو گذاشتم رو دستم

 برگشتی؟...کی-

 به ، فیدس اسپرت بلند استین با ای سورمه جین کردم نگاه رو پاش سرتا ، شد بلند جیب تو دست

 گاهشن ، نزدیکم اومد ، نبود عصبانی اصال ، بود دوخته چشمام تو رو چشماش ، کردم نگاه قیافش

 . کرد زدن قدم به شروع ، بود آمیز تحقیر
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 دومین ، نداری خروج حق من ی اجازه بدون ، شرط ترین مهم و اولین ؟ رفته یادت شروطمون-

 .نداری رو خونه این اعضای به توهین حق شرط سومین ، نداری رو خانوادت با دیدار حق شرط

 شروط این نبود مهم واسم اصال بودم هم واقع در ، باشم خونسرد کردم سعی ، ایستاد روبروم

 شروطش از برام زندان تو وقتی که بود حسی همون دقیقا این ، بود اورده در کجاش از رو مسخره

 .داشتم میزاشت

 :زد داد

 ؟ میمونی اضافه ماه یک ، نشه رعایت شروط این که هرباری برای اگه نگفتم

 :گفتم و نباختم رو خودم ولی لرزیدم خودم به فریادش صدای از

 داری عالقه خیلی بهم تو چون شایدم ، بخورم اضافه فرار هربار واسه که سربازی اومدم مگه

 باشم؟ پیشت بیشتر داری دوست

 ور سرش ، شد سرخ حرفام از ، میکردم نگاهش نیشخند با ، بود تمسخر و طعنه سرتاسر لحنم

 :گفت و صورتم تو اورد

 .گستاخی دختر یه تو

 .کردم اضافه و تر نزدیک بردم رو صورتم

 تر جوون شوهر یه و بمیره شوهرش بود خداش از که عزیزت هانای اون گستاخی به نه البته-

 .باشه داشته

 :گفتم و اوردم در رو روسریم رودربایستی هیچ بدون و عقب رفتم قدم یه

 قهعال حساب به میزارم کنی رعایت رو احمقانت شروط این بخوای تو اگه و میبینم رو خانوادم من

 .داری من به که ای

 تو که یعروس تونستم نمی من و بود شده منقبض عصبانیت از فکش ، زدم لبخند بهش برگشتم و

 :گفت عصبی لحن با و شد نزدیک بهم داژیار ، کنم کنسل رو بودم گرفته بدنم از جایی یه

 .میبینی بد نکن اسکی من اعصاب رو کژال
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 ، خودم نزدیکی تا کردم خم رو سرش و گرفتم دستم تو رو یقش و شدم بلند پا ی پنجه روی

 تالفی گها نیستم کژال من ، شد حلقه دستم مچ دور دستش ، شد نمی پاک لبم رو از پیروزی لبخند

 .نیارم در خودش سر خان همین از استفاده با رو هانا های تحقیر

 :گفتم و گوشش نزدیک بردم رو سرم

 دیزینِ؟ پیست تو اعصاب مگه

 " اسکی سوییس رفتم میکنم احساس من نیست دیزین پیست " گفتم دلم تو و

 :گفت حرص با و کرد بیشتر مچم دورم رو دستش فشار

 میده؟ معنی چه حرکاتت و حرفات این

 خوردنش حرص ، بود خونسرد و اروم مدت این تو که انقد میخورد حرص داشت نمیشد باورم

 .شدم نزدیک بهش بیشتر ، بود جالب واسم

 باشه؟ مهم نباید نزدیکی این که رفته فرنگ سوسول تو واسه-

 با و اورد باال تهدید برای رو اش اشاره انگشت ، کرد جدا دستم دور از رو دستش و عقب داد هولم

 :گفت عصبی لحن

 ندید بار این برای هم رو شدنت خارج این و میکشمت بشه تکرار حرکاتت این دیگه بار یه

 .میگیرم

 و سمتم برگشت ، شد پشیمون در نزدیک اما بره که برگشت ، خندیدم ریز ، تخت رو شدم پرت

 .هست کالفه بود معلوم ، کشید موهاش توی دستی ، کرد نگاهی بهم

 ...میخوام اگه...من-

 :فتمگ و کردم نگاهش ریز ، افتاده من و من به که بگه میخواد چی ببینم شدم کنجکاو ، کرد مکث

 چی؟ تو خب

 :گفت و برداشت سمتم به قدم یه

 نم گردن به سهراب که دینی و هست برادرم پسر خاطر به فقط کنم ازدواج هانا با میخوام اگه من

 .داره
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 نگاه تو زدم زل ، شدم نزدیک بهش.بدنم تو شد برگذار جی دی با همراه رو عروسی ، شدم بلند

 :گفتم تمام بدجنسی با و اش کالفه

 که مهمی من واسه تو میکنی فکر چرا ازدواج؟اصال این واسه خواستم توضیح ازت من مگه

 باشه؟ مهمه ازدواجت

 " دروغگو ادم اونجای " گفت اخرش و کرد نثارم میومد در دهنش از هرچی دلم تو یکی و

 تمیگش دروغ دنبال چشمام سوی سو تو ، نداشت من از رو تفاوتی بی این انتظار ، کرد یخ داژیار

 همه این ، کژالم من ؟ کیم بود افتاده یادم ، بود شده عوض خونه به رفتن با نگاهم من ولی

 . برسم میخوام که چیزی به جنگیدم

 همیشه مثل ، شد تفاوت بی اونم ، کرد عوض رنگ نگاهش ، دید رو من تفاوتی بی وقتی داژیار

 .شد همیشه مثل و جیبش تو گذاشت رو دستش.خونسرد

 .بکنی ناجوری فکر هانا درباره خوام نمی چون مهمی تو که این برای نه گفتم رو این-

 . زدم پوزخندی

 و حرفا و عقل شیرین زن یه رو بزاره رو وقتش حاضر کی ، کنم نمی فکر هانا درباره اصال من-

 کنه؟ تحلیل و تجزیه رو رفتارش

 و بود شده باز موهام ها صحنه این کشاکش تو ، چرخوند صورتم اجزای روی رو نگاهش داژیار

 نگاهش.  کردم جمع رو همه و بردم دست.کرد قفل بلندم موهای رو چشماش ، بود ریخته دورم

 .بود من حرکات پی

 :پرسیدم طعنه با

 ؟ نشده رفع من نبود از دلتنگیت هنوز بری؟ نمیخوای

 به رو در و شد خارج اتاق از بندازه بهم دوباره نگاهی اینکه بدون و کرد نثارم لب زیر پرویی داژیار

 .بست سرش پشت محکم شدت

 خان داژیار این کردن ضایع و دادن حرص از رو حصارم و حد بی خوشحالی جلوی تونستم نمی

 رو رشفن داشتم قصد ، کردم رفتن پایین باال به شروع و تختم روی پریدم ، بگیرم رفته فرنگ

 .دادم می تکون ذهنم توی خیالی آهنگ با رو خودم و کنم نابود
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 داژیار هک نداشت دلیلی اصال ، بود باز آخر تا نیشم و تخت رو شدم ولو ، شدم خسته تا پریدم انقد

 .میده اهمیت من به میده نشون این و کرد اینکارو اون ولی بده توضیح من برای بخواد

 .رفتم خواب به کی نفهمیدم که بودم خسته انقد

+++ 

 :گفتم شوخی با و کشیدم رو خانم طال سر رو لچک

 .بکشن نفس نمیتونن شب تا صبح از ابریشما این میاد دلتون اصال

 :گفت و دستم رو زد چاقو پشت با خانم طال

 .گذشته دیگه من از ، دختر بریز زبون کم

 ردهک پیدا کشیدن نفس فرصت من بود مونده خواهرش پیش هانا که حاال ، نشستم صندلی روی

 :گفتم لوسی با.بودم

 .جونیتونه اول شما

 .خانم طال و من دادن قلوه و دل وسط پرید پا جفت آیما و رفت بهم ای غره چشم

 . نمیکنه گوش بگی هرچی-

 .میدونم-

 .برداشتم خیار خانم طال ساالد ظرف از بردم دست و

 .یاهلل-

 عقب لچکش که شد هُل خانم طال ، داخل اومد خودش هم بعد و پیچید آشپزخونه تو داژیار صدای

 :گفتم داژیار به رو کاری طلب لحن با ، جلو کشیدمش و بردم دست ، بود

 .کن صبر دومین حداقل میگی یاهلل

 . کرد ظریفی اخم فقط و نیورد خودش رو به ولی بود عجب در من پرویی از داژیار ، غره چشم یه و

 :گفت خانم طال به رو

 .دارم مهمان ناهار واسه من
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 این جلوی رو من نبود بعید داژیار این از ، گرفتم رو خودم جلو ولی باشه میتونه کی شدم کنجکاو

 :گفت مجبت با خانم طال ، کنه ضایع زن سه

 .چشم رو قدمشون

 :گفت دینا به داژیار

 .اصلی غذای کنار کن درست دیگه غذا نوع یه

 .خان چشم-دینا

 :گفت همه به رو داژِیار

 .نباشه کسر و کم چیزی نکنم سفارش

 :گفت و کرد من به نگاهی نیم ، بره خواست گرفت تاییدیه وقتی

 .بیا دنبالم کژال

 و دمش بلند ، نداشت اهمیتی ولی اعصابم تو میگرده برم میدونستم ، خودم داشتم حوصله اووف

 و در ، بودم دنبالش حرفی هیچ بی من و گرفت پیش رو کار اتاق مسیر ، رفتم بیرون سرش پشت

 رفت خودش ، بستم و در.مرتیکه این نداره شعور ، تربیت بی چه ، شد وارد اول خودش و کرد باز

 :گفت و صندلی رو داد لم

 .بشین

 :گفتم تخس

 .راحتم

 .طوالنیه حرفام-

 .انداختم باال شونه

 .نیستم ناراحت هم ایستادن سرپا از و آزاده وقتم من نیست مهم-

 :گفت و چشمام تو شد ریز

 میکنی؟ لجبازی من با
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 :گفتم و کاناپه رو کردم پرت رو خودم

 کنم؟ لجبازی بات بخوام که باشی کی

 .کرد تاکید عصبی لحن با ، شد متورم گردنش رگای حرفم از

 .اربابت-

 ، بودم زاده خان یه خودم ، کیم من بود افتاده یادم خونه بودم رفته که دیروز از ، زدم پوزخندی

 .نداشتم ارباب یه به احتیاجی

 .هستم ده یه ارباب خودم من-

 .قاتلی که فعال-

 .انداختم باال شونه

 .دادی رضایت تو-

 .باشی خوبی دختر که درصورتی-

 .شدیم دیونه هانا دست از هردو شایدم ؟ این یا بودم دیونه من یا ، شد باز نیشم

 .هستم که نکن شک-

 :گفت و داد تکیه صندلیش به داژیار

 .خوره نمی من درد به ظاهریت بودن خوب

 و ردهگ برمی کی هانا بگه میخواست دلم بیشتر ، نداشتم فلسفی بحث حوصله ، شدم کالفه

 هست؟ کی مهمانش

 بود؟ چی من با کارت-

 :گفت و باال داد رو ابروش

 .کردی فراموش من با زدن حرف با رابطه در رو ادب تو

 :گفتم و نشستم میز روی ، نیستم کژال نکنم آدمت ، شدم بلند
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 . نیست کسی تو و من جز که اینجا

 :گفت و گرفت نظر زیر رو حرکاتم داژیار

 باشه؟ قرار مگه

 .بودی بهتر قبالنا-

 از رو نگاهم ، چشمام تو زد زل ، ایستاد روبروم و زد دور رو میز ، شد بلند و کرد بهم نگاهی

 . بودم حرفا این از تر پرو من ، نگرفتم نگاهش

 :گفت تلخی لحن با و صورتم تو شد خم

 .نبودی داداشم قاتل قبالنا

 از ترکم تو ، کنه تحقیرم اینجوری نداشت حق ، کرد حمله بهم دفعه یه لعنتی بغض ، لرزید تنم

 فرصت بهش بعدا که وجودم های مه ته فرستادم رو بغض و شدم مسلط خودم به دقیقه یک

 .بدم شدن سرباز

 . هستم کی بگم بزار ، باشم خان کژال بزار ، خودش مثل ، سرد شدم

 .بود خواب تخت ذکرش و فکر تمام که بود آشغال یه تو داداش-

 همنگا میدونستم ، نگفتم هیچی ولی اومد دردم ، داد فشار و گلوم سمت برد رو دستش عصبی

 .آدماش و خونه این از تنفر از پر ، شده نفرت از پر االن

 :غرید داژیار

 گذری؟ نمی منم ی مرده برادر ار

 :گفتم پوزخند با و کشدیم عقب رو دستش و کردم حلقه دستش مچ دور رو دستم

 شدن؟ یقه به دست به چه رو سوسول خان

 اصطالح به یا من پرویی جواب خواست می که داژیار ، هم تو رفت قیافم ، پیچید کمرم تو دردی

 :پرسید نگرانی با رفتم هم تو ی قیافه دیدن با بده رو من گستاخی خودش

 خوبی؟
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 بود روزش امروز ، کردم انگشتی سر حساب یه ذهنم تو ، دادم تکون آره ی نشونه به رو سرم

 .نزدیکه بود رفته یادم که بود گرم سرم انقد ، لعنتی

 برم؟ من میشه-

 :گفت اخم با

 .نزدم رو حرفم هنوز من نه

 :گفتم و ساییدم هم رو دندونام

 .برم باید ولی

 :گفت و زد نیشخندی

 چرا؟

 :گفتم آروم

 .نیست خوب حالم

 :گفت ریلکس خیلی و نشست کاناپه روی داژیار ، شدم پریود بفهمه این بود مونده کم همین

 ...منم از که تو

 :پرسید پرویی با و کرد نگاهم ، شد ساکت دفعه یه

 ؟...نکنه

 هک رو فرسا طاقت درد این کردم سعی ، بایستم صاف کرمد سعی و شدم بلند ، خورد رو حرفش

 .دادم نشون اروم رو چهرم.ببرم یاد از بود اومده دفعه یه

 .بفرمایید رو امرتون-

 ، زدم بهش پوزخندی,  خورد جا من ای دفعه یه خونسردی از داژیار ، بود سرد لحنم و اروم چهرم

 .بود ساکت هنوز

 .برم من رفته یادتون کارتون اگه-
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 اتاق در ، کرد می نگاهم رفته باال ابروی با اونم ، شدم خارج اتاقش از ای دیگه خرف هیچ بدون و

 نفرمت حالت این از من و کشید می تیر ، کمرم رو گذاشتم ور دستم ، دادم تکیه بهش و بستم رو

 .بودم

 کمرم از رو دستم و گرفتم فاصله در از ، بود ایستاده جیب تو دست داژیار ، شد باز اتاق در

 :گفتم و کردم صاف رو خودم ، برداشتم

 .بفرمایید

 :گفت شیطونی لحن با ، گرفت سمتم به و اورد در ای بسته جیبش تو از

 .بخور این از دونه یه داشتی درد خیلی اگه

 رفت اونم ، گرفتم ازش رو قرص ی بسته و بردم دست مکث کمی با ، شدم سرخ نداشتم شک

 .اوردم زبون به رو فکرم زود خیلی در شدن بسته با ، بست و در و داخل

 .چته فهمید رفته فرنگ خان این عالی هم خیلی ، کژال سرت تو خاک-

 .ترسوندم در پشت از صداش

 .نیست عجیب زیاد ، رفته فرنگ خان میگی داری-

 ابرو بی انقد که من به لعنت و داژیار تو به لعنت ، شدم دور و کردم فرار اونجا از سریع

 لحظه ره میدونستم ، خزیدم لحاف زیر ، بردم پناه اتاقم به و گرفتم پد آیما از و رفتم سریع.هستم

 حمر این شر از برم بعد ماه میخوردم قسم هرماه و بودم متنفر حالت این از ، میشه بیشتر دردش

 ، کژال نباش ناشکر انقد " گفت می بهم مامان هربار و نکشم درد انقد که بشم خالص کوفتی

 " بشن دار بچه عوضش در ولی بکشن رو درد این دارن آرزو که هستن ها خیلی

 هی من میورد یادم که هایی نصیحت ، شد تنگ زنونش های نصیحت و مامان واسه دفعه یه دلم

 ینع در تونن نمی ها زن مگه میرفتم کلنجار خودم با هربار ولی بشه خان باید که مرد یک نه زنم

 زدم و برگشت رفته فر بغض ، کنن می فکر فمینیستی همه دیگه االن ، بشن هم خان بودن زن

 .رفتم حال از کی نفهمیدم که داشتم درد انقد ، گریه زیر

 :پرسید نگرانی با و سمتم گرفت رو چایی لیوان آیما

 بهتری؟
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 .سوخت دهنم سقف و زبونم ، خوردم قلوب یه داغ داغ و گرفتم رو لیوان

 .بهترم اوهوم-

 . بود تختی پا روی که خورد قرص ی بسته به ،چشمم سمتش گرفتم رو چایی لیوان

 .آب لیوان یه با بده بهم قرص دونه یه آیما-

 :گفت و دستم داد آب لیوان یه و گرفت سمتم رو بسته آیما

 .میشه نابود دندونات بخوری گرم و سرد

 . خندیدم

 پزشکم دندون خودم سرم خبر-

 هم باتن چایی خیر از و پاتختی رو گذاشتم رو لیوان ، بیرون رفت اتاقم از و نگفت هیچی دیگه آیما

 کلیفمت که بودم متنفر ، کردم پاکشون حرص با ، ریختن به کرد شروع خوداگاه نا اشکام ، گذشتم

 ونا و لحظه اون تو بودنم زن از خودم از ، ضعیف یا هستم قوی نبود معلوم ، نبود مشخص خودم با

 .کردم مردا نثار لعنتی دلم تو.  پیچید دلم دور دستم ، بودم متنفر حال و حس

 .داخل اومد ، نموند من ی اجازه منتظر در پشت شخص و خورد در به ای تقه

 :پرسید نگرانی لحن با و کرد تعجب دیدنم با داژیار ، کردم پاک رو صورتم روی اشکای سریع

 میکنی؟ گریه خوبی؟چرا

 :گفتم حرص با بودم؟ تابلو انقد یعنی

 بگیری؟ ازم میخوای هم کردنم گریه حق اربابی تو چون نکنه ؟ بدم پس جواب باید

 :گفت و نشست تخت ی لبه داژیار

 .شدم نگرانت فقط من

 .کرد می ترم عصبی مرد یه حضور و حرفا و بودم عصبی

 .بشو نگران جونت هانا واسه برو ، نداره تو نگرانی به نیازی من-
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 رو شیدمک باال تا رو پتو و پتو زیر رفتم حضورش به توجه بدون ، کرد نگاه بهم فقط,  نگفت هیچی

 .شد تنگ دوستام واسه گوشیم واسه دلم ، اومد گوشیش زنگ صدای ، سرم

 .بیرون اتاق از برو بدی جواب نمیخوای اگه-

 .اومد حرف به ناراحت داژیار ، شد قطع گوشی زنگ صدای

 .میکنه بدترت من حضور انگار و نیستی خوب تو ، برم من بهترِ-

 .دخور جا ایم دفعه یه حرکت از کرد بهم نگاهی ، بود ایستاده داژیار ، نشستم و زدم کنار رو پتو

 . میکنه بد رو من حال خونه این هوای تنفس و خونه این تو بودن-

 لیو بود اش ادامه منتظر انگار ، کرد مکث ناگهانیم اعتراف از داژیار ، بود عصبی و بغض پر لحنم

 :گفت و شد نزدیک بهم قدم یه ، بگم که نداشتم هیچی من

 سواری؟ اسب بریم میخوای

 .کردم می نگاهش متعجب ، میداد رو پیشنهاد این من به داشت داژیار ، خوردم جا پیشنهادش از

 :گفت ریلکس خیلی

 .بشه بهتر حالت شاید گفتم ، نداره اشکال که هم نمیخوای اگه

 داژیار نبود مهم واسم ؟ نخوام رو سواری اسب میشد مگه ، دادم تکون آره ی نشونه به رو سرم

 ور حالم رفتن بیرون میدونستم خودم که بود این مهم ، نداشت اهمیت اصال ؟ کرد می فکر چی

 .میکنه بهتر

 :گفت و رفت در سمت به

 .کنن آماده رو اسبا میگم بشی آماده تو تا

 رفت؟ مهمانت-

 :گفت و زد لبخندی و برگشت

 .رفتش بود خدا کد آره
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 یک همین ، باهاش باشم خوب ساعت یک همین فقط ، کردم بغل رو پاهام ، رفت خودش و

 ، هیرش بشه اون و گیوا بشم من ساعت یک همین ، برادرشم قاتل منم کنم فراموش ساعت

 وقتی میدم قول ؟ داره اشکالی ؟ هستیم کجا بره یادمون و عقب به برگردیم ساعت یک همین

 نگران داژیار که االن همین ، کنه ادم رو هانا و داژیار میخواد که سرتق کژال بشم بازم برگشتم

 .باشم خوب باش منم ، هست من

 :رسیدپ تعجب با بودم تخت تو هنوز که دیدنم با,  تو اومد داژیار و شد باز در که بشم بلند خواستم

 نمیای؟ مگه

 .کردم زمزمه.بود تاریک هوا ، کردم نگاه رو بیرون پنجره از

 .شده شب-

 :پرسید و گرفت رو نگاهم رد داژیار

 ؟ بشی بهتر بخوابی امشب ؟ بریم فردا میخوای

 :گفتم تند تند ، کرد هل

 .میشم اماده االن همین نه

 :گفت و زد لبخندی داژیار

 .منتظرم در پشت

 دوست آمیزش تمسخر لحن و طعنه بدون و کینه و تخم و اخم بدون رو مهربون داژیار من

 اون اب داژیار مقابل در نمیخواست دلم ، کردم خودم به نگاهی نیم آنیه تو ، شدم آماده تند تند.دارم

 .بیام نظر به بد کاریش سوار تیپ

 و گرفت پیش رو ها پله راه ، کرد نگاهی بهم و گرفت دیوار از رو اش تکیه دیدنم با کردم باز و در

 .دنبالش منم

 ردک رو داژیار ، بود گرفته دست تو رو اسبا افسار محلی تیپ با جوونی مرد,  شدیم اسطبل وارد

 :گفت کردی به و بهش

 .هادی بری میتونی
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 :گفت و سمتم گرفت رو سفیدی اسب افسار ، شد خارج اسطبل از و داد تکون سری پسر

 .هیواست اسمش

 رقرارب ارتباط میتونستم آدما از بهتر اسب با ، کردم نوازشش و رفتم نزدیکش و گرفت رو افسار

 .کنم

 .شو سوار-

 بی کاری سوار واسه دلم ، دادم فشار اسب پهلوی رو پام ، پریدم اسب روی من و گرفت رو افسار

 .شد سوار هم داژیار ، بود شده تنگ نهایت

 :گفتم و زدم شالقی

 .هیوا کن حرکت

 سمت به رو اسب کنترلی هیچ بدون ، افتاد راه سرم پشت هم داژیار ، کرد حرکت به شروع و

 میتونستم و بودم اسب سوار اینکه از ، میومد سرم پشت حرفی هیچ بی داژیار ، بردم چشمه

 . میبردم لذت بتازونم

 دلم ، بود کرده رو قبل روزای هوای دلم ، کردم بیشتر رو سرعتم و زدم اسب ای دیگه شالقی

 یاد ، بود شده تنگ دوستام واسه دلم ، بود پیچیده جا همه پاییز بوی ، بود کرده رو آزادی هوای

 با من هدف.  نشه تکرار وقت هیچ شاید ، زدم پوزخندی ؟ بودم کجا موقع این ، افتادم پارسال

 مد آخرین دنبال اونا اگه ، دارم فرق اونا با و کژالم من ، داره فرق سالم و سن هم دخترای هدف

 در سر ده اوضاع از که بودم این دنبال همیشه من ، هستن مو رنگ و ناخن دیزاین آخرین و روز

 .سواری اسب و کنم اندازی تیر بتونم پسر یه مثل و بیارم

 رو اسب سرعت ، نشست لبم رو پوزخند ، نمیومد چشم به که بود زیاد انقد تفاوت ، کشیدم آهی

 :گفت خاصی لحن با و اومد کنارم داژیار ، بودم چشمه نزدیک ، کردم کم

 .تحسینِ قابل سواری اسب تو مهارتت

 کیخن از و بردم آب تو رو دستم و نشستم ، رفتم چشمه لب و اومدم پایین اسب از ، زدم لبخندی

 :گفت افسوس با و نشست درخت ی لبه داژیار. بردم لذت

 .مقدسیه جای واسم اینجا
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 .منحرف فکرم ، شد تلخ لحنم

 .کنی نجس قاتل یه با رو قداستش نمیخواست دلت حتما-

 :زد داد حیرت با

 .کـــــژال

 .زدم پوزخندی ، سمتش برگشتم

 میگم؟ دروغ-

 .چشمام تو زد زل و نشست نزدیکم اومد ، شد بلند جاش از

 .میشه درست چیز همه کنی باز خودت دور رو پوسته این اگه-

 میشه؟ زنده برادرت-

 .زندست من قلب تو برادرم-

 منم؟ قاتلش نیست مهم واست-

-.... 

 ببخشی؟ رو من میتونی-

-.... 

 .بودم خونمون االن بودی تونسته اگه-

 :گفت و سمتم برگشت

 بگیری؟ خون خفه لحظه یک نمیتونی

 :پرسیدم مظلومی لحن با

 بخرم؟ کجا از رو خون خفه

 :گفتم و زدم نیشخندی ، کرد نگام حیرت با

 .هستی ای کینه بقیه مثل هم تو
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 :گفت حرص با

 نکنه؟ درد دستت بگم کشتی رو داداشم داشتی انتظار

 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام

 .کنی درکم داشتم انتظار نه-

 :گفت عصبانیت با

 ؟ مرده جرمی چه به دونم نمی حتی من وقتی ؟ کنم درک چیو

-.... 

 .بگی نمیخوای منم به نگفتی که وکیلت به ؟ بدی ادامه مسخرت سکوت این به میخوای-

 . اش خوابه هم,  باشم معشوقش خواست ازم-

 رجایس باز و کشید رو دستم ،مچ بگه؟ نداشت هیچی یعنی بود ساکت ، سرجام از بشم بلند اومدم

 .زدم پوزخندی ، بود متحیر نگاهش ، کردم نگاش برگشت ، شدم پرت قبلیم

 گذشتهن موژان از وقتی ؟ باشه کثیفی ادم میتونه دونستی نمی ؟ نه نداشتی برادرت از درکی هیچ-

 ؟ داشتی انتظاری چه بود

-.... 

 .گذشت نمی اطرافش دختری و زن هیچ از اون-

 :تگف حیرت با و داد فشار رو دستم مچ داژیار ، بود نفرت به امیخته نگاهم ، شد منقبض فکش

 .میگی دروغ داری ، نمیشه باورم

 :گفتم ناراحتی با

 قسم صداقتم رو بپرسی من از دهمون تو اگه ولی کردم جلوه تو پیش دروغگویی آدم میدونم

 .میخورن

 .کنه باور رو حرفم داژیار میخواست دلم ولی بودم کرده اغراق یکم
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 کردم حماقت میدونم ، بودم عصبی ولی کشتم رو برادرت درسته ، نیستم بدی آدم من داژیار-

 ..ولی

 حرفا این ولی بود حماقت میکنم اعتراف دارم که بود عجیب هم خودم واسه ، ندادم ادامه رو حرفم

 .بود اومده زبونم رو موقعیتم خاطر به و ناخواسته

 :گفت و کرد بهم نگاهی داژیار

 .دارم باورت من

 .سمتم گرفت رو دستش و شد بلند ، من خوشحالی باعث و بود کننده دلگرم حرفش

 .کنم فکر دارم احتیاج من ، برگردیم بیا-

 سمت به اروم اروم اینبار و شدیم اسب سوار هردو ، شدم بلند و گذاشتم دستش تو رو دستم

 .رفتیم خونه

+++ 

 .کردم می غر غر لب زیر

 عقل؟ شیرین ی زنیکه کنی چیکار میخواستی وگرنه حامله شد خوب-

 هستی؟ شاکی کی دست از باز-

 :گفتم و نشست پیشونیم رو اخمی ، ایستادم صاف داژیار دیدن با و کردم بلند رو سرم

 .کشیدم می نفس داشتم نبود روز دو ، داداشتون زن

 :گفت و انداخت باال ابرویی داژیار

 . کنی تحمل باید هست که همین

 .خوند اواز با و

 .نره یاد قرارمون-

 :گفتم لب زیر ، شد دور ازم و

 .مرگ
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 :گفت شیطنت با و سمتم برگشت و ایستاد سرجاش ، بشنوه که گفتم بلند انقد ولی

 .داری من مردن به ارزو اگه بگیری درمون بی درد

 همینن مردا ی همه البته.  میشه سوارت داد رو بشر این به نباید کال ، رفتم بهش ای غره چشم

 .هست خبر چه کنن می فکر میدی رو بهشون یکم وقتی

 زا هم داژیار ، نداشتم باهم رو داژیار و هانا ی حوصله اصال,  اتاقم تو رفتم و گرفتم فاصله ازش

 ور خونه بیرون راه و کردم عوض لباس ساعت دیدن با ، بود شده نچسب بود برگشته هانا وقتی

 .گرفتم پیش

 :پرسید غیظ با و شد رامم صد گلبهار

 کردی؟ کاله و شال کجا ها

 :گفتم و وزغیش چشمای تو زدم زل,  کمرش به بود گذاشته رو دستش

 .نداره ربطی تو به

 :گفت عصبانیت با و شد حرصی

 .من دست سپردت خانم ، داره ربط من به هم خیلی

 .زدم پوزخندی

 .سپرده کی دست رو خودش خانم-

 :گفت و کشید رو لباسم ، برم که گرفتم رو راهم و

 .بیرون بزاری پاتو نداری حق

 :گفتم خونسرد خیلی و کشیدم بیرون دستش تو از رو لباسم

 .بگیره رو جلوم میخواد کی میرم من

 . بغلش زیر برد رو دستاش

 .من-

 . کار خدمت یه ، باشی کی هه-
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 :گفت و صورتم تو اومدم

 .خانی سهراب قاتل تو دونم نمی نمیگن چیزی هانا و خان نکن فک

 :گفتم و نباختم رو خودم ولی ؟ بود گفته بهش کی ، چشماش تو شدم ریز

 رسیدی؟ نتیجه این به کردی فکر تنهایی خودت

 :گفت نفرت با و بردم وزغیش صورت تو رو صورتم و

 .نجسی تو

 :گفتم خونسرد خیلی ، نبود مهم واسم خاصیت بی کلفت یه پرتای و چرت ، زدم پوزخندی

 .خورده تو تن به تنم چون

 خبرِ؟ چه اینجا-

 ودب وجودش تو که فوضولی و حسادت با گلبهار ، برگشتیم سمتش به هردو داژیار جدی صدای با

 :گفت

 .میرفت بیرون اجازه بدون آقا

 :گفتم باغیظ

 بگیرم؟ اجازه گلبهار از باید رفتن بیرون واسه نکنه

 :گفت من به رو,  کلینیک برم باید فهمید کنم فکر ساعت دیدن با ، کرد ساعتش به نگاهی داژیار

 .بری میتونی کژال

 :داد ادامه گلبهار به رو و

 .کنی دخالت کژال آمد و رفت تو نداری حق هم تو

 :گفت و نگرفت رو زبونش جلوی گلبهار

 هکرد روستا مردم حق در خیر کار یه اگه میدید بال پرو بهش انقد کشته رو داداشتون خوبه خان

 کردید؟؟ می چه بود
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 :گفت من به جدی خیلی داژیار ، کردم اخم من ، بود مشخص وضوح به داژیار فکر شدن منقبض

 برو؟ نگفتم مگه

 :زد داد تقریبا ، کردم نگاهش فقط نگفت هیچی

 .برو

 زا سریع خیلی ، بود نیومده کردن خوبی خاندان به نه و آدم این به کردم بهش نفرتی پر نگاه

 .کشیم راحتی نفس اومدن بیرون با ، زدم بیرون عمارت

 .داژیار تو به لعنت-

 چند هواس شده حتی ، باشم دور لعنتی ی خونه اون از دادم ترجیح ، گرفتم پیش رو درمونگاه مسیر

 .ساعت

+++ 

 برادرشوهرش برای خودش کردن لوس فقط قصدش ، زدم پوزخندی ، کردم چک رو هانا فشار

 :گفتم و ایستادم داژیار روبروی جدی خیلی ، بود

 .کنه استراحت باید فقط

 :گفت حرص با هانا

 .پزشکی دندون یه فقط ، نیستی پزشک که تو

 :گفتم و گرفتم اتاقش در سمت رو دستم

 .کنه معاینت روستا پزشک پیش بری میتونی

 :گفت حرص با

 تهرف یادت بگیری سواری خانوادمون از میخوای داده رو بهت شوهرم برادر ، میشیا پرو داری خیلی

 کردی؟ چیکار و هستی کی

 .بستم رو چشمام و کردم باز رو دهنم داژیار حضور به توجه بدون
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 جنبلی جادو چه نیست معلوم که خودت ارزونی نخواستم شوهرت بردار از خواستن رو من هوی-

 .بگیرتت بچه یه با میخواد کردی

 :زد داد عصبانیت با و سمتم اومد و شد بلند سرجاش از

 داژیار به دستش با)  این تقصیر کجایی؟ کردی فکر ه*ر*ا*ی*ت*پ کردی باز رو دهنت چاک

 .نیست هلفدونی تو االن که رحممه دل شوهر برادر(  داد اشاره

 :زد داد عصبانی داژیار

 .تونه بسه

 :دادم وادامه نرفتم رو از ولی خندیدم دلم تو ، جذبه مرسی

 :زدم داد عصبانیت با و.  نگرفتید رو برادرتون دلرحمی جلوی که خانم هانا مرسی هه هه

 .بمیره بود حقش بود باز هوس نامرد یه شوهرت

 ارداژی.کشیدم رو موهاش و نرفتم رو از منم ، کشید و دست تو گرفت رو موهام و سمتم کرد حمله

 :زد داد

 .بیا گلبهار

 وار سرزنش گلبهار ، کردن جدا رو هانا گلبهار اومدن با ، کنه جدامون که سمتمون اومد خودش و

 :گفت می هانا به

 ...که ای بچه ؟ بدی دست از هم بچت میخوای هرزه یه خاطر به ، ای حامله بخدا جونم خانم

 اج حرکتم از هانا و داژیار ، گوشش تو زدم یکی و سمتش رفتم ، بده ادامه رو حرفش نکردم صبر

 .بودن مونده مات همه ، صورتش به رفت دستش گلبهار و خوردن

 :زدم داد

 .کردی اویزون خودت به طال همه این چطوری نیست معلوم که هستی عوضی تو هرزه

 :گفت هانا به رو عصبانی گلبهار

 .داره بزنم دست هست که دهن و چاک بی ؟ بشه چی که داشتی نگه رو قاتل این خانم
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 :گفت داژیار به تمام مزگی بی با هانا

 بگی؟ چیزی یه بهش نمیخوای داژی

 ما ی هرسه به باری سرزنش نگاه داژیار ، سوال زیر برد رو اسم ابهت ، خورد بهم حالم عق

 :گفت و انداخت

 .بخورین میخواین گهی هر ، ندارم کدمتون هیچ کار به کاری من

 .روستا خان از اینم خب ، بیرون رفت اتاق از و

 :گفتم تهدید با و کردم نگاه گلبهار و هانا به برگشت

 .الکاتبین کرام با حسابتون ، بزنید رو من بخواید یا و کنید توهینی دیگه بار یه

 :زد داد هانا

 شوهرمی؟ قاتل رفته یادت خراب ی زنیکه هوی

 :گفتم تهدید با و اوردم باال رو اشارم انگشت و بود نشسته تخت روی که سمتش رفتم

 سب از ، بود زنا دنبال چشمش شوهرت چرا فهمیدم حاال ولی نرفته یادمم...  نکنی زایمان کن دعا

 .نمیدادی سرویس خوب بهش که بودی دیگه مردای سرگرم

 زدم پوزخندی ، گفت نمی وهیچی بود ایستاده ترسیده گلبهار ، کردم نگاه ترسیدش چشمای تو و

 .بود پله راه تو داژیار ، بیرون اومدم اتاق از و

 :گفت و داد تکون تاسف رو از سری دیدنم با

 .اتاقم بیا

 نگاهش از رو نگاهم ، کرد سرتاپام به نگاهی ، زدم زل روشنش چشمای به و ایستادم روبروش

 ؟ بشه عوض هانا برگشت از بعد که شده باعث چی بدونم میخواستم ، نگرفتم

 :پرسید خشک داژیار

 چیه؟ گستاخی همه این دلیل
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 کرد ردبرخو عصبانی نباید داژیار مقابل در که بودم شده متوجه رو چیزی یه ولی رفتم انفجار حد تا

 کژال شدم دیگه بار یه. هست پسندش مورد بیشتر باشی تر زیر سربه و تر اروم هرچه ،

 .میورد در رو داژیار حرص که خدمتکاری

 .قربان هست هانا آمیز توهین حرفای و رفتار من گستاخی دلیل-

 می یرتغی همه این دنبال مطمئنم کرد نگاه چشمام تو دقیق ، کرد تعجب قربان ی کلمه شنیدن از

 پنهان ارومم چشمای پشت رو خشمم ی شعله و عصبانیت و نیوردم خودم رو به من ولی گشت

 .کردم

 :گفت و زد پوزخندی

 کنارش هانا زایمان زمان تا میخواد و هستی تو برادرم قاتل میدونه ، میاد بزرگم مادر دیگه روز دو

 .باشی رفتارت مراقب بهتر ، باشه

 به بربیام؟اونم اینا پس از باید چطور من ، بیاد بود قرار دیگه عذاب ملکه یه ، زدم رو سکته

 یلکسر خیلی ، بود دلم تو اینا ی همه ولی " ؟ بشه تموم میخواد کی " گفتم خدا به دلم تو تنهایی؟

 .کردم استقبال مادربزرگشون اومدن از

 .نیست تنها هم آیندتون همسر اینجوری میشه خوب هم خیلی-

 .ببره درونیم حاالت به پی صورتم میمیک از میخواست احتماال شد دقیق صورتم تو داژیار

 کمکی یچه نمیتونم من وگرنه بانو آیسو مقابل در باشه زاده خان دختر یه با متناسب رفتارت بهتر-

 .بکنم بهت

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی

 .میترسی پیرزن یه از تو

 :گفت خونسرد و داد تکیه میزش به

 .میشی متنفر از ببینیش تو وقتی ولی

 و بیخیالی به زدم رو خودم ، بزنم حرف همه این نیومده هنوز که کسی درباره نمیخواست دلم اصال

 :گفتم
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 ؟ برم میتونم من

 در به ، شدم خارج اتاقش از و کردم نثارش ادبی بی بیشعور دلم تو ، داد تکون رو سرش داژیار

 شمبک خانواده این ی درباره جانانه نقشه یه بود وقتش ، کردم آسوده نفسی و دادم تکیه اتاقش

 .ببندم گلوله به رو همه شده اگه حتی.... 

+++ 

 نمی توجه بیرون های صدا سرو به اصال و بودم کرده گرم هادی ی بچه با کردن بازی به رو سرم

 عمش وخودش سر خیر ، نداشتم رو آمادگیش و بشم روبرو بانو آیسو با نمیخواست دلم فعال ، کردم

 .کردن ازش استقبالی چه هم هانا و داژیار و بود اومده تر زود و کنه سورپرایز رو همه میخواست

 :گفت و آشپزخونه داخل اومد ذوق با آیما

 ؟ بانو آیسو دیدن بری نمیخوای

 :داد ادامه ذوق با ، کردم نگاه بهش سرد

 .باشه سالش هفتاد نمیخوره بهش اصال مونده خوب خیلی تخته به بزنم ماشاهلل

 .قوین استخوناش ساخته بهش خورده محلی ماست و شیر ، زدم پوزخندی

 :گفت و نشست صندلی رو اومد درد زانو با خانم طال

 .میتروکنه استخون ماشاهلل مادریش ده میره هروقت خانم آیسو این

 سالست؟ بیست عروس تازه مگه-

 عماق از یکی ، میومد بدم خاندان این از دیگه کال ، میومد بدم زن این از ندیده ، بود تلخ لحنم

 "!  داژیار حتی " داد جواب مجکم عقلم ، " ؟ داژیار حتی " زد داد وجودم

 بغل رو هادی دختر هملیا و نرفتم رو از من ولی کردن نگام جوری یه حرفم این با آیما و خانم طال

 .دستش دادم و برداشتم رو خیار ، گذاشتم پام رو کردم

 .نگیا اینجوری خودش جلو کژال-آیما

 :کرد اضافه نگرانی با خانم طال ، بود نگران لحنش
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 یترسمم ، هست تیز و تند زبونت ماشاهلل تو ولی دستمون از نشی دلخور میگیم خودت واسه ما مادر

 .بیوفته ناخوشایندی اتفاق کنی ناراحتش

 :گفتم و کردم بغلش ، ایستادم خودم و گذاشتم میز روی رو هملیا

 .نیست مهم اصال

 .حرفام این از تر شق کله من بودن فهمیده ، کردن می نگام نگرانی با هردو

 . باباش بدم رو بچه میرم-

 کی درجه بستگان از نفر سه با شدن روبرو توانایی فعال ، زدم بیرون آشپزخونه پشتی در از و

 .نداشتم رو سهراب

 

 من یهرک شیر تو شیر اوضاع این توی نشست لبم رو لبخندی ، کشیدم هیوا های یال روی دستی

 .اسطبل توی اومدم بازم مشکل همه این وجود با که دیونم دختر یه کرد می فکر میدید رو

 اینجا؟ بیای داده اجازه بهت کی-

 هخوب ، کردم نگاه بود شکمش روی دستش که هانایی به اخم با و برداشتم هیوا نوازش از دست

 .شد نمی برداشته شکمش روی از دستش و بود نشده چهارماهش هنوز

 :زد داد و کشید رو دستم ، برم که کشیدم رو راهم حضورش به توجه بدون

 .میزنما حرف تو با دارم یابو

 فریادای و داد صدای هنوز ، میدادم رو جوابش نباید ، سابیدم هم روی دندونام ، سمتش برگشتم

 ردهک اخم من و برد می لذت بود مونده جواب بی توهینش اینکه از هانا ، بود گوشم توی بانو آیسو

 . بودم

 .باغ آخر تاب سمت رفتم و پایین انداحتم رو سرم و کردم آزاد حرکت یه تو رو دستم

 .هانا میکشمت خودم دستای با خودم-

 .مدرکه خودش این میدونستی-
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 یخصوص حریم کس هیچ خونه این تو ، خوردم نمی جا یکی ناگهانی حضور و صدا شنیدن از دیگه

 .نداشت

 :گفتم طعنه با

 من؟ گردن بندازی و بشی خالص هانا شر از میخوای نکنه

 .نشست تاب روی و زد پوزخندی داژیار

 .شاید-

 :پرسید و خندید نرم ، کردم نگاش برزخی

 زودی؟ این یه شدی خسته

 .زد چنگ گلوم به بغض

 میفهمی؟ چی خستگی از تو-

 .بریدم من-

 . رفت غره چشم حرکتم این دیدن با ، دادم چین دماغم به و کردم اخمی

 .میاد بدم موشا از من-

 :داد ادامه خونسرد.کردم نگاهش استفهام با نگرفتم رو حرفش منظور

 .میشدی قایم موش سوراخ تو نباید

 وقعیتم این تو داشت اهمیتی چه کشیدم عمیقی نفس.ترسو گفت می من به گرفتم گر حرفش از

 میگفت؟ چی داژیار

 هرچند.اروم...  باشم خودش مثل کردم می سعی که خونسردی نهایت در و سمتش برگشتم

 خونه این تو باشه هرچی ، نداشتم رو ظاهرش خونسردی اصال لحنش و شده حرصی میدونستم

 .خونه بزرگ خانم بوسی دست میرفتن باید همه و بود رسم

 

 .کردم بهش نگاهی نیم و شدم بلند تاب رو از
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 .میکنم ادب عرض دیدم رو ایشون هروقت-

 و دز پوزخندی داژیار.  میدیدمش اتفاقی باید یعنی ، بوسی دست برم نداشتم قصد بازم یعنی

 :گفت

 .خوددانی

 کردم ولو تاب روی رو خودم دوباره ، شد محو نگاهم جلوی از و شد بلند تاب روی از سریع خیلی و

 .نمیمومد خوشم اومده پیش وضعیت از اصال ، دادم تکونش پام با و

+++ 

 کرارت گوشم تو مهروز آلود بغض صدای ، شدم خیره روبرو به مات ، افتاد زمین روی دستم از تلفن

 .شد

 میدونی ، ایبی نمیتونی وقتی بشی نگران نخواست ولی بگیم بهت خواستیم ، بود منتظرت خیلی "

 " کرد ترک مارو همیشه واسه اون متاسفم کژال ، بود مریض قلبش که

 داص رو داژیار گریه با که رو خانم طال صدای و میشنیدم رو آیما نگران نگاه ، نشستم زمین روی

 ؟ نبود دیگه من پدر وقتی داشت اهمیتی چه اینا ی همه ولی میزد

 جوشیده اشک....گذشت چشمم جلوی از فیلم مثل خاطراتش ، انداخت طنین ذهنم تو صداش

 ... سرید پایین چشمام از قطره قطره شده

 . رفتن خاک زیر برای بود جوون خیلی بابا ؟ بشم پدر بی سن این تو که بود چی من گناه

 انوز پام جلوی ، اشپزخونه توی اومد عجله با که دیدم رو داژیار نشستم اشک به چشمای پشت از

 :پرسید من گریه از ناباوری با و زد

 بشکنی؟ تو شده باعث چی

 ، هگری هق هق میون.بترکه صدا با بغضم شد باعث ایهام از پر پرسش یه همین ، جمله یه همین

 :گفتم بریده بریده

 .رم..پد

 :پرسید سریع داژیار
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 ؟ افتاده خان منصور برای اتفاقی چه

 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام ، ای دیده بارون پناه سر بی ی بچه مثل

 .رفته-

 :پرسید که بود داژیار صدای بازم

 کجا؟

 .داشت رو عیجبی جواب انتظار انگار ، بود ناباور لحنش

 :گفتم کردن توجیه براش رو پدرش رفتن که ای بچه دختر مثل اروم

 .بهشت تو خدا پیش

 خودم صدا صاحب انگار ،ٰ   بود غریبه هم خودم برای صدا این شنیدن ، بود بهت از پر لحنم

 .بود دیگه کژال یه شاید...نبودم

 اشک آروم آروم و نشست صندلی روی آیما ، داد سر شیون خانم طال و نشست زمین روی داژیار

 ارب کردم می فکر سهراب مراسم تو چرا ، شنیدم رو زن پیر این شیون صدای دیگه بار یه ، ریخت

 ؟ من حامی و الگو ؟ من قوی مرد ؟ پدرم برای واقعا ؟ بود کی برای شیونش بار این ؟ هست آخر

 وقت هنوز ؟ کنم می افتخار پدری همچین داشتن به چقدر بگم بهش بودم نکرده وقت هنوز من

 ؟ نبود زود رفتنش واسه ، دارم دوسش چقدر بگم بودم نکرده

 دلداری و کردم گریه بازم ، کشید آغوشش تو رو من حرکت یه تو و نشست زانو تو روی داژیار

 ؟ گرده می بر من ی رفته پدر دلداری با مگه ؟ نداشت ای فایده هیچ داژیار های

 خبره؟ چه اینجا-

 و آیما ، نذاشت که بیام بیرون داژیار بغل از خواستم زن این بلند صدای با ولی کردم می گریه هنوز

 .ایستادن صاف که دیدم رو خانم طال

 :گفت ناله با خانم طال

 .رفت هم خان منصور بانو آیسو
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 زا بود عجیب چیز همه اینجا ، بود عجیب ؟ دیگه روستا یه خان برای ؟ کرد می گریه چرا خانم طال

 .خونه خود تا صاحبخونه

 :وگفت زد زل چشمام تو سرد خیلی بانو آیسو

 .کنی گریه خان بغل تو که نیومدی اینجا کنی جور و جمع رو خودت بهتر ولی میگم تسلیت

 وممعل ، نشست پیشونیش رو اخمی و موند مات هم داژیار ، گرفتم گر وضعیت این تو حرفش از

 .نداشت بزرگش مادر از رو حرف این انتظار بود

 :گفت عصبانیت با

 .کنید نمی درک رو شرایط انگار بانو

 :گفت جدی بانو آیسو

 .خوابیده همه خونه در که شتریه ولی چشیدم رو درد این منم

 اهکوت خونه این اعضای از کدوم هیچ جلوی نباید شرایط این تو حتی ایستادم صاف سختی به

 .اومد

 :گفتم سخت و سرد

 .بزرگتون عروس ارزونی خانتون اغوش

 : کردم اضافه طعنه با و

 .دردیتون هم از مرسی

 خودش به زود ولی خورد جا هم بانو آیسو ، نداشت من از رو حرف این انتظار ، بود ایستاده داژیار

 :گفت و اومد

 .هستی گستاخی دختر تو

 :گفتم داژیار به رو و زدم پوزخندی

 .خونمون برم باید من
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 زن خونه این تو نداشت هیچی اونم داد تکون رو سرش داژیار ، کردم تاکید باید ی کلمه رو و

 ؟ کرد نمی استفاده زنا این نشوندن سرجا برای قدرتش از داژیار چرا بود حاکم ساالری

 :گفت و گرفت رو بازوم ، بشم رد بانو آیسو جفت از خواستم و تکوندم رو لباسام

 واسه فقط ، نمیگم بهت هیچی پدرت خاطر به االن ، میدی رو گستاخیت این جواب برگشتی وقتی

 .میزارم روحش به که احترامی

 .ترسیدم ازش کنه فکر نباید و زدم زل چشماش تو

 .نداره حالش به توفیقی کنی پاره احترامم پرده اگه مرده دیگه االن-

 این درگیر رو فکرم که ندارم رو این وقت فعال ، کردم خارج دستش از حرکت یه با رو بازوم و

 .منتظرمن عزیزام و خودم ی خانواده ، بکنم خانواده

+++ 

 مقابل در بود شده واسم سریع خواب یک مثل چیز همه گذشت می عزاداری مراسم از روز سه

 جور و جمع و میشدم خیره روبرو به ساکت و سرد سنگ یک مثل ده های پیرزن های خوانی نوحه

 .بودم سپرده اومدم شهر از خاله دختر به رو مادرم کردن

 بیارم در سرم از رو رنگم مشکی شال که بردم دست ، شدن خارج خونه از مهمونا از دسته آخرین

 :گفت و تو اومد عجله با یاسمین که کرد باز رو سنجاق دستم

 .دارین مهمان خانم

 خالم دختر به ؟ وقتی این مهمان ، رفت باال مهیار ابروی ، رفت ساعت سمت به مهروز و من نگاه

 :گفتم یاسمین به رو و بستم لبنانی رو شالم باز و ببره اتاق به رو مادرم دادم اشاره سحرناز

 .کن راهنماییشون

 وقتی هرچند بودم ناخونده مهمانای منتظر من و شدن محو چشمام جلوی از مامان و سحرناز

 .نیست عجیب زیاد ناخوانده مهمان باشه عزا مراسم

 و ردک بغلم و اومدم سمتم به دیدنم با خانم طال ، ایستادم سرپاه ناخوداگاه من و شدن وارد مهمانا

 :کرد خوندن به شروع بلند صدای با
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 دونیایه بهئهم مهدهن بایهخ قهد

 نایه ێکهس هیچ ڵلهگه سهر ههتا

 ئاغایه ئهگهر نهێمسک ئهگهر

 گهدایه تهواو بونانی یاخود

 دایه زێلهپار قابیزى حهزرهت

 خوایه فهرمانى ێههربمر ێئهب

 ێب اهلل ڵرهسو هاوریى(بکر ابا)ک وه

 ێلهالب حهقى(عمر)حهزرهت وهک

 ێبهحیاب گهر(عثمان) ئیمام وهک

 ێب خودا رىێش( على) ئیمام وهک

 کایه وێن هاته ئهجهلى ڵگه له

 خوایه فهرمانى ێبمر ههر ئهبى

 ێب هىڕنه رێش وهک لهئازایهتى

 ێبڕکه دونیا گشت نهعرهتهی بهیهک

 ێبهرب بهحرههم رانى حوکم خوى

 ێب شهر سهرکردهى هتلهر وهکو یان

 دونیایه ئهم گشت ێبگر ێهساتب

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى

 ێواب زوراب وهک تهمهنى نوح وهک ێدریژب ئهگهر

 ێب الشۆپ دهبا کهمهنى گورزو
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 همهنىڵدهو به ێیڕبک دونیا بهدهنیگشت موو هه

 بهپایه پایه ئهروا مهرگ بهرهو

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى

 زوحاک ههروهکو ێب مڵزا ئهگر

 جاک بهخراپو نهدا ێگو ههرگیز

 خاک ژیر بنیته ههزاران ژىۆر

 تاک تهنیاو خوداى زاتى به قهستهم

 ئازایهََ  کورى ىڵب پیى عالهم

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى

 ێواب ئهیوبى صالحهدین وهک

 کرابى رزگار ئهو دهس به قودس

 برابى زار هه کورو سهد خاوهن

 ێناب رزکارى مهرگ لهدهست ههرگیز

 دایه رۆگ وێلهن ىڵمهنز دوایى

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى

 بهرکراوه به کهروحمان ئیمه

 دونیاوه نهێدی ژهوهىۆئهلهور

 دراوه خوا الى مردنمان ئهمرى

 دانراوهۆب مانیش ساتو کاتوو

 دوایه بهرهو کاروانمان امڵبه

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى
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 دونیایه ئالهم ێنامین کهس هیچ

 وایه ێب نهبوو تیا ێکهس ههروهکو

 خودایه تهنها ێبمین ئهوهى

 چیایه شاخو ههرچی ێئهب تهخت

 دایه ههموومان ریگهى له مردن

 خوایه فهرمانىََ  بمرى ههر ئهبى

 ادی که بود روز سه ، بودم شده سخت سنگ مثل من ولی کرد می گریه جو تاثیر تحت یاسمین

 احساس بی من اینکه درباره بقیه داره اهمیتی چه نداره ای فایده هیچ کردن گریه بودم گرفته

 فرن سه این جلوی اینجا ، دارم نگه تنهاییم برای رو اشکام میدادم ترجیح ، میزنن حرف هستم

 .بود بس دیدن رو کردنم گریه بار یه نیست ضعفم دادن نشون جای

 .کرد باز لب داژیار ، کشید بیرون بغلم از رو طال و اومد جلو مهروز اشاره با یاسمین

 .باشه آخرتون غم امیدوارم میگم تسلیت-

 :گرفت رو حرفش ی ادامه هانا

 .باشه عمرتون بقای خاکش

 زن یه از باشه نبایدم البته ، نبود ناراحت اصال پدرم مرگ از انگار ، نبود دوستانه اصال لحنش

 و نانداخت بهم نگاهی نیم مهیار و مهروز ، شد منقبض فکم.داشت انتظار میشه چی عقل شیرین

 :اومد حرف به من از تر زود مهروز

 .بشینید بفرمایید اوردید تشریف کردید لطف

 عزاداری این از بود برده آشپزخونه به رو کنان مویه خانم طال یاسمین ، نشستن مبل روی همه

 .بودم حیرت غرق عجیبش

 .نبود داخلش تاسفی احساس هیچ که لحنی با ولی اومد حرف به بانو آیسو

 .بود ناگهانی خیلی متاسفم پدرت فوت از-
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 .ندم رو جوابش نمیشد بودم من صحبتش طرف ولی زدم نیشخندی

 .مرسی-

 کس هیچ بودن کرده سکوت همه ، نگفت هیچی و کرد بهم نگاهی نیم داژیار ، بود گرفته لحنم

 اسهو میتونن حرفی چه داشتن دشمنی قبل روز چهار تا که خانواده دو ، نداشت گفتن برای هیچی

 .باشن داشته گفتن

 گردی؟ برمی کی کژال-

 ینا تو و االن حتی ، نمیشد آدم واقعا ، کرد نمی درک رو موقعیت اصال زن این ، شد منقبض فکم

 .نبود بردار دست موقعیت

 :گفت و داد خودش به تکونی مهیار

 .گرده برمی هفتم مراسم از بعد

 بهش ای غره چشم ، باش آروم یعنی که داد تکون سری ، انداختم مهیار به رو تیزم و تند نگاه

 :داد ادامه که رفتم

 لقاب غیر روستا اهالی و اقوال برای نبودش بشه ناپدید خونه از هفتم از تر زود اگه که میدونید

 .هست توجیح

 :گفت و کرد صاف رو صداش داژیار

 .میکنیم درک ما البته

 :گفت جیغیش جیغ صدای با هانا

 .حاملم من ؟ میکنیم درک ما چیو چی

 :گفت بهش تشر با بانو آیسو

 .هانا ببندی رو دهنت بهتره

 ، فتر ای غره چشم بازم نیش دیدن با و طرفم چرخوند رو سرش سریع بانو آیسو ، شد باز نیشم

 .کردم جورش و جمع سختی به
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 :داد ادامه سریع بانو آیسو

 .منتظریم هفتم مراسم از بعد ما

 خودش نمک رسیدگی کارها به و بمونم هفتم تا میتونستم که همین ولی نبود دوستانه چندان لحنش

 :گفت و گذاشت احترام ، داخل اومد مینو و شد باز در ، بود خیلی

 .اومده خدا کد

 ، وندچرخ می انگشتش رو همه زن این ، اخالق بد هانای و داژیار تبعیتش به و شد بلند بانو آیسو

 می امنگ ناراحت داژیار.میگذره چی نخودیش مغز تو بفهمم نمیتونستم حالش سرو اما پیر ظاهر از

 ؟بود ساکت انقد چرا ، میزد داد رو دلتنگی انگار داشتم آرومش نگاه به غریبی احساس یه کرد

 :گفت مینو به مهروز

 .کار اتاق به کن راهنماییش

 ردمک بسنده خالی و خشک تشکر یه به هانا از ولی کردم تشکر و خداحافظی داژیار و بانو آیسو با

 :گفتم و کردم بغل رو طال ، خانم طال دنبال فرستادم مینو و

 .خوبه حالم ناراحتی من واسه اگه ، میبینمت زودی به

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 .ناراحتم مادرت عشق و پدرت شدن پر پر زود واسه

 این پشت میتونست چی بودم سردرگم حرفاش از ، رفت بقیه دنبال سرعت به و شد جدا ازم و

 .باشه حرفا

 :گفت و گذاشت شونم رو دستی مهروز

 .باشه داشته ربط تو به که نیست چیزی نکن فکر زیاد

 امپی زنگ صدای ، کنم فکر کردم می سعی و نشستم مبل روی منگ ، رفت کار اتاق سمت به و

 . اومد گوشیم

 .کردم باز رو پیام بعد و کردم تعلل یکم.  خوردم جا هیرش اسم دیدن از
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 ئةوینداریه ئةمجـارةم دةردی کـارییة زامـم ، تةطبیرص یاران"

 "بص بفأص،دةرباز هةرطیزناتوانص بص بـاز نصضیری باریکة کؤترة

 است عشق اینبار،درد م درد چراکه کاریست من زخم! چارهای یاران)

 (گریزی راه نه هست پروازش مجال نه افتادهاست شاهین چنگ به کبوتریکه

 مونده گوشی ی صفحه روی مات نگاهم ، نداشت تجزیه یارای ذهنم ولی خوندم بار چند و چندین

 ؟ بکنه عشقش به اعتراف باید شده عوض چیز همه که االن چرا ، بود

 از ندایی ، بده توضیح میخوام ازش میزنم حرف باش بعدا ، اومد پایین چشمم ی گوشه از اشکی

 " نداره توجیه که عشق احمق " زد داد درونم

 توجیح عشق اگه ، شد فشرده مبل ی دسته با همزمان هم قبلم ، فشرد رو مبل ی دسته دستم

 ؟ باشم داشته دوسش منم نداره اشکالی یعنی ، نداره

 

 و دور و شد تموم هفت مراسم کردیم می فکر خونه اعضای بقیه یا من که چیزی اون از تر زود

 .بردیم می پی داشتیم پدر نبود و فاجعه به عمق به تازه ، شد خلوت برمون

 تنهاییم تو که اشکی قطره آخرین و گذاشتم شدم جمع لباس روی رو خانوادگی عکس قاب یه

 . خورد در به ای تقه ، باشه کژال کسی بی شاهد کسی نمیخواستم ، کردم پاک رو میریختم

 .بفرمایید-

 عقب به ، شد باز که در اون پی در و کشیدم عمیقی نفس ، بود خاموش اندازه بی صدام بغض

 ی چهره از رو رفتنم اخم ولی سنگین چند هر ، تلخ هرچند ، زدم لبخندی مهروز دیدن از و برگشتم

 .زدود بزرگم برادر

 خوبی؟-

 ازمب سخته واسم بگم که نچرخید دهنم تو مذهبم ال زبون ولی دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 .هست اتفاقی چه رفتن دوباره این پی در ندونم و برم سخته واسم ، اینجا از رفتن

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش
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 .میگذره

 .باشم قید بی کردم سعی و انداختم باال شونه

 .باالییه اون دست آسونش یا سخت ولی گذره می اره-

 .نشست تختم روی ، گرفت فاصله ازم و زد نیشخندی

 .قرار بی مامان-

 .کشیدم آهی و بستم رو ساکم در ، هست تر قرار بی من دل بفهمه که بود کی

 .هستین پیشش شما-

 ای بارداریش و هانا ، انتظارمه در چی برم که بار این نمیدونستم ، شد فشرده تر سخت باز قلبم

 :دادم ادامه و زدم لبخندی...عشق شاید و مشخصش نا اخالق بانو آیسو

 .داداش سنگینه مسئولیتت

 :گفت و زد چشمکی مهروز

 .برگردی تو وقتی تا البته

 :داد ادامه و کرد بغلم ، اومد سمتم به و شد بلند

 .برگردی تو منتظریم ما ی همه

 رو مساک مهروز ، بیارم زبون به رو گذشت ذهنم تو از که فکری نمیخواست دلم ، گرفتم گاز رو لبم

 ریهگ با مامان ، بود گرفته رو مامان بازوی زیر مهیار ، رفتم پایین ها پله از تر جلو من و برداشت

 .کردم بغلش و رفتم سمتش به ، کرد می نگام

 . مامانم گردم برمی من-

 :گفت فین فین با مامان

 .رفتی نمی کاش

 :گفتم اروم گوشش در.کرد حمله گلوم به بازم بغض ، واسم جمله این بود سنگین

 .میزنم سر بهت میا ولی نمیشه که میدونی
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 :گفت نفرت با

 .بزارن رفته فرنگ خان اون و ها عجوزه اون اگه

 از یعنی ، نداشتم دوست رو داژیار به توهین چرا دونم نمی ، نشست پیشونیم رو ریزی اخم

 بود؟ عشق خاصیت

 مراقب و نکنه اذیت رو کسی خواستم ازش تر بزرگ مادر یه مثل و کردم خداحافظی مهیار با

 .نشد نزدیک دیگه و بود ایستاده گوشه یه سخت و سفت مهروز ، باشه موژان

 نمک نگاه رو سرم پشت که این بدون و برداشتم رو ساکم و زدم خونه اعضای تک تک به لبخندی

 .بیرون زدم خونه از

 هی ؟ داره دنبال به رو برگشتی چجور رفتنم این ؟ دارم رو پیش چی دونم نمی رفتم که بار این

 تادو مامانم قول به بزارم که نیستم آدمی من میدونم خوب رو چیز یه ولی ؟ بد یا خوب برگشت

 نای ، بودم قاتل زاده خان یه من قبل دفعه اگه ، بدن شکستم برگشته فرنگ از خان یه و عجوزه

 .خان کژال ، خانم یه من که بفهمن باید روستا دو هر بار

 

 که گذاشتم ای خونه تو پا و شددم رد ورودی در از گلبهار فریاد و داد صدای به توجه بدون

 .میزد رقم رو من سرنوشت

 میکنی؟ داد بی و داد چته باز گلبهار-

 ینا با ، نشست لبم رو لبخندی ، بود ندیده رو من هنوز انگار ، اومد سمت اون از بانو آیسو صدای

 ....بد یا خوب شرایط وفق بر کرد برخورد خودش مثل باید زن

 دزخن.پو.بیخود های هوار و داد کنم عرض چه که صدا ، کشید بیرون افکارم از رو من گلبهار صدای

 .کرد خوش جا لبم گوشه

 تنیس حالیش اصال ؟ داخل میاد انداخته یابو عین و سرشو برگشته باباش خونه از دخترِ این-

 بگم؟ خانم یا آقا به کن صبر میگم بهش

 دیده رو من تازه که رو بانو آیسو نگاه سنگینی ، دادم رو جوابش خونسرد و چرخیدم پا پاشنه روی

 .میکردم حس خودم رو بود
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 رو من نره یادت گوشت تو کن فرو ، یک این ، بزنی حرف چطور من با باید نمیدونی که تویی یابو-

 یدمم پس جواب بهشون خودم من باشی خانم یا آقا نگران نمیخواد تو هم نکنی،دو قاطی خودت با

 .خونشون تو اومدم اجازه بی که

 رو هیچی عاشقونه پیام یه ، دادم نسبت هردوشون به رو خونه و گفتم طعنه با رو آخرم ی جمله

 انتزیف من ، کنه عالقه ابراز داداشش قاتل به بیاد و باشه مرد باید داژیار ، کنه عوض تونست نمی

 .دارم خواستگاری واسه خودمو های

 رو لبخندی ، پوزخندم جای و بود خیره گلبهار و من به تفاوت بی که بانو آیسو سمت کردم رو

 .یمیش داشتنی دوست وحشی جذاب یه لبخند این با میگفتن دوستام زمانی یه که نشوندم

 .بانو میشه عرض سالم-

 :گفت بده رو سالمم جواب اینکه بدون و کرد برنداز رو پام سرتا بانو آیسو

 .پوشیدن لباس تو دادی رویه تغییر

 از لبخند ، شدم تفاوت بی خودش مثل ، بودم پوشیده که بود ای تیره شلوار مانتو به منظورش

 .کردم نگاه بهش میمیک بدون و کنار رفت صورتم

 .دارم عزا-

 .داد تکون رو سرش

 .اومدی بگو هانا و داژیار به بعد ، کن عوض رو لباست اتاقت تو برو-

 به گاهن با برگشتم گلبهار سمت به ، رفت خونه کتاب سمت به باشه جوابم منتظر اینکه بدون و

 .بود زده زل بهم نشسته خون

 هنوز؟ هست حرفی-

 :گفت میبارید ازش تنفر که لحنی با

 .میگم بهت بعدا

 :گفتم و بغلم زیر گذاشتم رو دستم و باال پرید ابروم

 . بشمر غنیمت کوچیکم فرصت همین ، ندارم تو حرفای واسه بعدا وقتی من
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 .شد پیدا خانم طال کله و سر که داشتم و بدتری حرف انتظار ، بده رو جوابم اومد گلبهار

 اومدی؟ کی عزیزم آی-

 رفت؟ کجا و رفت کی اون نفهمیدم و شدم رد گلبهار از تفاوت بی

 :گفتم و کردم بغلش و خانم طال سمت رفتم

 .بود شده تنگ واستون دلم ، اومدم تازه

 شاید ، شد سرازیر سمتم به آیما و مینو های پرسی احوال سیل و آشپزخونه تو رفتیم خانم طال با

 همه زا ریلکس خیلی و نشستم صندلی رو ، بودن خونه این زنای ترین داشتنی دوست زن سه این

 سیک نداره دلیلی ، بود اتاقم تو واسه پدرم کمبود احساس و ضعیف روحیه ، زدم حرف باشون چیز

 از میکشه چی میدونه خودش فقط شبا و میجنگه زندگی با مردونه روزا که دختر یه ضعف از

 .بفهمه چیزی اش دخترونه احساسات

 

 ، کنه ساطع زندگی از رو هرکسی بود ممکن چشماش خشم که کردم نگاه دختری به آینه تو

 چند همش ، کشیدم کشیده خاک میز روی دست و گرفتم آینه از چشم ، زدم خودم به پوزخندی

 دختر از و خاکا اون از اهمیت بی ، بود نزاشته اینجا پاشو حتی کس هیچ انگار ولی نبودم اینجا روز

 یسوآ ، داژیار رو کردم می متمرکز رو فکرم باید اوردم در رو گوشیم کیفم توی از ، شدم رد آینه تو

 .حامله ی عفریته اون تر مهم همه از بانو

 بودمش ندیده هنوز ، خوندم رو داژیار پیام باز ، کردم باز رو گوشی قفل و کشیدم دراز تحت رو

 غلطی ، بشه حل اعصاب جنگ بدون چی همه شاید باشه اون اگه ، میشدم روبرو باش باید ولی

 اژیارد حاال:  میپرسید بود بابا اگه شاید خندیدم ریز ، نبود مشخص هم خودم با تکلیفم ، خوردم

 بد؟ یا خوبه

 .سهرابه داداشه حیف ولی خوبه داژیار معلومه خب:  میگفتم چی من ، زدم تلخی لبخند یادش با

 رو بمل باشه؟ آشغال سهراب مثل داژیارم ممکنه یعنی....نشستم صاف گذشت ذهنم تو که فکری از

....  منبود بشو آدم من ولی نکنم توهین بهش مرده که حاال گرفتم می یاد باید ، بودم گرفته گاز

 میدادم انجام که کاری به حواسم ، گذاشتم کمد تو رو لباسام و شدم بلند و کشیدم آهی

 و یدمکش بیرون مشکی شلوار و مشکی بلند تونیک دست یه و کمد تو چپوندم رو لباسا....نبود
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 اتاق از ، گذاشتم تختم بالشت زیر و گذاشتم سایلنت رو گوشی ، انداختم سرم رو شالم ، پوشیدم

 االب خانم طال و بود کردن درست غذا مشغول مینا ، رفتم پایین یکی دوتا رو ها پله و شدم خارج

 .کنه چیکار میگفت بهش و بود ایستاده سرش

 خانم؟ طال-

 :گفت و سمتم برگشت

 .دخترم بله

 نا لبخند گذشت ذهنم تو که فکری از ، بودن مهربون زن این دختر بود بخش لذت چقدر

 .نشست لبم رو خودآگاهی

 .روزنامه با کن پاک چوب و کن پاک شیشه-

 :گفت حین همین تو و اورد در واسم کن پاک چوب و کن پاک شیشه و رفت کابینت یه سمت به

 .بردار برو ، هستن کار اتاق میز رو دیروز ها باطله روزنامه

 ، کار اقات سمت به برگشتم بعد ، گذاشتم اتاقم تو بردم و برداشتم رو تیکه دو اون و کردم تشکر

 هیچ بودم اومده وقتی از چون ، نداشتم رو داژیار و هانا بودن خونه انتظار ، کردم باز و در هوا بی

 تاقا در دم کرد می نگام و سمتم بود برگشته که متعجب داژیار دیدن از ولی بودم ندیده رو کدوم

 .ایستادم مات

 .من طلب یکی-

 زما دربارش رو بدی فکر هر داژیار داشتنی دوست لبخند و ناگهانی برخورد ، شدم مسلط خودم به

 :پرسیدم و گذاشتم داخل قدم یه.بود شده تنگ واس دلم ، کرد دور

 طلبت؟ چی

 :گفت و خندید ریز

 .اتاقت تو بیام نزده در اینکه

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 .نیستی خونه کردم فکر
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 :گفت و داد ای تکیه صندلیش به

 .بود خوبی سورپرایز حال هر به

 و دادم چینی دماغم به ، کرد می نگام و بود داده تکیه قید بی ، گذاشت سرش زیر رو دستش

 .برداشتمشون کردم دست و رفتم میز سمت به ، دیدم هارو روزنامه و گردوندم چشم

 .هیچی که هم اجازه-

 .نداری الزم هست باطله-

 :گفت و باال داد ابروشو

 هست؟ باطله مطمینی

 .نه-

 :گفتم و نباختم رو خودم ، بود امروز همین مال کردم نگاه تاریخشون به و

 .دارم الزمشون من هرحال به

 .انداخت ای موشکافانه نگاه و گذاشت میز روی و اورد در سرش زیر از رو دستش

 خوبی؟-

 دختری همچین من ولی بدم رو جوابش و بشم سفید و سرخ میخواست دلم ، خوردم جا سوالش از

 دوسش من یا داره دوسم که باشه کسی داژیار نبود مهم ، بودم راحت زیادی یکم نبود

 .نه صد در صد بودم؟؟ خوب....دارم

 .اره-

 .زد لبخند

 .خوبم منم ، شکر رو خدار-

 :گفتم جانب به حق

 .خوبی هانا وجود با ، معلومه کامال

 :گفت و کرد ریزی اخم
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 .داداشمه زن اون

 .کنی ازدواج باش قرار توام-

 .داد تکیه باز و باال داد ابرو

 .گفته کی-

 :گفتم تخس

 .هانا

 .کرد نگام بر و بر

 .هانا از تر موثق منبع-

-.... 

 .کن ازدواج میخوای هرکی با نکن ازدواج اصن خوب-

-..... 

 :گفتم ناله با. اش خیره نگاه از شدم پاچه و دست یکم من و باال داد رو ابروش

 .چه من به اصن خب

 داژیار توسط کردنم مسخره حس از که ای غره چشم به داد رو جاش پاچگیم دست ، خنده زیر زد

 .سراغم بود اومده

 .بخندی آب رو-

 .کژال بانمکی خیلی-

 .ایش-

 .بایستم جام سر شد باعث صداش ، برم که برگشتم و

 .نیست ازدواج واسه اون و من بین هم قراری ، ندارم هانا به ای عالقه من-
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 چیهی و موند پنهون دیدش از لبخندم ، بودم داده گوش حرفش به سمتش به برگردم اینکه بدون

 :گفتم لب زیر.  دادم تکیه در به و بستم و در ، بیرون اومدم کارش اتاق از فقط و نگفتم

 باشه؟ حرف این از بهتر موقعیت این تو تونست می چی

 .دست صاحب بغل تو شدم پرت و گرفتم دستی ، اتاق تو بشم پرت بود نزدیک و شد باز در

 

 نگاهش تو نگاهم و بدم تکونی خودم به نمیخواست دلم.  بود گوشم تو آرومش ی خنده صدای

 یرونب بغلش از باید ولی بودم افتاده گیر موقعیت این تو که کشیدم می خجالت ازش ، بیوفته

 :گفت و گرفتم تر سفت که دادم تکونی خودم به ، میومدم

 .حاال بودی

 ناال اینکه واسه نخورد تکون اصل اون و حرکتم بود اروم خیلی ، شکمش تو زدم دست پشت با

 .کنم فرار و بزنم کتکش بودم حاضر نشم چشم تو چشم باش

 .باشه تر محکم ضربت باید نداره فایده-

 .نیومد دلم ولی بزنم محکم که جلو کشیدم رو آرنجم

 .دارم کار برم باید-

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به رو دهنش.لرزید می صدام

 .میرسی کارت به بعدا

 :نالیدم اروم

 .داژیار

 .جونم-

 نشسی رو سرم و بخورم چرخ خواست دلم ولی نبود اصال ، نبود مناسبی موقع االن ، لرزید قلبم

 بودنمون باهم واسه سدی هیچ بعد ، خودم از ، ازش بشم مطمئن کامل باید ، نه االن ولی بزارم

 .نمیگم دروغ داداشش درباره من فهموندم بهش وقتی ، زدم کنار کامل رو هانا وقتی ، نیست
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 ضربان به توجه بی و برگردم عقب به اینکه بدون و کردم آزاد رو خودم من و شد شل دستاش

 و ماتاق تو کردم پرت رو خودم ، اتاقم تا کرد بدرقم نگاهش سنگینی ، شدم دور ازش قلبم باالی

 شتگذا قلبم رو دستم ، افتاد زمین رو دستم از ها روزنامه. کردم قفل و در سریع ، دادم تکیه در به

 :گفتم لب زیر و

 .میگذره بهم داره چی میفهمه تو صدای از االن ، نزن تند انقد ، باش اروم

 رو تنیش بگه بهم یکی داشتم احتیاج واقعا ولی بشم مسلط خودم به تا کشید طول دقیقه چند

 .کن جمع

 دلم ، شدم مطمئن اتاق در بودن قفل از دیگه بار یه و برداشتم رو روزنامه زمین رو از شدم خم

 ندهب بود تر ساکت خودم از ، گوشیم سراغ رفتم ، بشم گیر قافل کس هیچ حضور از خواست نمی

 تمبرداش رو ستم هت و شدم بیخیالش....شد نمی دیده پاسخی بی تماس هیچ...پیامی هیچ....خدا

 ودنب مهم واسم اصال واقع در ، کردم پلی رو یکی و رفتم قدیمیم آهنگای لیست تو ، زدم بهش و

 مرتب وچی همه سریع خیلی....نکنم فکر بهش و باشه درگیر یکم فکرم میخواستم...  میخونه چی

 از کردم ساعت به نگاهی ، اوردم در گوشم تو از رو ست هت ، دادم انجام رو گیری گرد و کردم

 وت گـُه ، داشتم گرم آب دوش یه به احتیاج شدیدا.بودن خواب همه حتما ، بود گذشته ظهر از بعد

 ، ببینش هانا نمیخواستم ، بالشتم زیر دادم هل باز رو گوشی.نداشت دوش یه که اتاق این

 .راهرو تو مشترک حموم به رفتم و برداشتم لباس.میدوئونه موش جوری یه میدونستم

 

 ایموه نمیخواست دلم اصال ، ببندمش و اتاق تو برم تا حوله تو پیچیدم و کردم خشک رو موهام

 .میرفتم اتاق سمت به اطرافم به توجه بی و بستم حمومو در ، ببینه آسیبی بلندم

 گذشت؟ خوش بخیر،تعطیالت رسیدن به به-

 خود به برسه چه میزد بهم رو حالم صداش حتی ، دادم فشار بهم رو دندونام ، ایستادم سرجام

 نهآی یه بودم ایستاده که جایی ، ندادم کردن نگاه عقب به و برگشتن زحمت خودم به. عوضیش

 جلو شکم و نمیومد بهش اصال که مسخرش رنگی لباس اون با رو هانا که بود روبروم تقریبا

 .میدیدم اومدش
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 هک گرفتم این بر رو فرض من ولی نه؟ یا داره دید من ی چهره به هم هانا که نبود مشخص دقیق

 .نشوندم لبم رو لبخند یه و زدم رو بیخیالی نقاب و میبینه و من

 .بود خالی تو جای آره-

 :پرسید تعجب با

 بود؟ خالی بابات مراسم تو من جای چرا وا

 .من بابای نه بودی تو خاک زیر بره داشت رو لیاقتش که اونی چون-

 ازش و زدم پوزخندی برزخیش ی چهره به آینه تو و نشدم هاش دهنی بد و جیغاش جیغ منتظر

 . شدم دور

 شکمش یاد دوباره ، میشد حل مشکالت از خیلی مطمئنم کنم ادب رو زن این میتونستم اگه

 .دبو کرده وجود اعالم موقع به خیلی ولی بشه بزرگ بود قرار پدر بی اینکه با بچه افتادم،این

 یفتعر به گاهی و خانم طال کمک پایین رفتم ، انداختم سرم رو شالم و زدم کلیپس یه رو موهام

 انمخ طال و بود گرفته اش خنده هم آیما خود ، میخندیدم بلند بلند گلبهار کارای از آیما کردنای

 جاک تا صدامون که نبود مهم واسم اصال ولی تر آروم و بیرون میره صدامون میگفت خنده میون

 .بره هست قرار

 هستن؟ دار عزا هنوز خونه این رفته یادتون اینکه مثل-

 چرا نمیدونستم ، ماسید لبم رو لبخند ایستاده کمر به دست گلبهار دیدن از و عقب به برگشتم

 . بود سخت انقد زن این از نفرتم کردن پنهان

 :داد ادامه من به رو تر جانب به حق گلبهار

 .پوسیدن نکرده شروع بابات کفن خاک هنوز تویی مخصوصا

 ، ردک می نگاه بهش اخم با خانم طال و پایین بود انداخته سرشو آیما ، بود طعنه سرتاسر لحنش

 :گفتم و کردم دستی پیش که روبده جوابش خواست خانم طال

 یدار انتظار که شدن زنده کردی گریه تو مگه میشن؟ زنده خان سهراب و پدرم نخندیم ما یعنی

 ؟ باشیم تو مثل ماهم
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 :دادم ادامه تمسخر با و

 .بود نبودش در تو سود ، باشی کرده گریه خانت واسه تو دارم شک هرچند

 مداو مینا صدای ، کرد نگام اخم با و گرفت رو هانا به خدمتیش خوش به مستقیمم غیر ی اشاره

 غذا میز روی که برداره رو میز روی بشقابای و بشه خفه گلبهار شد باعث شده وارد در از تازه

 .بچینه بیرون خوری

 :پرسید تعجب با مینا

 بود؟ چش این وا

 دادن جواب از و انداختم باال شونه ، داد ادامه ساالدش کردن درست به خانم طال و خندید ریز آیما

 .شد دیسا تو برنج کشیدن مشغول و گفت " استغفرااهلل " لب زیر ، گذشتم مینا به

 رو شده آماده ساالد ، گذشتم ازش و زدم بهش چشمکی دیدم که رو نگاهش ، کرد بلند سر آیما

 .شدم خارج آشپزخونه از و برداشتم

 به و گذاشتم میز روی رو ساالد ، نبود داژیار از خبری و بود نشسته سالن تو بانو آیسو کنار هانا

 بانو وآیس که آشپزخونه تو برگردم میخواستم ، نذاشتم محل بود میز چیدن مشغول که گلبهاری

 .کرد صدام

 :دادم جواب خوشرویی با و گذاشتم لبم رو لبخندم

 .بانو آیسو بله

 سرووضع داره عادت زدن حرف از قبل همیشه شدم متوجه ، انداخت پام سرتا به نگاهی بانو آیسو

 موزی لبخندم نه؟ یا میندازه هم هانا تیپ به نگاهی که شد سوال واسم ، کنه چک رو مخاطبش

 .شد

 .کن صدا شام برای رو داژیار-

 :گفتم و گذاشتم هم رو چشم

 .چشم
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 کردن صدا برای خودم زیری به سر این و بانو آیسو نثار که نبود ری و دری دلم تو البته

 .داژیار،نکنم

 بگم در پشت از و بزنم در کافیه فقط کردم یادآوری خودم به و کردم آزاد رو شدم حبس نفس

 .بشم چشم تو چشم باش نیست نیازی اصال ، آشپزخونه تو برم و هست آماده شام

 در ارهدوب ، بودم نکرده صبر زیاد منم البته ، نیومد جوابی ، شدم جوابش منتظر و زدم در به ای تقه

 :فتمگ کشیدن نفس ای ثانیه بدون و کردم ردیف هم سر پشت کلمات و نموندم جواب منتظر و زدم

 .هستن منتظرتون پایین ، هست آماده شام

 . برم که برگشتم و کشیدم ای آسوده نفس

 .وای-

 ونمنمید که برگردونم اول حالت به رو ام شده گرد چشای کردم سعی و قلبم رو گذاشتم رو دستم

 .بودم موفق چقدر

 .بود شده خیره من به همیشگیش لبخند با بود جیبش تو دستاش ریلکس خیلی اما داژیار

 ؟....شاید یا بری؟ که زدی حرف تند انقد کرده دنبالت کسی-

 ، بشم روبرو باهاش باید چی که باالخره ، اوردم دست به رو خونسردیم ، زد وار طعنه لبخند یه و

 .فردا یا االن داره فرقی چه

 .بخورم غذا پایی برم میخوام و گرسنمه فقط نه-

 :گفت شیطنت با و داد تکون رو سرش

 .نمیخوردم شام بودم تو جای من

 وای ؟ شدم چاق من یعنی چی؟ یعنی ، کردم تجزیه رو حرفش ، رفت و برگردوند روشو و

 . بودن ای ماهیچه و سفت طور همون هام پهلو و شکمو به زدم دست...خدایا

 قتیو کرد می نگام خنده با و بود ایستاده اول ی پله روی که داژیار به خورد چشمم ، کردم بلند سر

 .رفت و زد چشمکی ، دید رو من عصبانی نگاه

 :گفتم لب زیر
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 .حرفت این با میکشمت

+++ 

 دن؟نش تکرار باز چرا ، کردم می فکر شنیدم می قبال که هایی صدا به و بودم نشسته اتاقم تو

 اب بودم شده خسته خیلی...کردم ولو تخت روی رو خودم و کشیدم آهی ؟ بودن بودنم قاتل توهم

 .باشم خونه این تو باید دیگه ماه سه نزدیک فهمیدم سرانگشتی حساب یه

 رو محاسباتم همه داژیار رفتار ولی باشم خان...باشم بد...باشم خودم که بودم برگشته اینکه با

 ؟ بود خوب چرا نمیدونم ، بود ریخته بهم

 کنم؟ چیکار باید دقیقا من بگیریم فاکتور خوب داژیار از اگه خوب

 هب عفریته ی بچه و گذشت می زدن بهم چشم یه تو ماه سه کردم آرزو دلم تو و بستم چشمامو

 ...اما...میومد دنیا

 ...خودشه...نشست لبم روی تری شیطانی لبخند ، گذشت ذهنم از که شیطانی فکر از

 ...خوابیدم و بستم چشمامو آرامش با بار این

+++ 

 

 .بخیر صبحت دینا سالم-

 :گفت و زد بهم داشتنی دوست لبخند گردش صورت اون با دینا

 .بخیر شماهم صبح خانم کژال سالم

 :گفتم و گذاشتم دهنم تو و برداشتم خیار تیکه یه

 خورده؟ صبحانه خانم هانا

 برای من مگه ولی بود کرده تعجب بپرسم سوال هانا کارای از من اینکه از ، کرد نگام تردید با دینا

 بودم؟ نیومده اینجا هانا به کمک
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 یخیالب اونم ، پرسیدم رو سوالم بازم و گذاشتم شونش رو دست و انداختم باال دینا برای ای شونه

 :گفت و شد کنجکاویش

 .اتاقش تو میبرم براش بشه بیدار وقت هر ، نشده بیدار هنوز نه

 :گفتم و کردم باز رو یخچال در

 .میکنم آماده رو خانم ی صبحانه من امروز

 ...کژال اما-

 :گفتم و اوردم در و شیر

 نیستم؟ اینجا هانا به کمک برای من مگه ، نداره اگر و اما

 :دادم ادامه ، بود شده خشک دستش تو چاقو ، کرد می نگام تردید با

 .ندارم کشتن آدم قصد من ، برس کارت به

 ربام کنار خامه یکم و ریختم شیر لیوان یه ، گذاشتم سینی یه تو رو تازه سنگک نون و مربا

 .ندیدم رو پنیر ، یخچال تو برگشتم دوباره ، گذاشتم

 کجاست؟ پنیر دینا میگم-

 :پرسیدم کنجکاوی با ، بود کشیده کار از دست و بود من به کردن نگاه مشغول تعجب با دینا

 خوردن؟ صبحانه هان داژیار و بانو آیسو

 :پرسید تردید با و داد تکون آره ی نشونه به رو سرش

 هست؟ خانم هانا برای صبحانه سینی این

 .دیدم رو پنیر ، کردم میز اطراف به نگاهی

 .اره-

 .کردن صبحانه برای گوجه و خیار و پنیر و نون هوس گفتن دیشب ایشون اما-

 :گفتم و دادم ادامه کارم به توجه بی
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 .نندازین زحمت به رو خودتون شما ، میخورن ببرم براشون هرچی من

 منتظر و چیدم سینی تو رو همه ، گالبی و سیب ، برداشتم تازه ی میوه و یخچال سمت برگشتم باز

 . بشه بیدار هانا شدم

 .دادم رو جوابش سر با ، کرد سالم و داخل اومد آیما که بودم خوردن صبحانه سرگرم

 کردی؟ آماده رو خانم هانا ی صبحانه دینا-آیما

 :گفتم و دادم جواب من بده جواب دینا اینکه از قبل

 .میبرم براشون من

 ، مبرداشت رو سینی و کردم رها نیمه نصفه رو خودم ی صبحونه ، هردو متعجب چشمای مقابل در و

 تحمل قابل غیر هم خیلی ولی میزنه عقل شیرین هانا که درسته دادم دلداری خودم به دلم تو

 .نیست

 .بفرمایید بگه نداشت شعور یکم ، کردم باز و در هانا تو بیا صدای با و زدم در

 :پرسید تعجب با

 میکنی؟ چیکار اینجا تو

 :گفتم و گذاشتم تخت رو سینی

 ، باشه من نظر زیر باید خوردنتون غذا پس ، زایمانتون زمان تا باشم شما مراقب من بود قرار

 ایدب حامله زن از میدونم و خوندم حداقل کتاب دوتا ولی نیستم زایمان و زنان پزشک من درسته

 .داره چی به احتیاج بدنش و کرد مراقبت چطور

 ایدش ، بود تغییر همه این دلیل دنبال اونم احتماال ، من به بعد و کرد نگاه سینی به تعجب با

 من رت سریع هرچه آزادی میدونم و نیستم و نبودم خنگ من ولی نفهمه که باشه خنگ انقد خودش

 .هست هانا دل اوردن دست به توی خونه این از

 :گفتم و کردم اشاره سینی به

 .بده گوش منم حرفای به و بخور رو صبحانت

 :دادم ادامه. کرد می نگام غیض با و بود نشسته پیشونیش رو اخمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

183 

 

 نمم اینجوری ، بیاد دنیا به سالم بچه اون میخوام فقط ، ندارم رو کشتنت قصد من راحت خیالت

 .دادم انجام پدرش به نسبت رو دینم

 میشه؟ پاک خونش کنی مراقبت اش بچه و من از میکنی فکر یعنی-

 .زدم لبخندی ، بود مشهود کامال صداش تو حرص

 نیستم؟ اینجا کار همین برای من مگه-

 دنبال برم باید ، بخورن دردم به جا یه ادبی های آرایه این کردم نمی فکرشم...انکاری استفهام

 نیرپ کارد با و برداشت حرص با رو نون تیکه یه.کردم اشاره سینی به ، انتگرال و مشتق کاربرد

 .روش کشید

 چایی خوردن از غذا از بعد دوساعت و غذا از قبل ساعت یک پس ، داره آهن به احتیاج بدنت-

 شش االن تو هرچند ، کنی مصرف نباید دار کافئین غذایی مواد و قهوه همچنین کن نظر صرف

 .میکنم یادآوری دارم فقط من ، باشه گفته بهت رو اینا باید پزشکت و هستی ماهه

 چشماش ، کرد نگام و گرفت باال رو سرش ، بود اش قهوه هرشب خوردن به مستقیمم غیر اشاره

 دهشاه خدا ولی بشم وارد باش دوستی راه از داشتم سعی بیشتر واقع در ، بود نشسته خون به

 :گفتم و کردم تر آمیز مسالمت رو لحنم.نیست آدم خودش

 خوبی و خیر به مدت این بزاریم و بریزیم دور رو ها کدورت بیا ، نداریم دشمنی باهم تو منو هانا

 .بشه تمام

 تغییر و اتکلم این گفتن بفهمه تونست نمی کس هیچ ، گرفتم جلوش آشتی ی نشونه به رو دستم

 هب انگار ، بود دلش اوردن دست به چیز ترین مهم ولی بود سخت چقدر زن این جلوی دادن موضع

 .بود مشکالت از خیلی حل کلید هانا دل اوردن دست

 نکنم؟ قبول تورو صلح من اگه-

 و حرفش از گرفت حرصم ، بود دراز هنوز من دست ، گذاشت بغلش زیر رو دستاش

 .انداختم باال شونه و زدم لبخندی.حرکتش

 .هست بس آتش فقط این-

 :گفت و گذاشت دستم بین و اورد جلو اروم اروم ، کرد شل رو دستاش و داد ابروهاش بین ای گره
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 .زایمان بعد تا فقط

 :کردم تکرار

 .زایمان بعد تا فقط اره

 شغولم باز اون و کردم ول رو دستش. نمیبینیم همو بخواد خدا بعدش دیگه البته " گفتم دلم تو و

 :دادم ادامه من و شد خوردن

 .نخور رو ضروری غیر هرچیز ، کن محدود خشکبار و مغز انواع به رو هات وعده میان

 احساس ، گفتم ، بودم خونده و بودم شده بلند خودم زود صبح از و بگم بهش بود الزم که هرچی و

 .بودم شده نزدیک قدم یه چون ، داشتم خوبی

+++ 

 :گفتم اروم گوشش در و کشیدم اسب یال به دستی

 .ظهر از بعد تا باش همینجا پسرخوب افرین

 ، رو محبتت ، کردن می درک رو حرفت ، بودن موجودات ترین زنده من برای همیشه ها اسب

 . هستن احساساتی موجودات ها اسب گفت میشه کل طور به ، رو خشونتت

 مک بود نگذشته هم روز چهل هنوز وقتی پدرم فوت غم از چیز هیچ هرچند ، بودم شده همیشه مثل

 ودمب کرده درست هانا با که خوبی ی رابطه منکر نمیتونستم ، کژال بودم شده من ولی کرد نمی

 رو منفرت سختی به وقتا گاهی ، بود من خونی دشمن که هانایی با آروم العاده فوق ای رابطه ، بشم

 ای رابطه ، بود عادی چیز همه بود که هرچی ولی کردم می پنهان شکمش درون ی بچه و اون از

 همون و بانو آیسو با آرومم رفتار ، باردار هانای از اندازه از بیش های مراقبت و داژیار با عادی

 .بود عادی چیز همه خب ، گلبهار به نسبت اولیه خشونت

 . شمردم درمونگاه تا رو هام قدم و اومدم پایین اسب از

 ...سیزده

 ...چهارده

 ...پونزده
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 ...آخر قدم و

 ، میدادم انجام صحیح نحو به رو کارام و اینجا میومدم دوباره که بود روز ده ، کردم باز و در

 به من اومدن ، باشم داشته کس هیچ به دینی ، برم ده این از میخواستم که موقعی نمیخواستم

 .داژیار و من بین بود داد قرار یه ، ده مردم و هانا به کمک و اینجا

 دکتر خانم به به-

 تهنوش رو نوبتا که دفتری سمت به و دادم اشاره روستایی مرد تا سه به و زدم امین به چشمکی

 :گفت محبت با میداد فشار رو پدرش دست که ای بچه دختر به و خندید اروم ، رفتم بودم

 .ببینه رو دستت عمو بزار

 فهکال کم یه امین ، نزاشت و شد قایم پدرش پشت بچه دختر ، بود اطراف به حواسم چشمی زیر

 .هست بچه این با زدن کله و سر مشغول وقته خیلی بود معلوم ، بود

 :گفت بود نشسته پذیرش میز پشت که پسری به رو کردی به و عصبی پدرش

 نیست؟ اینجا زنی پرستار هیچ یعنی

 هرسه ، همراهش مرد دو و شدم خیره مرد به و برداشتم قایمکی کردن نگاه از دست کنجکاوی با

 .بود شده کالفه هم داوود ، بودن داوود جواب منتظر

 .امروز نیستش پرستارمون بگم بار چند-

 :پرسیدم و نزدیک رفتم

 شده؟ چی

 .رفتم سرش پشت منم ، رفت اتاقش سمت به بود کالفه امین

 .بیاد زن یه بگو بزنی دست بهش تو نمیزارم میگه و اورده دخترشو مرتیکه این هیچی-

 رو دندونشون چطور مردم این پس ، نبود سالشم ده شاید دختر اون ، شد گرد تعجب از چشام

 دستور داژیار و بودم روستا یکی اون خان دختر من ؟چون...ترسشون از نکنه...من؟ دست میدادن

 ؟..بود داده

 دیگه؟ میکنی شوخی-
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 .شدم دخترش و مرد نزدیک و زدم بیرون اتاقش از ، داد تکون نفی ی نشونه به رو سرش

 گفتمک دختربچه به رو ، نتوپم مرد به داشتم سعی ، شدم نزدیکش لبخند با

 ببینه؟ رو دستت خاله میشه عزیزم

 رو من کنم فکر ، شدم خیره بهش اخم با ، من به پدرش و کرد پدرش به نگاهی تردید با دختر

 تربیش اخمام صحنه دیدن از من و جلو اورد رو دستش بچه دختر و جلو کشید رو دخترش ، شناخت

 ؟ نکنه اش معاینه مرد پزشک یه ولی بکشه زجر دخترش بود حاضر چطور پدر این ، رفت هم تو

 .بود خورده بخیه بیستا نزدیک شاید که داشت عمیقی پارگی دختر دست

 :گفتم بچه دختر به رو و کنار گذاشتم ام چهره از رو اخم

 چیه؟ اسمت خاله

 :گفت بغض با

 .ژیانا

 :گفتم و کشیدم بیرون بود زده لچکش از که پالش و پخش موهای روی دستی

 .ببینه رو دستت خاله تا بیا باهام

 :پرسید و داخل اومد همراهم پدرش ، نشوندمش تخت روی و بردمش پانسمان اتاق سمت به و

 کنید؟ می پانسمانش شما دکتر خانم

 :گفتم و نشوندم تخت روی رو ژیانا

 .میاد دکتر آقای االن ، نه

 :غرید مرد

 .جوون دکتر یه اونم ، نمیدم مرد دکتر یه دست رو دخترم من

 :گفتم و سمتش برگشتم غضب با

 میدی؟ من دست رو دندونت چرا خب

 :گفت من من با
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 .داده دستور خان ، نداریم ای چاره

 : زدم صدا و ایستادم پانسمان اتاق در و شدم رد کنارش از و زدم پوزخندی

 میارید؟ تشریف دکتر آقای

 :گفتم و ایستادم مرد روبروی و برگشتم عقب به بعد و

 .میکنه بخیه دکتر آقای رو دخترتون دست

 واسم الاص و میبره شکایت داژیار به میدونستم ولی بگه نتونست هیچی مرد ، بود دستوری لحنم

 زشکپ دندون یه به روستا زنای و مردا که هست کاسه نیم زیر ای کاسه میفهمیدم باید ، نبود مهم

 .بودن کرده اعتماد زن

 

 از ترسیده ژیانا ، ببینه رو دستش خواست و ژیانا سمت رفت مرد به توجه بدون و داخل اومد امین

 :گفتم مرد به دیدم رو حرکتش این ، کشیده عقب رو دستش پدرش حضور

 .باش بیرون شما آقا

 :گفت عصبانیت و حرص با

 ...دخترم

 .اینجام من-

 و ژیانا سمت رفتم ، بستم درو منم و بیرون رفت مرد ، بود بحثی هر ی کننده تموم حرفم این

 :گفتم بهش

 .کنیم قطعش بشیم مجبور شاید گرنه و کنه خوبش و ببینه رو دستت دکتر آقای بزار

 ستر از وگرنه ، بود الزم بچه دختر ترسوندن برای ولی بود آمیز اغراق کلمه واقعی معنای به این

 .ببینه رو دستش امین نمیزاشت پدرش

 :گفت و کرد بهم آمیزی تشکر نگاه امین
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 همچین نیست زن پرستار وقتی بار یه وقت چند ، آخر میشم دیونه روستا این مردم دست از

 .داریم مشکالتی

 :گفتم و بده شو و شست رو بچه دختر زخم کردم کمکش

 .بزنه دست بهشون نمیزارن مردا ، باشه زنم دکتر اگه ، دیگه همینه اینجا ، نیست مهم

 بهش ، کرد می گریه ژیانا ، خورد بخیه تا نوزده بود درست حدسم ، زد بخیه رو بچه دختر دست

 هی تا بیرون رفت اتاقش از امین ، شد تموم که کارش ، داشت درد واقعا کردن بخیه ، میدادم حق

 و نپایی بیاد کردم کمکش منم ، بزاره خونه تو شو و شست برای اینجوری و بتادین و گاز سری

 .کشید دستم از و دخترش دست و سمتم اومد کالفه ،پدرش بیرون بردمش

 :گفت و پدرش دستش داد و گذاشت پالستیک تو رو اضافی گاز و بتادین امین

 . بشورم رو بخیش بیار هم دیگه روز چند ، بده شوش و شست دوبار روزی

 رفتن رهباالخ ، بیاره دخترشو بیاد زن پرستار تا نداره امکان میدونستم ولی کرد تشکر لب زیر مرد

 .کشیدیم راحتی نفس هردو و

 :گفتم و کردم باز رو خودم اتاق در

 .بخوریم چایی یه بیا

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .بیارم کولوچه کن صبر

 .نشست و اومد هاش کولوچه با هم امین و اتاقم تو بردم و ریختم چایی دوتا

 .میخورم سالشو ده دختر کرده فکر ، روستایی مردای این دست از-

 :گفتم و خندیدم ، بود حرصی لحنش

 . دیده خورخوره لولو شبیه تورو شاید

 :گفت و کرد ریزی اخم امین
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 بیست دختر نه ، نداشتم مردمش از کدوم هیچ کار به کاری و روستام این تو هست سال یک واال

 .سالش چهل زن نه سالش

 :گفتم و برداشتم کولوچه یه

 شد؟ چی انتقالیت کارا راستی

 :گفت و کرد پووفی

 .تهران نزدیک شهرهای از یکی میرم بعد ، کنم صبر باید دیگه ماه شیش هیچی

 :گفتم خنده با

 .خانواده نزدیک میری دیگه ماه چند پس اوخی

 :گفت و داد تکون اره ی نشونه به رو سرش

 خوبه؟ هانا میکنی؟اوضاع توچه

 .دادم تکون اره ی نشونه به رو سرم

 .هات راهنمایی از مرسی-

 . نداشت رو قابلت-

 :پرسید و کشید سر رو چاییش

 خانم؟ طال از نفهمیدی چیزی

 مرور امین برای رو خانم طال حرفای درمونگاه برگشتم وقتی ، دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 .بوده چیزی یه داشتیک اعتقاد هردو و کردم

 :گفتم و خندیدم ریز دفعه یه

 .داژیار مادر و پدرم بین قدیمی عشق یه کن فکر

 :گفت و خندید هم امین

 .میخوره بیشتر این طالخانم و بزرگت پدر بین شایدم
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 :گفتم شیطنت با

 .بانو آیسو

 داده پیام که اسمی دیدن از ، اوردم در رو گوشیم ، اومد اسم ام اس صدای ، خنده زیر زدیم هردو

 .زدم لبخند بود

 ، بشم مزاحمت واست قوز باال قوز بشم منم مشکالت این تو نمیومدم دلم ولی نیستم معرفت بی "

 " بهتر فرصت یه تو

 .دادم رو جوابش سریع

 " منتظرم بودی راحت وقت هر ، واسم رحمتی تو "

 :پرسید شوخی به امین

 بود؟ خان آقای

 :گفتم و کردم اخمی

 .درصد یه کن فکر

 :گفت رفتن بیرون قبل و شد بلند سرجاش از و زد چشمکی

 .قدیمی عشق یه شاید

 .شد باز بناگوش تا نیشم

+++ 

 

 

 

 آب از پر رو آب پارچ بود رفته یادم که حواسی بی این برای رو خودم من و بود گذشته نیمه از شب

 ارچپ و ریختم چپم سمت و کردم جمع رو بلندم موهای ، کردم می سرزنش ، سرم باال بزارم و کنم

 رعتمس.بودم گرفته لرز یکم ، بود رفته خنکی به رو هوا ، رفتم پایین اروم رو ها پله و برداشتم رو
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 و ردمک پر رو پارچ سریع ، رفتم آشپزخونه به تا رفتم پایین تر تند رو ها پله و کردم بیشتر رو

 شب موقع این میتونست کی ، کرد جلب رو ام توجه سالن توی روشن نور که باال برگردم خواستم

 باشه؟ بیدار

 تو ندید ، نترسونمش بود کسی اگه که باشم آروم کردم سعی و کردم کج سمت اون به رو مسیرم

 و اناه هانا؟ و گلبهار ؟ شب وقت این باشه میتونست که یعنی ، بودن زن هردو ، کرد متعجبم سایه

 تر اروم پچ پج صدای ، بود هانا سمت پنهانی صحبت از شکم ی همه کردم تعجب خودم از کی؟

 صحبتی چه....هستن کی دادم تشخیص هردو هیکل دیدن از ، شدن بلند زن هردو بعد و شد

 باشن؟ داشته باهم میتونن

 باال رو ارچپ و بستم رو اتاق در ، ببینن رو من نمیخواستم ، رفتم باال رو اومده مسیر سریع سردرگم

 باشن؟ داشته باهم میتونن صحبتی چه شب وقت این ، دوتا این ، گذاشتم سرم

 .برد خوابم دوباره که کردم فکر انقد و رفتم تخت توی بودم دیده که دونفری از متعجب

+++ 

 موقعبد تشنگی ، بودم خواب گیج یکم هنوز ، سرم رو انداختم رو شالم و بستم سرم باال رو موهام

 معلوم خستگی چشمام از االن و بریزه بهم خوابم بود شده باعث دوتا اون و سالن نور دیدن و

 پیش در رو بدی روز میدونستم.بود امروزم اخالقی بد علت بر مزید صبحی اول درد سر و باشه

 .دارم

 .پایین میرفتم داشتم و بستم رو اتاق در

 .یاری دوشیزه سالم علیک-

 اون انگار ولی نداشتم هم داژیار حوصله حتی ، دادم تکون واسش سری و کردم بلند رو سرم

 .بود حال و سر خیلی

 خورده؟ موش رو زبونت-

 .شد خیره صورتم به و کنارم اومد ، دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 نخوابیدی؟ خوب دیشب-

 .خواب واسه بودم رفته زود تقریبا دیشب ، داشت حق ، شد متعجب لحنش
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 .اصال نه-

 محق ، نپرسید هیچی دیگه.اومد راه ،کنارم رفتم ها پله سمت به ، بود مشخص صدام کالفگی

 ، یمرسید که پله آخرین به ، میشد دپرس بود هم دیگه هرکی من صبح اول بدعنقی این با داشت

 :گفتم سریع

 .باشی داشته خوب روز ، میکنه درد سرم یکم من ببخشید

 تو ، گذشتم توجه بی باز و دیدم رو رفتش باال تعجب از ابروی آخر ی لحظه ، گذاشتم کنارش از و

 بزنن؟ حرف باهم شبی نصفه باید چرا نفر دو اون ، بود عجیب چیز همه جدی جدی خونه این

 ناها ی صبحانه کردن آماده مشغول و کردم سری سر سالم ، بودن تنها دینا و آیما آشپزخونه تو

 :پرسید مهربونی با آیما ، شدم

 شیر؟ یا صبح واسه میخوری پرتغال آب

 هانا بودم امیدوارم ، بود روزا اون از یکی امروز و میشدم خلق بد واقعا ، بودم حوصله بی وقتی

 .بدم رو جوابش چی نبود معلوم چون ، نگه هیچی

 .کنارش بزار مسکنم قرص یه بریز واسم پرتغال آب-

 .نخور قرص خالی شکم با-

 :گفتم و ندادم خودم به کردن بلند سر زحمت حتی

 .میخورم پنیر و نون لقمه یه قبلش میدونم بله

 رو حرصم ، روش کشیدم پنیر کار با و برداشتم نون تیکه یه آشپزخونه در نفر هرسه به توجه بی و

 آب سرش پشت ، باال انداختم رو قرص بعد و خوردم سریع رو لقمه.  کردم خالی نون و چاقو روی

 رو نیسی ، بودن شده خیره بهم متعجب که آیما و دینا به توجه بی ، باال رفتم نفس یه رو پرتغال

 .کنه بخیر خودش رو امروز خدا ، باال رفتم و برداشتم

 

 سر با دیدنم با ، کرد می شونه موهاشو و بود نشسته ارایشش میز روبروی هانا ، کردم باز درو

 /کرد سالم
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 .روی پیاده بریم که بخور رو صبحونت ، سالم-

 ختت روی و شد بلند هانا ، دادم لم اتاقش نفره دو مبل رو هم خودم و تختش رو گذاشتم رو سینی

 :پرسید و کرد قیافم به نگاهی ، نشست

 نخوابیدی؟ خوب

 .نداشتم دادن توضیح حوصله اصال ؟ بود تابلو انقد یعنی ، پووف

 .شدم بدخواب یکم-

 نمی رو شده وارد شخص و بود در به پشتم من ، خورد در به ای تقه ، بود کامل ولی کوتاه جواب

 .کرد سالم بهش هانا ، دیدم

 چیه؟ امروزت ی برنامه-

 سعی ، بودم نشسته بیخیال ، نیست مهم ولی صبح اول بودم اخالق بد باهاش چقدر داژیار بیچاره

 .باشم داشته بدی روز نمیخواست دلم ، کنم آرومم رو خودم کردم

 :گفت داژیار به رو و کرد بهم نگاهی هانا

 یا یمبر می تو ، شهر تو دارم گرافی سونو نوبت ظهر از بعد ، روی پیاده میرم کژال با صبحانه بعد

 برم؟ راننده با

 .باش آماده سه ساعت ، برمت می-

 یمچهن کردم سعی ، کرد بهم نگاهی هانا ، بیرون رفت بشه اتاق تو من حضور متوجه اینکه بدون و

 .بودم خواب بی حد چه تا نمیدونم ، بزنم لبخندی

 شهر؟ بریم میای هم تو ، خرید برم سونو بعد میخوام-

 . کردم فکر یکم

 میاد؟ باهات هم بانو آیسو-

 نفر سه ره نبود موقعیت از میتونستم ، بود بهتر رفت می اگه ، داد تکون نفی ی نشونه به رو سرش

 . کنم فوضولی یکم و کنم استفاده
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 .میام همراهت من ، نمیاد مطمئنی اگه-

 ، دنبو سخت هم چندان هانا با بودن دوست ، شد صبحانه خوردن مشغول و زد آمیزی تشکر لبخند

 و کنار تگذاش رو صبحانه سینی ، داشت نیاز محبت به فقط انگار کنی نگاه روانشناسی نظر از اگر

 :گفت

 .پایین ببر رو سینی ، بشم آماده من تا

 :گفتم اتاق از شدن خارج از قبل و برداشتم رو سینی و شدم بلند

 .باش پایین دیگه دقیقه ده تا

 ودب مهم این فعال ، میده دستور هانا نبود مهم واسم ، بیرون زدم اتاقش از و نشدم جوابش منتظر

 طال حرفای بود کرده درگیر فکرمو که چیزی تنها حاضر حال در ، شده خوب باهام اخالقش هانا که

 باید نم ، بود بین این رازی چه ، بود بانو آیسو با کردنش پچ پچ و دیشبش پنهانی حضور و خانم

 .کنم کشف

 النس تو ، شدم خارج بود آشپزی مشغول که دینا به توجه بی و گذاشتم آشپزخونه تو رو سینی

 ویر پیاده فکر من شکر خدارو ، اومد پایین ورزشی لباس با داژیار دوشادوش که بودم هانا منتظر

 .بگیره شلوار و شرت سویی دست چند بره شد باعث ، کردم مخش تو رو صبحانه بعد

 رو هانا ، برسن بهم که داشتن قدم چند ، داد ادامه هانا با رو حرفش و کرد بهم نگاهی نیم داژیار

 :گفت داژیار به

 .میاد همراهم سونوگرافی واسه داژیار راستی

 :گفت من به توجه بی داژیار

 .میبینمت بعدا ، نیست مشکلی

 اناه مقابل واضحش توجهی بی این ولی داشت حق البته ؟ بود ناراحت صبح رفتار خاطر به یعنی

 هانا ، کردم رفتن راه به شروع جلو هانا به توجه بی و پیشونیم رو نشست اخمی ، بود زشت خیلی

 زیادی یکم هردو ، کردیم رفتن راه به شروع باغ تو و زدیم بیرون خونه از و اومد سرم پشت هم

 .بود وقت چند این اتفاقات درگیر من فکر ولی بود کجا نمیدونم رو هانا فکر ، بودیم ساکت
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 " ؟ خوردی آب ":  پرسیدم گوشش در آروم

 .لیتر سه: گفت غر غر با

 :گفت لب زیر ، خندیدم ریز

 . بخوری رو لیتری نیم و یک معدنی آب دوتا نبودی مجبور که تو مرض

 لیصند روی دکتر ، پایین کشید رو بارداریش شلوار کمی و باال زد رو شرتش تی کردم کمکش

 :پرسید و نشست مخصوصش

 چطوره؟ حالتون خانم هانا خب

 :گفت و داد خودش به تکونی هانا

 .خوبم مرسی

 بچه؟ و -دکتر

 .کردم حس رو لبخندش ، بود هانا صورت رو نگاهم

 .خوبه اونم-

 ور مخصوصش ژل دکتر...عجیب چه ؟ خوشحالن انقدر پدر بدون حتی ، بچه داشتن از مادرا یعنی

 :پرسید و مالید هانا شکم روی

 نمیکنه؟ اذیتت که لگداش

 .هنوز نه-هانا

 :گفت و کرد مخصوصش مانیتور به نگاهی دکتر

 .بیاد تر زود بزنه سرش به ممکنه کوچولوت پسر ، نخوابی تنها کن سعی ماه هفت اول از

 رفایح ؟ سهراب بزارن اسمشو بخوان نکنه ؟ چیه بچه بودم نپرسیده وقت هیچ من چرا ؟ بود پسر

 " دِقت اینه میشه سهرابش " شد مرور ذهنم تو داژیار اول روزای

 ، دش مشغول بیشتر فکرم ، مادرَِ  رحم توی ی بچه دیدن از و کردم نگاه دکتر مانیتور به کنجکاو

 . کرد می یادداشت اون و گفت می پرستار به رو بچه وضعیت دکتر
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 :پرسید کنجکاوی با هانا

 دیگه؟ خوبه حالش

 احساس منکر تونستم نمی ، دوختم چشم دکتر دهن به ، بود من ذهن توی سوال دقیقا این

 :گفت و زد لبخند دکتر ، بشم داشتم بچه به که جدیدی مسئولیت

 .بشه توپ به پا و بیرون بیاد منتظر فقط ، عالیه

 :گفت و دستش تو گرفت رو دستم و کرد من به نگاهی هانا

 نه؟ خوشگله خیلی

 :گفتم و کردم مانیتور به نگاهی ، گرفت خندم

 ؟ نه یا خوشگله معلومه کجا از این آخه

 :گفت و کرد ریزی اخم هانا

 باشه؟ زشت پسرم میخوای داره خوشگلی این به مامان ، خانم حال زد

 هی " هستیم صمیمی دوست دوتا ما میکنه فکر دکتر احتماال " کردم فکر این به فقط و خندیدم

 .شکرت خدایا

 کردم هانا کمک ، کرد قبول دکترم و خواست بچه سونو از عکس یه دکتر از خواهش با هانا

 :پرسیدم آروم و ببنده رو لباسش

 بشه؟ آماده عکس تا دستشویی بری میخوای

 ." هستیم منتظر بیرون " گفتیم و کردیم تشکر دکتر از ، داد تکون آره ی نشونه به رو سرش

 هک مردی سه و زن سه چشم شدیم خارج ما تا ، بود نشسته انتظار سالن درون صندلی روی داژیار

 :یدپرس هانا از من به توجه بی باز و سمتمون اومد ، ایستاد داژیار و چرخید ما سمت به بودن اونجا

 بود؟ چطور وضعیتت

 :گفت ذوق با و زد لبخندی هانا

 .عالی
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 ، کردم همراهی دستشویی تا رو هانا من و رفتن اتاق داخل شوهرش همراه دیگه باردار زن یه

 شریش ته ، کردم نگاهش چشمی زیر ، بود ایستاده تر اونور یکمی داژیار و ایستادم بیرون خودم

 میخواست دلم ، بارید می صورتش از خستگی ، بشه تر جذاب بود شده باعث این و اومده در کمی

 خدا رو تو " کردم می درک رو منا روزای اون حرف االن ، ریشش ته تو بکشم دست و جلو برم

 ور نگاهم و اورد باال رو سرش ، " میکنه بازی خانوما ما روان و روح با چطور مو متر میلی دو ببین

 یدمیفهم اگه داشت اشکالی چه ، بدزدم ازش رو نگاهم نکردم سعی بار اولین برای ، کرد غافلگیر

 ندلبخ بهش ، زدم لبخند بهم اونم دیدم ساعت چندین از بعد ، میکشه پر سمتش به روحم االن

 .بیرون اومد دستشویی از که هانا سمت رفت حواسم و زدم

 داژیار ، کنه خراب هانا اومدن بیرون دستشویی از باید منو ی عاشقونه ی صحنه ، بود گرفته خندم

 .شدیم خارج مطب از سه هر و گرفت رو گرافی سونو عکسای

 

 بارش آخرین به ، بودم نرفته مغازه اون به مغازه این از و بودم نزده قدم بازار توی بود وقت خیلی

 یه ، نشست لبم رو دوستام رنگ پر حضور و دانشجویی روزای آخرین از پوزخندی ، کردم فکر

 یزاچ خیلی مطمئنا ؟ میوفتاد اتفاقی چه بودم نکشته رو سهراب اگه ، کرد مشغول رو مغزم سوال

 .باشه سابق مثل میتونست

 : پیچید گوشم توی هانا جیغ صدای

 .ببین رو مانتو کژال وای

 زا بندی کمر سینه زیر که رنگی ای سورمه بارداری مانتوی ، دوختم مغازه ویترین به رو نگاهم

 . بود ای ساده و شیک مانتو ، میخورد مانتو جنس

 .خوبه-

 :گفت باز نیش با هانا

 .بپوشم بریم بیا

 خرید این از نظر به اونم ، دیدم رو داژیار نگاه آخر ی لحظه ، مغازه تو برد کشید رو دستم و

 بمناس که کتونی مانتوی ، خواست فروشنده مرد از رو مانتو هانا مغازه تو ، میومد خسته مسخره

 . بود نسبیش سرمای و پاییز
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 اورد رو سرش و ایستاد کنارم داژیار ، بپوشه که برد و گرفت فروشنده دست از رو مانتو هانا

 :پرسید و گوشم نزدیک

 نداری؟ الزم چیزی تو

 و لبم رو نشست لبخندی.شد جاری وجودم توی شیرینی حس ، شد آب دلم تو قند توجه این از

 رو رمس فقط نگفتم چیزی.بود شیرین شدن داشته دوست و داشتن دوست چقدر ، رفت خستگی

 . دادم تکون نفی ی نشونه به

 مطئنی؟-

 .نه-

 تر خوشرنگ عسلیش چشمای میخندید وقتی چقدر ، خندیدیم ریز و کردیم نگاه بهم هردو

 . لعنتی ریش ته اون بازم.میشد

 و برداشت رو ابی و نارنجی خطای با سبز شال یه و بود شال که جایی سمت کشید رو دستم

 . بودم خیره بهش متعجب من و بود ای دفعه یه حرکتش ، سرم رو گذاشت

 .میاد بهت خیلی-

 لبخندی.میومد بهم سبز ، بود اون با حق ، دیدم رو خودم و آینه تو برگشت ، زد بهم چشمک یه

 .زدم

 .اومد خوشم اره-

 .کرد ها مانتو به نگاهی

 برداری؟ همرنگش مانتو یه میخوای-

 ..داژیــار...کــژال-

 :گفتم و باال دادم رو چپم ابروی ، کردیم نگاه بهم باز هردو

 .برداری هانا واسه هم شال یه بهتره

 باز رو اتاق در.پرو اتاق سمت رفتم خودم ، دستش دادم و برداشتم سرم روی از رو شال و

 .کرد می انداز بر تنش تو رو لباس آینه تو و بود من به پشتش هانا.کردم
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 :پرسید برگرده سمتم به اینکه بدون

 چطوره؟

 .شد نمی اندازش میشد بزرگ شکمش دیگه یکم ، بود تنش کیپ

 .بهتره باشه تر بزرگ سایز دو ولی خوشگله خیلی-

 .بودم فکر این تو خودمم-

 میخوای؟ شالم هانا-

 :پرسید و داژیار سمت برگشت کنجکاوی با هانا

 برداشتی؟ واسم شال

 . بود هانا خود چشمای همرنگ تقریبا ، کردم نگاه داژیار دست توی ابی شال به

 نه؟ یا میاد بهت ببین اره-داژیار

 نمیشد ، سرش رو انداخت و گرفت رو شال ؟ نیاد بهش میشد مگه ، آبی چشم و سفید پوست

 .خوشگله زن یه هانا که شد این منکر

 چطوره؟ کژال-هانا

 .انداختم باال شونه

 .خوبه-

 :گفت و داژیار به کرد رو هانا

 خوبه؟ مانتو

 :پرسید تردید با و کرد نگاهی رو پاش سرتا داژیار

 نیست؟ تنگ

 :گفت هانا ، زدم گشادی لبخند و کردم بهش نگاهی نیم

 .بپوشم دفعه دو بتونم حداقل دیگه ماه تا که میدارم بر تر بزرگ سایز دو
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 خونه نای نگذریم حق از ول بری میتونی بیرون خیلی تو روستا اون تو که نه بگه بهش نبود یکی

 .میرفت زیاد مامانش

 :گفت و کرد تایید سر با داژیار

 .کن عوض رو لباست هم تو بده بزرگتر سایز دو بگم میرم من تا پس

 می حساب داشت داژیار که جایی سمت به آروم آروم منم ، رفت داژیار و دستش داد رو شال هانا

 فتمر اون از وقتی حداقل میخواستم ، میکنم حساب خودم رو شال نگفتم بهش عمد از ، رفتم کرد

 .باشم داشته داژیار از یادگاری یه

 می خوبه اش بچه و خودش برای میدید که هرچی و کشید طول شب نُه تا هانا خریدای

 :پرسیدم ازش کنجکاوی با شدیم که ماشین سوار.خرید

 نخریده؟ مگه سیسمونی مامانت راستی هانا

 :زد داد تقریبا ذوق با باشه اومده یادش چیزی انگار هانا

 .میشی پسرم وسایال عاشق ببینیشون اگه آره وای

 :گفتم و گوشم سمت بردم رو دستم ، شد گرد چشام

 .صلوات نشم پسرت عاشق من

 . افتادم پسرش بابای یادِ  ، رفت غره چشم بهم هانا و خندید داژیار

 

 

 ؟ آخه اینجا چرا....باشه من شکستن شاهد باید خونه این دیوارای و در چرا ، زدم زانو دیوار کنار

 ؟ این یعنی میگن که تقدیر

 من شده بار یه دادم دلداری خودم به ، کردم حلقه دورشون رو دستم و بغلم تو کشیدم رو پاهام

 .کنم درک رو شده شنیده حرفای تنهایی خودم ، خودم و باشمو خودم ، کنم بغل خودمو خودم

 شلوارم ، کرد می درد پام مچ ؟ بودم خورده زمین بار چند ؟ اتاق به بودم رسونده رو خودم چطوری

 .بود خورده پیچ ، کردم اخمی ورمش و کبودی دیدن از و زدم باال کمی رو
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 .شدم پام بیخیال ، زد زنگ سرم تو حرفاش دوباره

 خانواده اون بود قرار اگه ، بفهمه چیزی تو حرفای و ها ناله از نمیخوام ، هست تیزی دختر کژال- "

 . میگفت بهشون بیامرز خدا منصورخان بدونن چیزی

 ..بانو اما-

 .بمونه مسکوت بزار ، طال نداره اگر و اما-

 .بدونن هاش بچه دارم دوست من بود بیامرزم خدا خواهر پسر خان منصور-

 .زد تشر بهش بانو آیسو

 "...نیست حالیت من حرف اینکه مثل طال-

 فقط ، نومبش و وایسم گوش بخوام من که نمیشد گفته چیزی مطمئنا یعنی ریال نشنیدم بقیشو

 یچیز االن تا چرا ، کنم هضم ، میکنم فکر و کردم بغل رو پاهام اینجا و رسوندم خودم به رو خودم

 ؟؟ بودم نشنیده دربارشو

 یا بچه هیچ اونم ، شده بچه صاحب و داشته رابطه کار خدمت یه با بزرگ خان سیوان ، بزرگم پدر

 .خان منصور من پدر ، نه

 خودم از " میکنی فکر داری کی درباره کن دقت ، باش افکارت مواظب کژال " زد نهیب وجدانم

 ودنب هم عاشق شاید.خاکن زیر داستان های اول نقش وقتی رفتم قاضی به طرفه یه که اومد بدم

 امانم ؟ نبود مادربزرگم یعنی ؟ بود دیگه یکی عموم و عمه مادر یعنی ؟ پس چی بزرگم مادر...ولی

 ؟ نبود بزرگم مادر یعنی مهربون نَرمین

 دابع ، بود گذشته نیمه از شب ، انداختم تخت روی و کردم بلند زمین روی از رو خودم سختی به

 ، بدونم که بود من حق بگه رو چی همه واسم بخوام طال از فرصت سر ، کنم فکر دربارش باید

 .گذر زود هوس یه شاید یا و باشه کهنه عشق یه داستان این اگه حتی...  چیو همه

+++ 

 رقرا راهشون جلوی که کوچیکی هرچیز ، باشن داشته زیادی فکری درگیری خودشون وقتی آدما

 آدم اسهو مشکالت پشت مشکالت ، قانونه یه این...واسشون دیگه فکر یه به میشه تبدیل بگیره

 دست تخود و بزنی باال آستین باید ، نمیرن کنار زندگی از و نمیشن حل باهم همشون و میاد پیش
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 زمین زا توپ هر انداخت بیرون ، بیرون کنی پرتشون شوت یه با زندگیت از تک تک و بشی کار به

 !؟ میکشه طول چقدر فوتبال

 میکنی؟ چیکار کژال-

 ی خسته ی چهره دیدن از لبخندی ، کردم مهروز به نگاهی و برداشتم کتاب روی از رو سرم

 :گفتم و زدم برادرم

 .میخوندم کتاب

 .نشست کار اتاق راحتی مبل روی و اتاق تو اومد مهروز

 هست؟ چی-

 .پوزو ماریو اثر " خوانده پدر " دادم نشونش رو جلدش و کردم بلند رو کتاب

 .باال داد ابرویی

 کورلئونه؟ مایکل-

 .بودم کجا نره یادم که گذاشتم کتاب صفحات الی رو مدادم و خندیدم ریز

 .کنیم صحبت منطقی بیا-

 عکسی قاب میز کشو توی از و شدم خم ، زدیم عمیقی لبخند حرف این تکرار و شنیدن از هردو و

 آهی و رفت توهم چهرش قدیمی عکس قاب دیدن با مهروز.  گذاشتم میز روی و اوردم در رو

 .کشید

 .گذشت زود خیلی-

 پسراش و بود شده حلقه دخترش تک های شونه دور بابا دستای ، انداختم عکس به نگاهی

 . بودن ایستاده کنارش

 .بود عمرم شکارای بهترین از یکی ، بخیر یادش-

 :گفت و انداخت عکس به نگاهی مهروز

 .دندونمه زیر کردی شکار که کوهی خرگوش ی مزه هنوز آره
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 :گفتم و گرفتم روبروش رو دستم ، شدم بلند میز پشت از و زدم بهش چشمکی

 و بکنم پوستشو خودم دفعه این میدم قول بهت ؟ کوهی خرگوش شکار بریم بار یه چیه نظرت

 .کنم کبابش

 و کرد حلقه هام شونه دور رو دستش و ایستاد کنارم ، شد بلند و گذاشت دستم تو رو دستش

 :گفت

 .میکنیم خاطره تجدید دیگه بار یه رفتم قبل

 مهیار هک هرچند ، میشه بابا تنگ بیشتر دلم مهروز رفتن با مطمئنم ، کردم فرو سینش تو رو سرم

 .نبوده بابا خوب پسر وقت هیچ اون ولی هست

 

 :کرد اعتراض مینو ، برداشتم خیار تیکه یه و ساالد ظرف تو بردم دست

 .نکنید ساالد ظرف تو دست بگم چقدر ، جان خانم ای

 .زدم بهش چشمکی و شونش رو زدم دستی

 .برداشه دست این به اش مزه-

 بشی؟ آدم میخوای کی تو کژال-

 :گفتم بشنوه مینو که جوری اروم و ایستادم صاف مامانم صدای شنیدن با

 .اومد صاحبش اوه اوه

 کرد سعی و کردم حلقه هاش شونه دور رو دستم و مامان سمت برگشتم و خندیدم ریز خودم و

 بودن هال تو که پسرا گوش به بلندش اعتراض صدای و نشه موفق که کنه جدا خودش از منو

 .مهیار بلند صدای بعد و رسید

 .نکن اذیتش انقد کژال-

 :زدم داد

 .فقط کردم بغلش ، نمیکنم اذیتش من
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 :گفت و کرد جدا خودش از منو و گرفت ازم نشگونی کتی مامان

 .نکن اذیتمون انقد تو ، نمیخوام رو خرسه خاله محبت

 :پرسیدم رویی ترش با و کردم اخمی

 مامانی؟ آخه کردم اذیتت کی من

 گفتن الکژ بلند صدای به توجه بی و برداشتم خیار دیگه تیکه یه اشپزخونه از شدن خارج از قبل و

 . شدم ولو مهیار کنار.برادرام پیش رفتم مامان

 :پرسید همونطور و بود تبلتش تو سرش مهروز

 کنی؟ اذیت رو زن این اینجوری میخوای نیستم من

 .هستن جونشون کانی پیش همش نمیمونه خونه اصال که زن این-

 :گفت خنده میون و خنده زیر زد مهیار که گفتم غیظ با چنان رو کانی

 .میکنی مسخره رو خواهرش نرسه جون کتی گوش به

 :پرسیدم مهروز از و رفتم پرو داداش این به ای غره چشم

 داری؟ پرواز کی

 .پنجشنبه-

 .دیگه روز چهار همش و بود یکشنبه امروز ، ذهنم تو انگشتی سر حساب یه

 تهران؟ میری کی-

 .فرداشب-

 میری؟ ماشین با-

 .بود جوابش منتظر هم مهیار.میزد موج صدام تو تعجب

 .تهران میرم ماشین با اونجا از و شهر میرم-

 .باشیم تهران روز سه دو نمیاد بدمون مهیار و من خب-
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 و گرفت رو برنامه بی سفر این سِه سریع هم مهیار ، کنه تایید رو حرفم که زدم مهیار پهلو تو و

 :گفت

 هم مامان شاید تازه ، بگردیم و کنیم خرید یکم میخواست دلمون ، هست کژال با حق داداش اره

 ؟ کژال نه مگه بیاد، باهامون بخواد دلش

 .کردم مهروز به نگاهی جانب به حق زد، چشمکی و کرد نگاه من به و

 همراه میخواد دلت یا باشی باما رو رفتنت از قبل آخر روز چند داری دوست چی تو ، همینطوره اره-

 باشی؟ دوستات

 لحن با و زد لبخندی مهروز اما باشه دوستاش با بخواد شاید که بودم کرده فکر این به تازه

 :گفت مهربونی

 .خدامه از که میدونید

 ذوق اب سرش پشت ، بزاره اتاقش توی رو تبلتش که شد بلند مهروز وقتی و شد باز آخر تا نیشم

 .خندیدیم آروم و کوبیدیم بهم رو دستامون کف مهیار منو

 . هست آماده ناهار ها بچه-

 .ناهار واسه بریم و بزاریم کنار رو شادیمون مهیار و من شد باعث مامان صدای

+++ 

 .میدادم رو منا پیامای جواب و بودم کشیده دراز تختم روی

 " ؟ داداشت خان این گرده می بر کی "

 " نخور غصه تو میاد ولی میکشه طول سالی یک "

 زدم لز رفته خواب به روستای به پنجره پشت از ، شدم بلند تخت رو از و کنار گذاشتم رو گوشیم

 االن هم اونا روستای یعنی ، بود شده روستا روشنایی باعث و بود روشن چراغی توک و تک ،

 .کرد می خودنمایی مونا پیام ، برداشتم رو گوشیم و زدم لبخندی ؟ بود طور همین

 " بقیه مثل یکی ، نیست مالی چندان جونت داداش آشغال گمشو "
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 یم خاص مخاطب نثار که دخترونه نکشیده آب فحشای این برای دلتنگیم هنوز ، زدم لبخندی

 ممیتونست که دیگه کار تا هزار و دخترونه حرفای ، بعد به شب نیمه های بازی اس ام اس ، کردیم

 دمکر می فکر زندان برم و بکشم رو سهراب اینکه از قبل ، بود نشده رفع بدم انجام دوستام با

 ، دنیام این تو دیگه دخترای از خیلی مثل منم میفهمم االن ولی دورم دخترونه دنیای از چقدر

 . نفهمم و باشم نفهم خودم هرچند

 بزنم ادد دشت و کوه تو برم میتونستم ، بود من ی برازنده بودن نفهم واقعا ، نشست لبم رو لبخند

 ." نفهمم و عاشق آدم یه ، یاری کژال من "

 داشتم داژیار با که ای نفره دو عکس دیدن از ، عکسام گالری تو رفتم و نشستم تختم روی

 کسع گوشیش جلو دوربین با اون و بودم ایستاده بغلش تو که عکسی ، شد تر عمیق لبخندم

 ولی کردم اخم...  بعدی عکس و کردم رد رو عکس ، داشتیم باهم که عکسی تنها ، بود انداخته

 هشبی هرچقدرم بچه این ، نشست لبم رو سوران دیدن از که لبخندی بعد و ای ثانیه برای فقط

 .داشت لبخند ، نداشت اخم دیدنش ولی بود سهراب

 ایبر دلم ، شده تنگ خونه اون برای دلم که کنم اعتراف خودم به میتونستم بودم تنها که حاال

 ای دیگه دلیل به شاید....هانا تر مهم همه از و بانو آیسو حتی و خانم طال ، آیما ، سوران ، داژیار

 .یداشتن دوست خان داژیار بخصوص نشد خونه اون آدمای دلبسته نمیشد ولی بودم رفته اونجا

 .گذشته تو شدم غرق و گذاشتم پاتختی روی گوشی

++++ 

 خانم طال دیدن از ، آشپزخونه تو رفتم و کردم عوض لباس و شدم دوش و درد بدن بیخیال

 حس چرا دروغ ، زدم لبخند با رو بخیرش صبح جواب ، کنم اخم پیش روز سه دو مثل نتونستم

 یه تخواس نمی فقط اون ، نبود مقصر هم بانو آیسو حتی ، نبود مقصر که اون نداشتم بهش بدی

 ینا به کردن فکر کلی از بعد دیشب.هستن خاک زیر اوالش نقش وقتی کنه سرباز کهنه قصه

 .بودم رسیده نتیجه

 :پرسید خانم طال ، شدم هانا برای صبحانه کردن آماده مشغول

 .نیومده بیرون و هست کار اتاق تو زود صبح از ؟ ببری هم زاده آقا برای صبحانه میتوی کژال

 . بود خوب هم خیلی داژیار برای بردن نه؟صبحونه که چرا
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 . اتاقش بزارم رو هانا صبحانه اول فقط نیست مشکلی-

 .ببر رو خانم هانا صبحانه هم تو ، میکنم آماده رو سینی این من تا پس خب-خانم طال

 با رو خونواده این اعضای شرایطی هر تو خانم طال ، زدم بیرون اشپزخونه از و برداشتم رو سینی

 .زن این بود صبور چقدر ، جلوشون چه و سرشون پشت چه ، میزد صدا احترام

 .بشینه کرد سعی من دیدن با ، بود کشیده دراز تختش تو هانا

 بهتره؟ بخوابی بیشتر صبحا یکم اگه نمیکنی فکر-

 :گفت و زد ای خسته لبخند

 .میاد خوابم خیلی هرچند بشم بیدار زود صبح کردم عادت

 روی پیاده برگشتم درمونگاه از که ظهر از بعد میتونیم ؟ بخوابی صبحانه خوردن از بعد میخوای-

 .کنیم

 :گفت حال همون در و اتاقش توی دستشویی بره که شد بلند

 .درمونگاه بیام همراهت بتونم شاید

 ایدش ، نبود خوبی جای درمونگاه ولی داشت احتیاج جدید محیط به باردار زن ، بود خوبی پیشنهاد

 .کنیم روی پیاده اطراف باغای تو یکم میتونستیم

 .بشه چی ببینیم تا-

 :گفت که اومد صداش دستشویی توی از

 .بدیا خبر بهم

 شغولم دینا همیشه مثل ، آشپزخونه سمت به رفتم و گفتم ایی " باشه " اتاق از شدن خارج از قبل

 ی چروکیده صورت این با زن این خب ، بود کارا بقیه به رسیدگی مشغول خانم طال و آشپزی

 زاع پدرم برای من پای به پا زن این ، نبود مقصر خونه این تو بود من حامی همیشه که مهربون

 هک بود بانو آیسو با حق شاید ، بود خورده غصه خونه این اهالی ی همه از بیشتر و بود کرده داری

 و شمب کنجکاویم مانع تونستم نمی من صورت هر در ولی نکنه باز سر کهنه ی قصه یه میخواست

 .میوردم در سر چیز همه از باید
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 .ببرم براش تا بدید رو زاده آقا ی صبحانه-

 کسی حساسه چقدر و داره دوست رو داژیار چقدر خانم طال میدونستم ، بود شیطنت از پر صدام

 .نکنه مسخرش

 :گفت و نشوند پیرش صورت رو اخمی خانم طال

 اینه؟ از غیر مگه هست زاده اقا پسرم

 .زدم کرد می نگاهم که دینا به چشمکی

 ...و عضله همه اون با باشه هرچی نمیشه هیچیش نخوره صبحونه روز یه ولی لعنت منکرش بر-

 :گفت و صحبتم توی پرید و کنم تموم رو حرفم نزاشت خانم طال

 حتما ، میکنه رسیدگی کاراش به داره زود خیلی صبح از ، نزار سرش به سر انقدم ببر واسش بیا

 .گرسنشه

 .بانو کنید امر شما چشم-

 اعثب ، صبحانه ی شده آماده سینی برداشتن بعد و من نمایشی حرکت ، کردم تعظیمی نیمه و

 شک با خانم طال به رو و ایستادم دودل ، آشپزخونه از شدن خارج از قبل ، شد هردو ی خنده

 :پرسیدم

 ؟ دنیا اون میره نخوره صبحانه مطمئنید شما

 با اشپزخونه از ، بگیرم قرار داژیار از هاش دفاع و خانم طال حرفای اصابت مورد اینکه از قبل و

 .شدم خارج سرعت

 .کردم باز آروم رو در داژیار بفرمایید صدای با و زدم در به ای تقه

 " پرسیدم خودم از و خندیدم دلم تو ، صالبت از پر خودش مثل ، بود جذاب خودش مثل صداشم

 یکی و " ؟ میاد جذاب و قشنگ نظر به یارو چیز همه ، میشه اینجوری بشه عاشق کسی وقتی واقعا

 ، انداختم باال شونه " میبینیش جذاب تو که جذابه خودش داژیار خدا خنکه نه " داد جواب دلم تو

 .میومد خوشم ازش من صورت هر در
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 :پرسید و کرد نگام تعجب با داژیار

 بودم؟ خواسته صبحانه من

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 کردم؟ بد ، بخوری اوردم لقمه دو یه سوخت واست دلم من حاال

 :گفت و داد تکیه صندلیش به

 .داره خوردن باشه کرده درست خانم کژال که ای صبحانه نه

 .گذاشتم میز روی رو صبحانه سینی

 دهش ضعبف بدنت ترسید میکنی کاری داری صبح از که نه نکنی ضعف بود نگرانت خانم طال-

 .باشه

 .زد لبخندی و کرد بهشون نگاهی اونم ، کردم اشاره دستکاش دفتر به و

 .نگرانمه اون که خوبه ، دیگه کارِ نوع یه خودش اینم-

 :پرسید و کرد سینی محتویات به نگاهی

 خوردی؟ تو

 .سیرم-

 با و دفترش منم.خورد قلپ یه و برداشت رو آبمیوه لیوان ، دادم لم کارش دفتر راحتی مبل روی و

 تو مینطوره و بخونم من میشه پیدا بخور درد به کتاب یه ببینم میخواستم ، میکردم کاو و کند نگاه

 فمتکلی باید چی که باالخره ولی ؟ نه یا بپرسم که کردم می حالجی رو داشتم که سوالی ذهنم

 . میشد مشخص

 .کرد می یادداشت هم چیز سری یه و خورد می آروم آروم داژیار

 .داژیار-

 .جونم-
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 .بال بی جونت-

 ابروی با من حرف از متعجب اونم ، بودم نکرده فکر بهش واقعا ، بودم زده رو حرف این ارادی غیر

 اون و بودم گیوا من که زمانی اگه البته - وقت هیچ ، کشیدم خجالت یکم ، کرد می نگام رفته باال

 .نبودم راحت انقد باهاش – بگیریم فاکتور رو هیرش

 .داشتی چیکارم بگی نمیخوای-

 .اومدم خودم به

 .داشتم سوال یه چرا آها-

 و ایستادم روبروش و شدم بلند جام از ، نشست صاف منتظر و برداشت نوشتن و خوردن از دست

 :گفتم

 ...چیه میدونی

 :گفت شیطنت با اونم ، کردم مکث

 .بگی تو منتظرم نمیدونم نه

 .بگم بزار حرفم تو نپر اه-

 :گفت و خندید

 .باشه

 :پرسیدم ضربتی رو سوالم و رفتم بهش ای غره چشم

 دیگه؟ برم میتونم من هانا زایمان از بعد

 

 به شد خیره و کرد خوش جا ابروهاش بین اخمی ، دوختم چشم بهش و کردم حبس رو نفسم

 کرد سعی و برداشت رو خودکارش و پایین انداخت رو سرش دقیقه یک حدود از بعد و صورتم

 و تمگذاش چونش زیر و جلو بردم رو دستم ، بودم متنفر کشیدن انتظار از ، کاراش بده رو حواسش

 .داشت اخم هنوز ، برگردوندم خودم طرف به رو سرش
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 .کردم باز رو اخمش و زدم ابروهاش بین ای ضربه آروم و کردم ول رو چونش

 .داره درد خیلی آمپوالش شنیدم ، کنیا بوتاکس ببرمت مجبورم بعدا کنی اخم اگه-

 تک به میکردم حس خودم ولی بودم اومده اینجا دیگه دلیل به من هرچقدرم ، بود گرفته صدام

 لبهارگ راستی ، نچسب گلبهار تا گرفته اخالقم خوش داژیار از ، شدم وابسته خونه این آدمای تک

 یه من احتماال.بود نگرفته پاچه و بود نشده پیدا اطرافم اش کله سرو بود روزی سه دو ؟ بود کجا

 ؟ کرد می فکر گلبهار به موقعیت این تو کی ، بودم احمق آدم

 :گفت ام موقع بد شوخی به توجه بی داژیار

 .شرایطی هر در ، هستم قولم سر من

 شپی وضعیت از ، بودم نشسته پاهاش روی ، بغلش تو شدم پرت ، داد تابم و کشیدم رو دستم

 ندملبخ سر پشت از اونم شاید ، بود لبم رو لبخند ، بود خاطره تجدید واسم کشیدم خجالت اومده

 .کرد حس رو

 یادته؟-

 .دادم تکون آره ی نشونه به رو سرم

 ؟ تره سخت گندگی این به سر این از گرم صد اون دادم تکون یعنی-

 رو هاش نفس ، گوشم نزدیک اوردم رو سرش ، کردم تکرار رو حرکتم بازم ولی گرفت خندم

 .کردم حس

 .لحظه هر از بیشتر بعدش و میشه تنگ لحظه هر واست دلم بری بخوای وقتی تا االن از-

 و کردم حلقه گردنش دور رو دستم و خوردم چرخ یه اعتراف این شنیدن با فقط و کردن فکر بدون

 می ثابت بهش باید ولی بودم کرده بغلش که بود حیایی بی ، دادم قرار شونش روی رو چونم

 منمیدون ، بودیم ساکت هردو و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش ، دلتنگشه االن حتی من دل کردم

 متمو شیرین محکومیت این دوران وقتی کردم می فکر این به من ولی کرد می فکر چی به اون

 نبینمش؟ روز هر میتونم چطوری شد

 ور از کنم نگاه صورتش به اینکه بدون ، کردم جدا ازش رو خودم سریع من و خورد زنگ گوشیش

 .برم که کردم باز و در ، نشد مانعم اونم ، رفتم در سمت به و شدم بلند پاش
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 میرس های دیدار همین به االن من ، کنیم زندگی همدیگه بدون میتونیم چطوری کن فکر بهش-

 .قانعم هم روزانه

 و در کهاین از قبل ، نگفتم ولی اومد زبونم نوک تا حرفم ، میدادم گوش و بودم ایستاده بهش پشت

 .کردم عوض رو حرفم ببندم

 .هست پامون جلوی حلی راه موقع اون تا حتما-

 ، نیمک باید چیکار کردم می فکر و رفتم می اتاقم سمت به آروم آروم ، رفتم بیرون کارش اتاق از و

 یشهم اصال یعنی ، باشم امیدوار داژیارم خود به میتونستم داژیار قول از بود راحت خیالم که حاال

 ؟ باشیم داشته ای اینده باهم داژیار و من

 زج کاری و کردم پرت تختم روی رو خودم ، کوبیدم بهم محکم سرم پشت و کردم باز رو اتاقم در

 .نداشتم انتظارمه در چی نمیدونم که ای آینده و گرفته رو حالم که ای گذشته به کردن فکر

+++ 

 .نیست خوب واست که بشی روبرو ای صحنه با ممکنه ، درمونگاه نیای بود بهتر-

 :گفت و زد دید رو اطراف و داد تکونی خودش به هانا

 .روی پیاده روستا تو بودم نیومده بود وقت خیلی

 که ناها ، بزنم حرف عقل شیرین و نفهم زبون زن این با تا بود تر سنگین ، میدادم آب یابو پووف

 :گفت و خندید شد من کالفگی متوجه

 .نداری اورژانسی بیمار ، چیه واسه نگرانیت پزشکی دندون که تو

 . کردم بهش اندری عاقل نگاه

 و وخیم وضعیت با یکیشون ممکنه و داره مرتب بیمار که هست هم عمومی پزشک یه اونجا-

 .بشه وارد بهت شُک صحنه این دیدن با نمیخوام فقط من ، باشه اورژانسی

 .داد تکون چشماش روی رو آفتابیش عینک و کرد باز اخر تا رو نیشش

 .هست خودم به حواسم-

 .گفتم هم بانو آیسو جلو همونجا ، اومدی خودت مسئولیت با-
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 جایی نهات اینجا ، اینجا بیاد نداشتم حوصله واقعا ، بودیم ساکت درمونگاه به رسیدن تا هردو دیگه

 ، بینهب رو امین با صمیمیتم نداشتم دوست اینکه هم و بودم راحت خونه اون اعضای تمام از که بود

 .بود دوستم اون باشه هرچی

 

 :تگف و شد بلند سریع هانا شناختن و دیدنم با داوود ، داخل بره اول اون گذاشتم و کردم باز و در

 .دکتر خانم سالم ، خانم سالم

 .کردم بهش نگاهی نیم

 هستن؟ دکتر آقای ، باش راحت داوود سالم-

 ؟ بیارم براتون میخورید چیزی ، دارن مریض-

 .رفتم خودم اتاق سمت به و دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 .برس کارت به تو میدارم بر خودم باشیم داشته الزم هرچی-

 .کرد می نگاه رو جا همه کنجکاوی با و شد وارد هانا

 .ببینم رو دندونات تا بشین اومدی اینجا تا-

 .کرد نگام تعجب با

 رابخ دندونا حاملگی دوران تو ، هستن وضعیتی چه در ببینم میخوام بکشمشون که نمیخوام-

 .میشن

 جدی؟-

 و چراغ هم من و نشست صندلی روی ، بود نگفته بهش کس هیچ یعنی ، کرده تعجب بود معلوم

 . برداشتم

 .کن باز رو دهنت-

 خراب چپ باال دوتا ، بود درست حدسم ، شدم دندوناش دیدن مشغول منم و کرد باز رو دهنش

 .راست باال هم یکی ، راست پایین یکی و بود
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 نداشتی؟ درد دندون ، خرابه چهارتاش-

 .داد تکون نفی ی نشونه به رو سرش

 .بدن نشون زایمان از بعد رو دردشون شایدم ، باشن سطحی باید پس-

 هانا هب اول.بود ایستاده در قاب توی که امین هیکل بعد و خورد در به ای تقه ، نشستم صندلیم روی

 .کرد سالم

 تو؟ چطوری سالم ، اومدید خوش خانم سالم-

 .دادم نشون رو هانا دست با

 ..مرحوم زن و خان داژیار بردار زن هانا-

 :گفت و حرفم تو پرید امین

 .داشتم رو دیدارشون سعادت بار یه قبال بعله

 :پرسید متعجب هانا

 .نمیاد یادم من کی؟ وا

 .نشست ها صندلی از یکی روی و داخل اومد امین

 .بودید هوش بی تقریبا و نبود مساعد زیاد شما حال موقع اون-

 .گفت آهانی هانا

 خبر؟ چه-امین

 خبر؟ چه تو سالمتی-

 هشد خیره امین به ، کردم می نگاه هانا به چشمی زیر گاهی ، بودیم زدن حرف مشغول امین و من

 ، فهمیدم نمی رو هانا شدن خیره دلیل ولی بود جذابی و خوشتیپ مرد امین نگذریم حق از ، بود

 و داد اشاره من به چشماش با ، میزد لبخندی نیمچه و انداخت می نگاهی نیم هانا به گاهی امین

 .هست معذب امین میکردم حس.دونم نمی که انداختم باال شونه " ؟ چشه این " پرسید

 . کرد نگاهم گیج و اومد خودش به هانا ، کردم ای سرفه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 خوبی؟-

 رحلهم از بودن مکان این تو برای زیادی ، نشده ما حرفای متوجه اصال و نبود دنیا این تو بود معلوم

 جا که جایی تا ابروهام ، رفت ور انگشترش بعد و داد تکون آره ی نشونه به رو سرش. بود پرت

 .سکوت و ارومی همه این و هانا ، بود رفته باال تعجب از داشت

 یم تصور اون و بودم کرده توصیف براش من که هانایی با هانا این ، کرد می نگام متعجب امین

 سح امین ، انداختم باال شده خبر چه نمیدونم معنی به سری امین واسه کرد می فرق خیلی کرد

 .شد بلند ، بره باید کرد

 .برسم کارام به برم فعال ، میبینمتون دوباره خانما خب-امین

 .کرد امین به بعد و من به نگاهی و کرد بلند سر هانا

 .حتما-هانا

 .رفت بیرون و کرد احترام ی نشونه به کوتاهی تعظیم و داد تکون سری واسم امین

 .جنتلمن چه-

 دهاور واسم امین که شکالت بسته یه میزم کشو تو از شدم خم و زدم چشمکی ، هانا حرف این از

 .اوردم در رو بود

 .خیلی-

 اومده؟ کجا از-

 .نیوردم خودم روی به ولی بود عجیب کنجکاویش این

 .افتاده اینجا طرحش گذروندن برای ، تهران از-

 :گفتم و گذاشتم جلوش شکالت جعبه

 .بیارم خودم واسه چایی تو واسه شربت میرم ، اورده واسم امین بخور

 اون واسه شربت لیوان یه.خارج اتاق از و شدم دور ازش بدم بهش رو حرفی محلت اینکه از قبل و

 .ریختم خودم واسه بود کرده درست داوود که هم دم تازه چایی لیوان یه و زدم
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 بود؟ هانا این مطمئنی-

 .دستم رو ریخت آبجوش یکم و ترسیدم ناگهانیش حضور از

 .سوختم آخ-

 :پرسید نگرانی با و نزدیکم اومد سریع امین

 خوبی؟

 .نبود زیاد ولی بود شده قرمز ، کردم دستم به نگاهی و رفتم بهش ای غره چشم

 .بود خوب خیلی میکردی حضور اعالم اگه-

 .کرد باز رو درش و اورد در کابینت از رو دندون خمیر

 .یُخ مواس حواس عاشقی تو بدونم کجا از من-

 .روش بزنه دندون خمیر که جلو بردم رو دستم

 .نداری حضورم اعالم شعور تو نمیدونه ، جنتلمن چقد میگفت داشت هانا بدبخت-

 :گفت و بست رو دندون خمیر در و خندید امین ، گفتم تمسخر با رو جنتلمن چقد

 .بریز چایی یه منم واسه

 .سوخته دستم نمیبینی ؟ چالقی خودت مگه-

 .برداشت خودش واسه لیوان یه و کرد دستم به نگاهی

 .بمی بادمجون تو ضمن در ، هست تر سطحی هم سطحی از سوختگی-

 به ردمک رو شدن خارج از قبل ، برداشتم و سینی تو گذاشتم هانا آبمیوه لیوان با رو چاییم لیوان

 :گفتم شیطنت از پر لحنی با امین

 نباشه؟ داژیار و من بین سدی بگیری رو هانا این بیای نمیشه

 ، زد ای یمهن و نصف لبخند دیدنم با هانا ، اتاقم سمت رفتم سریع بزنه بتونه حرفی اینکه از قبل و

 :پرسید و خورد بود دندونی خمیر که دستم به چشمش ، جلوش گذاشتم رو سینی
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 رفتی؟ اینجا از نبود سالم دستت

 .دادم تکون آره ی نشونه به رو سرم

 .نبودیا چلفتی پا دست یادمه-

 . گرفت خندم حرفش از

 . بخور ، شد پرت حواسم-

 ی خرسه خاله دوستی این خودش خدا ، خورد قلپ یه و گرفت دستم از ، دستش دادم رو میوه آب

 ...کنه بخیر رو هانا و من

 

 یه ، بود مونده نهم تا روز چند...نهم ، زایمانشه چندم بود گفته دکتر ، زدم زل هانا بزرگ شکم به

 ونهخ این از میتونستم من دیگه روز نوزده یعنی...روز نوزده ، کردم ذهنم تو انگشتی سر حساب

 ونکنارش میرسید جدید سال وقتی میخواست دلم ، بود شده تنگ داداشام و مامان برای دلم ، برم

 . باشم

 زد؟ لگد خیلی دیشب-

 .داد تکون اره ی نشونه به رو سرش ولی خورد جا ایم دفعه یه سوال از

 کرد؟ اذیتت-

 فهنص لبخند هانا ، داره حسی چه بودن مادر بدونم میخواست دلم ، بود کنجکاو جورایی یه لحنم

 .زد ای نیمه

 .میکشه نفس داره اونم بفهمم تا بزنه لگد باید باالخره-

 :پرسیدم تردید با

 میزاری؟ چی رو اسمش

 و سرد ، نبود اخیر وقت چند این مثل نگاهش ، کرد یخ وجودم نگاهش سردی از ، کرد بهم نگاهی

 .شد حبس سینه تو نفسم نگاهش از ، بود احساس بی
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 .سهراب-

 متس به چرخوندم رو سرم ، میداشتم انتظار ای دیگه چیز نباید ، دادم بیرون رو شدم حبس نفس

 ونهداروخ از سریع که دیدم رو داژیار ، شد می کوبیده ماشین ی شیشه به شدت با بارون ، پنجره

 .شد ماشین سوار نکشیده دقیقه به و اومد بیرون

 . کرد من به نگاهی آینه از و جلو خالی صندلی رو گذاشت رو ها دارو پالستیک

 .بگذره روزم چند این تا بخوری سروقت نره یادت ، گرفتم داروهاتم-داژیار

 . بود هانا مخاطبش

 بشم؟ بستری بیمارستان باید کی از ، گفت دکتر بارم ده باشه -هانا

 :گفت و کرد روشن رو ماشین داژیار

 .بستری واسه میارمت هشتم

 پیشم؟ میای ام تو-هانا

 .هانا به بعد و انداختم داژیار به آینه از نگاهی ، بود من با حرفش

 .پیشتم بشی مرخص که زمانی تا-

 داژیار با قرارم و قول طبق زایمانش از بعد بود فهمیده که بود شده بد وقتی از اخالقش درواقع

 .خونه برم میخوام

 .شده تموم محکومیتت ، دیگه نداری ای وظیفه تو زایمان بعد ولی-

 هرسه ، کردم نگاه رو خیابونا ، گرفته بخار ی شیشه از و ندادم رو جوابش ، بود حرصی لحنش

 که بود صدایی تنها امیری خواجه احسان صدای ، گفت نمی هیچی کس هیچ و بودیم ساکت

 .شکوند می رو بینمون سکوت

 ماست قلب بین سدی یه تونم نمی اینجوری من

 دریاست دلش کی بفهمی من در شی غرقی باید تو

 شینی نمی من پای تو تونم نمی اینجوری من
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 بینی نمی بزرگیمو بخشیدم انقد رو تو

 کردم سفر باتو کجا بودی مقصدم همیشه

 برگردم تنهایی چقدر دریا برم چقدر

 مرزه هم ترس با شبم نیست خوش دلم اینجوری من

 ارزه نمی برزخ این به باشه اونورش بهشتم

 تنها من و اینجایی تو تونم نمی اینجوری من

 میخوام ازت چی نگفتم که بس از میرم می دارم

 ، ششخصی سلیقه و بود داژیار ماشین ولی خوند نمی تا سه ما جو با اصال آهنگ این خودم نظر به

 رب و بر برگردم نه و بزنم دید آینه از رو داژیار نه کردم می سعی و کردم می نگاه رو خیس ی جاده

 کجکی بس از بودم گرفته درد گردن و بود همین من وضعیت عمارت خود تا ، کنم نگاه رو هانا

 .بودم جاده به کردن نگاه مشغول

 .بشه پیاده که کردم کمکش من و برداشت رو هانا کیف داژیار ، ایستادم حرکت از ماشین

 .بشم شوهرم قاتل محتاج که نشدم چالق هنوز-

 این با وقتی بارداریش حساس روزای این تو کردم می کنترل رو خودم خیلی ، گزیدم رو لبم

 . هشب ندادم اهمیتی دیگه من و بود زده پس رو دستم ، نکنم بارش چیزی ، میزد نیشتم حرفاش

 سعی نگاهش با و شده ناراحت هانا حرف از اونم فهمیدم می ، کرد می نگام ناراحتی با داژیار

 .حساسه ی دوره یه تو االن اون و نشم ناراحت بفهمونه بهم داشت

 .رفتمگ ازش رو هانا کیف جلو رفتم ، نیستم ناراحت دادم اطمینان بهش هم روی پلکام گذاشتن با

 .کن کمکش تو-

 همب بانو آیسو ، داخل رفتم و کردم حرکت جلو جلو ، شنید داژیار خود فقط و بود اروم خیلی صدام

 همم واسم کردم می ثابت بهش باید دیشب کل کل از بعد ، گذشتم کنارش از تفاوت بی ، زد زل

 .زندگیش سر بره خواست نمی زن این نمیدونم ، نیست

 .بزنم حرف باهات باید کژال-
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 :پرسیدم ذاتیم پرویی با و سمتش برگشتم ، بانو ایسو ، بود خودش صدای دقیقا این

 مونده؟ هم حرفی

 :گفت هانا و داژیار شدن داخل از قبل و شد بلند

 .منتظرتم کار اتاق تو

 این اهالی ی همه که موضوع این تو ، ها پله سمت به رفت بمونه من جواب منتظر اینکه بدون و

 .رفتم دنبالش و گفتم ای " شکرت خدایا " لب زیر.بود نمونده باقی شکی دارن مشکل خونه

++++ 

 

 

++++ 

 برداشتی؟ رو وسایالت ی همه-

 من ، داد رو مامان جواب سر با ، بود دست به گوشی مهروز ، بود مامان سوال مخاطب که کسی

 :گفتم و دادم لم مبل روی

 دونهمی خودش ، برداشتی اونی ، برداشتی اینو نپرس ازش بار یه دقیقه دو هر ها کوچولو بچه مثل

 میکنه؟ چیکار داره

 .رفت ای غره چشم بهم کتی مامان

 .بخر داری الزم هرچی برو ، نبر خودت با هیچی میگی باشه تو به اگه ، ساکت یکی تو-

 :گفت مامان به رو و جیبش تو گذاشت و کرد قطع رو گوشیش مهروز

 .گذاشتم داشتم نیاز هرچی راحت خیالت

 .گفتم دیدی-

 .کشید رو لپم و ایستاد کنارم مهروز.  بود جانب به حق لحنم

 .دارم لپ من دیونه ، آخ آخ-
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 :گفت و خندید

 . ندارم بیشتر که دیونه خواهر یه باالخره

 :گفتم باشه معترض کردم می سعی که لحنی با و رفتم بهش شوخی به ای غره چشم

 .بردم می ارث به یکی از باید رو دیوونگی این خو

 :دادم ادامه جانب به حق و

 ... بود عاقل که بابام

 . خنده زیر زد مهروز و کردم مامان به نگاهی

 .شدی دیونه بودی خونه اون تو نداشتی دیوونه بابای و مامان به نیازی تو-

 و مامان های شونه دور انداخت رو دستش ، بود شده پیدا کجا از اش کله سرو مهیار نمیدونم

 .نشست کنارم و خنده زیر زد مهروز.بوسید رو گونش

 بود؟ دیوونه خونه اون تو کی بعد-

 .شد باز بناگوش تا نیشش مهیار

 .هانا-

 .آشپزخونه سمت رفتم ، شدم بلند جام از و کردم نثارش لب زیر بیشعوری

 :رسید گوشم به مهیار صدای

 باال؟ زده شده قلمبه هانا به محبتش ، شد ناراحت چرا نظرتون به

 :زدم داد

 .نکن توهین باش داشته شعور ولی نشدم ناراحت

 :گفت تمسخر با

 .میزنه حرفو این کی خدا تورو ببین

 .اومد مهروز پادرمیونی صدای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

222 

 

 .باشه راحت جفتتون جانب از خیالم نیستم میخوام ، نزار سرش به سر مهیار-

 ، اوردم در جینم شلوار جیب از رو گوشیم و نشستم صندلی روی صحبتشون بقیه به توجه بدون

 .ایینپ اومدم چندتا یه کردم باز رو داژیار مسیجای فایل ، بود شده تنگ قدیمیم پیامای برای دلم

 " خوابیدی؟"

 " بیداری؟ چرا تو ، بره نمی خوابم نه"

 ".کرده دیونم میری فردا اینکه فکر"

 .بودم گذاشته آخرش خنده آیکون یه و ".نبودی عاقل اولم از"

 "شدم نمی تو عاشق که بودم عاقل اگه"

 میز ور گذاشتم رو سرم ، گذاشته اثر من رو داژیار دیوانگی حتما ، بستم رو فایل و نخوندم رو بقیه

 خالم دختر واسه دلم ، میموندم تهران روز چند از بیشتر شاید ، داشتم احتیاج سفر یه به خیلی ،

 .روستا دوتا هیاهوی از دور به ، کرد سر دخترونه رو روزی چند میشد حتما ، بود شده تنگ

+++ 

 

+++ 

 .بغلم بیا بد کوچولوی دختر-

 .کنم پنهان شوخی زیر رو بغضم کردم سعی و کردم بغل رو مهروز

 .باشه من ی سلیقه به باید زنت ، بگیریا زن اونجا نفهمم-

 .زد غر مهیار و بوسید رو پیشونیم مهروز

 .دیگه بغلش از بیرون بیا پرید هواپیما بابا-

 : زد تشر بهش موژان

 .کنه خداحافظی داداشش با بزار داری چیکارش مهیار

 .باشه آش نخود داره عادت مهیار این موژان کن ولش-فرزانه
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 :گفتم مهیار به رو و اومدم بیرون مهروز بغل از

 .نمیخوره جایی به بره دیر مین دو یه

 :گفت و باال داد رو ابروش مهیار ، بود کننده سرزنش لحنم

 .ازش میکنین طرفداری چقد بابا

 که گفت چیزی گوشش در و بغلش تو کشیدش مهروز ، داد دست مهروز با مردونه جلو رفت و

 هک بود مختلف آدمای پر سالن ، بود شده گم فرودگاه هیاهوی تو مامان ی گریه صدای.نفهمیدم

 ی بوسه فرودگاها چرا کردم می درک حاال ، سپردن می خدا به و بوسیدن می رو عزیزاشون

 .دیدن خودشون به بیشتری

 .رفت ترانزیت سالن به و کرد خداحافظی فرزانه و موژان با نموند اضافه حرف منتظر مهروز

 .میرفتم پارکینگ سمت به فرزانه کنار سالنه سالنه

 روزی؟ چند نمیخوای مهمون-

 :گفت شادی با و کرد حلقه بازوم دور رو دستش

 .نه که چرا

 :پرسید کنجکاوی با موژان ، زد خنده قهقه اون و زدم لبخند

 شده؟ چی

 :گفت و زد بهم چشمکی فرازنه

 ؟ برگردی میخوای تو ، هیچی

 باشه کنارم داژیار عموی دختر نمیخواست دلم ، انداخت باال شونه و کرد مهیار به نگاهی موژان

 اب و فرزانه پهلوی تو زدم.میشد داداشم زن داشت تقریبا و داشتم دوست رو دختر این که هرچند

 .نگه چیزی و داره نگه دست دادم اشاره بهش چشم

 .عقب موژان و فرازنه و من ، نشست کنارش جلو مامان و شدیم مهیار ماشین سوار

 .میکنیم حرکت صبح فردا کژال-مهیار
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 .کردم صاف رو صدام

 .میمونم بیشتر روز چند من-

 :پرسید و عقب برگشت تعجب با مامان

 داری؟ چرا؟کاری وا

 .زدم بهش لبخندی

 .باشم دور دارم احتیاج یکم فقط نه-

 :گفت سریع همین واسه کرد درکم مهیار

 .دنبالت بیام بگو برگردی خواستی هروقت باشه

 رو دستم اون و گذاشتم فرزانه ی شونه روی رو سرم ، بودم نشسته فرزانه و موژان بین وسط من

 صدای میخواست دلم ، بزنه حرف کس هیچ نمیخواست دلم تهران خود تا ، گرفت دستش تو

 .میشکنه رو سکوت که باشه صدایی تنها راه آخر تا خواننده

 همیشه معمول طبق بریزم اشک یادت به خیابون تو بارون زیر امشب بازم کردم هوس

 نمیشه معلوم دیگه بارون و اشک فرق حتی من مثل عاشق یه صورت رو میاد بارون وقتی آخه

 داره گریه حالم که من حال به نخند بهاره ابرای مثل من چشای امشب

 داره خنده حالم که بخند ، بخند آره بزاره تاثیری تو رو تونه نمی گریم چرا

 داره خنده حالم که بخند ، بخند آره

 باشه ورم و دور کسی خلوت این توی نمیخوام خیابونا تو کشونده رو من طرفه یک عشق این

 مسر رو چتری نه بارون بیاد بند میخوام نه گریه از کشم می دست نه ، میرن هم روی پلکام نه

 باشه

 بهاره ابرای مثل من چشای امشب

 داره گریه حالم که من حال به که نخند

 بزاره؟ تاثیری تو رو تونه نمی گریم چرا
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 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 داره خنده حالم که بخند بخند آره

 اشهب سرم رو چتری نه بارون بیاد بند میخوام نه گریه از میکشم دست نه میرن هم روی پلکام نه

 .بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام و ندادم گوش آهنگ بقیه به

 

 هشب پشت از و بودم کشیده دراز تختش روی ، بود من به پشت و بود نشسته اینه روبروی فرزانه

 .بودم شده خیره

 .شوهرم واسه نموند چیزی ، بابا خوردیم-

 .شدم خیره سقف به و سرم زیر گذاشتم رو دستم و اوردم در واسش رو زبونم

 .نشست تخت روی کنارم و شد بلند صندلی روی از

 خوبی؟-

 .اره یعنی که هم رو گذاشتم رو چشمام ، کرد حس تهش رو دلسوزی میشد ولی بود آروم لحنش

 تهران؟ میاد کی دالرام-

 .کردم بهش رو پشتم و خوردم غلط

 میاد؟ کی شوشوت ، فردا پس-

 .دیگه روزه دوازده ، رفته روزه دو تازه-

 .بود تر اروم خودم از ، انداختم اش صفحه به نگاهی و برداشتم رو گوشیم

 ؟ شدم خراب سرت من بری نمیخواستی جایی-

 .کشید دراز کنارم و خندید

 .کنم می گرم کالسام و دوستام با رو سرم و تنهام روز چهارده این همیشه من-

 نمیشی؟ دار بچه چرا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

226 

 

 ی ادامه واسه بود سوال یه ، بود نپرسیده هم کنجکاوی رو از حتی ، بود ساده سوال یه سوال

 و خوابیده سقف به رو اونم دیدم و سمتش خوردم چرخ ، نکردم دریافت جوابی ولی مکالمه

 شاید ، نشدم گیر پی و بستم رو چشمام منم.بده جواب نمیخواد فهمیدم.بسته رو چشماش

 .بکنم رو زود صبح شدن بلند جبران و بخوابم یکم میتونستم

 .داریم مشکل خیلی باهم-

 و وبهخ فرزانه زندگی چقدر میکنن فکر و کشته رو همه بیرونش که زندگی از اینم ، زدم پوزخندی

 . عالیه چی همه

 هشب و سرم زیر گذاشتم رو دستم ، چرخیدم و کردم باز رو چشمام ، نگفتم هیچی و کردم پووفی

 :داد ادامه و کرد کارو همین اونم ، شدم خیره

 .بشیم جدا تا نمونده چیزی کنم فکر

 حل یزچ همه بیار بچه یه نگم ، نکنم موعضه ، نکنم دخالت کردم سعی ، بزنم لبخندی کردم سعی

 .میشه

 .نکنی اشتباه کن سعی ولی بده انجام درسته میدونی هرکاری-

 .زد تلخی لبخند

 .زندگی تو نزاشته کم واست هیچی که نادر میگی و میزنی جیغ مامانم مثل کردم فکر-

 .کردم ظریفی اخم

 .گذاشته کم محبت شاید ، کنم دخالت بتونم که نیستم تو زندگی تو من-

 :گفت متعجب لحن با و کرد گرد رو عسلیش چشمای فرزانه

 بلدی؟ هم حرفا این تویی؟خوبی؟از کژال وا

 از ردک سعی ، سرش تو کوبیدم و برداشتم رو بالشت ، تخت رو نشستم و شدم بلند و خندیدم

 . بکشش دستم

 .نیستی بشو آدم تو ، انگار نه انگار ولی شدی آدم کردم فکر-
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 یه از خسته اخر ، میزدم بهش و برداشتم بالشت یه منم ، زدیم قهقه هردو ، بهم کوبید بالشت با و

 :گفتم و اوردم در واسش رو زبونم دوستانه کاری کتک

 بدی؟ چی بهمون میخوای ناهار

 .در سمت رفت و شد بلند سرجاش از آروم و کرد باز آخر تا نیششو

 .نمیدم بهت کوفتم-

 ور گوشیم و کردم گرد عقب ، بود رفته برسه بهش دستم اینکه از قبل ولی شدم بلند دو با

 .برداشتم

 .شاسکوال اون جز نمیده اس بهم کسی وقته خیلی و دادم باال ابرویی پیام یه دیدن از

 ".ببینمت باید ظهر از بعد"

 یپوزخند ، نویسنده اسم ، خوندم بارها و بارها پیامو وصفی قابل غیر تعجب با و شد گرد چشام

 . نشست لبم روی

 " دارم فاصله ازت ها متر کیلو"

 رو یگوش. داشتم احتیاج تحلیل تجزیه به یکم ، نشستم آرایش میز صندلی روی ، کردم سند و

 .شدم خیره خودم به آینه تو و میز رو گذاشتم

 چی؟ یعنی میدونی ، دادی جواب تو و داد اس ام اس بهت داژیار االن کژال ببین-

 . میزدم حرف خودم با و آینه تو بودم زده زل دیونه یه مثل

 یرد و میزاشتی کالس ، یکم دادن جواب واسه داشتی عجله تو دختر مگه نمیشه اینجور پووف-

 ...که نه نمیتونم میگفتی ، میدادی جواب

 حق نکهای مثل ، نیستم بشو آدم من نداره فایده و زدم پوزخندی ، پرید حرفم بین گوشیم ی ویبره

 .کردم بازش باالخره ولی زدم اشتباه بار یه رو پین ، برداشتم رو گوشی زده هل.هست فرزانه با

 " تهرانم منم ، میدونم"

 ینا چرا ، موندم میدونست کجا از ، تهرانم من بود فهمیده کجا از لعنتی ، قلبم سمت رفت دستم

 نمی ، نزدیکه بهش خیلی داژیار کرد حس اونم ، میزد تند تند باز لعنتیم قلب ؟ بود اومده راهو همه
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 ی یهسا ، باشه زندگیم رو عمر آخر تا هانا ی سایه خوام نمی ، برگردم گذشته به دیگه بار یه خوام

 منشد دور مگه ، کنم پاک زندگیم از خواهرشم و خانم طال میخوام حتی من...  بانو آیسو ، سوران

 .خورد بهم داژیار حضور با معادالتم تمام ؟ کنم ده از خالی رو ذهنم ، کنم فکر که

 

 هب شد باعث ، افتاد اتاق توی که بلندی و باریک سایه ، داشت نمی بر سرم از دست خیال فکرو

 .داد تیکه در به ، بشم خیره سایه صاحب به و بیارم باال رو سرم و بیام خودم

 

 بشی؟ آروم انقدر و فکر تو بری شده باعث چی-

 منتظر ، میداد نشون کشیده همیشه از بیشتر کشیدش هیکل و بود گذاشته پشتش رو دستاش

 تختش روی و شد بلند ، بود جواب منتظر و چشمام تو میزد دو دو عسلیش نگاه ، کرد می نگام

 لقهح پاهام دور رو دستم و جمع سینم توی رو پاهام و دادم تکیه رنگ سفید تخت تاج به ، نشیدم

 .کردم

 

 . میزدم روناش به شستم انگشت با ، نشست روبروم

 

 .میاد قلقلکم دختر نکن-

 دراز تخت روی.نداشتم شوخی ی حوصله هرچند دادم تکون سر و اوردم در واسش رو زبونم

 .سرش زیر گذاشت رو دستش و کشید

 .شنوم می خب-

 روی گذاشتم رو چونم ، گرفتم نگاهش از نگاه و کشیدم اهی ، دوختم چشم منتظرش نگاه به

 .شدم جمع زانوهای

 میدونی؟ کجاش تا-

 .کردی تعریف اونجا تا فقط ، گفت بهت چی ببنتت خواست بانو آیسو اینکه از بعد-
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 چی وبان آیسو خب ، شد رد چشمام جلو از باشه تند دور رو که فیلمی یه مثل گذشته دیگه بار یه

 از خبری بی ؟ خونه اون از بیرون اومدم که شد چی ؟ کرد زایمان کی هانا شد؟ چی گفت؟بعدش

 .شده پیدا اش کله سرو کجا از االن...  داژیار موقع به و موقع بی حضور آخر در و داژیار

 مانزای از بعد هفته یک درست خروجم میتونه هست داستان این ی ادامه توی که جالبی چیز تنها-

 .باشه سوران اومدن دنیا به و هانا

 بیرون؟ خونه از اومدی راحت-

 گاهی و ها صحبت ؟ حدیث و حرف همه اون ؟ شد چی پس تحقیر همه آیا؟اون اومدم راحت

 .نه شایدم و اره شاید نمیدونم...خونه؟ برگشتم راحت ؟ فریاداشون

 .بود همین قرارمون-

 .دارم دوست نره یادت...  نره یادت قرارمون-

 پیام به توجه به..  ناراحتیم به اهمیت بی..خوندنش اشتباه از ، گرفت خندم شادش لحنش از

 .زخنده زیر زدم پق...  داژیار

 .کنه اصالحش خونده اشتباه رو آهنگ بگم منصور به باید-

 .زد چشمکی..  روبروم نشست سریع حرکت یه تو

 یخونمم خواننده یه با وقتی میاد بدم انقد ، میکنن اشتباه انقد ها خواننده همیشه چرا نمیدونم-

 .کنه اشتباه

 .زدم لبخندی

 دختر یه پارسال اگه ، گذاشتم سر پشت رو مختلف ها تجربه از پر سال یک....فرزان میدونی-

 .کرده خالی رو بادم سوزن با یکی االن ، بودم ادعا از پر روستایی

 رو؟ معدت باد-

 .مپا گذاشت رو دست ، کردم نثارش ادبی بی و خندیدم بود شیطنت از پر که متعجبش لحن از

 ون از کن سعی...کنی فراموش کن سعی فقط ؟ اخه داره اهمیت کی واسه ، نکن فکر بهش کژال-

 .کنارتیم همه وستات د...برادرات..مادرت...من..بسازی
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 .نگرفتم رو دهنم جلوی ، گذشت ذهنم تو از که اسمی ، زدم آمیزی تشکر لبخند

 میکنی؟ درکش ، باشه کنارم اون میخوام من چی؟فرزان داژیار پس-

 روزی یه دخترم این ، کرد می درک که بود معلوم ، نشست غم به خالم دختر خوشگل چشمای

 تجربه اونم اینه مهم اش عاشقونه زندگی رسیده بست بن به حاال داره اهمیتی چه ، بود عاشق

 .کرده

 .بشه اضاف اینا ی همه به بودن مطلقه زن یه دیگه سال سه تا شاید-

 .انداختم باال شونه ، نشدم ناراحت من ولی بود دهنده هشدار فقط لحنش

 و برادرش به کردن فکر بدون ، باشی اروم کنارش صباحی چند اینه مهم...واقعا داره اهمیتی چه-

 .میشه دیگه بهم رسیدنتون مانع که هرکی به

 شما؟ راه سد شده مرده سهراب یعنی-

 ، کشید رو بازوم ، بشم بلند خواستم ، بود نشسته منتظر اون ، کردم آویزون تخت از رو پاهام

 کدوم ؟ هانا یا سهراب...  دونستم نمی رو سوال این جواب خودم هنوز من ولی خواست می جواب

 .داشتیم نیاز عاشقونه اعتراف یه به ما هردوی شاید ؟ بود داژیار و من راه سد

 

 نم کرده بزک دختر این ، متنفرم همشون از ، کشیدم صورتم توی شده پخش موهای توی دستی

 و مبرداشت رو مرطوب دستمال ، فرستادم شالم زیر و باال دادم حرکت یه با رو موها ی همه ، نیستم

 ردخت یه عاشق داژیار ، زدم آینه تو دختر به لبخندی ، کردم پاک لبام روی از رو رنگ گوشتی رژ

 .کافیه همین ، فقط باشم باید خودم ، کرده درستش فرزانه که دختری این نه شد دهاتی

 

 کردی؟ چیکار-

 کردن اتو و زحمتاش دادن برباد به گشت می بر سوال این و اومده در حرصش بود معلوم

 .بیام نظر به مضطرب نمیخواستم ، بزنم لبخند کردم سعی ، سمتش برگشتم.موهام

 .بهتره باشه خودم-
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 .چه من به اصن یعنی که انداخت باال ای شونه

 گردی؟ برمی کی-

 .بود ست تیپم با کامال ، کردم اسپرتم مچی ساعت به نگاهی

 .زود خیلی-

 .طرفم گرفت رو رنگ ای قهوه کیف و رفت بهم ای غره چشم

 .منتظرتم زود خیلی ساعت من پس ، عزیزم دقیقی ساعت چه-

 یپت به شدم وسواس انقد کی من...کردم چک اینه تو رو خودم دوباره و گرفتم دستش از رو کیفم

 آخه؟ ظاهرم و

 .بزن زنگ شدی نگران-

 ، ای قهوه شال و ای قهوه جین شلوار با رنگ نارنجی اسپورت مانتوی ، کردم چک رو تیپم دوباره

 بود؟ نکرده دیر....کردم جا به جا سرم رو شالم ، بودن ساده و اسپرت که کفشم و کیف

 .نیست نگرانی جای هست مطمئنی آدم داژیار البته-

 ؟ کنه تعریف پسر یه از انقد دختر داره معنی چه ، کردم تعجب خودم دلیل بی حرف این از

 توجهی بهش ، خورد می تاب جلوم زیر لباس با و اورد در پاش از رو ایش خونه تو شلوارک فرزانه

 :گفتم وقت گذران برای ولی نداشتم

 .روشا قلپم تو دادی قورت رو حیا

 .تو کرد پاش یه و بیرون کشید کمد از رو سفیدش جین شلوار

 .دوستم پیش تا میرم من-

 .برگردم زود من شاید-

 املک رو شلوار فرزانه.برگشتن زود به برسه چه بیاد داژیار که گذره نمی لعنتی ساعت این اصن

 روسکیع جاکلیدی با با کلیدی دسته و بیرون کشید رو توالت میز اول کشوی و جلو اومد و پوشید

 .میز رو گذاشت رو
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 .احتیاط محض ولی میام زود من ، باشه همراهت این-

 دقیقه جپن ، کردم باز رو گوشیم ی صفحه ؟ بود چند ساعت ، کیفم تو گذاشتم و برداشتم رو کلید

 نیومد؟ چرا پس... هفت به

 کرد من به نگاهی ، کشید لبش روی و برداشت رو کالباسی رژ و زد کناری آینه جلو از رو من فرزانه

 :پرسید و

 بزنی؟ نمیخوای

 .شدم خیره گوشیم به و تخت لبه نشستم

 .نمیاد خوشم نوچ-

 .اخه تو نیستی دختر سلیقه بد ایش-

 یومدم داشت قلبم استرس از ، کردم بازش و برداشتم سریع خیلی ، شد روشن گوشیم ی صفحه

 هست یزیچ اصن...بگه میخواد نمیدونستم ، ببینمش کردم قبول که بودم پشیمون یکم ، دهنم تو

 ؟ باشیم باهم بتونیم اون و من و کرد وصلش بهم بشه که

 " منتظرتم در دم "

+++ 

 

 می خجالت یا نداشتم روشو که نه کردم نمی نگاه داژیار به..  بود خورده گره توهم دستامون

 رو من هرکسی.هست دخترونه ها خجالت و کردن ناز جای االن کردم حس فقط...  کشیدم

 جالتخ نباید داشتم اعتقاد و خودم و کشم نمی خجالت شرایطی هیچ در من میدونست میشناخت

 . هست انسان یه ضعف جزو عمل این و کشید

 رو نمذه فکری...بودم استاد کردن بازی نقش تو حداقل خوبه...  نشست لبم رو ناخواسته لبخندی

 کنیم؟ شروع هم کنار نو از خواستیم می چطور مشکل همه این با داژیار و من کرد مشغول

 .بود نشده پاک لبام رو از لبخند فکرا این ی همه با

 زدی؟ لبخند که میگذره مخت تو چی-
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 .شد بیشتر لبخندم کنندش توبیخ لحن از

 .هیچی-

 .داد دستم به فشاری

 .خداست دشمن گو دروغ-

 .بود جذاب واسم پسر این چقدر ، کردم رخش نیم به نگاهی نیم

 میریم؟ کجا-

 .زد ای بوسه ، برد دهنش نزدیک و کرد بلند رو دستم

 .خوب جای یه-

 :گفتم پروا بی

 .بهشته تو با جا همه نداره فرقی برو میخوای هرجا

 :گفت گذاری سپاس لبخند با و کرد نگام

 .بلدی حرفا این از نمیشه باورم

 هیچ مقصدش به رسیدن تا.بودم دهاتی چموش دختر همون من آخرش.زدم چشمکی و خندیدم

 .نزدیم حرفی دیگه کدوم

 .مقصد از اینم خب-

 .گرفت رو دستم.بود پامون زیر تهران ی همه اینجا از ، کشیدم اهی و انداختم اطراف به نگاهی

 رو؟ اینجا داری دوست-

 .خیلی-

 . هیرش و گیوا بودیم شده.اینجا داشتیم فرق باهم داژیار و من چقد

 .بغلش تو کشید و من و داد تکیه ماشینش به داژیار
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 ارند باهم ها طایفه که مشکالتی ی همه با ، کژال هستی که مرسی ، بیای کردی قبول که مرسی-

 .کردی عاشقم مرسی بگم و بزنم داد میخوام هست تو و من بین که سدایی ی همه با ، ده اهالی و

 :گفت گوشم زیر ، شدم جا به جا بغلش تو

 .هانا وجود با حتی

 و من ایدش ، بشم بودم برده اعترافاتش از که بشم لذتی منکر تونستم نمی ، خندید اونم ، خندیدم

 و من قدیرت شاید ، بشیم هم عاشق که بشه ما مانع بود نتونسته چیز هیچ ولی نشیم هم مال داژیار

 .باشه ساخته هم برای رو اون

 .میگفتم باید چی که باالخره ، شدم جدا ازش

 چی؟ بانو آیسو پس-

 .باال داد رو ابروش

 چی؟ اون-

 .زدن حرف واسه داشتم شک

 .باالخره بزرگتونه...اون-

 .بزنم زل چشماش تو کرد مجبورم و چونم زیر گذاشت رو دستش

 .کنم کمکت تا بگو حقیقتو-

 .زدم دریا به رو دلم.لحنش داشت طنز هم موقعیت این تو حتی

 .بشه تکرار عشقی جریان هیچ دوباره طایفه دو بین خواد نمی ، هست تو و من مخالفه اون-

 

+++ 

 ودب گذشته هم سه از ساعت ، کردم روشن رو گوشیم ی صفحه ، بودم گرفته دستام بین رو سرم

 .کشیدم سر رو آب لیوان ، گذاشتم زبونم رو و اوردم در رو فولکسیتین قرص ،
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 و تمبرداش رو گوشیم بازم ، بود گذاشته تنها که بودم فرزانه ممنون چقدر ، کشیدم دراز تخت روی

 .بشم کار به دست خودم گرفتم تصمیم ، پیامی هیچ و تماسی هیچ ، کردم نگاه

 .گرفتم رو شمارش

 بوق یه

 بوق دو

 بوق سه

 .داد جواب که خستش صدای

 جونم؟-

 " عشقم بال بی جونت " گفتم دلم تو

 بگی؟ چیزی خوای نمی-

 .کرد پووفی

 .گفته بانو آیسو انگار رو ها گفتنی ؟ بگم باید چی-

 .ابروهام بین نشست اخمی

 .تو نه بود خودش های گفتنی اون-

 .اینجوریه میگفت بهم حسم یعنی ، زده لبخند کردم احساس ولی چرا دونم نمی

 کجا به نیست معلوم آخرش که ای میکنی؟رابطه تالش مشخص نا ی رابطه یه برای داری-

 میرسه؟

 .خندیدم ریز

 .شاید-

 .کژال-

 .جانم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر hadis_s | خان کژال رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

236 

 

 ، باشن داشته طایفه دو که ای گذشته هر ، باشه میخواست هرچی ، بود شده تنگ براش دلم چقد

 .کرد مقابله همش با بشه باید

 .میاد پیش عادی غیر چیز یه باشیم عادی یکم بخوایم تو و من هروقت هست حواست-

 !عادی؟ غیر-

 .بود متعجب لحنم

 طایفه مشکالت تا گرفته هانا و بانو آیسو از ، دارن مزخرف مشکالت همه این زوجی کدوم اخه-

 .دیگه عادی غیر میشه اینا.ای

 .شدیم بزرگ باشون ما.تو و من برای نه اما هست عادی غیر-

 :گفت دپرسی لحن با

 .ندارم دوسشون من اما میگی درست اره

 ادماش ی همه و روستا داشتم دوست رو روستا من که معلومه ؟ نداشتم دوسشون منم چی؟ من

 .رو

 .باشن عادی غیر هرچند هستم عاشقشون من اما-

 :گفت و خندید

 بپرسم؟ ربط بیی سوال یه

 .اوهوم-

 داری؟ دوست پاچه کله-

 ادمی مثل ، داشت ربط بی واقعا سوالش ، نزدیم حرفی کدوم هیچ ، خندید هم خودش و خندیدم

 .بود پرت بحث از که

 نگفتی؟-

 .بود لبم رو لبخند

 .دارم دوست اره-
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 االن؟ بخوریم بریم-

 به منتظرش های نفس صدای ، باشه داده پیشنهادی همچین نمیشد باورم ، شد گرد چشمام

 .میخورد گوشم

 .بریم باشه-

 :گفت سریع

 

 .دنبالت میام دیگه ساعت نیم تا

 ندچ میتونستم بود این مهم ، رفت یادم درد سر ، نموند جوابم منتظر حتی و کرد قطع رو گوشی

 و کیمش جین با رو ای سورمه اسپرت وبافت شدم بلند تخت رو از.باشم داژیار با معمولی ساعتی

 الیاشک ولی بود شده قرمز یکم چشمام ، کردم قیافم به نگاهی اینه تو ، پوشیدم مشکی شال

 .نداشت

 روستا دو هیاهوی از دور که خوبه چقدر ، کردم فکر خودم پیش و نشستم منتظر تخت رو اماده

 مین فرار که مشکالت ، ای دیگه پسر و دختر هر مثل ، باشیم باهم معمولی روزی چند میتونیم

 مرخصی خودمون به روزی چند باید ولی میرفتیم که هروقت بودن منتظرمون همونجا اونا ، کردن

 .داشتیم احتیاج بهش هردو ، میدادیم

 

 . اومد اسم ام اس زنگ صدای

 

 " پایینم "

 شایکف سریع.داشت عجله بیشتر بودنمون باهم برای اون ، ای دقیقه بیست ، بود رسیده زود چه

 ، رفتم پایین دوتا یکی رو ها پله ، برداشتم رو بود داده بهم فرزانه که کلیدی و پوشیدم رو اسپرتم

 و دمکر باز رو ماشین در ، زد لبخندی من دیدن با ، بود شده خیره در به و بود داده تکیه شیشه به

 .شدم سوار
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 .سالم-

 .زدی زنگ شد خوب چقد ، ماهت روی به سالم-

 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین.بدم بهش رو پیشنهادم گرفتم تصمیم و خندیدم

 .داژیار-

 جانم؟-

 تهرانی؟ کی تا-

 . کرد بهم نگاهی نیم

 چطور؟؟-

 .همینطوری-

 .انداخت باال ابرویی

 .هفته آخر تا میگم همینطوری من ولی نپرسیدی که همینطوری-

 .غنیمته همینم ، خوب ولی بود کم.روز پنج میشد ، کردم ذهنم تو انگشتی سر حساب یه

 .دارم پیشنهادی یه من-

 .کرد بهم نگاهی منتظر

 خب؟-

 :گفتم و گرفتم دستش از نیشگونی

 .من پیشنهاد بعد پاچه کله اول

 . زد چشمکی

 .بانو چشم به ای-

 رمباو ، داخل رفتیم و شدیم پیاده.بودیم ساکت طباخی دم تا هردو و دستش تو گرفت رو دستم

 . نشستم میز پشت ، بود گرفته خندم ، بخورم کله و بیام داژیار با روز یه نمیشد
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 میخوری؟ چی-

 .چشم دوتا و زبون یه-

 سه ما بجز ، نبود شلوغ زیاد انداختم اطراف به بده،نگاهی سفارش رفت و داد تکون رو سرش

 .کردم نگاه بهش ، نشست میز پشت داژیار ، بودن نشسته دیگه نفر چهار

 بود؟ چی پیشنهادت خب-

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 که وقتی تا ، مخصوصا تو و من منتظر موندن اونجا کنن نمی فرار که مشکالت ، کردم فکرامو من

 .چیز همه از دور به اینجا حداقل.باشیم باهم عادی زوج یه مثل و معمولی میتونیم هستیم

 .شد خیره چشمام به و دستش تو گرفت بود میز روی که رو دستم

 .بشنوم موقعیت این تو میتونستم که بود چیزی بهترین این-

 .شد جدا هم از دستمون و اوردن سفارشمونو

 .میخوریا پاچه کله نیستی سوسول خوبه خیلی-

 . رفتم بهش ای غره چشم

 .روستاما دختر سرم خیر-

 :گفت و خندید

 .روستام ی رفته فرنگ پسر منم اره

 .کشیدم جلوم رو بشقاب و اوردم در واسش زبونی

 زبون همون بعد میورده در زبون اینجوری عشقش واسه روزی یه هم گوسفنده کن فکر کژال-

 .میگرفته هم لب نر گوسفند از تازه ، میخوریش داری هست تو جلو االن

 .انداختم باال شونه و برداشتم نون تیکه یه

 کارای من شکم تو بره اینه عاقبتش و اخر میدونست اگه سوخت واسش دلم بیچاره اخی-

 .کرد می زبونش با بیشتری
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 :گفت لب زیر و کرد نگام شده گرد چشمای با

 ادب بی

 .کردم اخم

 .منحرفی خیلی-

 :گفت و خورد لقمه یه کرده اخم

 .ادبی بی هم تو

 .بزنه حرف زبونش با میتونست خوب نزدم بدی حرف که من-

 :گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش

 .نداره فایده خود بی نکن توجیحش

 :داد ادامه.دهنم جلو اورد و گرفت چشم لقمه یه و

 .نکرده نگات این از تر بد گوسفنده تا بخور

 اییج ساعت چند این تو ، برگرده مارکت سوپر از داژیار بودم منتظر و بودم نشسته ماشین توی

 و هباش خواب کنم فکر ، بود نزده زنگ فرزانه هنوز و بود صبح نه ساعت ، باشیم نرفته که نبود

 .نیستم من ببینه اتاق تو نرفته شایدم

 

 . ردک روشن رو ماشین.  گذاشت پام روی رو کاکائو شیر پالستیک و نشست ماشین تو داژیار

 .خواما نمی هیکل بد زن من میریزه بهم هیکلت ، نخور انقد دختر-

 

 :گفتم و کردم باز رو کیک و کاکائو شیر و کردم اخمی

 .عایا؟گرسنه میفهمی ، گرسنمه

 :پرسید و داد تکون تاسف ی نشونه به رو سرش
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 بریم؟ کجا خب

 .خونه-

 من؟ خونه-

 :گفتم و گرفتم بازوش از نیشگونی ، بود شیطون لحنش

 .فرزانه خونه برسونم نخیر

 .ورچید لب

 .بخوریم باهم ناهار نبود چی؟قرار من پس-

 .میمود خوابم هم خیلی ، کردم تیپم به نگاهی

 .که رستوران بریم نمیشه لباسا این با بعدم کن باور خستمه خیلی-

 .کن درست ناهار واسم تو بعدشم بخوابیم هم ، من ی خونه بریم خب-

 هم بدی کرف درواقع انداختم باال شونه ، ببینه پیشنهادش درباره رو العملم عکس تا سمتم برگشت

 .بودم پیشش رو بیشتری ساعت اینجوری ، نبود

 .باشه-

 درست حدسم ، کردم شماره به نگاهی ، خورد زنگ گوشیم.داد بهش فشاری و گرفت رو دستم

 .بود فرزانه بود

 .جانم-

 .پیچید گوشم تو نگرانش صدای

 مه تخت ، نیستی دیدم رفتم االن خوابی کردم فکر شدم بیدار ساعته دختر؟یک تو کجایی-

 .مرتبه

 .دارم کلید ، برو بری جایی میخوای هم اگه.خونه میام عصر ، داژیارم با نباش نگران عزیزم-

 ؟ رفتی کی کجایی؟از گفتم پووف-

 .خندیدم ریز
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 .نیست زیاد-

 .داخل برد رو ماشین و زد رو پارکینگ ریموت داژیار

 از بده خیرت خدا ، بیرون سر یه برم عصر شاید ، بده خبر بیای خواستی هروقت پس باشه-

 .میکنه تحملت امروز که من طرف از کن تشکر هم داژیار از ، امروز کردی راحتم آشپزی

 .میخورم حرص حرفش این با میدونست ، بود بیخیال و سرخوش لحنش

 .خدافظی باشه-

 .کرد خاموش رو ماشین داژیار ، کردم قطع رو گوشی و

 توهم؟ رفتی که گفت چی-

 .کرد قفل و در و شد پیاده اونم ، شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 .میکنی تحملم امروز داری چون کنم تشکر ت از میگه هیچی-

 .شد باز نیشش

 .نداره قابلی بگو بهش-

 .شد گرد چشام

 .داژیار-

 .خودش سمت کشید رو دستم

 .جونم-

 معج خوابه دو اپارتمان یه ، بود سوم طبقه ، شدیم اسانسور سوار و خندید ، بازوش تو زدم ارنج با

 .مجردیه بود معلوم ، جور و

 .کلبه این به فرمودید رنجه قدم زیبا خانم خب-

 :گفتم و شدم ولو کاناپه روی.  برداشتم سرم از رو شالم و کردم نازک چشمی پشت

 .میاد خوابم وای
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 .کرد بهم نگاهی و ایستاد سرم باال

 .میخوابم اینجا من ، بخوابم تختم رو برو-

 یم رعایت رو چیزا خیلی که بودم ممنونش چقدر ، رفتم بود کرده اشاره که اتاقی به و شدم بلند

 ظاهر اتاق در تو ، شدم ولو تختش رو جین شلوار و شرت تی با و اوردم در تنم از رو بافتم ، کرد

 . شد

 نداری؟ الزم چیزی-

 داشتم خوبی حس ، خوابیدن اون سرجای بود خوب چقد ، کشیدم روم پتوش و بستم رو چشمام

 .بخوابم و باشه بینیم توی تنش عطر اینکه از

 .نه-

 ربودم که خواب بعدش و

 

+++ 

 ، نشست لبم رو لبخند داژیار اتاق دیدن با ، کردم باز رو چشمام و خوردم سرجام تکونی

 یب تماسای و ساعت دیدن با و برداشتم کنارم از رو گوشیم.اخیر اتفاقای اوری یاد با مخصوصا

 بود گذشته ظهرم سه از ساعت ، بود زد زنگ فرزانه بارم یه ، کردم تعجب مهیار و مامان از پاسخ

 بود؟ نکرده بیدارم که بود خواب داژیار یعنی ،

 و ردمک تخلیه رو ام مثانه و شستم رو صورتم و دست اتاق بهداشتی سرویس تو اول و شدم بلند

 زده زنگ مامان ، نبود خاصی خبر ، گرفتم امار و زدم زنگ فرزانه به اول ، نشستم تخت روی باز

 و کردم تشکری.بودم خواب خدا بنده نگفته هم دروغ گفتم دلم تو ، خوابم گفته اونم و بهش

 ور گوشی ، مهیار با هم یکم و زدم حرف باش یکم و گرفتم رو مامان شماره ، کردم قطع رو گوشی

 ، بود تاریک نیمه خونه ، اتاق از بیرون رفتم شدم بلند ، اولش سرجا کردم پرتش و کردم قطع

 خیا ، بود خوابیده اونجا داژیار ، شد کشیده کاناپه سمت به نگاهم ، بود کشیده رو ها پرده ی همه

 و نشستم کنارش. روش انداختم و اوردم پتو اتاق از برگشتم ، خواب تو بود مظلوم چقد عزیزم

 مدست ، دماغش رو کشیدم رو دستم ، کنم بارونش بوسه میخواست دلم ، موهاش تو کردم دست
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 غلشب تو کشیدم کنه باز رو چشماش اینکه بدون.باشه بیدار کردم نمی فکر شدم هول ، گرفت رو

. 

 بشی؟ بیدار نمیخوای-

 :گفت آلود خواب لحن با

 .بخوابم اینجوری میخوام اومدی تازه تو نه

 :پرسید تعجب با و کرد باز رو چشماش سریع ، زدم چونش به بوسه یه و خندیدم ریز

 کردنه؟ بیدار طرز چه این

 :گفتم و نشستم

 میخوری؟ چی ناهار

 :گفت و کرد بهم رو پشتش و خورد وول جاش تو یکم

 .بخوابم دیگه یکم من فقط ، کردی درست هرچی

 دنبال و اوردم در رو مرغ ی بسته و انداختم فریزرش به نگاهی و شدم بلند ، سوخت واسش دلم

 .شدم کردن پاک برنج مشغول.کنم درست چایی که گذاشتم هم کتری ، گشتم برنج

 .میاد بهت خیلی داری خونه-

 .اورد اما نمیورد زبون به کاش ، کرد نگام حسرت با ، سمتش برگشتم

 .کنیم زندگی باهم اینجوری میتونستیم میشد کاش-

 ، ستنش و کشید عقب رو میز صندلی.نیستیم عادی داژیار و من که اومد یادم بازم ، گرفت قلبم

 .نشستم روبروش و ریختم چایی براش

 .نکن فکر بهش-

 .کشید اهی

 ینجاا بیایم و کنیم فرار میشه نظرت به ، نکنم فکر بهش تونم نمی اینجایی اینجوری وقتی-

 بزاریم؟ سر پشت رو مشکالت اون ی همه میتونیم کنیم؟یعنی زندگی دوتایی
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 .دادم جواب صادقانه و انداختم باال رو ابروم

 .دونم نمی-

 دو ، رفت اشپزخونه از چاییش خوردن از بعد اونم ، شدم غذا کردن درست مشغول و شدم بلند

 یستن مشکالت به کردن فکر وقت روز پنج این تو.برداشت رو خونه تلویزیون صدای بعد دقیقه

 .بگذره خوش بهم داژیار با کنم سعی باید

+++ 

 

 ولی داشتم ای کننده خسته و خوب روز ، کردم پرت تخت روی رو خودم و کردم خشک رو موهام

 .نبرم لذت داژیار با بودن از بود نشده باعث اینا ی همه

 :پرسیدم سمتش برگردم اینکه بدون ، بود معلوم اتاق روشن و تاریک بین فرزانه سایه

 چیه؟

 بودن داژیار اینجا ، بستم رو چشمام و انداختم بهش نگاهی نیم ، نشست پاتختی روی و داخل اومد

 از که زانهفر و بودم من اینجا ، درک به مشکالت بگم و کنم بازی نقش اینکه به نداشتم نیازی پس

 .داشت خبر چیز همه

 .میکنی تر سخت بدبخت اون و خودت واسه چیزو همه داری فقط-

 نجپ پیشنهاد این کنه اوری یاد بهم خواستم نمی ، نگفتم هیچی و گذاشتم چشام روی رو دستم

 .بود احمقانه روزه

 تداغون بعدا میمونه واست خاطره مشت برسی؟یه چی به میکنی؟میخوای لج داری کی با کژال-

 مرد اون ی بچه تو ، داداششه زن سهم ، نیست تو سهم اون ، میکنی اشتباه داری کن باور ، میکنه

 .رو فرصت این نگیر ازش دوباره باشه داشته پدر یه میتونه که حاال ، کردی پدر بی رو

 فقط نبودم؟م پست انقد من میشه؟یعنی پدر بی سوران دوباره باشم داژیار با من اگه دوباره؟یعنی

 .باشه من مال داژیار روز چند فقط ، چند خواستم می
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 همه ، میشه سخت چقدر داژیار طرف از اونم کردنت ترک ول روز چند این بعد میدونی خودت-

 .نکن هست که اینی از تر سخت و چی

 ازب رو چشمام اینکه بدون ، کردم حس رو شدنش بلند و شنیدم رو صندلی شدن کشیده صدای

 :گفتم کنم

 بین یگهد عشقی جریان یه خواد نمی گفت؟گفت چی بانو آیسو پرسیدی چیه؟یادته فرزانه میدونی

 ، من اومدن دنیا به از قبل مال ، میگفت قدیمی جریان یه از داشت اون ، باشه جریان در طایفه دو

 از.نکش نمی نفس زمین این روی دیگه و مردن که گفت می نفر دو از ، بابام ازدواج از قبل اصن یا

 وت ازش اسمی که کسی ، بودم نشنیده حاال تا اسمشو حتی که کسی گفت ام دیگه ی عمه یه

 سهراب و داژیار پدر به که عشقی ، عشقش و گفت ژاله از ، بود نشده ثبت خانوادگی شجرنامه

 سر ازدواج این خواستن نمی طایفه دو ، شدن ازدواجشون مانع که گفت موقها اون از ، داشته

 گفت ، بیوفته من برای اتفاق این خواد نمی گفت ، کشی خود حرومزاده بچه یه با ژاله گفت ، بگیره

 هیچی ، شنیدم فقط من و گفت و گفت و گفت اون ، من نه هاناست سهمه داژیار آخرش و اول

 فقط ، نیست رشپد مثل داژیار بگم نتونستم ، نیستم ژاله من بگم نتونستم ، هیچی ، بگم نتونستم

 ممیکن آرزو حاال.  بشه طایفه دو ریزی آبرو باعث دوباره که بیوفته اتفاقی نزارم دادم قول بهش

 کدوم هیچ موقع اون ، بودن کرده اعدام رو من و بود نداده رضایت داژیار ، بودم مرده من کاش ای

 ربراد و داداش زن حامی میشد و کرد می ازدواج هانا با داژیار موقع اون.نمیوفتاد اتفاق چیزا این از

 .کنیم فرار هردو که راهه یه دنبال که حاال مثل نه ، شدم فکرش که االن مثل نه ، زادش

 ، کردم بغل رو پاهام و نشتم تخت روی و کردم باز رو چشمام ، ریختن فرو اروم اروم اشکام

 . زدم زل بهش.بود شده خیره بهم ایستاده فرزانه

 برگردم تونم نمی ، روستا اون برگردم هم تونم نمی ولی ندارم کردن فرار توانایی من فرزانه-

 .کنم شروع نو از باید ، میخوام کمک من.هست داژیار که جایی

 .کرد نگام دلسوزی با ، گذاشت دستام روی رو دستش و نشست کنارم

 .گرفتی پیش که نیست راهی این ، کنم کمکت بزار پس-

+++ 

 .بود شک چشماش تو ، کشید رو دستم فرزانه
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 مطمئنی؟-

 .اره یعنی که کردم بسته و باز رو چشمام

 دلم ، نداشتم عجله که نه ، نداشتم داژیار دیدن برای ای عجله ، کردم استفاده اسانسور از اینبار

 .خبریه کنه فکر خواستم نمی ، نیوردم خودم روی به ولی قرار بی و بود آشوب

 یه داشتم ، زدم اجبار سر از لبخندی ، زده زل اپارتمان در به لبخند با ، شدم خارج اپارتمان از

 هردمون پشت خودت ، بده تحمل خودت ، خودت امید به خدیا ، کردم می شروع رو احمقانه بازی

 .باش

 عشقم؟ خوبی-

 ، باشم عشقت خوام نمی ، میزنه برابر صد برات دلم ، اینجوری نگو لعنتی هم، تو رفت اخمام

 .نباشم عشقت که اومدم

 .بریم کجا خوب-

 که دمبو نیومده ، کرد نگام تعجب با.دستش رو گذاشتم دست که کنه روشن رو ماشین میخواست

 .رفت می باید که بود اون فقط ، بریم جایی

 تونیم نمی هم روز چند حتی تو من ، کنم تمومش که اومدم یعنی ، شده تموم چیز همه داژیار-

 نای تو بودن مرد من ، کن شروع هانا با رو چیز همه و زندگیت دنبال برو فقط ، باشیم باهم عادی

 .نیستم روزا

 گریه هک گرفتم رو خودم جلوی سختی به ، بیرون اومد لباش بین از اسم ، شد خیره بهم ناباوری با

 تمدس ، دارم دوسش چقد بگم و صورتش طرف تو نزارم رو دستم که گرفتم رو خودم جلوی ، نکنم

 .بیرون کشیدمش بزور.داد فشار دستش تو رو

 ور آخر ضربه خواستم نمی ، بود شده تموم چیز همه ، کرد باز و در و دستگیره سمت رفت دستم

 فتمر یکی دوتا رو ها پله ، نکردم نگاه هم رو سرم پشت و شدم پیاده که بود من به مات هنوز.بزنم

 به چیز همه.خوردم سُر زمین رو و دادم تکیه در پشت ، کردم پرت اپارتمان داخل رو خودم و باال

 .شد تموم سادگی همین

 .کژال-
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 دش تموم ، ریختم اشک و گذاشتم پاهام رو سر ، کردم بغل رو پاهام و گرفتم فرزانه از رو نگاهم

 .داژیار و من به لعنت و سهراب به لعنت ، هانا به لعنت.زندگی به لعنت ، اون و من عشق

+++ 

 

 .بودن زده زل بهم ساکت سرور و دالرام و منا

 سینماییه؟ فیلم-

 :پرسید شک با دالرام

 بود؟ واقعی کردی تعریف که اینا

 :گفتم ساختی عصبانیتی با و سمتش کردم پرت و برداشتم رو بالشت

 .کنم تعریف رمان واستون بشینم گفتم اوردم راه سر از رو وقتم من نخیر

 :دادم ادامه انزجار با و

 .بودم خودم داستان اول شخصیت منتها

 :پرسید هیجا با سرور

 نداری؟ خبر داژیار از االن یعنی وای

 نزد؟ زنگ بهت بار آخرین بعد-منا

 .زدن زل بهم سه هر باز و

 :گفتم و شدم بلند

 .نزنید زل بهم بز مثل و کنید جمع رو خودتون شین بلند خرا کره

 . مظلومیت به زد رو خودش سرور

 نه؟ یا ازش داری خبر بگو فقط خب-

 .دادم جواب غیظ با
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 ؟ شد تموم ، ندارم خبر ماهه چند نخیر-

 .کرد روشن تلویزیون سرور.آشپزخونه بره که شد بلند دالرام و کشید دراز کاناپه روی منا

 ببینیش؟ وقت هیچ نمیخوای چی؟یعنی که آخرش کژال-

 تمام ثلم بودم سرد ، برگشتم سمتش و ایستادم منا حرف با ولی اتاقم تو برم که بودم شده بلند

 آینه بشم نمیخواستم ، گذشته تکرار بشم خواستم نمی ، بود مرده من برای داژیار ، ماه چند این

 .آینده برای عبرت

 .ببینمش دوباره نیست قرار وقت هیچ نه-

 :گفت من و من با سرور

 .که نمیشه

 .نشستم مبل تک روی و برگشتم

 خبر؟ چه مهروز از منا-

 هب منا.میفهمم که من نگفتن هیچی داداشم اونو ، خرم من نکنه فکر که پرسیدم رو سوال این

 .خورد جا وضوح

 گفته؟ چیزی مهروز-

 انداختم باال ابرو

 بگه؟ چیزی باید-

 :تگف ساختگی ذوق با و بزنه بهم رو متشنج جو این کرد سعی ، بیرون اومد آشپزخونه از دالرام

 .براتون کرده درست چی خوشگله دلی ببینید بیاین

 .شدم بلند

 .سیرم من مرسی-
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 با دارمدی آخرین از ، بودم شده عصبی بود وقت خیلی ولی نداشتم رو دوستام به احترامی بی قصد

 در جلو هماهنگی بی که فوضول دوست تا سه به برسه چه نداشتم رو کس هیچ حوصله داژیار

 .باشن شده ظاهر ات خونه

 .گرفت قرار شونم روی دستی ، نشستم تخت روی

 .خیره قصدش منا-

 . نیست مهم-

 .باشه برادرت با اون ناراحتی تو یعنی-

 . کشیدم دراز تخت روی

 .نیست مهم واسم-

 .کرد نگام ناباوری با دالرام.بود حس بی و سرد لحنم

 .میگی دروغ-

 چیزی چشماش تو ، داد تکون تاسف ی نشونه به رو سرش.داد تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 و در و بیرون رفت.داشتم فاصله دوتم بهترین چشمای درک با ، کردم نمی حسش که بود

 .کردم پلی رو موزیک و گذاشتم گوشم تو رو ستم هت.بست

 هم از کنیم دوری بــــــیـــا

 کم کم بشیم تنها بـــــیــــا

 شو تر بد تو من با بــــیـــــا

 شو رد...شو رد تو من از بــــیـــــا

 احساس از میره سر دلم وقتایی یه گاهی

 پیداست من چشمای این از بیدارم نه خوابم می نه

 بستم تو به دل زیادی گرماته محتاج تنم

 نیست حد این در دردی هیچ
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 خستم زندگی این از من

 حد از بیش میشه تنگ دلم...  حد از بیش میشه تنگ دلم

 هم از کنیم دوری بــــــیــــا

 کم کم بشیم تنها بـــــیــــا

 شو تر بد تو من با بــــیـــــا

 شو رد...شو رد تو من از بــــیـــــا

 هت ، کردم نگاه بود زل بهم عصبانی که منا به تعجب با...خوردم جا ، شد باز شدت به اتاق در

 .شدم خیره بهش و کشیدم بیرون گوشم از رو ست

 میشی؟ وارد اینجوری هست طویله اینجا چته؟مگه-

 :زد داد عصبانیت با

 نه مهستی تو دوستای ما ، نگرانتیم ما فهمی نمی که خری یه تو چون طویلست ، هست طویله اره

 ژالک همون بشو ، بگو رک ناراحتی داداشت با من رابطه از ، داریم دوست چون اینجاییم ، دشمنات

 شوهرشو عزا انگار که یکی این نه ، میورد زبون به میرسید ناقصش ذهنه به هرچی که سابق

 هنگآ اتاق تو بیا احساس بی ادمای مثل نه کن تمام مهروز با بگو گوشم تو بزن بیا اصن.گرفته

 .بده گوش

 .نبودم ناراحت شون رابطه از من ، نبود مهم هم خیلی حرفاش ، ندادم دست از خونسردیمو

 .نیستم ناراحتم منم نداره ربطی من به داداشم تو رابطه منا ببین-

 .ببندم رو موهام که برداشتم رو مو کش تختی پا رو از و نشستم تخت روی

 مرگته؟ چه پس-

 .بود باال صداش تن

 .آپارتمانه اینجا بیار صداتو-

 :گقت بود مشهود صداش تو که حرصی با ، میخورد حرص داشت زیادم خونسردیه از
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 .میکنه ازدواج داره هانا

 اون ولی داژیار با بگه بودم منتظر لحظه هر ، دهنش به زدم زل و کردم بلند سر ، زد یخ دستام

 شیدهک در پشت بیدادش و داد از که منا و سرور ، بگم چیزی یه من بود منتظر انگار ، نگفت هیچی

 ، میکرد ازدواج داژیار با داشت ، بود درست حدسم پس کردن می نگام نگرانی با اونا ، بودن شده

 .بشنوم هیچی خواستم نمی بستم رو چشمام

+++ 

 

 ، نشنید اون انگار ولی زدم صدا رو اسمش و زدم زجه ، نرسید بهش دستم دویدم دنبالش هرچی

 خودش ، دیدم رو مزخرفش لبخند ، سمتم برگشت رو روش عروس ، گرفت رو عروسش دست

 .هان ، بود

 

 از شب تاریکی تو دالرام ، بود کابوس همش شکرت خدایا اووف ، کردم باز رو چشمام وحشب با

 .انداخت بهم نگاهی آینه

 دیدی؟ کابوس-

 .کردم اکتفا دادن تکون سر به بود خشک دهنم ولی اره بگم خواستم

 .بخور بردار هست آب-

 پنجره از بعد و خوردم آب قلپ یه.نداشتم زدن حرف حس ولی انداختم بهش آمیزی تشکر نگاه

 وحیمر وضعیت که بودم هرسه ممنون چقدر ، شد نمی دیده ماشینی جاده تو ، شدم خیره بیرون به

 لبخندی ، بود خواب ، کردم نگاه سرور به ، نزاشتن تنهام خونه به سفر این تو و کردن درک رو

 حواله لبخندی.نموند دور پشت به حواسش ی همه که دالرام بین ریز چشمای از لبخندم ، زدم

 .کردم اش

 بشینم؟ من میخوای-

 :پرسید شک با
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 مطمئنی؟

 .کن استراحت یکم تو اره-

 .مرسی-

 شستمن فرمون پشت و شدم پیاده ، شد پیاده و ایستاد ای جاده پارکینگ یه تو تر جلو متر صد چند

 زا ولی بودم شده اعصاب بی یکم درسته ، گرفت جا سرم پشت درست عقب صندلی روی اونم ،

 .میومدم بر که رانندگی یه

 .موزیک کم صدای و تاریک ی جاده و موندم من و برد خوابش سریع خیلی دالرام

 زارم نمی تنهات گفت می که اون رفت آخرشم دیدی

 

 دارم دوسش خیلی میدونست اینکه با پیشم از رفت

 بیدارم و هرشب من منتظرش و رفت و ندید چشمامو غم

 نداشتم که اون جز کسیو هیچ اخه موندم تنها

 نباشم یا باشم نداشت فرقی واسش دونستم نمی

 باشم منتظرش اینکه جز نزاشت راهی واسم و رفت خبر بی

 بشینه دلم حرفای پای خواست نمی و میرفت اون

 ببینه لحظه یه حتی خیسمو چشای که زاشتم نمی

 سینه این توی موند حرفا همه بگم بهش که نتونستم و حرفی هیچ

 بپرسه رو من دل این حال که نیست یکی دنیا این توی

 درسته عشقا این از گفتن بد هرچی که میفهمم تازه

 غضه میخوره دوریت از من قلب نفهمی تا سرت پشت میکردو گریه

 سینم تو مونده بس از شده سنگین گلوم تو بغض
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 میبینم اینجا و قشنگش چشمای همش آینه توی

 غمگینم و داغون بدونه کاشکی و شبو تنهاییو بجز نموند هیچی دیگه

 زبوناش زخم اون واسه شده تنگ دلم بدونه تا میخونم

 نمیزاشت حرفی جای منه با حق میگفت من به که وقتی

 قوالش ی همه پای میمونه نه پیشمو میمونه نه که میفهمیدم کاش

.... 

 سینم تو مونده بس از شده سنگین گلوم تو بغض

 میبینم اینجا و قشنگش چشمای همش آینه توی

 غمگینم و داغون بدونه کاشکی شبو و تنهایی بجز نموند هیچی دیگه

 نداشتم که اون بجز هیچکسیو اخه موندم تنها

 نباشم یا باشم که نداشت فرقی واسش نمیدونستم

 باشم منتظرش و بشینم اینکه بجز نزاشت راهی واسم و رفت خبر بی

 .بودن بیدار همشون دخترا ، داخل بردم رو ماشین و کردن وباز در ، زدم بوق

 .رسیدیم باالخره اخیش-

 . سرور زد منا

 .بودی کپیده همشو که تو-

 :گفت جانب به حق سرور

 .داره خستگی جاده هرچی

 .باشه خسته باید راننده-منا

 .نباشی خسته راننده-سرور

 .دیگه شید پیاده مرسی-
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 رفتم برادرم رو ساکم اینکه بدون ، منتظرمه در دم که دیدم رو مامان ، شدیم پیاده چهارتایی

 .بود شده تنگ مادرانه بوی این برای دلم ، انداختم بغلش تو رو خودم ، سمتش

 دخترکم؟ خوبی-

 .کرد قاب رو صورتم دستش با

 .بشم بهتر که اومدم-

 .میفهمیدم خودم فقط و داشت ایهام حرفم

 .شکرت خدارو-

 چطوره؟ کوچیکه آبجی-

 :گفتم ذوق با و شدم جدا مامان از

 .مهیار

 منتظرم جیب تو دست دیدم رو مهروز ، بود شده تنگ هم شر برادر این برای دلم ، کردم بغلش

 .بود لبش رو لبخند ، بود ایستاده

 .شد وارد گاو عین دوباره منا که کردن می جا به جا اتاق تو رو وسایلم داشتم

 .ببرن رو پیشنهاداتش و فرزانه شور مرده باشیم صادق باهم بیا-

 .خندیم.بود جانب به حق حسابی لحنش

 .دارم قبول اره-

 .کنه بولق اگه البته ، بزنم حرف باش باید داژیار پیش برم میخواستم ، اینجام که بود کوک کیفم

 دیدنش؟ میری کی-

 کی؟ دیدن-

 . شد وارد سرش پشت دالرام.پرسید سوالو این که بود فوضول سرور این

 .اینجا اومدیم کوبیدیم راه همه این خاطرش به که همون-
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 .کردم باز آخر تا رو نیشم

 .نی گل وقت-

 .باال انداختم ابرو.کردن نگاه بهم منتظر و اخم با هرسه

 .میکنم تعریف واستون میام بعد دیگه میرم وقتی یه-

 ور و برم باال اتاقش پنجره از تارزان عین خوابن همه که شب آخر دارم قصد بگم تونستم نمی

 ، بود من پاییدن فقط کارشون تا سه اون لی و کردم سرگرم کارا با رو خودم.بشم ظاهر تختش

 خرآ همون پس ، میان سرم پشت بیرون بزارم خونه از پامو که هستن فوضول انقد بودم مطمئن

 .بهتره شب

 .گذاشتم چشمام روی دستم همیشه عادت به و خوابیدم تخت روی هرسشون به توجه بدون

 .ایش-

 ور دستم ، شنیدم که رو اتاق در شدن بسته صدای ، نمیشن آدم تا سه این کال ، زدم پوزخند

 اس ام اس فایل ، اوردم درش و بردم دست ، بود جیبم توی گوشیم ، چشمام روی از برداشتم

 .میورد درد به رو قلبم بدجور پیام آخرین.کردم باز رو داژیار های

 " چرا؟ میگفتی حداقل "

 همه جواب تو پیام یه همین ، گشت دنبالم وقت هیچ نه و پیامی نه زد زنگ نه ، همین فقط...همین

 . بود روی زیاده این دیگه ولی داره غرور میدونستم ، زدم بهش که حرفایی ی

 وسط؟ این بود مقصر کی...کشیدم آهی

 اناه با نمیزارم ، میزنم حرف باش شب آخر ، بالشتم زیر دادم هُل رو گوشی و خوردم غلت تختم تو

 .حرفاست این از تر قوی من داشتن دوست ، کنه ازدواج

+++ 

 

 سال هجده مثبت ی صحنه با بودم امیدوار فقط ، داخل رفتم اروم اروم و کردم باز رو اتاقش در

 .بیرون کردم می پرت اتاقش ی پنجره از رو خودم که نشم روبرو
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 داژیار و چرخوندم چشم ، کرد می حرکت باد از پرده و بود باز پنجره ، میومد اتاق توی خنکی باد

 نزدیک ، بود شده ذره یه کردنش بغل برای دلم.  تنهایی اونم ، دیدم تختش رو خواب غرق رو

 هر پی از میتونستیم مطمئنم بودیم کنارهم اگه ، داشتم دوسش من ، کردم نگاه بهش و رفتم

 .بربیایم مشکلی

 و نم و کرد باز چشم اگه که دهنش رو گذاشتم رو دستم سریع ، خورد تکونی که نشتم تخت روی

 .نزنه داد دید

 .شد گرد کنم عرض چه که باز چشاش سریع حرکتم این با

 .کردم زمزمه و لبام جلو بردم هیس معنی به رو اشارم انگشت

 .کژال منم نزنیا داد-

 .برداشتم رو دستم سریع.بردارم رو دستم داد اشاره و کرد اخمی

 .کردی می خفم داشتی-

 هیچی ، کردم نگاش فقط ، میومد چشم تو اول صورتش عصبی حال ولی بود متعجب چشاش

 .بود شده تنگ واسش قرن یه ی اندازه به دلم ، بگم که نداشتم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 .تر اروم میکنی بیدار رو بقیه االن-

 :گفت عصبانیت با

 ای؟ بقیه شدن بیدار نگران بعد شدی حریمم و من ی خونه وارد اجازه بی

 :گفتم حرص با

 .اومدم خواست دلم

 :گفت طعنه با

 .که برگردی خواستی نمی رفتی کردی ول که موقع اون
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 و ردک جدا رو دستم عصبانیت با.نره بیرون به صداش بلند تـُن که دهنش جلو گذاشتم رو دستم

 اماته به بگیرن اونوقت ، اومده اجازه بی این بگه نگهبان به بره ترسیدم ، تخت رو از شد بلند

 چیزی انگار بعد ، کرد روشن اتاقشو چراغ و بست درو رفت ، کردم دنبالش چشم با.ببرنم دزدی

 راحت رو هردومون خیال ، زدم لبخندی کارش این با ، کرد قفل درو برگشت باشه اومده یادش

 . رو من خیال بیشتر البته ، بود کرده

 ذابج همیشه از و بود پوشیده مشکی شلوارک با ای سورمه رکابی ، شدم خیره بهش روشنایی تو

 .بود زده بیرون عصبانیت از گردنش های رگه که االن حتی ، میومد نظرم به تر

 .کژال پرویی خیلی-

 .میدونم-

 .کرد می اذیتش بیشتر صد در صد خونسردیم این و بودم خونسرد خیلی

 .کرد برانداز رو پام تا سر و نشست تختش روی

 میکنی؟ چیکار اینجا بگی نمیخوای-

 .بگم تبریک رو ازدواجت اومدم-

 .پیشونیم رو گذاشت رو دستش و صورتم نزدیک اورد رو صورتش ، شد گرد تعجب از چشاش

 چی؟کی؟کجا؟کو؟ خوبی؟ازدواج-

 .نباختم رو خودم ولی کردم تعجب من دفعه این

 .دیگه هانا با ازدواجت-

 عهدف یه بعد و خندید حسابی اون ولی کردم می نگاش تعجب با گرفت، فاصله ازم و خنده زیر زد

 .شد جدی

 .ندارم ازدواج قصد من شدی زده خواب-

 :گفتم فشاری پا با

 .کنی ازدواج هفته آخر میخوای میدونم من ولی
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 .جلو اورد دوباره صورتش و نشست نزدیکم اومد

 خواست؟ تورو تبریک سنَنَه؟کی تورو کنم ازدواج بخوام که فرضا-

 ، سرجام از شدم بلند.میزدم بهش رو حرفم وضعیت این با چطوری ، گرفت دلم سردش لحن از

 . کردم پشت بهش

 .میرم دیگه من-

 دمق یه.میزدم زار تنهایی و چشمه سمت میرفتم میخواست دلم ، ببینه رو بغضم نمیخواستم

 .عقب برگشتم.سمتش کشید و گرفت رو دستم که برداشتم

 بودی؟ اومده چی واسه-

 .بود وقتش االن شاید.گرفتم گاز رو لبم

 .بدم رو ازدواجت هدیه بودم اومده-

 :پرسید کنجکاوی با.  باال داد رو ابروش

 کوش؟ خب

 هحلق گردنش دور رو دستم غافلگیرانه حرکت یه تو ، نزدیکش رفتم بعد و زدم زل چشماش تو

 .دمش*سی*بو و کردم

 کمرم دور رو دستش که کشید طول ثانیه ده فقط ولی کردم درک لحظه اون تو رو تعجبش حس

 . داره دوستم هنوز یعنی این و کرد همراهیم و شد حلقه

 .میخندید چشاش بار این.کردم نگاه بهش و شدم جدا ازش نفس نفس با

 بدی؟ بودی بلد هم ها کادو این از-

 .گرفت رو دستم مچ خنده با اون و کوبیدم سینش به مشت با

 کنم؟ ازدواج قرار من گفته کی-

 :پرسیدم کنجکاوی با

 نیست؟ قرار مگه
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 هواس ، خندید ، بودم رفته سرکار یعنی ، نمیشد باورم ، داد تکون نفی ی نشونه به رو سرش

 .اشغال های عوضی ، دارم هرسشون

 .نبودم اینجا االن من نبود اونا مسخره شوخی اگه شد این منکر نمیشد ولی

 :گفت شیطونی لحن با ولی کرد می نگام لبخند با ، کردم جدا دستاش از رو دستام

 .مینداختم شایعه تر زود اینجا میکشونه تورو چیزی همچین میدونستم اگه

 تخت رو باهم هردو ، کشید و گرفت رو نگفتم،دستم هیچی ولی کردم بهش مصنوعی اخم

 .نشستیم

 .میره عمارت این از داره هانا-

 چی؟ بچه پس-

 .دستش تو گرفت رو دماغم.بود شگفتی از سراسر و متعجب لحنم

 .میمونه اینجا اون-

 .عجیب های اتفاق چقدر ، باال دادم رو ابروهام

 دیگه؟ پیشم بمونی که اومدی-

 :گفتم و خندیدم

 .بود تر عجول اش عمه از این بگه بانو آیسو که

 :گفت قیدی بی با و کمرم دور کرد حلقه رو دستش

 .داره ربطی چه بقیه به اخه

 .کردم زمزمه و سینش رو گذاشتم رو سرم

 .نداره ربطی اره-

 :پرسید و زد موهام روی ای بوسه

 سایه؟ هیچ بدون ؟ واقعی شروع کنیم؟یه شروع نو از حاضری پس
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 مبود خوشحال ، بخشیدم که بودم خوشحال ولی بودم اینجا همین واسه ، بودم حاضر که معلومه

 .کردم ولش چرا کنم تعریف واسش روز یه میدم قول ، بود کرده درک رو شرایطم که

 .بپرسی نبود تر مسخره این از سوال-

 نکهای از نداشتم ترسی دیگه.  داد فشار خودش به رو من و خندید پروا بی ، بود جانب به حق لحنم

 .بشنوه رو صدامون کسی

 

 پایان

 حدیث

 www.forum.98ia.com/member123240.html: نویسنده با ارتباط

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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