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 خریداری کنید. 1001pdf.irبرای خواندن حالل رمان ،فایل آن را فقط از سایت 

و هرگونه  میباشدPDF و سایت هزار و یک تمام حقوق رمان متعلق به نویسنده 

 انتشار آن ممنوع است.
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 .دوخت چشم نوزاد به محبت و مهر با و گرفت آغوش در را کرده قنداق نوزاد بزرگ اقا

 !شد گفتن اذان مشغول گوشش کنار سپس و موند اش بسته چشمهای خیره ای لحظه چند

 صندلی به ، میفشرد آغوش در تنگ رو نوزاد که درحالی اذان شدن تموم بعد

 گفت و کرد تر زبون با رو لبانش و انداخت همه به گذرایی نگاه و زد تکیه مخصوصش

: 

 از ، اورد دنیا به رو پسرش همینکه نرجس همسرش ، سیاوش ارشدم پسر مرگ بعد_ 

 رفت دنیا

 رشید جوان این االن که کردیم بزرگش ، بزرگ خانم و من رو عماد بعد به موقع اون از

 شده نشسته کنارم که

 : داد ادامه لبخند با و دوخت نوزاد به دوباره رو نگاهش 

 نافش بند و... میذارم تیام رو هست پسرم دومین دختر و نوه اخرین که نوزاد این اسم_ 

 ..کنه ازدواج عماد با باید  رسید بلوغ به تیام که زمانی میبندم عماد به رو

 !میکردن نگاه بزرگ اقا و من به متعجب همه بزرگ اقا حرف شدن   تموم بعد

 ..شدم عصبی حرف این شنیدن از منم

 ..کنم ازدواج تیام با نمیتونستم من...  من

 ...بودم روستا زیبای هایدختر از یکی عاشق من

 : گفت و کرد دستی پیش(  تیام پدر) ساشا عمو که کنم باز لب خواستم
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 و روزشه یک هنوز من نوزاد ، هست زیادی سنی اختالف تیام و عماد ،بین پدرجان_ 

  سالشه ۲۰ عماد

 : غرید و شد برافروخته اش چهره بزرگ اقا

  میگیرم تصمیم و خانوادم بزرگتر من_ 

 فامیلی های نسبت و کنه ترک رو عمارت این باید نکنه اطاعت دستوراتم از هم هرکس

 ...ببره بین از من با رو

 کرد سکوت عمو

 : داد ادامه و دوخت من به رو نگاهش بزرگ اقا که

 ؟ عماد درسته میکنی عمل من ی خواسته به هم تو_ 

 بزرگ اقا خشم از ولی هستم لیلی اسم به دختر یه ی دلداده که بگم ، نه بگم داشتم دوست

 !میترسیدم ام خانواده از شد طرد و

 خدمه روبه و زد لبخندی و کشید سرم روی دستشو بزرگ اقا که گفتم ای بله ناچار به

 :گفت ها

 .بدین امشب برای رو باشکوه جشن یک تدارک_ 

 شدم قبل روز از تر دلداده و تر عاشق روز هر و ، گذشت سالها ، ها ماه ، روزها

  عاشقشم وار دیوانه و شدم دختری عاشق که گفتم بزرگ اقا به باری چند

 که کرد تهدید و بست فلک به رو من گاهی حتی و کرد مخالفت خشم با بزرگ اقا ولی

 !میبره بین از رو خانوادش و لیلی کنم تکرار باز رو حرفم اگه

 بود پدرش همسن که مردی تیمسار با لیلی بزرگ اقا دستور به  پیش ساله سه باالخره

 رفت ده این از و کرد ازدواج
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 ...خوردن مشروب و هوسبازی شده روزم و شب کار بعد به موقع اون از

 عمارت از زنان کردن هلهله صدای همزمان که کشیدم پرحسرتی آه گذشته به فکر با

  شد بلند

 .شدم عمارت وارد عجله با و شدم بلند جا از متعجب

 که  افتاد ها خدمه از تن چند و عمو زن و بزرگ خانم به نگاهم رفتم باال  های پله از

ل  !میگفتن تبریک و میکشیدن ک 

 سمتم به غرور با افتاد بهم بزرگ خانم چشم که بودم کردنشون رصد مشغول متعجب

 : گفت محکمی صدای با و ایستاد روم روبه و اومد

 مراسم باید حیض دوران روز هفت از بعد و شده االن همین رو حیضش اولین تیام_ 

 .بشه پا بر ازدواجتون

 ...باشه مبارکش گفتم و کشیدم موهام الی دستی کالفه بدم جوابی چه نمیدونستم

 .رفتم پایین پلها از سرعت با و کردم گرد عقب ، بقیه و بزرگ خانم به توجه بی 

 بعد و کردم خارج اسطبل از رو سفیدم اسب ، رفتم ها اسب اسطبل سمت به راست یک

 ...شدم خارج عمارت از سرعت به ، سوارشدن از

*** 

 رسید ازدواجمون جشن شب و گذشت باد و برق مثل تیام حیض روز هفت

 میکردن پایکوبی بودن خوشحال همه

 ..بودم بیزار تجمالت و ازدواج این از همه برعکس من ولی

 و عمو ، بزرگ اقا با بوسی رو از بعد کشیدم راحتی نفس و شد تموم جشن باالخره

 ...بقیه
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 قدم عمارت سمت به و گرفتم رو تیام ی زده یخ دست ناچار به  بزرگ خانم ی گفته به

 برداشتیم

 ها پله از سرمون پشت فامیل زنان بقیه و عمو زن و بزرگ خانم که رفتیم باال ها پله از

 ..اومدن باال

 : گفت تیام به رو بزرگ خانم که ایستادیم در پشت

 نداره زیادی درد ، دخترجون نترس_ 

 : گفت و کرد من به رو سپس

 کن رفتار مالیمت با ، سالشه۱۱ فقط تیام ، باشه مراقبش_ 

 !کردم حلقه تیام کمر دور دستمو و گفتم چشمی ناچار به 

 ! میلرزید بدنش شدت به زیاد استرس از

 .شدم اتاق وارد و کردم باز رو اتاق در

 ..بود دیده تدارک مجللی اتاق امشبمون برای بزرگ خانم

 : گفتم بود ایستاده در کنار افتاده پایین سری با که تیام به رو گرفتم اتاق از نگاه

  کنم تمومش سریعتر دربیار لباستو ، تیام خستم_ 

 : داد پاسخ اروم میکرد بازی ظریفش انگشتهای با که درحالی

 ...من... من_ 

 آغوشم توی که کشیدم دستشو رفتم سمتش به بده ادامه حرفهاش به نذاشتم ، شدم کالفه

 پایین رو لباسش زیپ توجه بی ولی کردم احساس رو لرزیدنش وضوح به شد پرت

 کم کم ولی کشید خجالت کمی اولش شدم عروسش لباس اوردن در مشغول و کشیدم

  کرد همراهی
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 .بود شده گرمم.. پرید سرم از هوش افتاد سفیدش اندام به که چشمم

 و میزد دامن خواستنم حس به بلورینش و سفید بدن لمس و بود آغوشم در عریان نیمه

 باشم داشته رو باهاش رابطه تمنای بیشتر لحظه به لحظه میشد باعث

 ، فشردمش خودم به بیشتر کمی

 مانع و کردم تر تنگ رو دستهام ی حلقه ولی بشه آزاد دستهام حصار از که کرد تالش

 ...شدم اش

 بخوره گردنش و گوش به داغم نفسهای هرم که طوری ، گوشش کنار خماری لحن با

 : گفتم

 ..کنی تحمل باید خب ولی ، نداری رو طاقتش میدونم_ 

 شدم جدا ازش و نکردم توجهی ولی ، میلرزه و ترسیده کردم حس

 : دادم ادامه بازمیکردم رو پیراهنم های دکمه که درحالی و

 تو بعدی دفعات از ولی درمیارم خودم رو لباسهام و نمیگیرم سخت رو امشب فقط_ 

  کنی اینکارو باید

 شد سرخ صورتش و انداخت گل لپاش حرفم اتمام با

  نزد حرفی و انداخت پایین خجالت با سرشو

 کردم خارج ازتنم لباسمو بیشتری سرعت با و زدم پوزخندی

 فشردمش آغوشم در دوباره و رفتم سمتش به

 داشت ریزی ی جثه و بود کوتاه قدش

 کردم بلندش زمین روی از و کردم حلقه باریکش کمر دور دستمو ناچار به

 کشید ای خفه جیغ و ترسید
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 کرد حلقه گردنم دور دستشو محکم و

 افتادم لیلی با خوشم خاطرات یاد ای لحظه کارش این با

 بغل همدیگرو ، همه چشم از دور ، پنهانی و میذاشتیم قرار جنگل توی هم با که وقتی

 ..میبوسیدیم و میکردیم

 اتش و زد جوونه دلم توی نفرت حس دوباره ، چشمهام جلوی گذشته خاطرات تداعی با

 .. شد ور شعله بیشتر وجودم توی بزرگ اقا و تیام از انتقام

 کردم رها رو تیام خشونت با و یکباره به

 افتاد زمین روی شدت به که

 نکردم روزش حالو به توجهی

 کشیدمش تخت سمت به خشونت با و گرفتم دستشو

 ..رو هاشلباس وقفه بی و کردم پرتش تخت روی

 ... نبود خودم دست حرکاتم و بودم عصبی

 ..شد بلند هم اتاق در پشت زنان زدن   کل صدای ، تیام فریاد صدای با باالخره

 ..گرفتم دندون به رو ایش قلوه لبهای و زدم خیمه روش سریع

 از نالهاش اینکه از قبل ولی ، میداد سر خفیفی های ناله و میخورد تاب و پیچ  درد از

 ..میشد خفه دهنم توی بشه خارج لباش بین

 میزدیم نفس نفس هردو

 : شد بلند بزرگ خانم صدای و خورد در به ای تقه که کشیدم دراز کنارش کمی

 چیشد؟ دستمال این پس... عماد_ 

 رفتم شلوارم سمت به و شدم بلند تخت روی از ناچار به ولی بودم حال بی اینکه با
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 برگشتم تخت سمت به دوباره پوشیدنش بعد

 بود بسته رو چشمهاش حال بی تیام

 میداد ش گریه از نشون ، چسبیدش هم به خیسو های مژه و گونه

 تیام عریان بدن روی رو ملحفه و برداشتم رو بود شده پهن زیرمون که سفیدی دستمال

 کشیدم

 رفتم اتاق در سمت به برهنه ی تنه باال با سپس

 ...شدم رو روبه عمو زن و بزرگ خانم منتظر ی چهره با کردم باز درو همینکه

 گرفتم بزرگ خانم سمت به رو دستمال و انداختم پایین سرمو

  کشید بیرون دستم از دستمالو درنگ بی که

 زن زدن کل دوباره و داد نشون بقیه و عمو زن به رو دستمال ، خون های لکه دیدن با

 !شد شروع ها

 : گفت و انداخت بهم نگاهی غرور با بزرگ خانم

 کنین اماده فردا مراسم برای رو خودتون و کنین استراحت خوب امشبو_ 

 ..رفت ها پله سمت به همه از جلوتر و کرد گرد عقب سپس

 : گفت و چشمهام به زد زل لبخند با عمو زن

 جان عماد باش تیام مراقب_ 

 برداشت قدم بزرگ خانم دنبال و

 رفتن و گفتن تبریک دوباره  هم فامیل زنهای ی بقیه

 بستم رو اتاق در و کشیدم عمیقی نفس

 ...شد تیام رخ نیم گیر در نگاهم که تخت سمت برگشتم
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 بیصدا بود طاقچه روی گلدون به خیره درحالی و بود چرخونده طاقچه سمت به سرشو

 ... ریخت می اشک

 و مظلوم ی چهره بازهم بلکه ، نسوخت دلم تنها نه اشکش از خیس صورت دیدن با

 کرد چندان دو رو نفرتم و شد تداعی چشمهام جلوی لیلی گریون

 : گفتم خودم با دادم بیرون صدا با رو نفسم و کردم مشت رو هام دوست

 به رو اموالش سند بزرگ آقا وقتی ، کنی صبر باید نیست انتقام وقت االن ، عماد نه_ 

 زد نامت

 ...بگیری رو لیلی و خودت نافرجام عشق انتقام تکشون تک از میتونی اونوقت

 باشم آروم نمیتونستم بازهم ولی میدادم دلداری خودم به اینکه با

 میشد بیشتر عصبانیتم و افتاد می الودش اشک صورت و تیام به چشمم مدام

  کشیدم موهام بین دستی کالفه

 کنه ارومم تا میگشتم چیزی دنبال باید

 میشناختم خوب دردمو دوای

 گذروندم نظر از رو اتاق کل دنبالش به

 رفتم سمتش به عجله با ، اتاق ی گوشه طالیی صندوقچه دیدن با

 افتاد مشروب های شیشه به چشمم کردم باز رو صندوقچه در همینکه

 کشیدم سر رو مقداری ، نفس یک و برداشتم هارو شیشه از یکی

 میگرفتم ارامش و میشدم اروم داشتم کم کم میکرد ارومم تلخش و گس طعم

 زنگ گوشم توی ، تیام الود بغض صدای که کردم نزدیک لبم به رو شیشه سر دوباره

 زد
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 بسه... نخور...نـ..نـ دیگه... خدا...خـــــ ترو...تـــــ_ 

 گرفت خندم زدنش حرف لحن از

 خندیدم مستانه و کردم جدا لبم از رو شیشه سر

 نبود خودم دست حرکاتم

 زدم تکیه صندوق کنار دیوار به خوران تلو تلو و زدم خودم دور چرخی

  بستم رو چشمهام ، تیام حضور به توجه بی و بردم فرو رو ام خنده

 مانع کوچکش و گرم های دست که کردم نزدیک لبم رو مشروب ی شیشه دوباره

 شد پیشرویم

 کرد تالقی رنگش سبز گوی دو با نگاهم که گشودم چشم

 میچکید اش گونه روی چشمش ی گوشه از اشک درشت قطرات

 دادم سوق بدنش سمت به کم کم و گرفتم چشمهاش از نگاهمو کالفه

 و داشته نگه محکم رو خودش دور شده پیچیده ی ملحفه دستش با و بود شده خمیده کمی

 بشه ام مانعه داشت سعی دیگش دست با

 ...شد گرمم دوباره برانگیزش هوس اندام و سفید پوست دیدن با

 ..... بود تیام کشیدن زجر  میکرد ارومم که چیزی تنها....نبود خودم دست حرکاتم

  شکست بدی صدای با و کرد سقوط زمین سمت به که کردم رها رو مشروب شیشه

 ..... گرفت فاصله ازم  قدمی چند و کشید بلندی هین ترسیده تیام

 :  گفتم کشداری لحن با و زدم پوزخندی

 !؟... میکنی فرار کجا اینجا بیا....  خانومم نترس --

 : گفت لرزون صدای با میرفت عقب عقب که حالی در تیام
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 ت..نیس....خوب..خ... حالت!  میکنی... ریی...اینطو... چرا...چ... عماد..ع-

  رفتم سمتش به خوران تلو تلو

 : گفتم و زدم اش سینه به اشاره انگشت با

 عروسیمه شب و رسیدم عشقم به خوشحالم خیلی امشب-

 .... چسبید دیوار به تیام

 کنه پیدا فرار برای راهی اینکه قبل... رفتم سمتش به عجله با و دیدم غنمیت رو فرصت

 .... چسبیدم بهش

 :  زدم لب گوشش کنار

 ... باشم باهات بازم میخواد دلم... نشدم سیر ازت هنوز-

  میشد مورمور بدنش.. گوشش کنار جمالت این شنیدن با  میدونستم

 ..... لرزید که کشیدم گوشش زیر تا گردن از و زبونم

 : گفت ارومی صدای با و زد بازوم به چنگی کوچیکش دستای با

 .... عماد دارم درد-

 .... میکرد ارومم کشیدنش درد

 دادم سوق دارش نم  چشمای سمت به نگاهمو و گرفتم فاصله ازش کمی

 ... میکرد خوشحالم گریونش چشمای

 .... اشکیش چشمای و دار بغض لحن به توجه بی

 : گفتم خماری لحن با و چسبوندم پیشونیش به رو پیشونیم

 !؟... میزنی پسم داری اول شب همین از-

 ؟...کنه کارو این کی پس نکنی ام*ض*ر*ا تو اگه
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 .....  برم بزرگ اقا مثل منم نداری دوست که تو 

 :  گفت و پرید حرفم بین

  میکنم تحمل دردشو.... قبوله باشه-

  گرفت ازم نگاهشو و ورچید لب سپس

 .... نداشت ارزش پشیزی برام ناراحتیش و درد

 .... شدم لباش بوسیدن مشغول راحت خیال با پس

 ..... گزید لب و..... پیچید خودش به که کردم وارد پلهوش به فشاری سپس

 .... رسید ذهنم به فکری یکدفعه که..... زدم شونش روی ای بوسه

 ... کرد نگام متعجب که...  شدم جدا تیام از

 ...... جلو بیاد کردم اشاره دست با 

 .... گرفت فاصله ازدیوار کمی و داد تکان سری

 ..زانوش زیر دستمو یه و شدم خم یکباره

 ..  انداختم گردنش زیر رو ام دیگه دست و 

 .... انداخت چنگی ام برهنه های سینه به... و کشید ای خفه جیغ ناگهانیم حرکت از

 خودم و کردم پرتش تخت رو زیادی فاصله از یکدفعه و  رفتم تخت سمت به درنگ بی

 ..... شدم خیز نیم تخت روی شلوارم کمر کردن باز از بعد بالفاصله

  نره بیرون فریادش صدای اینکه برای

 بردم فرو بالشت توی رو سرش محکم ، دست یه با و انداختم بدنش روی رو سنگینیم

  میشد خفه بالشت توی نالهاش و جیغ صدای

 ..بود بخش آرامش برام زدنش پا و دست
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 برداشت بالشت روی از رو سرش تیام و شد شل دستهام کم کم

 کرد هق هق به شروع ، میزد نفس تند تند که درحالی

 کشیده عذاب و ترسیده چقدر که بود مشهود کامال

 کشیدم دراز کنارش پهلو به و شدم بلند روش از تعلل کمی با

 میکرد گریه و بود مونده حال همون به هنوز

 کشیدمش خودم سمت به و گرفتم آغوش در رو لختش بدن

 بود بغلم توی کامال ، من به پشت حاال

 : کردم زمزمه گوشش کنار و نشوندم طالییش موهای روی ای بوسه

 ...کنم کنترل خودمو نتونستم ، خانمم ببخش_ 

 کرد گریه تری بلند صدای با و نداد جوابی

 : دادم ادامه و کردم خالی گردنش روی ، رو نفسم بازدم کالفه

 نمیخوابم و نمیگیرم آروم نبخشیم که وقتی تا ولی ، تیام خستم خیلی_ 

 کنم استراحت بتونم راحت خیال با تا ، نیستی ناراحت دستم از و ، منو بخشیدی بگو

  شد قطع اش هق هق صدای حرفم این با

 : گفت لرزونی باصدای سپس و موند صامت کمی

 شیدم....بخـــــ...شه...با_ 

 نشوندمو اش شونه روی ای بوسه ترحم با و زدم سادگیش همه این به محوی پوزخند

 : گفتم

  داریم پیش در سختی روز فردا که کن استراحت خوب ، عزیزم ممنون_ 

 .ربود رو چشمم خواب که نکشید طولی و بستم چشمهامو درنگ بی سپس
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 《تیام》

 کردم باز چشم و انداختم پا و دست کالفه شد اکو گوشم توی که هایی صدا سرو با

 بود اشنا نا و گنگ برام اطراف فضای اول نگاه در

 خوابیده من به پشت عریان که افتاد مردی تنومند قامت به چشمم که چرخوندم سر متعجب

 بود

 تیرکشید کمی دلم زیر که شدم خیز نیم ترسیده

 کردم حس دستم کف روی بدنمو گرمای که بردم دلم زیر سمت دستمو

 بین شده خشک خون و عریان بدن به چشمم که انداختم پایین سرمو یکباره به متعجب

 ..افتاد پاهام

 عمادم همسر االن من و نبوده خواب دیشب اتفاقات که فهمیدم و اومدم خودم به تازه

 !بود زفافمون شب هم دیشب و

 ترس کنارش در بودن از کمی نشست تنم به لرز گریاش وحشی و عماد اوری یاد با

 داشتم

 : گفتم باخودم میشد ازارم باعث و تداعی ذهنم توی افکاری

 بخوام کمک ازش و بذارم درمیون بزرگ خانم با رو دیشب اتفاقات باید

  شدم بلند تخت روی از اندکم درد به توجه بی ذهنم به افکار این خطور با

 داشتم درد کمی

 بردارم قدم اهسته و کنم باز هم از رو پاهام کمی شدم مجبور

 ... رسوندم لباسهام بزرگ صندوق به رو خودم بود که سختی هر با
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 همونطور رو صندوق در و پوشیدم رو لباس سختی وبه برداشتم سفیدی و بلند پیراهن

  گذاشتم باز

 کردم گرد عقب و

 رفتار و عماد درگیر فکرم برداشتم قدم اتاق در سمت به و کردم بازی دستم انگشتان با

 !عماده فهمیدم کردم برخورد داغ و سخت جسم به محکم یکدفعه که بود دیشبش

 بده نشون العملی عکس خودش تا موندم حرکت بی ولی

 میشد اکو گوشم توی کشدارش های نفس صدای فقط و نمیزد حرفی

 کرد رخنه وجودم توی ترسی و عصبیه کردم فکر ای لحظه

 داشتم هراس ازش کمی بود گذاشته تاثیر من روی دیشبش رفتارهای

 گوشم زیر ، بمش صدای بندش پشت و کمرم دور مردونش دستهای گرفتن قرار با ولی

 ...شدم خاطر اسوده کمی

 !بری؟ میخواستی جایی!  بیدارشدی زود چه_ 

 : گفتم و کردم جدا اش سینه از سرم و گرفتم نفسی

 بزرگ خانم پیش برم بعدش و ، بگیرم دوش برم میخواستم_ 

 ! انداخت بهم موشکافانه نگاهی و اورد پایین سرشو

 : گفت دستپاچه حالتی با سپس

 ؟ عزیزم چرا بزرگ خانم پیش_ 

 بزرگ خانم پیش ازش شکایت برای میفهمید اگه بدم سوالش به باید جوابی چه نمیدونستم

  میشد دلخور دستم از مسلما   میرم

  کنم حفظ رو خودم موضع کردم سعی
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 : گفتم سکوت ثانیه چند از بعد و ورچیدم لب

  همینطوری_ 

 دادم تحویلش جونی کم لبخند که کرد نگاهم مشکوک

 : گفت و کشید ای کالفه پوف

 عزیزم باشه_ 

 ..نشوند لبام روی نرمی بوسه و کرد مایل سمتم به رو صورتش کمی سپس

 بودم شده گیج کامال

 ...رو االنش های مهربونی یا کنم باور رو دیشبش گریای وحشی باید نمیدونستم

 لبخندی همون با و کشید باال رو ابروهاش که درگیره ذهنم و فکرم توی که فهمید انگار

 : پرسید بود لباش مهمون که

 !؟ فکری تو چرا خانمم_ 

 : دادم پاسخ و زدم محوی لبخند

 ...بزرگه خانم های برنامه درگیر فکرم فقط ، نیست چیزی_ 

 میخواد دلشون مسلما   ، هستیم بزرگ خانم و بزرگ اقا های نوه تنها تو و من باالخره_ 

 بذارن تموم سنگ برامون

 دادم تکان حرفش تایید معنای به سری

 و کرد باز کمرم دور از دستهاشو و نشوند ام پیشونی روی ای بوسه دوباره عماد که

 : گفت

 ...بریم هم با بپوشم لباس منم کن صبر_ 

 گفتم ای باشه و گرفتم خودم به خونسردی حالت ولی خوردم یکه حرفش شنیدن با
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 ایستادم منتظرش سینه به دست و

 : گفت و ایستاد روم روبه اومد سمتم به لباس تعویض بعد عماد

 خانمم بریم_ 

  دوختم اش مردونه پیراهن های دکمه به و دزدیدم ازش نگاهمو معذب

 : کردم باز لب

 میکشم خجالت کمی... فقط_ 

 : پرسید بود مشهود درونش حیرت و تعجب که صدایی با

 !؟ چرا_ 

 و اومدم جلو سمت به اروم دوباره باز نیمه پاهایی با سپس ، رفتم عقب به قدمی چند

 : گفتم

 برم راه درست نمیشه... دارم درد میرم راه چطوری ببین_ 

 کرد پر رو بینمون ی فاصله و برداشت سمتم به قدمی

 کرد متمایل باال سمت به سرمو کمی و گذاشت ام چونه زیر دستشو

 : گفت و زد بینیم نوک روی اروم اشارش انگشت با سپس

  طاقت کم منم... بودی شده خوردنی زیاد دیشب خب_ 

 انداختن گل لپهام و صورتم توی دوید خون کردم حس حرفهاش شنیدن با

 : داد ادامه و زد نمایی دندون لبخند

 کنم بغلت میتونم اووووم..داری درد خیلی اگه ولی...عزیزم ببخش_ 

 : زدم لب سریع

 نیست نیازی بیام راه میتونم آروم...نه...نه_ 
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 : گفت و کرد ای خنده تک

 .نکنیا تعارف شدی خسته اگه ولی...بریم بسیارخب_ 

 انداختم پایین سرمو و زدم لبخندی

 شدیم خارج اتاق از هم ی شونه به شونه سپس

 بود مشخص کامال عمارت حیاط تالر روی از

 رفتیم ها نرده سمت به هم با و کشیدم رو عماد دست

 شدیم خیره بود بپا غلغله که عمارت حیاط به تالر باالی از هردو

 به رو سرزندگی و شادابی حس ها پرنده و بلبها ی چهچه صدای و صبح خنک هوای

 میکرد تزریق هام سلول تک تک

 رو خنده درهمش ی چهره دیدن با ولی دادم سوق عماد سمت به نگاهمو خوشحالی با

 ماسید لبم

 بود رو روبه به خیره و بود داده ابروهاش به چینی

 ...رسیدم بزرگ اقا به کردم دنبال که رو نگاهش رد

 ...شد خالی دلم ته نگاهش طرز از ولی چرا نمیدونم

 نمیزد هم پلک حتی بود خیره بزرگ اقا به همونطور

 آوردم زبون به رو اسمش و گذاشتم بود نرده روی که شدش مشت دست روی دستمو

 ؟...عماد_ 

 : داد پاسخ خشک خیلی و سمتم برگشت اومد خودش به تازه اینکه مثل صدام شنیدن با

 ؟ بله_ 

 میشد ترسم باعث بیشتر این و بودن کرده احاطه رو چشمهاش سفیدی ، سرخ های رگه
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 : گفتم و گرفتم ازش نگاهمو سریع

 ...بمونم سرپا نمیتونم این از بیشتر دیگه... بریم که زدم صدات فکری تو دیدم...هیچی_ 

  کرد عوض رنگ پرست افتاب مثل یکدفعه

 : گفت و کرد حلقه ام شونه دور دستشو و زد لبخندی

 ...خانومم بریم_ 

 ...رفتیم پایین تالر های پله از باهم سپس

 افتاد بهمون مادر چشم گذاشتم حیاط توی پا همینکه

 و شدن کار به دست هم ها خدمه ی بقیه بندش پشت که کشیدن کل به کرد شروع سریع

  کشیدن کل

 شنیدم گوشم کنار رو عماد پچ پچ صدای که بردم فرود سر و گزیدم لب خجالت از

 هم به و هستیم شوهر زنو چیه؟ما برای خجالت و شرمندگی همه این... جان تیام_ 

 میان دارن عمو زن و بزرگ خانم ببین...نکش خجالت پس نکردیم خطایی محرمیم،کار

 ...سمتمون

 : کردم زمزمه میکردم بازی دستم ظریف انگشتهای با که درحالی

 ...اخه_ 

 صدای با سپس و کرد مکث کمی ولی... بگه چیزی تا کرد باز لب ، پرید حرفم بین عماد

 : گفت رسایی

 ...عمو زن چطوره؟سالم حالتون...بزرگ خانم سالم_ 

 شد انداز طنین گفت تبریک و کرد سالم عماد به که مادرم صدای

 شد بلند مادرم صدای دوباره که بود پایین همچنان سرم
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 ...دخترم تیام_ 

 حرف بی دلیل همین به نداشتم رو بشم چشم تو چشم بزرگ خانم و مادر با که این روی

 شدم لبم ی گوشه جویدن مشغول

 میزد ضربه ام شونه به مدام شد بیشتر ام شونه روی عماد دستهای فشار که

 : گفتم و کردم بلند سر ناچار به

 مادرجون... سالم بزرگ خانم...سالم_ 

 گفت و زد لبخندی مادر

 ؟ مادر عزیز چطوره حالت_ 

 برد باال سکوت معنای به دستشو بزرگ خانم که بدم پاسخی تا کردم باز لب

 کردیم سکوت بزرگ خانم احترام به همه

 و زد تکیه بهش و گذاشت عصا ی دسته روی رو دستش دو بالفاصله هم بزرگ خانم

 : گفت

 نداریم پرسی احوال برای وقتی و هست شلوغ سرمون کافی ی اندازه به امروز_ 

 : داد ادامه و انداخت عماد منو به نگاهی نیم سپس

 حمام برین کنن اماده رو حمام براتون گفتم ها خدمه به_ 

 ... دارم کارتون که همینجا برگردین هم همراه ، صبحانه خوردن بعد و

 گفتیم چشمی صدا یک هردو

 کرد هدایت کمرم سمت به ام شونه ازروی دستشو بالفاصله عماد که

 برداشتیم قدم عمارت سمت به هم ی شونه به شونه و کرد حلقه کمرم دور دستشو سپس

... 



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 23 

 

 کرد نگاهم متعجب و سرچرخوند عماد که ایستادم راه بین

 : گفتم و کردم دستی پیش بپرسه سوالی بخواد اینکه قبل

 ...بشیم عمارت وارد صبحانه برای بعد و حمام بریم اول بهتره_ 

 کردیم کج عمارت پشت سمت به راهمونو و داد تکان سری تفاوت بی

 شدیم مواجه بخار از انبوهی با که کرد باز برام رو حمام چوبیه در عماد

 : گفتم و کشیدم دستشو و برداشت حمام داخل سمت به قدمی

 !کجا؟_ 

 : گفت و زد نمایی دندون لبخند سمت برگشت

 حمام_ 

 : دادم پاسخ و زدم جونی نیمه لبخند منم متقابال

 ...تو بعد میرم من اول دارم درد من_ 

 ...بیاری لباس هردومون برای بری باید ، نیاوردیم که لباسم درضمن

 کرد نگاهم خیره کمی

 : گفت محزونی لحن با و کرد باز لب سپس

 ...ها میشه جویی صرفه وقت اتالف تو کنیم حمام دوتایی اگه ولی ، میارم باشه_ 

 : دادم پاسخ و انداختم پاش تا سر به نگاهی موشکافانه

 ...یا وقتی اتالف نگران تو_ 

  شد باز دوباره نیشش

 خندیدم صدا با ناخواسته که

 میخندیدم دغدغه بی و بودم کرده فراموش و درد
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 خنده داشتم سعی که درحالی بعد لحظه چند کرد خندیدن به شروع من ی خنده با هم عماد

 : گفتن با و شدم حمام وارد و کردم عماد به پشت کنم کنترل رو ام

 ...بستم درو بیار برام مناسبی لباس لطفا_ 

 افتاد گرم اب لگن به چشمم که

 تنهایی به نمیشه و گرمه اب فقط که بود مشخص کامال میشد خارج ازش که بخاری از

 بشورم رو بدنم تنو باهاش

 : گفتم خودم با کشیدم ام چونه زیر دستمو و نشستم سکو روی کالفه

 : گفت که بزرگ خانم_ 

 !!کردن اماده برامون رو حمام_ 

 ...!کنم حمام گرم اب لگن یه با چطور من حاال پس

 کمک برای ها خدمه از یکی دنبال برم باید مسلما

 دادم تکان تایید معنای به سری سپس کردم فکر کمی زدم خودم با که حرفهایی به

 شدم بلند سکو روی از آرامی به و دادم قرار بدنم ستون دستمو

 از ، فاصله با کمی خیال بی که افتاد بانو زری قامت به چشمم که کردم باز رو حمام در

 میگذشت حمام

 زدم صدا اسمشو محابا بی دیدنش با

 ...بانو زری...بانو زری_ 

  دادم تکان براش دستی برگشت سمتم به شتاب با صدام باشنیدن

 اومد سمتم به و کرد تند پا و زد صورتش روی دیدنم شدت به که

 : گفت میزد نفس نفس که درحالی
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 ...خبرم چرا...اوردین...تشریف...کی...شما...جان...خانم_

 : گفتم و پریدم حرفش بین

 ...بانو زری بگیر نفس_

 : دادم ادامه و کردم نازک چشمی پشت سپس

 کنم خبرت باید که نمیدونستم من_ 

 هارو خدمه بیرون بیام گفتم خودم با ، هست ابگرم لگن یه فقط دیدم حمام داخل اومدم

 ...کنن کمکم تا بزنم صدا

  گفت و انداخت پایین سرشو متاسف

 بشین بیدار خواب از حاالها حاال شما نمیکردم فکر من...جان خانم شرمنده_ 

 ...میکنم اماده رو حمام براتون االن

 منتظرموندم و نشستم سکو روی لباس با شدم حمام داخل دوباره و دادم تکان سری

 شدن حمام وارد ها خدمه از تن چند همراه بانو زری که نکشید طولی

 کردن ولرم باهم رو گرم و سرد اب نگل

 : گفت و ایستاد روم روبه بانو زری که بودم کردنشون تماشا مشغول حرف بی

 کنین حمام تا میکنم کمکتون من خانم_ 

 : دادم پاسخ و انداختم بهش نگاهی نیم

 کنم حمام میتونم خودم...بانو زری نیست نیازی ، ممنون_ 

 ...میکنن ام تنبی کنم سرپیچی اگه...بزرگه خانم دستور...خانم تیام ولی_ 

  گفتم و گرفتم بانو زری از نگاهمو معذب

 معذبم اینطوری نیست تنم زیر لباس اخه_ 
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 : زد لب و زد لبخندی

 تروخدا باشین راحت مادرتون جای منم خانم_ 

 کنم خارجش تنم از تا کرد کمکم و اورد پیراهنم سمت به دستشو که زدم لبخندی

  ایستادم روش به رو زده خجالت و عریان

 : گفت و گذاشت کمرم روی دستشو که

 بشورم رو بدنتون و تن تا بنشینین سکو روی جان خانم_ 

 نشستم سکو روی  و دادم تکان سری

 نکردم نگاهش و انداختم پایین سرمو میریخت ولرم اب بدنم روی بانو زری که مدت تمام

 میشد ارامشم باعث و میداد کاهش رو دردم از کمی بدنم با ولرم اب برخورد

 ببرم لذب بیشتر تا بستم کوتاهی مدت برای چشمهامو

 عماد ی زده هیجان صدای که کردم باز چشم زده وحشت شد باز حمام در یکدفعه که

  انداخت طنین حمام فضای توی

 ...دوتایی تا اووووومدم من_ 

 ...و داد خاتمه حرفش به بانو زری منو بلند و درپی پی های جیغ باصدای

 قرار ساعدش روی لباسها که دستی با سپس ، انداخت بانو زری منو به نگاهی متعجب

 رفت بیرون حمام از سرعت به ام شرمنده گفتن با و گرفت رو چشمهاش جلوی داشت

 شد باعث بانو زری ریز های خنده صدای که بودم خالیش جای به خیره ای لحظه چند

 بدم سوق سمتش به نگاهمو

 : گفت بریده ببره فرو رو اش خنده داشت سعی که درحالی
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 بهشت وارد انگار که...شدن حمام وارد باخوشحالی...یجوری اقا...جان خانم...اخه_ 

 ...خورد ذوقش توی من دیدن با...خدا بنده...بودن شده

 شد باعث و شد تداعی چشمهام جلوی عماد پکر ی چهره بانو زری حرفهای باشنیدن

 ...بزنم قهقه

 

*************** 

 که درحالی و پوشیدم بود اورده برام عماد که دامنی و کت ، بدنم کردن خشک از بعد

 رفتم بیرون حمام از میبستم سرم روی رو گوشی سه دستمال

  برم راه بهتر میتونستم و بود شده کمتر دردم کمی خوشبختانه

  نبود عماد از خبری انداختم اطرافم به نگاهی

 : کردم زمزمه خودم با متعجب

 !؟ رفته کجا یعنی_ 

 نبود ازش خبری ولی گذروندم نظر از رو حمام اطراف محیط و چرخوندم سر کنجکاو

 ...برداشتم قدم عمارت حیاط سمت به رخاوت با و انداختم باال ای شونه

 افتاد عماد قامت به چشمم اول نگاه در شدم که عمارت اصلی حیاط وارد

 داشتن قرار اتش هیزم روی که مسی های دیگ کنار و بود تنش تازه لباس ، بیخیال

 بود بزرگ اقا با گو و گفت مشغول

 از نخورم چیزی دیگه دقیقه چند تا اگه میکردم حس که طوری بود ام گرسنه شدت به

 میشم تلف گرسنگی فرط

 ...میرفتم بزرگ اقا مالقات به بوسی دست برای باید اول ولی
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 با بازی مشݟول و انداختم پایین سرمو دلیل همین به میکشیدم خجالت بزرگ اقا از کمی

 رفتم سمتشون به و شدم دستم انگشتان

 نشوندم دستش روی ای بوسه و شدم خم احترام و ادب با و ایستادم بزرگ اقا روی روبه

 : گفتم و

 ؟ چطوره حالتون امروز ، بخیر زیباتون صبح بزرگ اقا سالم_ 

 : گفت و گذاشت ام شونه روی دستشو بزرگ اقا

 ...خوبم خدا لطف به ، گلم عروس سالم_ 

 عماد کنار و کردم گرد عقب سپس زدم لبخندی مهربونش ی چهره به و کردم بلند سر

 ایستادم

 : گفت لبخند با و انداخت بهم نگاهی

 خانومم باشه عافیت_ 

 : گفتم کردمو نازک براش چشمی پشت

 اقا همچنین_ 

 : دادم ادامه وار زمزمه سپس

 و کردی حمام من از زودتر که شد بگیریم،چی دوش حمام تویه داشتی اصرار توکه_ 

 !!! خوردی هم صبحانه حتما!شدی؟ حاضر بزرگ اقا محضر به

 : گفت لبخند با و کرد دستی پیش بزرگ اقا که بده جوابی تا کرد باز لب عماد

 میکنین؟ پچ پچ دارین چرا شده چی_ 

 شدیم که سالن وارد

  نشستیم غذاخوری میز پشت بالفاصله
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 بود همراه من کردن ذوق و عماد بیگاه و گاه های شیطنت با که صبحانه صرف از بعد

 ...برداشتیم گام عمارت حیاط سمت به

  بودن ایستاده هم کنار بقیه و بزرگ اقا ، بزرگ خانم

 ...بودن(  کاچی)  قیماق پختن مشغول ، دستشون کنار هم ها خدمه از تن چند

 کشیدم بیرون عماد دست از دستمو شدم خود بی خود از قیماق خوش بوی استشمام با

 : گفتم بلندی صدای با و کوبیدم هم به محکم دستمو دو کف و

 میخوااااام قیماق کلی من ، جوووووون اخ ، خدا وای_ 

 کردن نگاهم متعجب و برگشتن سمتم به همه که بود رسا حدی به صدام تن

 گرفت پهلوم از ریزی نیشگونی و کشید بلندی پوف کالفی عماد

 : غرید و کرد ای قروچه دندون گوشم کنار و شد خم سپس

 ...بردی ابرومونو ، بچه باش اروم_ 

 

*********** 

 بود گذشته شب از 

 دستور بزرگ اقا که عمارتی وارد عماد منو باید ، پاتختی مراسم از بعد رسومات طبق

 میکردیم اغاز رو مشترکمون زندگی و میرفتیم بود داده برامون رو ساختش

 میلرزیدم وقفه بی زیاد سرمای از من و داشت سردی سوز هوا

 میکردم سرما احساس هم باز ولی ، پوشیدم بود اورده برام بانو زری که بافتی

 شدید لرزش باعث عماد با شدن تنها ترس هم طرفی از و ، هوا سرد سوز طرفی از

 بود شده بدنم
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 ...بشه آزارم باعث و کنه گری وحشی تنهاییمون تو دیشب مثل هم باز میترسیدم

 اومدم خودم به گرمی آغوش توی رفتن با که بودم خیال فکرو توی

 : گفت و زد بوسه سرم روی و گرفت آغوش در تنگ منو مادرم

 باش خودت مراقب ، بزنم سر بهت زود به زود میکنم سعی ، عزیزکم بشی خوشبخت_ 

 : زدم لب ببرم فرو رو بغضم داشتم سعی که درحالی و فشردم اش سینه به سرمو

 ریختن اشک به کردم شروع و...مادر میشه تنگ براتون دلم_ 

 : گفت عماد صدای با

 عزیزم وقته دیر جان تیام_ 

 پدرم و بزرگ خانم ، بزرگ اقا بوسی دست از بعد و شدم جدا مادرم اغوش از سختی به

  شدم درشکه سوار عماد کمک به

 و جدید عمارت راهی هردو و شد درشکه سوار بوسی دست و خداحافظی بعد هم عماد

 ...شدیم مشترکمون

  بود شده سنگین پلکهام ، بودم خسته خیلی

 ... گذاشتم عماد ی شونه روی سرمو و کشیدم ای خمیازه

 رفتم فرو خواب به بالفاصله و

 

******* 

 

 ناچار به عماد ی کالفه صدای بندش پشت و میشد وارد بدنم به که شدیدی های تکان با

  گشودم چشم
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 ندارم حوصله پاشو یاال ، بخواب اتاق تو بیابرو... تیام رسیدیم بیدارشو_ 

 : گفتم ای رفته تحلیل صدای با و دادم ماساژ پلکمو پشت اشارم انگشت با

 تروخدا بخوابم بذار کن ولم_ 

 ...بستم چشمهامو دوباره و

 

 《عماد》

 رفتم باال عمارت های پله از و گرفتم درآغوش رو تیام کالفه

 داخل و کرد باز درو درنگ بی دیدنم با بود ایستاده نگهبانی ، سالن ورودی در کنار

 ...رفتم

 عمیقی نفس نامحسوس ، میشد ارامشم باعث و میکرد نوزاش پوستمو سالن داخل گرمای

 ...کشیدم

 کوتاهی نگاه تیام خواب در غرق ی چهره به روم به رو مجلل سالن به توجه بی و

  انداختم

 : گفتم وار زمزمه و زدم پوزخندی

 ... شد اضافه بهشون هم داری بچه بود کم مشکالتم ، هه_ 

 ...داشتم بچه ، دختر این همسن االن بودم کرده ازدواج لیلی با اگه

 این که دادم تکان طرفین به بار چند سرمو و بستم چشمهامو ،کالفه لیلی اوری یاد با

 بخوابم آرامش با بتونم و کنن رها رو ذهنم امشب همین فقط خیالها فکرو

 رفتم باال میشدن منتهی باال طبقه های اتاق به که سالن داخل پلها از
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 کرده انتخاب تیام منو برای مشترک اتاق عنوان به ، بزرگ خانم که اتاقی سمت به و

 ...رفتم بود

 گذاشتم تخت روی رو تیام و شدم خم رفتم تخت سمت به شدم وارد و کردم باز پا با درو

 : گفتم و زدم تلخی پوزخند و کردم نگاه معصومش ظاهر به صورت به

 ...نشدی بیدار صدا سرو همه این با که سنگینه خوابت چقدر_ 

 ...کنم اعترافی یه بذار نمیشنوی صدامو و خوابی که االن پس

 نداد اجازه بزرگ اقا ولی ، باشی عزیز خواهر یه یا عمو دختر ی مثل برام میتونستی_ 

 ...کشوند تباهی به هردومونو زندگی و

 : بگم باید ولی تیام متاسفم

 ...اومدی خوش ساختم برات که جهنمی به_ 

 

 《تیام》

 کردم باز چشم گوشم زیر نفسهایی گرمای حس با

 بود اشنا نا برام اتاق فضای کردم نگاه اطراف به متعجب و  چرخوندم چشم

 کردم نگاه عماد به چشم ی گوشه از سپس و اطراف به دیگه بار

 اومد یادم چیز همه و داد فرمان مغزم کم کم

 بست نقش لبم روی لبخند عماد با ازدواجم و اخیر روز چند اتفاقات اوری یاد با

  نداشت دوامی زیاد شکمم روی عماد قدرتمند دست اومدن فرود با لبخند این ولی

 ...بشه بیدار مبادا تا کردم ارومی ی ناله و گزیدم لب
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  کنه پیدا تسکین دردم تا ایستادم حرکت بی کمی

 بود خوابیده خاصی آرامش با عماد سمت برگشتم و زدم غلتی  ارامی به سپس

 چندان دو رو مظلومیتش خواب توی که مظلومش چهره و ریخته بهم موهای دیدی با

 میکرد

 ... رفت غنج دلم

  کردم متمایل سمتش به خودمو کمی

 تکانی که کشیدم موهاش الی دستی اروم و بردم پرپشتش موهای سمت به ازادمو دست

 خورد

 کرد تالقی باهم نگاهمون گشود چشم و

 : کردم زمزمه پایینی صدای تن با و زدم دلنشینی لبخند ناخودآگاه

 عزیزم بخیر صبح_ 

 : گفت تفاوت بی و برداشت بدنم روی از دستشو و گرفت ازم نگاهشو

  بخیر توام صبح_ 

 :داد ادامه و شد بلند تخت روی از درنگ بی سپس

 بزرگ اقا قراره کن اماده برام مناسب لباس یه...  بزنم صورتم و دست به ابی یه میرم_  

 ...کنم همراهی ده از بازدید برای رو

 : گفتم و شدم خیز نیم تخت روی متعجب

 ...برو بعد و بخور صبحانه حداقل... زوده خیلی که االن_ 

 : گفت میکرد تن به که درحالی و برداشت لباسی چوب پیراهنش عماد
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 داشتی هرکاری کرد استخدام اسایشت برای هم خدمه چندتا بزرگ خانم... ندارم میل_ 

 بگو اونها به

 رفت بیرون اتاق از من به توجه بی و

 کردم بغض و شدم دلگیر خودم به نسبت تفاوتیش بی این از

 زمزمه میشد سرازیر ام گونه روی چشمم ی گوشه از اشک ی قطره اولین که درحالی

 : کردم

 بزرگ خانم که عاشق عماد   همون ، مرد این که انگار! ؟ داره باهام رفتاری چنین چرا

 ! نیست میگفت بهم نسبت عشقش از همیشه

 ... باریدن می بهاری ابر مثل چشمهام

  بود نشسته گرون برام توجهیش بی و عماد حرف

  میدادن آزارم و میشدن مرور ذهنم توی مدام هاش طعنه

 ریختم اشک بیصدا و کردم صورتم حائل دستمو

 ... اومدم خودم به در شدن باز صدای با که بود گذشته مدت چه نمیدونم

 ...بردم یاد از رو عماد درخواست کل به که بود درگیر حدی به ذهنم

 اه شده دیرم! ؟ نکردی اماده لباسهامو چرا تیام_ 

 ...ندادم پاسخی و گزیدم لب

 ... شد فرما حکم سکوت ای لحظه چند

 نزدیک رو صورتش که... زدم کنار صورتم روی از دستمو رفتارش از زده حیرت

 ...دیدم صورتم

 ...کشیدم عقب خودمو و گفتم بلندی هین ترسیده
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 ...کرد متمایل سمتم به خودشو و نشوند ابروهاش بین اخمی

 و چشمهام توی زد زل بهش شدم خیره بود کرده تار رو دیدشون اشک که چشمهایی با

 : پرسید پرتحکمی لحن با

 !کردی؟ گریه چرا_ 

 ...گرفتم ازش روی و زدم پوزخندی جوابش در

 داشتم نظر زیر رو حرکاتش چشمی زیر ولی

 ...کرد دراز ام گونه سمت به رو دستش

 ...مهمه براش ناراحتیم و گریه دلیل اینکه از ، توجهش از شدم خوشحال دلم ته

 ...بپرسه رو ام گریه دلیل ازم و کنه نوازشم تا منتظربودم هرلحظه

 کردم اعداد شمارش به شروع دلم توی کرد تعلل کمی عماد

 _1 

 _2.... 

  کشید که ای کالفه پوف بندش پشت و دستهاش رفتن عقب با

 ...چرخوندم سمتش به سرمو زده حیرت و ندونستم جایز رو قهر

 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم میشد بلند تخت روی از که حالی در عماد

 داری همسر االن تو که کنم یاداوری بهت باید ولی!چیه برای ات گریه دلیل نمیدونم_ 

 ...نگیری ابغوره دلیل بی و بگذاری کنار رو بچگانت اخالق بهتره و

 ... رفت لباسهاش صندوق سمت به و کرد بهم پشت سپس

  پوشید می لباس که مدتی تمام در

 : گفتم خودم با و دوختم بهش رو ام خیره نگاه
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 ؟ نیستی مهربون سابق مثل چرا ؟ عماد چیه رفتارت دلیل_ 

 بودم طرفش از ای کننده قانع جواب منتظر و میزدم حرف عماد با افکارم توی

 ... رفت بیرون اتاق از و پوشید رو لباسش کی نفهمیدم که بطوری

 ... شدم مواجعه کور و سوت اتاقی و عماد خالی جای با اومدم خودم به وقتی فقط

 

 

 《عماد》

 ...رفتم ها اسب اسطبل سمت به و اومدم پایین ها پله از خشمگین و کالفه

 روزش ،حالو کنم پنهان رو تنفرم نتونستم شدم،ولی رفتارم از تیام دلگیری ی متوجه

 ... نداشت ارزش پشیزی برام

 عمارت این از سرعت با اوردمو بیرون اسطبل از رو سفیدم اسب عجله با و کشیدم پوفی

 زدم بیرون نحس و منفور

 نشد نکنم فکر چیزی به و باشم اروم کردم سعی هرچقدر مسیر طول در

 میشد کشیده تیام سمت به ذکرم فکرو مدام

 داره حسهایی بهم نسبت که برد پی میشد رفتارش و حرکات از

 مشترک زندگی به و نمیکردم صبر هم لحظه یک مسلما هدفم به رسیدن بعد من ولی

 ...میدادم خاتمه باهاش

 خونسرد کردم سعی و کردم رها پوچ افکار از رو ذهنم ، بزرگ اقا عمارت به رسیدن با

 کنم رفتار متواضع و
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 ...ایستادم و کشیدم رو اسب ی دهنه

 ...بودن گو و گفت مشغول و ایستاده کنارهم عمو و بزرگ اقا

 رفتم سمتشون به و نشوندم لبم روی مصنوعی لبخندی و اومدم پایین اسب از

 : گفت و زد تبسمی افتاد قامتم به بزرگ اقا چشم همینکه

 پسرم اومدی خوش ، رسیدی موقع به درست_ 

  بوسیدم رو بزرگ اقا دست و شدم نزدیک

 کردم پرسی احوال و سالم عمو با سپس

 کرد رفتن عزم بزرگ اقا ، بش و خوش کمی از بعد

 اوردن رو عمو و بزرگ اقا اسب ها نگهبان

 گرفت عمو سمت به رو ای بغچه احترام بعد و اومد سمتون به عجله با ها خدمه از یکی

 :گفت و

 اقا بفرمایید_ 

 :پرسیدم و انداختم بغچه به نگاهی متعجب

 !چیه؟ برای بغچه این عموجان_ 

 :داد پاسخ مهربانی با

 کنن میل طبیعت توی رو امروزشون ناهار دارن تصمیم بزرگ اقا_ 

 :گفتم و دادم تکان سری

 ...خوبه خیلی که این_ 

 ...همینطوره بله_ 

 کردیم حرکت ده سمت به و شدیم هامون اسب سوار بزرگ اقا دستور به سپس
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 ...کرد بازدید باال ده های شالیزار و داری،باغ گاو از بزرگ اقا

 ...که بود رسیده اسمون وسط خورشید

  رسید اتمام به باال هایزمین از بازدید

 خواست تکلیف کسب ازش و ایستاد بزرگ اقا کنار عمو

 :گفت و کرد ردوبدل عمو و من بین نگاهشو بزرگ اقا

 پایین ده به بازدید برای ناهارمون صرف بعد بهتره ، نزدم سری پایین به وقته خیلی_ 

  بریم

 زادگاه که پایین،جایی ده به میتونستم شد،چطور پاره دلم بند اقابزرگ حرف شنیدن با

 !؟...بیارم طاقت و برم اونجاست عشقم

 :گفتم ملتمسی لحن با و برگشتم بزرگ اقا سمت تعلل کمی با

 یک بازدید برای نیست میشین،بهتر کالفه و راهه،خسته خیلی پایین ده تا بزرگ اقا_ 

 کنین؟ معین رو دیگه روز

 :داد پاسخ و زد لبخندی

 هست،همونجا ای چشمه باالتر ام،کمی دیگه روزهای از تر سرحال پسرم،امروز نه_ 

 میریم پایین ده به ناهار صرف بعد و میکنیم اطراق کمی استراحت برای

 مقبولی دلیل ازم بزرگ اقا میکردم پافشاری زیاد اگه بدم،مسلما   باید جوابی چه نمیدونستم

  میخواست

 نداشتم نرفتن برای موجهی دلیل هیچ من و

 :گفتم و فرستادم بیرون صدا با رو نفسم ناچار به

 بگید شما هرچی چشم_ 
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 ...میکنیم حرکت خب بسیار_ 

 اومدم پایین اسبم از...کردیم توقف چشمه کنار رفتیم چشمه سمت به بزرگ اقا دستور به

 اورده همراهش عمو که ای بغچه،چشمه خنک اب با دستهام شستن بعد و رفتم چشمه پای

 کردم باز رو اش گره و برداشتم بود

 کشیدم عمیقی نفس ناخوداگاه پیچید فضا توی محلی نان خوش بوی

 رو اسمم بلندی صدای با میکرد خشک دستمال با رو دستش که درحالی بزرگ اقا که

 :گفت و زد صدا

 ایم گشنه و خسته حسابی که بنداز سفره چنار درخت کنار تر سریع... جان عماد_ 

 برداشت گام چنار درخت سمت به عمو همراه کنان خنده سپس

 به خرما و محلی نان و کردم پهن چنار درخت زیر رو داشتم همراه که کوچکی سفره

 گذاشتم سفره روی شیر همراه

 ...نشستن سرسفره عمو و بزرگ اقا

 :گفت و کشید عمیقی نفسوکرد نزدیک بینیش به و برداشت نانی تکه بزرگ اقا

 بودم نخورده صمیمی جمعی در ساده ݟذایی و محلی نان که بود وقت خیلی_ 

 ببرم ازش رو لذت نهایت بهتر اومده پیش موقعیت این که االن پس

 کنیم شروع هم ما که کرد اشاره تبسم با و گذاشت دهانش داخل رو نان تکه سپس

 نان تکه با بازی مشغول من میخوردن غذا اشتها با عمو و بزرگ اقا که مدتی درتمام

 بودم دستم توی کوچک

 بودم غرق افکارم توی

 بود لیلی با خوشم خاطرات یادآور برام پایین ده به رفتن
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 به رو لیلی منو زندگی چطور بزرگ اقا که نیارم یاد به و کنم عبور اونجا از نمیتونستم

 کشوند تباهی

 هستی؟ تیام دلواپس نکنه!نمیخوری؟ غذا چرا عماد_ 

 :دادم جواب و زدم داشت شباهت پوزخند به بیشتر که لبخندی

 که نداشتم اطالع من اخه...منتظرمه هنوز یا خورده غذا االن بزرگ،نمیدونم اقا بله_ 

 باشم شما کناره قرار ناهار برای

 :گفت و زد لبخندی

 غذا بخور پسر نباش نگران_ 

 :گفتم دلم توی و بزرگ اقا چشمهای به شدم خیره

 : دادم پاسخ لبخند با

 ...جان عمو میگیرم کار به تیام خوشبختی برای تالشمو تمام من_ 

 :دادم ادامه دل در و خندونش ی چهره به زدم زل سپس

 ...بده پس رو لیلی منو نافرجام عشق تاوان باید دخترت...خوشبخت هه_ 

 مطمئن و بپردازه سنگینی بهای باید اش دردونه عزیز ی بزرگ،نوه اقا کار بخاطره

 ...نمیکشم پس پا نگیرم ازشون رو انتقامم که تازمانی باش

 کرد رفتن عزم بزرگ ناهار،اقا صرف از بعد

********** 

 شد مرور برام لیلی خاطرات تک شدیم،تک که پایین ده وارد

 رو حالم و کوبید می ام سینه ی دیواره به رو خودش محکم خاطرات،قلبم تداعی از

 میکرد تر خراب
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 کشید رو اسبش ی دهنه بزرگ اقا رسیدیم که( لیلی پدر) رحیم مش قدیم ی خانه نزدیک

 ایستاد و

 روی از سری و انداخت داشت مخروبه به بیشتری شباهت االن که ای خانه به نگاهی

 :گفت و داد تکان تٵسف

 .بود خوبی کنه،مرد رحمتش خدا رو رحیم مش_ 

 میکرد زندگی خانه این توی دخترش دانه تک با تنها اون کرد فوت همسرش وقتی از

 :پرسید بزرگ اقا حرف بین ما عمو

 پدر؟ کجاست رحیم مش دختر االن_ 

 آقابزرگ لبان به دوختم چشم حرف بی و شد حبس سینم توی نفس عمو حرفشنیدن با

 :داد پاسخ که

 !میکرد درازتر گلیمش از پاشو و بود هوا به سر دخترش

 و کردم معرفی و دختر این داشتن،منم فراش تجدید قصد ایشون تیمسار همسر فوت بعد

 .برد فرنگ به خودش با اونو و پسندیدش دیدنش از بعد بالفاصله هم تیمسار

 !میومد فرود قلبم توی برنده خنجری مثل آقابزرگ حرفای

 پنبه کردم رشته هرچی و بزنم حرفی مبادا تا فشردم هم روی دندونامو و بستم چشامو

 !شه

 :گفت آقابزرگ به جواب در عمو

 چون خوشبخته االن مسلما و نشد خانمان بی دختر اون پدر،اینطوری کردین خوبی کار

 !کنه مراقبت ازش میتونه و شریفیه مرد تیمسار
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 که رحیم مش ی خانه به نگاهی گشودم؛نیم چشم و زدم عمو حرف به آشکاری پوزخند

 رد عمو و خان بین نفرت با رو نگاهم سپس و انداختم بود نمانده بیش ای مخروبه ازش

 !کردم بدل و

 :گفت و کرد باز لب آقابزرگ باالخره اینکه تا گذشت منوال همون به ای لحظه چند

 !نکنیم برخورد شب تاریکی به برگشت برای تا بریم بهتره

 .کرد حرکت به شروع ما از جلوتر سپس

 فقط و نبود اطراف به حواسم اصال من ولی کرد بازدید هم دیگه مکان چند از آقابزرگ

 .بود زندگیش و لیلی درگیر ذهنم

 !میریختم بهم تلنگری کوچکترین با که بودم پرخاشگر و عصبی حدی به

 آقا همراه و رسید اتمام به هم پایین ده از بازدید که بود کردن غروب حال در خورشید

 .شدیم عمارت راهی بزرگ

 بهانه را تیام تنهایی آقابزرگ تکراری سخنان از رهایی برای عمارت به رسیدن از بعد

 !زدم بیرون عمارت از خداحافظی و بوسی دست از پس و کردم

 .نمیذارن تیام بدن توی سالم جای یک برگردم عمارت به حالم این با اگه میدونستم

 امشب و بزنم چندسالم و چندین دوست هاتف دوستم به سری گرفتم تصمیم اوصاف این با

 .باشم خوش تیام با ازدواجم قبل مثل رو

 وقت چند گذرونیای خوش یاد کلبه به رسیدن کردم،با کج هاتف کلبه سمت به راهمو

 تن یه طالب ها این درکنار نمیشدم،بلکه آروم قمار و مشروب با فقط افتادم،امشب پیش

 !بودم هم خشن رابطه یه و داغ

 .رفتم هاتف شکاری کلبه در سمت به و اومدم پایین اسب از
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 .میکرد اقامت شکاری کلبه این توی کرد پیدا مشکل پدرش با که وقتی از

 !نشد هاتف از خبری ولی کوبیدم در به مشت با چندباری

 !شد باز آرومی به قیژی صدای با در که میشدم ناامید داشتم کم کم

 و کردم نگاه بود ایستاده روبروم ژولیده ظاهری با که هاتف به و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم

 !حالی؟بی انقد چرا! پسر؟ چته

 .دوخت چهرم به و کرد باز ممکن حد تا بود باز نیمه که خمارشو چشای صدام شنیدن با

 !رفتم فرو آغوشش به سپس و کردم حس خودم روی زدشو حیرت نگاه ای لحظه چند

 :گفت ای دورگه صدای با میفشرد بغلش توی تر محکم منو که درحالی

 !نارفیق بردی یاد از کل به ندیدمت،منو هس ای هفته چند! پسر؟ تو کجایی

 :دادم پاسخ و زدم پشتش به ای ضربه چند دست با

 .میکنم تعریف برات کردم پیدا که رو حوصلش!مفصله ماجراش

 .باشیم خوش باهم رو امشب که پیشت اومدم

 ابرویی که زدم لبخندی روش به کرد،متقابال نگاهم باز نیش با و کرد جدا آغوشش از منو

 :گفت و انداخت باال

 !صدرا؟ عمارت بریم

 !راهه چندساعتی اونجا تا شهره نزدیک که صدرا عمارت ولی_

 :گفت و انداخت باال ای شونه هاتف

 !حال و عشق صب تا میرسیم،درعوضش زودتر بتازونیم اسبامونو اگه

 :زدم لب و دادم تکون سری
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 !کنیم حرکت زودتر تا شو آماده باشه

  رفت کلبه داخل و کرد گرد عقب هاتف

 شدم هاتف منتظر سینه به دست و زدم تکیه کلبه چوبی ی بدنه به

  رفت راه هزار فکرم هاتف شدن حاضر تا

 مخالفت لیلی منو ازدواج با و نمیزد من اسم به رو تیام اول از بزرگ اقا اگه

 ...میکردم دوری ها عیاشی این از و بودم سابق عماد همون االن من نمیکرد،مسلما  

 ایستاد روم به رو اماده هاتف اومدم خودم به کلبه در صدای با

 :گفت و زد لبخندی

 کاممونه به دنیا لذت امشب که داداش بریم_ 

 :دادم پاسخ و زدم پوزخندی

 بریم_ 

 رفتم اسبم سمت به هاتف از جلوتر سپس

 اورد کلبه پشت از رو اسبش هم هاتف

 تاختیم صدرا عمارت سمت به شتاب با و شدیم اسبهامون سوار هردو

*** 

 بودیم راه توی ساعتی چند

 نبود سرد هوای این مناسب تنم توی ،لباس وزید می سردی باد و بود شده تاریک هوا

 میشد لرزیدنم باعث و میکرد نفوذ بدنم به سرما سوز ، داشتیم که باسرعتی

  ایستاد و کشید رو اسبش ی دهنه بود جلوتر ازم کمی که هاتف

 : گفتم و ایستادم متقابال   منم
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 هاتف؟ چیشده_ 

 :گفت و کرد نگاهی آسمان به

 میباره برف امشب زیاد احتمال داره،به سردی سوز هوا_ 

 شد پخش هوا توی بخار مثل بازدمم گرمای کشیدم،که پوفی کالفه

 :داد ادامه دید رو سکوتم که هاتف

 رسیدیم عمارت به نمونده،وقتی راهی هم صدرا عمارت دیره،تا خیلی برگشت برای_ 

 میکنیم پیدا راهی برگشتمون برای

 ... سختیه کار ده به برگشت باشه پیش در سنگینی برف اگه بودم دل دو

 :گفتم و کنم مخالفت نتونستم حال این با ولی

 بدیم ادامه راهمون به ، خب بسیار_ 

 ...کردیم حرکت به شروع و داد تکان سری هاتف

 .کرد باریدن به شروع برف که بودیم صدرا عمارت نزدیک

 روبروی میلرزیدیم سرما از هردو که درحالی بعد دقیقه چند و کردیم زیاد سرعتمونو

 .بودیم صدرا عمارت

 نگهبانها با و رفت عمارت ورودی در سمت به و اومد پایین اسب از عجله با هاتف

 .شد گو و گفت مشغول

 به و گرفتم رو هاتف و خودم اسب ای دهانه و اومدم پایین اسب از منم مدت این تو

 .رفتم صدرا های اسب اصطبل سمت

 بود زده یخ سرما اثر بر که دستهامو کف میکردم سعی که درحالی ها اسب بستن از بعد

 .برداشتم قدم عمارت سمت به عجله کنم،با گرم بازدمم با
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 .ایستادم در روبروی و رفتم باال ها پله از

 .شدم عمارت مجلل سالن وارد و کردن باز و در دیدنم با ها نگهبان

 !بود بخش آرامش و گرم سالن داخل فضای

 !نبود سالن توی انداختم،کسی اطراف به نگاهمو و کشیدم عمیقی نفس

 .اومد پایین باال طبقه های پله از ای خدمه که ایستادم در کنار بالتکلیف

 :گفت و اومد سمتم به و کردم ای اشاره که گذاشت احترام دیدنم با

 !آقا اومدین خوش

 :دادم پاسخ و دادم تکون سری

 کجاست؟ صدرا

 :گفت و کرد مکثی

 .هستن باال طبقه میهماشون همراه ارباب

 .رفتم باال طبقه سمت به خدمه به توجه بی و بردم فرو شلوارم جیب داخل دستمو

 .شنیدم رو زن چند عشوه پر های خنده صدای رفتم باال که رو ای پله چند

 :کردم زمزمه و زدم پوزخندی

 .هستن برش و دور فاحشه چند حال درهمه

 .شدم سالن وارد و کردم طی رو مونده باقی ی پله چند

 بودن نشسته زن دو کنار چوبی مبل روی که افتاد هاتف و صدرا به چشمم اول نگاه در

 .بودن بخند بگو مشغول و

 :گفتم بلندی صدای با و برداشتم سمتشون به نشدن،قدمی حضورم متوجه هیچکدوم

 .کنین شروع و گذرونی خوش بعد و برسم من میکردین صبر حداقل
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 .شد فرما حکم سادن توی سکوت یکباره به

 .داد سوق سمتم به نگاهشو صدام شنیدن با صدرا

 و اومد سمتم به لبخند با و شد بلند چوبی مبل روی از عجله با افتاد قامتم به که نگاهش

 :گفت

 !کردی حقیر من از یادی عجب چه داداش اومدی خوش

 .کرد دراز سمتم به دستشو و ایستاد روبروم

 .فشردم گرمی به دستشو و کردم تبسمی

 .جان صدرا بودم گرفتار وقت چند این_

 :داد پاسخ درهمی چهره با صدرا

 !بردی؟ یاد از رفیقتو که بود شدید گرفتاریت انقدر یعنی

 :گفت و شد بلند مبل روی از هاتف که کردم ای خنده تک فقط جوابش در

 گرم بیارن چیزی یه برامون بگو شد تموم کردنتون بش خوشو اگه صدرا ، شدم کالفه_ 

 ... داداش شیم

 : داد پاسخ و کرد ای خنده صدرا

 ...چشم به ای_ 

 کرد هدایتم مبل سمت به و داد سوق کمرم پشت دستشو سپس

  نشستم هاتف کنار چوبی مبل تک روی

 :گفت جمع به رو بود کرده خشک جا لبانش روی که لبخند همون با صدرا

 ...برمیگردم االن_ 

 رفت ها پله سمت به و
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 انداختم بودن نشسته رومون روبه کننده تحریک و باز لباس با زن،که دو به گذرایی نگاه

 خیره و کرد حس نگاهمو سنگینی داشت معمولی ای وچهره رنگی چشمهایی که زنی

 ...بهم شد

 گرفتم ازش چشم و زدم پوزخندی کرد تالقی هم با که نگاهمون

 میکردم حس خودم روی اشو خیره نگاه همچنان ولی

 شد سالن وارد صدرا که بود فرما حکم سکوت سالن توی ای دقیقه چند

 :گفت و گذاشت چوبی میز روی بود جام و شراب محتویاتش که مسی سینی

 ...بیارن رو پذیرایی وسایل ها خدمه تا بنوشین شراب رفقا بفرمایید_ 

 نشست بینشون صدرا و گرفتن فاصله هم از کمی کرد،که زن دو به ای اشاره سپس

 کرد حلقه شون شونه دور دستشو

 نشوند صدرا لب ی گوشه ای بوسه عشوه با رنگی چشم زن همون که

 :گفت و زد ای قهقه صدرا

 ...بریز شراب گیالس چند برامون ریختن عشوه بجای مارال_ 

 روبه و ریخت شراب گیالس پنج ، مارال   اسمش بودم فهمیده حاال که رنگی چشم زن

 گذاشت رومون

 کرد صدرا به رو میکرد مزه مزه رو شراب که درحالی و برداشت جامی عجله با هاتف

 :گفت و

 نمیکنی؟ معرفی رو زیبا بانوی دو این ، صدرا_ 

 :گفت کرد رنگی چشم زن به ای اشاره و داد تکان سری صدرا

 مارال_ 
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 کرد بدل ردو هاتف و من بین زد،نگاهشو لبخندی مارال

 جذابتری ی چهره و بور موهای که زنی به ای اشاره سپس و کرد مکث کمی صدرا

 :داد ادامه و کرد داشت

 ...هستن جان افروز ایشونم و_ 

 برداشت میز روی از شرابی جام افروز

 شد نمایان کوتاه دامن زیر از تراشش خوش و برنزه های ماهیچه که انداخت پا روی پا

 :گفت نازکی صدای با سپس

 نمیکنی معرفی رو دوستات جان،عزیزم صدرا_ 

 :زد لب و کرد ای خنده تک صدرا

 ...هاتف عزیزم برادر ایشونم عماد،و سیما خوش اقای این_ 

 کرد خوشبختی ابراز ملیح لبخندی با و داد تکان سری افروز

 چیدن میز روی و اوردن رو پذیرایی وسایل ها خدمه که بودیم گو و گفت مشغول

 خودم روی رو مارال نگاه سنگینی داشتیم که دورهمی و ها خدمه پذیرایی مدت تمام در

 میکردم حس

 

*** 

 گرفت گر تنم حسابی خوردم شراب که گیالس چند

 برداشتم انگور ای خوشه و کردم باز رو پیراهنم ی دکمه چند

 ..نشست پاهام روی ای زنونه دست که بودم انگور های دونه خوردن مشغول
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 ام مردونه ی غریزه میشد باعث و میشد اکو سالن توی افروز های ناله صدای ازطرفی

 بشه فعال

 دادم بودسوق نشسته کنارم که کسی سمت به انگور ی خوشه از نگاهمو

 زدم پوزخندی مستی درعالم ، زمردیش چشمان دیدن با

 نشدم مشغول صدرا و هاتف همراه همین سمتم،برای میاد که میدونستم

 کرد متمایل سمتم به خودشو و کشید پام روی وار نوازش دستشو

 گودی توی سرشو و چسبوند بهم خودشو.شدم العملش عکس ی ادامه منتظر حرکت بی

 برد فرو گردنم

 کرد هدایت تنم باال سمت به ارومی به رو دستشو سپس

 های دکمه بازکردن مینشوند،مشغول گردنم گودی روی ریزی های بوسه که درحالی و

  شد پیراهنم

 میکرد بیداد حرکاتش توی رابطه طلب و عجله

 :زدم لب گوشش کنار وار پچ پچ و کردم نزدیک گوشش به رو لبام

 سمتم میای خودت و عنصری سست میدونستم_ 

 شدم بدنش خفیف لرزش ی متوجه

 سرداد غلیظی اه متقابال   که گرفتم گوشش یالله از ریزی گاز توجه بی ولی

 شد پیراهنم های دکمه کردن باز مشغول و

 شد تر دگرگون حالم کرد برخورد ستبرم سینهای با که پذیرش انعطاف و گرم دستهای

.. 
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 خودش تا نزدم حرفی ولی...بچشم رو باهاش رابطه طعم سریعتر هرچه داشتم دوست

 کنه بیان رو باهام بودن طلب

 بود شده تر داغ و تر تند نفسهام نمیزد حرفی و میکرد پیشروی همچنان مارال

 نداشت من از کمی دست هم مارال

  کنم تحمل این از بیش نتونستم و شد طاق طاقتم

 سپس و ایستاد حرکت بی کمی.گرفتم نفسی و گذاشتم دستش روی دستمو ناخودآگاه

 کرد سربلند

 کرد نگاهم بود خمارشده حاال که زمردیش چشمهای با و

  :گفتم مرتعشی صدای با و گرفتم ازش نگاهمو

 بود راحت نمیشه اینجا... اتاقها از یکی تو بریم_ 

 ...برداشت ام سینه روی از سریع دستشو حرفم شنیدن با

 بود مشهود حرکاتش توی دستپاچگی

 شدم جدا ازش و کشیدم پوفی

 گام داشت وجود سالن انتهای که اتاقی سمت به ازش جلوتر و شدم بلند مبل روی از

 برداشتم

 

 《تیام》

 به هم ناهار صرف برای نبود،حتی عماد از خبری هنوز و بود گذشته نیمه از شب

 !بود برنگشته عمارت
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 برف توسط که درختان های شاخه و زمین به اتاقم پنجره پشت از غمگین و دلواپس

 .بودم خیره ، بودند شده سفیدپوش

 ها خدمه اصرار به و نشدم خارج اتاق از شام برای حتی که بودم نگران و آشفته انقدر

 !نزدم غذا به لب و نکردم توجهی هم

 .نشد ازش خبری ولی ، میکشیدم رو اومدنش انتظار لحظه هر

 چشم و میکشیدم رو انتظارش پنجره پشت از هنوز من و بود شده میش و گرگ هوا

 .نگذاشتم هم روی

 !کنم تحمل رو عذاب همه این مشترکم زندگی از دوم روز که بود سخت برام

 شروع رو جدیدی زندگی راحت و آسوده کنم ازدواج باهاش وقتی میکردم فکر

 ! باطلی خیال چه ولی!بخورن غبطه بهش ده دخترای همه که ای میکنم؛زندگی

 عمارت به اصال که هم دوم شب و بود باور غیرقابل رفتارش ازدواجمون اول شب

 این توی خدمه و نگهبان چند همراه به نگران دلی و آشفته ذهنی با منو و برنگشت

 !گذاشت تنها درندشت عمارت

 !حاله چه در و کجاست االن نمیدونستم حتی

 دونه به پنجره پشت از میچکید چشمم گوشه از اشک اندوه و غم همه این از که درحالی

 !رفتم فرو فکر به و شدم خیره بودند معلق هوا توی که برفی های

 حالش از منو و بفرسته و کسی نکرد رغبت حتی که ارزشم بی براش انقدر یعنی" 

 !کنه؟ باخبر

 !شد مرور ذهنم توی بزرگ خانوم حرف که نکشید طولی ولی

 :گفتم خودم با و کوبیدم دهنم توی محکم دست پشت با
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 دوران میکشید انتظار لحظه هر که اون!عاشقته عماد!تیام؟ زدی که حرفیه چه این

 بزرگ خانوم که رفته کنه؛یادت مطرح رو درخواستش هم باز بتونه تا شه تموم حیضت

 !گفته؟ چی بهت عالقش درباره

 !بده ادامه زندگی به نمیتونه تو بدون هم لحظه یک حتی اون

 مرور ذهنم توی رو داره عالقه بهم عماد که این بر مبنی بزرگ خانم حرفای مدام

 اشک حتی نبودش بخاطر و بشم نگرانش دل بیشتر که میشد باعث کارم این و میکردم

 !بریزم

 به پنجره شیشه پشت از دیگه بار و کردم پاک رو چشمم اشک لباسم آستین گوشه با

 !بودم دلواپسش و نگران دل همچنان من و میبارید همچنان برف ، کردم نگاه بیرون

 !سرپناهم بی و تنها و غریب مکان یک توی میکردم حس عمارت این توی عماد نبود در

 !ببلعند منو میخواستند و بودند کرده باز دهان اتاق های دیوار تمام انگار

 !کرد رخنه وجودم توی ترس حس ناگهان ، کردم نگاه اطراف به کمی

 !دویدم اتاق در سمت به لرزان و ترسیده و گرفتم فاصله پنجره از

 !شد هق هق به تبدیل صدام بی ی گریه ؛ شدم خارج اتاق از و کردم باز و در

 !رفتم سالن خروجی در سمت و دویدم پایین ها پله از

 !میکنم فرار کجا به دارم نمیدونستم هم خودم

 !هستن اونجا عماد و خانوادم که برم جایی به و برم بیرون عمارت این از میخواستم فقط

 گریه شدت و انداخت چنگ وجودم به بیشتری وحشت و رعب افتاد در قفل به که چشمم

  شد بیشتر ام

 ...زدم زجه بلند صدای با و دادم تکیه در به رو پیشونیم
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 مشکلی کار فضا این توی برام کشیدن نفس و داشت رو زندان حکم برام عمارت فضای

  بود

 روی دستی گرفتن قرار با کوبیدم،که بسته در   به رو جونم بی های مشت و ریختم اشک

 ...شد قطع هقم هق و ایستاد تپش از قلبم ای لحظه برای شونم

 نگرانتون دل... پیچید عمارت توی فریادتون و گریه افتاده؟صدای اتفاقی جان خانم_ 

 شدم

 دادن هدیه بهم رو دنیا میکرد،انگار نگرانی اظهار که هاجر صدای شنیدن با

 کردم پرت آغوشش توی خودمو درنگ بی و سمتش،ناخواسته برگشتم

 ...کردم گریه به شروع بلندی صدای با و

 داد قرار پریشونم موهای روی دستشو سپس و ایستاد حرکت بی ای لحظه چند هم هاجر

 :پرسید متعجبی لحن با میکرد نوازش رو موهام حالی در

 !میکنین؟ گریه چرا!افتاده؟ اتفاقی جان خانم_ 

 ای گرفته صدای با و کردم مخفی آغوشش توی سرمو و انداختم چنگ پیراهنش به

 :نالیدم

 مادرم...پیش...برم...میخوام_ 

 :گفت و کرد جدا آغوشش از منو

 برید بزرگ اقا عمارت به نمیشه هوا این باریده،توی سنگینی برف_ 

 :دادم پاسخ و نکردم تعلل

 ...برم بزرگ پدر عمارت به باید االن همین من!کجاست برنگشته،نمیدونم عماد_ 

 ...ولی_ 
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 :گفتم فریاد با و پریدم حرفش بین

 ...االن همین_ 

 :گفت و داد تکان سری هاجر

 ...بشه تر روشن کمی هوا میدادین اجازه حداقل کاش ای خانم،ولی چشم_ 

 :گفتم و کوبیدم زمین رو پاهام لجاجت با

 بده انجام میگم که هرکاری_ 

 در روی روبه که دری سمت به و کرد گرد چشم،عقب گفتن با و برد فرود سر هاجر

 .رفت داشت قرار سالن ورودی

 کرد رخنه وجودم توی اضطراب و ترس هاجر،دوباره قامت شدن ناپدید با

 داشتم هراس عمارت تاریکی و سکوت از

 کردم صورتم حائل دستمو و دادم تکیه سرم پشت دیوار به ترسیده

 دار کش و تند های نفس صدای فقط و بود رفته فرو انگیزی بر خوف سکوت توی سالن

 ...شکست می رو سکوت که بود من

  شدم هاجر اومدن منتظر و کردم کز دیوار کنار کرده بغض

 گذشت سال چند برابر ای،برام دقیقه چند انتظار

 درشت مردی همراه هاجر و شد باز در که بود جوشیدن به رو اشکم ی چشمه کم کم

 شد سالن وارد هیکل

 بایستم صاف و ببرم فرو کردم سعی رو بغضم دیدنشون با

 رو روش برف و برداشت سرش روی از رو نمدی روم،کاله به رو به رسیدن با مرد

  تکاند
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 :گفت احترام با سپس

 داشتین؟ امری من خانم،با بله_ 

 اقا عمارت به میخوام که بده اطالع نگهبان به داشتم انداختم،انتظار هاجر به نگاهی

 برم بزرگ

 کنه نگاهم تا نکرد بلند سر حتی هاجر ولی

 :زدم لب بود گرفته بغض اثر بر که صدایی با ناچار به

 .کنین اماده رو درشکه تر سریع بزرگ،هرچه اقا عمارت برم میخوام_ 

 گرفت تعجب رنگ نگاهش

 :داد پاسخ بهت با

 ...سرد هوای تواین...خانم ولی_ 

 :گفتم و پریدم حرفش بین

 هرچیزی من و میگیری دستور من از تو!بیاری؟ نه حرفم روی میکنی جرئت چطور_ 

 !!!هستم کی من رفته یادت اینکه کنی،مثل قبول چرا و چون بی باید بخوام ازت

 ...کرد بسنده چشم گفتن به درجوابم و انداخت پایین سرشو

 نکرد،حس مخالفتی تصمیم با کسی و دادم دستوری قاطع لحن با بار اولین برای اینکه از

 ...داد دست بهم شادمانی و غرور

  بردم یاد از کل به رو نگرانیم دل و گرفت فرا رو وجودم سراسر غرور

 :گفتم نگهبان به رو سرد لحنی با

 باشه اماده درشکه دیگه لحظه چند تا_ 
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 رو اومده راه و کرد گرد عقب سپس و آورد زبان به رو چشم ی کلمه دیگه بار نگهبان

 برگشت

 ایستادم روش روبه کمر به دست و برداشتم هاجر سمت به قدمی

 :گفتم طلبکاری لحن با

 ...بیا عمارت به همراهم و بپوش مناسبی لباس بشم،توهم اماده میرم_ 

 .شدم مشترکمون اتاق وارد رفتم ها پله سمت به و گذشتم کنارش از بهش توجه بی سپس

 کرد رخنه وجودم توی دلشوره و ترس هم افتاد،باز عماد خالی جای و تخت به که چشمم

 ...بود دلگیر و خفتان برام اتاق عماد،فضای حضور بدون

 ...کرد رخنه گلوم توی و شد بغض خانوادم از دوری و عماد برنگشتن یاد دوباره

 نشکنه بغضم تا بردم فرو سرهم پشت رو بزاقم

 :کردم زمزمه خودم با میرفتم لباسهام ی صندوقچه سمت به که همونطور

 رفتار عاقالنه و باشی قوی داری،باید شوهر...نیستی بچه دیگه االن باش،تو آروم تیام_ 

  کنی

 همینطوری خوشبختی و داره بلندی و پستی زندگی!گفته؟ چی بهت مادر رفته یادت مگه

 نمیاد، بدست

 .... نده راه دلت به بد...نیاری کم و باشی قوی و محکم ها سختی برابر در باید تو

 ...برگرده که نداد اجازه بزرگ برف،اقا شدید بارش بخاطره حتما و خوبه حالش عماد

 اتاق از کالهم برداشتن بعد و کردم تنم مناسبی ،لباسممیداد امید خودم به که همونطور

 شدم خارج
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 《عماد》

 دو با نگاهم که گشودم چشم میمکه رو لبهام داره کسی اینکه حس و لبام شدن گرم با

 کرد تالقی بود چشمهام به خیره که زمردی گوی

 بست رو چشمهاش زدم حیرت نگاه به توجه بی اون شدم،ولی اش خیره مبهوت و گنگ

 پایین سمت به وار نوازش رو دستش مکید می رو لبانم بیشتری قدرت با که درحالی و

 ...کرد هدایت

 اوردم یاد به رو دیشب اتفاقات کم کم

 سر ناله و اه صبح نزدیک تا که بود ای فاحشه میبوسید،همون رو لبهام که زنی این

 ...داد

 نمیکرد تحریکم و نبود جذاب برام دیشب مثل دیگه

 برنمیداشت بوسیدن از دست و نبود کن ول ولی کردم متمایل مخالفش سمت به صورتمو

 ...زدم بهشون چنگی و موهاش سمت بردم دست عصبی

 کرد ناله و برداشت لبام روی از لبهاشو که

  دادم هولش عقب به محکم و کشیدم بیرون موهاش الی از دستمو

 ...بیوفته پایین تخت از االنه کردم فکر که شد،طوری پرت عقب به شدت به

 .برگشت تخت روی دوباره و کرد حفظ رو تعادلش راه بین ولی

  گفتم رحمی بی با و زدم بهش ای غره چشم

 نیا سمتم شده،دیگه تموم دیشب برام انقضات تاریخ_ 

 زدم بهش که بود حرفی پاسخ سکوت فقط بده،ولی بهم شکنی دندون جواب داشتم انتظار
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  شدم متعجب بسیار العملش عکس این از

 بدم سوق سمتش به نگاهمو و برگردونم سر شد باعث تعجبم و کنجکاوی حس

 کرد تالقی روحش بی زمردی گوی دو با نگاهم چرخوندم سر همینکه

 حتی ولی بهش شدم خیره ای لحظه چند سردرگم.فهمید چیزی نمیشد نگاهش طرز از

 ..بود چشمهام به خیره حرف بی نمیزد،فقط هم پلک

 شدم بلند تخت روی از و انداختم باال ای شونه تفاوت بود،بی کننده کالفه سکوتش

 شدم پوشیدنشون مشغول و برداشتم تخت پایین از رو لباسهام

 اتاق از مارال حضور به توجه بی و کشیدم موهام الی دستی  لباسهام کردن تن بعد

 ..رفتم بیرون

 ...نبود هم ها خدمه از خبری حتی بود کور و سوت سالن

  نبود دیشب ریختگی بهم از اثری.انداختم سالن به گذرایی نگاه

 کنن مرتب اینجارو داده دستور که شده بیدار صدرا شدم مطمئن

 منتهی های پله سمت به صدرا و هاتف کردن پیدا برای و بردم شلوارم جیب داخل دستمو

 برداشتم قدم پایین طبقه به

  شد کشیده تیام سمت به ذهنم ناخودآگاه میرفتم پایین ها پله از که همونطور

 :گفتم خودم با

 ... بره بزرگ اقا عمارت سمت به و باشه گرفته رو نیومدنم بهونه تیام نکنه_ 

 میکنه خواستم باز غیابم بخاطره مسلما  .بدم پس جواب بزرگ اقا به باید چجوری اونوقت

.... 

  کشیدم ریشم ته روی دستمو
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 باهام نگشتم،شدیدن بر مشترک عمارت به شب که بفهمه بزرگ اقا گرفتم،اگه استرس

 ...برسم هام خواسته به نمیتونم اینطور من میگیرتم،و نظر تحت و میکنه برخورد

  برگردم عمارت به سریعتر هرچه باید

 ...باشه نرفته بزرگ اقا دیدار برای تیام که کنه خدا فقط

  کردم طی رو مانده باقی ی پله چند و بخشیدم سرعت قدمهام به مسائل این به فکر با

 ...شدم پایین طبقه سالن وارد

 غذا سالن سمت به راهمو و بشم خارج سردرگمی از شد باعث هاتف های خنده صدای

 کنم کج خوری

 نشسته میز پشت افروز و صدرا ، هاتف .شدم خوری غذا سالن وارد وقت فوت بدون

 ...میخوردن صبحانه سرخوشی با و بودن

  شد جلب بهم توجهشون که کردم ای سرفه تک

 :گفت خوشرویی با و شد بلند میز پشت از صدرا

 خوابید؟ بخیر،خوب آدینت جان،صبح عماد سالم_ 

 :داد پاسخ من از زودتر خنده با هاتف که بدم جواب تا کردم تر زبون با رو لبم

 خوب کرده دیشب شازده که حالی و عشق با میشه میزنیا،مگه حرفهایی صدرا وا_ 

 !باشه؟ نخوابیده

 ...نداشتم رو هاتف ریختنای مزه ی حوصله و بودم کالفه و عصبی

 شد ساکت بالفاصله که زدم ای غره چشم بهش

 :گفتم و زدم صدرا روبه کمرنگی لبخند سپس

 داداش ممنون_ 
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 :داد ادامه و کرد غذا میز به ای اشاره و زد لبخند متقابال هم صدرا

 ...صبحانه بفرما عماد،داداش_ 

 دادم پاسخ ولی بود گرسنم خیلی اینکه کنم،با تلف رو وقت نمیتونستم

 ندارم اشتها_ 

 :گفتم هاتف به رو سپس و

 ...داداش بریم کن جمع_ 

 کرد سرفه به شروع و گلوش توی پرید حرفم،غذا شنیدن با هاتف

 از ی جرعه خوردن بعد هاتف و گرفت هاتف سمت به رو چای فنجان عجله با افروز

 :گفت و برد فرو سختی به رو چای،بزاقش

 !برگردی؟ میخوای چطور باریده که سنگینی برف و هوا این عماد،توی شدی دیوونه_ 

 !نیست؟ برگشتی راه که باریده سنگین برف اونقدر یعنی_ 

 :گفت و زد داری صدا پوزخند هاتف

 از حرف ببینم بنداز،بعد بیرون به پنجره از نگاه یه!پسر؟ کاری کجای... آقارو هه_ 

 !میزنی؟ برگشتن

 :گفت و دوخت بهم بود،نگاهشو سپرده گوش صحبتهامون به موقع اون تا که صدرا

 زمین روی زیادی برف میگه راست نکن،هاتف درگیر رو ذهنت جان عماد_ 

 بند کامل طور به هنوز برگردین،برف فردا و بمونین اینجا رو امروز نشسته،حداق

 ...خطرناکیه کار هوا این توی نیومده،برگشتن

 چرا که فرستادم لعنت رو خودم بار هزار همینجاشم کنم،تا تعلل ای ذره حتی نمیتونستم

 برنگشتم، دیشب
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 بزرگ اقا عمارت به ازم خبری گرفتن برای تیام نکنه که دارم هراس و استرس همش

 ...میشه پنبه کردم رشته هرچه صورت این در که بره

 ...اومدم خودم به مارال گفتن سالم صدای با که بودم غرق افکارم توی

 و رفت بقیه سمت به و شد رد کنارم از اکراه با که کردم نگاهش چشم ی گوشه از

 شد دادن دست و پرسی احوال مشغول

 :گفتم صدرا به رو بهش توجه بی متقابال   منم

 ...برگردم االن همین باید داداش نمیشه_ 

 پاسخ و کرد بدل و رد هاتف و من بین نگاهشو گذاشت میز روی رو چایش فنجان صدرا

 :داد

 ...ولی_ 

 :گفتم و پریدم حرفش بین

 برم باید نیار اگر و ولی،اما_ 

 :گفت و شد منظورم ی متوجه که کردم نگاه هاتف به سوالی سپس

 نمیام من...توبرو نشدم سیر جونم از من...نه...نه_ 

 :گفتم و دادم تکان تاسف معنای  به سری

  برمیگردم خب،خودم بسیار_ 

 :دادم ادامه و انداختم همه به گذرایی نگاه کردن،مستاصل سکوت همه

 همگی خداحافظ_ 

 :گفت و شد بلند میز پشت از صدرا

 ... کنن آماده رو اسبت نگهبانا کن،بگم صبر داداش_ 
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 شدم خارج خوری غذا سالن از ازش جلوتر و دادم تکان صدرا،سری حرف به پاسخ در

 روی دستی بیاره،که رو اسبم تا بودم نگهبان منتظر بودمو ایستاده سالن ورودی در کنار

 شد انداز طنین هاتف صدای بندش پشت و نشست ام شونه

 چقدر هاتف ببین میگی خودت با االن ناراحتی؟میدونم،حتما دستم از عماد،داداش_ 

 ...اما برگرد خودت میگه بهم حاال و کشوند اینجا تا منو که شده نارفیق

 :زدم لب و کردم نگاهش ام شونه روی از و زدم داری صدا پوزخند حرفش بین

 رفیق،ولی بمون مایلی تو!میکنه خطور ذهنت به که چیه فکرا این!هاتف؟ شدی بچه_ 

 خواستم باز بزرگ اقا مسلما   و کردم دیر خیلی االنشم تا... برگردم باید حتما من

 !که؟ میکنه،میشناسیش

 :داد پاسخ و داد تکان تاسف معنای به سری

 و میدونه کوچیک های بچه پسر مثل تورو همش پدرم مثل هم اقابزرگ! داری حق_ 

 ...میگیره ازت رو انتخاب حق همیشه و میکنه، نهی امرو بهت

 دهنه که درحالی نگهبانش  همراه به صدرا همزمان که فرستادم بیرون صدا با رو نفسم

 میکشید اسب ی

 برد فرو شلوارش جیب داخل دستشو صدرا و ایستاد ها پله پایین نگهبان.اومد سمتم ،به

  اومد باال ها پله از سرعت به و

  میزد سرخی به سرما از هاش گونه و بینیش نوک

 :گفت و کرد مخفی بینشون سرشو و کشید باال رو هاش شونه حال این با

 داداش خطر بی امادست،سفرت اسبت جان عماد راستی!!پسر سرده چقدر هوا_ 

 :گفتم و گشودم خنده به لبمو



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 64 

 

 هستین چی نگران میرسم زود و راهه ده تا ساعت که،چند نمیرم دارم قندهار سفر_ 

 کم راه وسط که نیستم االݟ یا و پیاده پای با میشم اسب سوار دارم ؟درضمن...اخه

 ...میتازه ده خوده تا بخوره شالق دوتا بیاره،اسب

 افتاد مارال به چشمم که بدم دست هاتف با تا برگشتم و زدم بهش چشمکی سپس

 بود من به خیره یخی نگاهی با و بود زده تکیه دیوار به هاتف از تر دور کمی

  نمیکردم درک رو تفاوتش بی و سرد نگاه و رفتار این معنی

 زدم ام چهره به تفاوتی بی نقاب سریع ولی بفهمم رو دلیلش بودم کنجکاو خیلی اینکه با

  شدم خیره هاتف به،دزدیدم ازش نگاهمو و

  بزنه سری بهم حتما برگشت ده به همینکه خواستم ازش

 ...کردم رفتن رفتن عزم صدرا و هاتف با خداحافظی و دادن دست از بعد سپس و

  کردم حرکت ده سمت به و شدم اسبم سوار عجله با

 

 《تیام》

  میداد سوق صورتم سمت به رو هوا توی معلق برف های دونه وزید می که سردی با

 بودم افتاده کردن غلط به و بود و نشسته تنم به لرز زیاد سرمای و سوز از

 ولی برگردیم تا بگه نگهبان به میخواستم هاجر از گریه با نبودم،همینجا عماد نگران اگه

 ...میرفتم بزرگ اقا عمارت به حالش جویای برای باید و بودم عماد دلواپس که کنم چه

  میکرد حرکت اروم درشکه

  بود اشنا نا برام مکان.دوختم اطراف به نگاهمو خودم شدن سرگرم برای
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 ... ترسیدم ای لحظه

 دادم سوق بود نشسته کنارم که هاجر سمت به سردرگم نگاهمو

 میگفت ذکر شبیه چیزی لب زیر و میداد تکان رو خودش

 ... نگرانه و دلواپس چقدر که فهمید وضوح به میشد اش چهره از

 :گفتم خودم با و شدم پرسیدن سوال سوخت،بیخیال حالش به دلم

 اومدن میانبر راه از حتما میکنی که فکریه چه این اخه!تیام وا_ 

 ...دختر نترس مراقبته بزرگه،اون اقا اعتماد مورد های خدمه از که ساله چندین هاجر

 خودم به رفتمو دست از ارامش و بدم اطمینان خودم به کردم سعی حرفها این با

 ...برگردونم

  کردم نگاه اطراف به دیگه کمی

 بود شده بدنم حد از بیش لرزش باعث شدید سرمای

 تکان به شروع و بردم فرو ام یقه توی سرمو و زدم گره سینم روی دستمو ناچار به

 ...بشم گرم کمی کردم،تا بدنم دادن

 بود بسته قندیل بدنم کل سرما طفر نشدم،از گرم ولی گذشت منوال همین به مدتی

 نشم زمان گذر ی متوجه تا کنم فکر خوب خاطرات به و ببندم چشمهامو کردم سعی

 پزی قیماق مراسم و ازدواجمون بعد حمام اولین خاطرات و فشردم هم روی پلکهامو

 اوردم یاد به رو

 ایستادن با یکدفعه که میشو نزدیکتر و نزدیک خوشم خاطرات به داشت ذهنم کم کم

 درشکه ناگهانی

 ...گشودم چشم و اومدم خودم به میزد صدا رو هاجر اسم که نگهبان صدای و
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  کردم بدل و رد هاجر و نگهبان بین کنجکاو نگاهمو

 :زد لب سپس و انداخت بهم نگاهی نیم اشفته هم هاجر

 نمیکنی؟ حرکت افتاده؟چرا اتفاقی نکرده خدای احمد اقا_ 

 :داد پاسخ میزد نفس نفس که حالی در نگهبان

 پیش راه نه داریم پس راه نه... نمیکنه حرکت و کرده گیر برفا بین درشکه خانم هاجر_ 

 کردم نگاهشون فقط ترسیده

 :گفت و زد دستش پشت هاجر که

 اقا؟ احمد کنیم چکار باید حاال خدا یا_ 

 :گفت و برداشت سرش روی از رو نمدیش کاله نگهبان

 بدیم ادامه اسب با رو راه مابقی و کنیم جدا درشکه از رو اسب باید_ 

 :گفتم و بود مشهود درونش بغض که لحنی با پریدم صحبتهاشون بین

 ...بریم اینجا از زودتر سردمه،فقط خیلی_ 

 :گفت و داد تکان سری نگهبان

 ... میکنیم حرکت خانم،االن چشم_ 

 اومدم پایین درشکه از هاجر کمک به

 کشید رو اش دهنه و کرد جدا درشکه از رو اسب عجله با نگهبان

 :گفت من روبه و رفت جلوتر کمی

 کنیم حرکت زودتر هرچه تا بشین سوار لطفا خانم_ 

 سوارش هاجر کمک به و رفتم اسب سمت به لرزید می بدنم تمام سرما اثر بر که درحالی

 شدم
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 کرد حرکت و کشید رو اش دهنه بالفاصله هم نگهبان

 :پرسیدم دوباره و نیاوردم رفتیم،طاقت که قدمی چند

 ...برسیم عمارت به تا مونده دیگه چقدر احمد اقا_ 

 :داد پاسخ درنگ بی

 ...میرسیم عمارت به دیگه ساعت دو کنیم،حدود حرکت سرعت با کمی اگه_ 

 :گفت و کرد دستی پیش هاجر بدم پاسخی اینکه قبل

  سردشه خانم ،تیام اقا احمد کن عجله لطفا پس_ 

****** 

 بود کرده نفوذ بدنم تمام به سرما بودیم راه تو که بود ساعتی چند دقیقا نمیدونم

 ندارم رو تعادلم داشتن نگه توان و شده حس بی بدنم میکردم حس که طوری

 انداختم نگهبان و هاجر به نگاهمو و چرخوندم سر رمق بی

 برمیداشتن قدم برف توی رمق بی دو هر

  میرم هوش از دارم میکردم احساس نمیکردم،هرلحظه حس خوب رو سرما دیگه

 چند میکردم حس.بیوفتن هم روی داشتن سعی هرطریقی به و بودن شده سنگین پلکهام

 نخوابیدم سالی

 بود شده حس بی کامال بدنم.نداشتم تعادل حفظ برای کافی توان

 توی هاجر فریاد صدای همزمان و کردم سقوط زمین سمت به یکدفعه که چیشد نفهمیدم

  شد اکو گوشم

 وارد و افتادن هم روی خستم پلکهای بزنم حرفی و کنم باز لب بتونم اینکه قبل ولی

 ...شدم بیخبری دنیای
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 《عماد》

  وزید می شدیدی سرد باد

 لرزیدم می خودم به سرما از ولی بود تنم پشمی لباس اینکه با

 ...بتازه بیشتری سرعت با تا زدم ضربه اسب به توانم تمام بود،با زده یخ دستهام

 بودم راه توی ساعتی چند دقیقا نمیدونم

 در خوشی عواقب غیبتم این با میکردم بود،حس بریده رو امونم نگرانی و دلشوره ولی

 ...نیست انتظارم

 که رفتم صدرا عمارت به هاتف همراه چرا که میفرستادم لعنت خودم به مدام راه توی

 ...بشم متحمل رو استرس و دلشوره انقدر حاال

  شد ده وارد سرعت با کوتاه،اسب مسافتی طی از بعد

 فرستادم بیرون فشار با رو بازدمش و گرفتم نفسی ده ورودی دیدن با

  برم بزرگ اقا عمارت سمت به مستقیم داشتم تصمیم

 نگرانش:بگم بزرگ اقا به نبود هم اگه و بیارم غیبتم برای ای بهانه بود اونجا تیام اگه که

 ...رفتم نزدش بوسی دست و احوال پرسیدن برای و بودم

 ...ایستادم و کشیدم رو اسب ی بزرگ،دهنه اقا عمارت به رسیدن با

  میدوید سمتی به بودن،هرکس تکاپو در ها خدمه

 میرفت باال عمارت های پله از سرعت به که افتاد الکانی دکتر به نگاهم شلوغی بین

 ... گرفت فرا رو وجودم تموم استرس و شد جدا تنم از روح ای لحظه برای
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 ... رفت عمارت سمت به سراسیمه اینطور دکتر که افتاده اتفاقی کسی برای مسلما  

 شد حبس سینم توی نفس اومده بزرگ خانم سر بالیی اینکه فکر با

 دویدم عمارت سمت به و اومدم پایین اسب از چطور نفهمیدم

  نکردم درک رو دلیلش ولی شدم خودم روی نگهبانها و خدمه متعجب های نگاه ی متوجه

 میکردن پچ پچ میشدم رد که ها خدمه از کدوم هر کنار از

 کنم بازخواستشون و بایستم نمیکردم فرصت که بود اشفته ذهنم انقدری

 سالن وارد کردم باز ضرب با رو سالن ورودی در و کردم طی هارو پله مابقی عجله با

  شدم

 بود ساکت جا همه

 شد بلند سرم پشت از بزرگ اقا عصبی صدای بستم درو همینکه و چرخیدم

 ...اومد فرود سرم روی شدت به و شد پتکی حرفهاش

 اینجا تا برف این توی بخاطرت شد مجبور تیام که بودی قبرستونی کدوم رو دیشب

 بیاد؟هاااااان؟

 ...بود اومده عمارت به عوضی ی دختره اون بود درست مسحد پس

 بدم نشون خودم از العملی عکس چه نمیدونستم

 اقا این از بیش و کنم سکوت دادم ترجیح بود،پس سرباال تف میزدم االن که هرحرفی

 ...نکنم عصبی رو بزرگ

 با اینبار و شد عصبی بیشتر تصورم خالف بر اینکه دید،مثل که رو سکوتم بزرگ اقا

 :گفت تر رسا صدایی تن
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 فاحشه کدوم با و گذاشتی تنها مشترکتون زندگی از دوم شب تو رو غیرت،ناموست بی_ 

 کردی؟ صبح رو شبت ای

 بازی حرومزاده وصلت این بعد که بودم نداده اخطار بهت عقد خطبه خوندن قبل مگه

 بذاری؟ کنار رو قبلت های

 مرز به هم رو من داشت کم دلسوز،کم و مهربون ظاهر به پیرمرد این حرفهای شنیدن

  میرسوند جنون

 ...حرومزاده میگفت بودم خودش خون از و پسرش ی بچه که منی به وقاحت کمال در

 من کردن یتیم و مرگشون مسبب و بودن عزیز برام که مادری و پدر به میکرد توهین

 ...بود خودش

 گذشتم تلخ خاطرات برای شد مروری حرفش دادم دست از رو کنترلم

 :زدم لب بلند صدای با خودش مثل و برداشتم سمتش قدمی

 ...بزرگ اقا هستی خودخواهیات و تو بدبختیام این تموم مسبب_ 

 کنم ازدواج باهاش که کردی مجبورم ولی ندارم ای عالقه تیام به من میدونستی اینکه با

 ...حاال و

 ...بردم یاد از رو حرفم ی ادامه صورتم طرف یه سوختن با

 :گفت میزد نفس نفس که حالی در بزرگ اقا

 بایستی؟ من روی تو میکنی جرئت چطور... شرف بی شو خفه_ 

 چرخوندم سمتش به رو صورتم ارامش درکمال و حرفش به توجه بی

  شدم خیره بهش میکرد بیداد درونشون نفرت که چشمهایی و پوزخند با و

 ...رسید گوش به بزرگ اقا سر پشت از عمو زن دار بغض و نگران صدای که
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 :گفت بلندی صدای با بزرگ خانم

 داره دلیلی غیبتش برای عماد نیست،مسلما   جدال وقت االن... ساشا کن بس_ 

 کرد پشت بهم و برداشت لباسم ی یقه روی از دستشو عمو

 :گفت و انداخت بهم نگاهی ایستاد روم روبه و اومد بزرگ خانم

 ...دارم کارت اتاقم بیا بعد و تیام مالقات برو اول_ 

 :دادم پاسخ ای رفته تحلیل صدای با و انداختم پایین سرمو

 االن؟ کجاست بزرگ،تیام خانم چشم_ 

 :زد لب و کرد رو روبه اتاق به ای اشاره

 میکنه ش معاینه داره الکانی دکتر_ 

**************** 

 

 بقیه و بزرگ اقا از خبری شدم منتظر اتاق در   پشت بزرگ خانم همراه ای دقیقه چند

 نبود

 ...نداشتم نبودنشون به نسبت خوبی حس

  میکرد کالفم داشت انتظار

 صدا با رو نفسم مدام... کردم پنهان نگرانی نقاب پشت رو عصبیم و کالفه ی چهره

 اومد بیرون اتاق از الکانی دکتر و شد باز در که میفرستادم بیرون

 :پرسیدم معطلی بدون و نگران لحنی با میبارید روش و سر از خستگی و کالفگی

 دکتر؟ چطوره همسرم حال_ 

 :گفت و کرد جا به جا دستش توی رو کیفش
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 ...بیارین پایین رو تبش پاشویه با باید االمکان حتی باالست،تا خیلی تبش_ 

 :داد ادامه و گرفت بزرگ خانم سمت به رو کاغذی سپس

 تهیه رو پیچیدم براش که هم ای نسخه این و برین شهر به تر سریع چه هر ضمن در_ 

 .کنین

 .کرد تشکر و گرفت دکتر از رو نسخه بزرگ خانم

  نشدم منتظر این از بیش

 ...کنه فروکش هام کینه از اندکی تا ببینمش بیماری بستر توی میخواست دلم خیلی

  شدم وارد و کردم باز رو اتاق در درنگ بی پس

 با و بود بسته کردم،چشمهاش نگاه کبودش و گرفته گر صورت به و ایستادم تخت کنار

 ...بود خوابیده ممکن حالت ترین مظلوم

 زدم کنار بود چسبیده پیشانیش به که رو خیسش موهای و صورتش روی شدم  خم

 شد تر رنگ پر بود کرده خشک جا لبم روی که پوزخندی

 :زدم لب اهسته و شدم صورتش به خیره

 ارومم کشیدنت عذاب اینطور ولی... نباشه تنت به سر که خدامه از میدونی،من_ 

 ...بشی نابود ذره ذره تا بکشی زجر انقدر باید...نمیکنه

 ...چون...کنی پیدا بهبود سریعتر که میکنم آرزو برات دلیل همین به

 :دادم ادامه تر اهسته و کردم نزدیک گوشش به رو لبام

 ...برات دارم ها نقشه_ 

 گرفتم فاصله ازش اتمام بعد

 ...شده درهم ابروهاش کردم حس
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 !باشه اومده هوش به اینکه از...ترسیدم ای لحظه

 زدم صدا آروم رو اسمش شد حبس ام سینه توی نفس

  شد بلند سرم پشت از بزرگ خانم صدای که

 نیومده؟ هوش به هنوز_ 

 دادم تکان نه معنی به سرمو و سمتش برگشتم

 ایستاد کنارم و اومد بزرگ خانم

 :گفت خونسردی با و گذاشت تیام پیشونی روی دستشو

 کنن اش پاشویه بیان گفتم ها خدمه به... باالست خیلی تبش_ 

 :گفتم ارومی صدای با.بدم جلوه ناراحت رو خودم کردم سعی

 ...نمیرفتم صدرا دیدن برای و میشکست پاهام قلم کاش نگرانشم،ای خیلی_ 

 ...نرم دیدنش به برادرمه،نمیتونستم مثل صدرا میدونین که بزرگ،شما خانم بود ناخوش

 دادم،فقط دست از رو تفکرم قدرت نیست خوب حالش که داد خبر بهم هاتف وقتی

 ...برسونم عمارتش به رو خودم تر سریع میخواستم

 :داد پاسخ و گذاشت ام شونه روی دستشو بزرگ خانم

 بهت نسبت گذشته بخاطره بزرگت اقا میدونی بهتر پسرم،خودت نباش نگران_ 

 ...میکنم توجیهش من بدبینه،ولی

 اعصاب بشه بهتر که حالش... تیام   بهبودی هرچیزی از مهم االن.نباش چیزی دلواپس

 ...میشه اروم هم عموت و بزرگ پدر

 :داد ادامه و گرفت سمتم به رو نسخه سپس
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 خاطره چقدر بفهمن بقیه تا کن تهیه رو ها دارو این و برو شهر به سریعتر هرچه_ 

 .میخوای رو زنت

 :گفتم دلم توی و زدم محوی پوزخند بزرگ خانم حرف شنیدن با

 میخوام رو خاطرش خیلی هه،آره_ 

 :زدم لب بزرگ خانم به پاسخ در سپس

 ...برمیگردم هوا شدن تاریک از قبل تا و میکنم حرکت االن من چشم،پس_ 

 .گفت ای خوبه و زد لبخندی بزرگ خانم

 اتاق از عجله با خداحافظی بعد و زدم ش چروکیده های دست پشت ی بوسه و شدم خم

 .شدم خارج تیام

 دست از خالصی حل،برای راه بهترین تیام بهبودی برای طاقتیام بی و بازیا عاشق این

 .بود بزرگ اقا های محاکمه

 کردم طی رو سالن به منتهی ی پله چند سرعت به

 هرسه هام قدم صدای شنیدن با بودن گو و گفت مشغول باهم عمو زن و بزرگ،عمو اقا

 .انداختن قامتم به نگاهی

 اومد سمتم به صالبت پر های قدم با که درحالی و شد بلند چوبی مبل روی از بزرگ اقا

 :پرسید و

 پسر؟ میری کجا_ 

 :گفتم ملتمس لحنی با و دادم جلوه فروتن رو میزدم،خودم نفس نفس که حالی در

 شهر به میخوام اجازتون با دارو ی تهیه پیچیده،برای تیام برای نسخه یه الکانی دکتر_ 

 .بزرگ اقا برمیگردم شب برم،تا
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 .شدم تاییدش منتظر و انداختم پایین سرمو

 .کرد سکوت ای لحظه چند

 دامن کالفگیم تشدید به بزرگ اقا سکوت و بودم کالفه و عصبی کافی ی اندازه به خودم

 .میزد

 بزرگ اقا پشت از عمو صدای که باشم مسلط اعصابم به کردم سعی و بستم چشمهامو

 .شد بلند

 حتی دیگه من...میکنم تهیه رو تیام داروهای و میرم خودم بدین اجازه اگه جان پدر_ 

 .ندارم اطمینان بشر این به ای ذره

 :داد پاسخ ای قاطع لحن با و کرد دستی پیش بزرگ اقا که کنم مخالفت تا کردم بلند سر

 .برگرده که داره فرصت شب تا و بره باید خودش عماد نه_ 

 .بست نقش لبام روم ی پیروزمندانه لبخند خوداگاه نا

 .شده کاسته عصبانیتش از کمی بده نشون تا بود کافی بزرگ اقا حمایت همین

 سوار و رفتم اسطبل بسمت اومدم بیرون سالن از عجله با و کردم تشکر سریع خیلی

 ... شدم خارج عمارت از سرعت به و شدم اسب

 

 《لیلی》

 دستو اصابت با.اومدم فرود ها برف روی زانو با که کرد پرتم زمین روی شدت به

 اندکی تحمل حتی که بود شده نحیف حدی به بدنم.زد یخ وجودم برف،تموم به زانوهام

 ... نداشتم رو سرما
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  شدم بلند زمین روی از سختی به

 اش،حتی خونه به بده راه منو که میکردم راضیش شده طورهر باید بودم تنها و سرپناه بی

 ...دردناکش های رابطه به دادن تن با شده

 و رفتم در سمت به لنگان لنگ میکردم پاک رو ام گونه روی شده جاری اشک درحالی

 ...کردم زدن در به شروع التماس و زجه با

 میکردم التماس و میکوبیدم در به رو جونم بی های مشت

 ...شد کشیده پایین در دستگیره باالخره تا زدم زجه و کوبیدم مشت انقدر

 فرو رو بغضم و گرفتم فاصله در از اومده،کمی رحم به تیمسار دل اینکه از خوشحال

  شد نمایان در چوب چار توی ها خدمه از یکی قامت و شد باز در که بردم

 :گفت ملتمس لحنی با میگرفت سمتم به رو لباسی ساک که حالی در

 ازادت که حاال!جونت؟ به بیوفته و بشه عصبی دوباره تیمسار نمیخوای که تو لیلی_ 

  بری اینجا از بهتره کرده

 ادامه زندگیت به راحت و زادگاهت به برو جووونی دختر،تو نده عذاب بیخودی خودتو

  بده

 ...برو فرصته بهترین االن بشی؟خب خالص زندان این از نمیخواستی مگه

 اشکم ی چشمه و ترکید داشتم کردنش محار در سعی که بغضی حرفهاش شنیدن با

 ...جوشید

 :دادم پاسخ ای گرفته صدای با

 ؟تنها...چی االن ولی داشتم خانواده بود،زمانی پدرم مرگ قبل برای هام خواسته اون_ 

  سرپناهم بی و
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 ... چون... برگردم،چون نمیتونم هم ده به

 هق به تبدیل بیصدام ی کرد،گریه حقم در بزرگ آقا که رحمی بی و عماد آوری یاد با

  شد هق

 ...کردم گریه به شروع بلند و برسونم اتمام به رو حرفم نتونستم

  شد بلند خان ی عربده صدای که

 گلرخ؟ نرفته هنوز سلیطه ی زنیکه این_ 

 :گفت ملتمس و داد دستم به رو لباس ساک عجله با گلرخ

 ...میکنه گور به زنده رو میاد،هردومون تیمسار االن...برو تروخدا جان لیلی_ 

 و مشت زیر رو نحیفم بدن و بشه تشدید عصبانیتش تیمسار باز نکنه اینکه ترس از

 به میزدم لنگ که درحالی و زدم چنگ گلرخ دست از رو ساک ی بگیره،دسته لگدش

 ...زدم بیرون منفور  عمارت اون از و بخشیدم سرعت هام گام

 و زمین از.بودن جاری ام گونه روی محابا بی اشکهام.میلرزید بدنم تموم سرما فرط از

 ...برگشتم بخت و نحس طالع بخاطره داشتم شکایت زمان

 خیابون وارد اومدم خودم به وقتی که ریختم اشک و برداشتم قدم رخاوت با چقدر نفهمیدم

 ...بودم شده اصلی

 اجاره رو اتاقی باهاش تا نداشتم هم پولی کنم،حتی سپری کجا باید رو امشب نمیدونستم

 ...کنم

 ...نمیموندم زنده صبح تا مسلما   میموندم بیرون برف این توی اگه

 میریختم اشک و کرده فکر بدبختیام به و برمیداشتم گام خیابون توی اشکی چشمهای با

 ...میشد حستر بی و حس بی سرما فرط از پاهام برمیداشتم برف توی که قدمی هر با
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 .نیوفتم زمین روی تا میگرفتم کنارم های ستون و دیوار به دستمو

  رسیدم خانه دارو نزدیک

 !شدم شوکه خودم از کمی ی فاصله با اشنا ای چهره دیدن با یکدفعه که

 ...ببینم بازهم نامردو این که برسه روزی نمیشد باورم

 چشمهام توی شده جمع اشک تا فشردم هم روی رو پلکهام منفورش ی چهره دیدن برای

 ...کنه بهتر رو دیدم و بشه جاری ام گونه

 تموم مسبب حاال و بود زندگیم تموم روزی یک که مردی قامت وضوح به میتونستم حاال

 ...ببینم بدبختیامه

 بود سمتم رخش نیم

 نفرت و کینه ای لحظه برای تا بود کافی تنومندش قامت و رخ نیم  لحظه چند همین دیدن

 ...بشه رو زیر قلبم گذشته مثل و ببرم یاد از رو

 کرد هدایت سمتش به منو ناخودآگاه پاهام

 داخل و کرد باز رو خانه دارو چوبی در عجله با که بودم برنداشته قدم چند هنوز ولی

 ..رفت

 بودن جاری ام گونه روی محابا بی اشکهام

 یکباره به بزرگ اقا حرفهای و اومدم خودم به تازه چشمهام جلوی از قامتش شدن محو با

 ...شد اکو سرم گوشم توی

 برم ده از و بشم تیمسار همسر کرد مجبورم ، خواری و ذلت با که زمانی

 دلسرد ازش منو و داد نشونم رو واقعیش ی چهره ، عماد راجب حقایقی گفتن با وقتی

 ...کرد
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 چیزی و بخنده بهم و ببینه رو روزم و حال اینکه از ترس...سمتش برم میترسیدم حاال

 ...بیاره زبون به رو داشتم هراس ازش همیشه که

 ...کرده بازیچم و نداشته دوستم که بگه

 دردناک برام واقعا ، عماد زبون از  بودم مطلع صحتشون که حقایقی شنیدن از ترس

 بود

 پشت از فقط و بشم رحمم بی عشق به نزدیکی بیخیال شد باعث اضطراب و تردید همین

 ...باشم رفتنش گر نظاره اشکی چشمهای با ، داروخانه دیوار

 ...گذشت خیابون از سرت به و شد اسبش سوار عجله با داروخانه از خروج بعد عماد

 با و اومدم فرود زمین روی زانو دو با همونجا ، چشمم جلو از قامتش شدن محو از بعد

 کردم گریه به شروع بلند صدای

 ببرم یاد از رو هوا سرما و سوز که شد باعث کشیدم سال چند این که های مصیبت یاد

 ...بزنم زار رو ساعتی چند حالت همون توی و

 میرفت تاریکی به رو کم کم هم هوا و شد خشک اشکم ی چشمه که اومدم خودم به وقتی

 ...بشم بلند جا از بتونم تا نداشت رمقی و بود بیحس کامال پام دستو

 ...میلرزید بدنم و میکردن برخورد هم به سرما فرط از دندونام

 اومدم بیرون دیوار پشت از کشون کشون و دادم تکان رو خودم کمی سختی به

 بلندشدم بود مشقتی هر با ولی خوردم زمین رو باری چند خیابون به رسیدن تا

 ...میشه سنگین داره پلکهام و بسته یخ تنم توی خون دیگه کردم حس

  افتادم زمین روی دوباره و برداشتم قدمی

 ...نمیشد ولی بایستم پاهام روی و بشم بلند دوباره که کردم تالش
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 سردم های گونه روی دوباره اشکهام، میرفتن حسی بی به رو کم کم بدنم اعضای تمام

 .شدن جاری

 پر رو ذهنم عماد دیدن از بعد که آرزویی بشه،تنها تموم چی همه االن نمیخواست دلم

 زندگیم شدن تباه و پدر مرگ انتقام شده که روشی هر به روزی یک که بود بود،این کرده

 .بگیرم ازش رو

 .عزیزانم کنار برم و ببندم دنیا این روی چشم راحت خیال با میتونستم که بود اونموقع

 :کردم زمزمه لب زیر شم بلند جا از بازهم داشتم سعی که درحالی

 ...هنوز کن،من کمکم خدایا_ 

 زمین پخش کامال و دادم دست از رو کنترلم بود بدنم ستون که دستی شدن بیحس با

 ...شدم

 ...شد بسته چشمهام بالفاصله و موند تموم نا حرفم

 

 《عماد》

 عمارت سمت به درنگ ای لحظه بدون و شدم اسب تیام،سوار داروهای ی تهیه از بعد

 تاختم بزرگ اقا

 .رسیدم عمارت به که بود شده تاریک کامال هوا

 .رفتم سالن سمت به و اومدم پایین اسب از چطور نفهمیدم

  نبود سالن توی کسی.رفتم داخل و کردم باز ضرب با رو در

 .کردم طی رو باال طبقه به منتهی های پله عجله با میزدم نفس نفس که حالی در
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 بزرگ خانم و عمو زن اشکی چشمهای و تیام اتاق در جلوی خانواده اعضای کل دیدن با

 ...ایستاد حرکت از قلبم ای لحظه

 :گفت و کرد اشاره بهم دست با گرفت شدت اش گریه افتاد بهم عمو زن چشم همینکه

 ...تیامم... عماد ...میشه پرپر داره دخترم یدونه ، مد..او...او_ 

 ... چرخید سمتم به همه نگاه

 زد زانو زمین روی رمق بی عمو زن

 ...هاش شونه سر مالش کرد شروع و نشست کنارش بزرگ خانم

 بود دردناک برام عمو زن حرفهای...بودم میخکوب جام سر هم هنوز

 ... اخرشم و بکشه عذاب بیماری با نمیخواستم ولی داشتم دل به کینه ازش اینکه با

 ..نداشت سنی تیام...میشد وجدانم عذاب باعث فکرشم حتی

 میرفت رژه ذهنم توی فکر هزار و بودم عمو زن به خیره فقط

 ...رفت و گرفت دستم از داروهارو و اومد کی بزرگ اقا نفهمیدم

 میزد زجه بزرگ خانم بغل توی  عمو زن

 نداشت عمو زن از کمی دست حالش هم بزرگ خانم

 میداد عذابم عمو زن روز و حال دیدن.بود افتاده جونم به خوره مثل وجدان عذاب

 . میومدم خودمم به داشتم تازه

 ... میفرستادم لعنت خودم به هم پشت دلم توی ولی چرا نمیتونم

 ...کرد تار رو دیدم اشک پرده و شد اشک از پر چشمهام چرا و کی نفهمیدم

 نداره وجود تنفسم برای اکسیژنی کردم حس. کشیدم نفسی

 ریختم اشک و کردم بغض هم باز باالخره سال همه این بعد ولی بود عجیب
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 .شد باز تیام اتاق در که کنم دور مهلکه این از سریعتر خودمو و کنم گرد عقب خواستم

 دادم سوق در چوب چار سمت نگاهمو

 شدن خارج اتاق از ترتیب یه ، عمو و بزرگ اقا همراه به الکانی دکتر

 :گفت و فرستاد بیرون فشار با رو نفسش  اوضاعمون دیدن با الکانی دکتر

 ...رسید دستمون به موقع به داروها که باشین شاکر خدارو_ 

 به دیگه ساعت چند نیست،تا نگرانی جای اومده،دیگه پایین بیمارتون تب خوشبختانه

 ...میاد هوش

 داد نشون العمل عکس بقیه از قبل دکتر حرفهای شنیدن با عمو زن

 کرد تشکر به شروع هم سر پشت و اومد بیرون بزرگ خانم اغوش از

 :گفتم لب زیر و کشیدم ای اسوده نفس ناخوداگاه

 ...شکرت خدایا_ 

 خیال با و نبود کار در وجدانی عذاب دیگه بود شده راحت بودنش زنده از خیالم که حاال

 برسم خواستهام به میتونستم راحت

 شد راهم سد عمو که برداشتم تیام اتاق سمت به قدمی

 بزنم حرفی و کنم پیدا فرصتی اینکه قبل، کرد تالقی هم با نگاهمون که کردم بلند سر

 :زد لب بود مشهود درونش بغض که صدایی با و کشید اغوش به منو

 رو تیام همسری شایستگی واقعا تو مدیونم تو به رو تیامم جان،جون عماد ممنونم_ 

 .داری

 ...پسرم کردم قضاوتت بود افتاده برات که اتفاقی از اطالع بدون که ببخش منو

 .کردم حلقه بدنش دور دستمو و بستم چشمهامو
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 :دادم پاسخ ممکن لحن ترین پشیمون با و زدم اش شونه روی ای بوسه

 کنم مراقبت تیام از خوبی به نتونستم که ببخشین منو جان،شما عمو نه_ 

 .زد پیشانیم روی ای بوسه و کرد جدا اغوشش از منو عمو

 دادم رو پاسخش لبخند با متقابال   منم که زد روم به تبسمی سپس

 نگاهمون لبخند با و بود ایستاده عمو سر پشت شد کشیده بزرگ اقا سمت نگاهم ناخوداگاه

 میکرد

 بشه تر رنگ پر منم لبخند تا شد باعث لبخندش

 برای که هایی نقشه از من و میزدن لبخند و بودن خوشحال تیام سالمتی از اونا

 ... میشد تداعی ذهنم توی نابودیشون

 دیدن به میخواست ازم هک صداش بندش پشت و کمرم پشت عمو دستهای گرفتن قرار با

 ... شدم همقدم عمو لبهام،با رو لبخند همون با و اومدم خودم به برم تیام

 روحی بی حالت از کمی صورتش...بود افتاده تخت روی بیهوش هنوز شدیم اتاقش وارد

 .بود شده خارج

 کنار رو ای دقیقه چند.زد روش ای بوسه سپس و کشید تیام پیشانی روی دستی عمو

  موند فرزندش

  گذاشت تنها باهم مارو و شد خارج اتاق از حرف بی سپس و

 خیال فکرو جور هزار.شدم صورتش به خیره و نشستم تخت کنار چوبی صندلی روی

 کرد عبور ذهنم از ای لحظه برای

 و من با هستم خودش خون و گوشت از که کسی بزرگم پدر چرا که خوردم افسوس

 !کرد؟ اینکارو زندگیم
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 رو مادرم و پدر داشت، دل به مادرم از که ای کینه بخاطره که نمیبرم یاد از هیچوقت

 بزرگم و گرفت عهده به رو من وجدانش،سرپرستی عذاب کردن کم برای و داد کشتن به

 .کرد

 مادرم و پدر خون انتقام و میشم مطلع حقایق از روزی هم من باالخره اینکه از خبر بی

 ..میگیرم ازش رو

 بیشتر کرد لیلی و من ی اینده حق در که کاری با داشتم دل به بزرگ اقا از که ای کینه

 .شد

 ...نباشه مهربون ظاهر به پیرمرد این تن به سر حاضرم االن که طوری

 کردم فکر اینده و حال و گذشته به و بودم خیره تیام ی چهره به چقدر نمیدونم

 اومدم خودم به میزد صدا رو اسمم که ضعیفی صدای شنیدن با

 ...بدم بهش اب ای جرعه که میخواست ازم ضعیفی صدای با و بود گشوده چشم تیام

 :گفتم مضطربی لحن با و کردم پنهان دلواپسی نقاب پشت رو نفرتم

 ...شدم نگرانت دل خوبه؟خیلی حالت خانمم_ 

 کرد بسته و باز تایید معنی به چشمهاشو و زد لبخندی و شد خیز نیم سختی به

 :گفتم و زدم لبخندی متقابال   منم

 ...بدم بقیه رو اومدنت هوش به خبر هم و بیارم اب برات میرم_ 

 رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند صندلی روی از عجله با سپس

 ملتمس عمو زن.بودن ایستاده در جلوی بزرگ خانم و عمو زن کردم باز درو همینکه

 :پرسید

 چطوره؟ تیامم حال جان عماد_ 
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 :دادم پاسخ و کردم تر عمیق رو لبخندم

 ...اومده هوش به_ 

 شکرت،منو خدایا گفتن با بود زده حلقه چشمهاش توی شوق اشک که درحالی عمو زن

 شد اتاق وارد و زد کنار

 شد وارد سرش پشت هم بزرگ خانم

 . کردم نگاهشون و زدم تکیه در چوب چار به

 بوسه مدام گریه با و گرفت آغوش در رو تیام عجله با...رفت تخت سمت به عمو زن

 نشوند موهاش روی

 ...بودم بهشون خیره بیحس ای لحظه چند

 بود کرده اب درخواست ازم که افتاد یادم کرد،تازه تالقی نگاهم با تیام نگاه که

 سمت به،شدم خارج اتاق از سرعت به سپس و زدم پیشانیم به ای ضربه نمایشی حالت به

  رفتم ها پله

 نبود بزرگ اقا و عمو از انداختم،خبری سالن به گذرایی نگاه

 رفتم خونه اشپز سمت به و انداختم باال ای شونه

 ...برگشتم تیام اتاق به دوباره ، خدمه از اب لیوانی گرفتن از بعد

 

 《لیلی 》

 اورده هجوم گلوم به یکباره که خشک های سرفه بندش پشت و گلوم شدن خشک حس با

 گشودم چشم ، بودن کرده دشوار رو تنفسم راه و بودن
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 ...بود بریده رو امونم سرفه و بود شده سد تنفسم راه

 ...گرفت جلوم رو آبی لیوان دستی همزمان که شدم خیز نیم سریع

 ...کشیدم سر نفس یک رو آب و گرفتم دستش از رو لیوان معطلی بدون

 برگشت نفسم شد بهتر حالم که کمی

 ...انداخت تنم به لرز آشنا نا مردی صدای که گذاشتم کنار رو لیوان

 !شدی؟ بهتر_ 

 دادم سوق صدا سمت از کم کم نگاهم شدم، اطرافم فضای بودن اشنا نا ی متوجه تازه

 ته با و بود نشسته تخت کنار صندلی روی تیره نسبتا   پوستی و رنگی چشمای با مردی

 میکرد نگاهم لبخند از ای مونده

 :گفتم لکنت با و کشیدم عقب خودمو کمی ترسیده

 ...کـی شما ؟ کجاست..کـ جا..جـ...اینـ... ؟ کجام..کـ مـن...مـ_ 

 :داد پاسخ و پرید حرفم بین ما

 میخواستم اگه.دخترجون نمیزنم آسیبی بهت من...بترسی ازم نداره لزومی... باش اروم_ 

 نظرم که نیستی سوزی دهن آش همچین...میتونستم هم بودی بیهوش وقتی کنم کاری

 ...بترسی نمیخواد پس بشه جلب بهت

 نداشته قصدی چنین که بودم خوشحال حال این با ولی شد رنجشم باعث حرفش اینکه با

 ... نداره و

 :گفتم و کردم تر زبون با رو خشکیدم بدم،لب جلوه خونسرد رو خودم کردم سعی

 ...اینجام چرا من بگید میشه_ 

 :داد پاسخ مکث بی و داد تکان سری
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 بودی افتاده خیابون وسط کردم،بیهوش پیدا برفها توی تورو من!نمیاری؟ یاد به یعنی_ 

 ...اومد می سرت بالیی چه نبود معلوم نمیکردم کمکت من اگه

 ... بود افتاده برام اتفاقی چه که اوردم یاد به تازه

 ...نبودم زنده االن مسلما   نمیکرد کمکم مرد این اگه بودم ممنون ازش واقعا

 :گفتم و زدم جونی نیمه لبخند ازش قدردانی برای

 ...فقط... کردین کمکم که ممنون_ 

 برد باال سکوت معنای به دستشو

 :گفت و شد بلند صندلی روی از

 این.اومدی هوش به که نیست هم دقیقه چند و بودی بیهوش رو میپرسی،سه سوال چقدر_ 

 !دختر؟ میاری کجا از رو انرژی همه

 :گفتم بلند صدای با کنم پنهون رو حیرتم نتونستم

 روووووز سه_ 

 شد خارج اتاق از کن استراحت کمی گفتن با زد،و داری صدا پوزخند

 ..نیومد خوشم زیاد مرموزش رفتارهای از

 از بیش کنم،موندن اعتماد غریبه مرد یه به نمیشد هم باز ولی بود کرده کمکم اینکه با

 ...نبود جایز اش خونه توی این

 ...میرفتم باید شد بهتر حالم که کمی

 تازه که دادم بدنم به قوسی و کش.داشتن گرفتگی عضالتم تموم و بود شده کوفته بدنم

  شدم تنم توی لباس ی متوجه

 نبودن من لباسهای! لباسها این
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  بردم هجوم در سمت به و شدم بلند تخت روی از چطور نفهمیدم اینبار

 ...نشست تنم به لرز بود شده تداعی ذهنم توی که فکری از

 کنه لمس و ببینه رو بدنم نداشت حق مرد اون

 فکرو جور هزار تنم لباسهای دیدن با... باشه کرده استفاده سو ازم نکنه اینکه ترسیدم،از

  اورد هجوم ذهنم به خیال

 ...شدم بلند تخت روی از چطور و چرا نفهمیدم

 ...رفتم اتاق در سمت به کردم حفظ رو تعادلم حال این با ولی داشتم گیجه سر کمی

  کردم باز درو و کشیدم رو دستگیره

 ...گرفت قرار روم روبه اندام خوش زنی قامت که

 دستش غذا سینی و داشت معمولی ی چهره... مشکی موهای و زمردی چشمهای با زنی

 بود

 :گفت و زد لبخندی کرد تالقی باهم نگاهمون همینکه

 عزیزم؟ اومدی هوش به باالخره_ 

 :داد ادامه و شد رنگتر پر لبخندش که کردم نگاهش ناباور

 اوردم غذا داخل؟برات بیام هست اجازه_ 

 و شد اتاق وارد. کشیدم کنار خودمو اعتراضی هیچ بدون که بودم منگ و گیج انقدر

 .گذاشت تخت روی رو غذا سینی

 :گفت لبخند همون با و سمتم برگشت سپس

 ...میاد پوستت رنگ به لباسم این چقدر راستی_ 

 :دادم پاسخ و کردم تر زبون با رو خشکیدم ندونستم،لبهای جایز رو سکوت
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 !شماست؟ برای لباسها این_ 

 :داد پاسخ و داد تکان تأیید معنای به سری

  عزیزم نداره تورو قابل_ 

 ...شد لبهام مهمون لبخندی ناخوداگاه مهربونیش همه این از

 خوب باهام انقدر نداشت ازم شناختی هیچ اینکه با که بود مهربان و پاک دختر این چقدر

 ...میکرد برخورد

 اینجا دلیل چه به و چرا بردم یاد از کل به که شدم نیکوش اخالق و مهربونی غرق انقدر

 !هستم؟

 :اومدم خودم به صداش با که بودم غرق افکارم توی و بودم خیره بهش چقدر نفهمید

 ...افتاد دهن از بخور رو سوپت بیا_ 

 دوختم سوپ کاسه به و گرفتم صورتش از نگاهمو

 کنم کنترل رو خودم کردم سعی دلیل همین به بودم معذب کمی ولی... بودم گرسنه واقعا

 ...نشم ور حمله سوپ کاسه سمت به و

 :زدم لب میکردم بازی دستم انگشتهای با که حالی در

 ...بپرسم ازتون سوالی میشه ببخشید... ممنون_ 

 :دادم ادامه حرفم به کنم مطرح رو سوالم میخواست ازم که صداش شنیدن با

 بودم؟ بیهوش روز سه من که داره حقیقت این_ 

 کردم مطرح رو بعدیم سوال که داد تکان تأیید معنای به سری

 !کرد؟ مراقبت ازم کسی چه روز چند این توی_ 
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 م شونه روی ایستاد،دستشو روم روبه.اومد سمتم به لبخند با و شد بلند تخت روی از

 :داد پاسخ و گذاشت

 کردم مراقبت ازت من روز چند این دختر؟توی هستی چی نگران_ 

 :داد ادامه و کشید و گرفت رو دستم سپس

  کنم تعریف برات رو پیازش تا سیر از ماجرا تموم منم تا بخور رو سوپت بیا حاال_ 

 برداشتم قدم همراهش مطیع و زد،مشتاق که حرفی با

 داد دستم به رو سوپ کاسه نشستیم هم کنار تخت روی

 شروع هم رنگی چشم زن که گذاشتم دهانم داخل و کردم سوپ پر رو قاشق تعارف بدون

 :کرد زدن حرف به

 خونمون به بودیم مهمانش که رو افروز دوستم و من شد قرار صدرا شب اون_ 

 ...برسونه

 ...شد من نوبت افروز رسوندن از بعد

 تهیه رو مادرم داروهای تا برسونه شهر ی داروخانه به رو من اول خواستم صدرا از

 کنم

 شد درگیرت نگاهم که بشم درشکه سوار داروها،خواستم تهیه بعد

  رفتم سمتت به و کردم تند پا

 بودم،بعد ترسیده.بود شده کبود سرما فرط از صورتت بودی، افتاده برف توی بیهوش

 ... داشتم هراس مرگ از پدرم مرگ

 که فهمیدیم نبضت گرفتن از بعد. اومد کمکم به که زدم صدا رو صدرا فریاد و جیغ با

 .ای زنده هنوز
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 کردیم درشکت سوار هم کمک به

 بردیم مادرم ی خونه به رووت کنیم خبر رو پزشک بتونیم سریعتر اینکه بخاطره

 کردیم پیدا اطمینان حالت بهبودی از ات،وقتی معاینه و پزشک کردن خبر بعد

 اوردیم صدرا عمارت به ترو مادرم راحتی برای و صدرا درخواست به

 برگشتم عمارت به همراهتون نباشه تنها دست صدرا اینکه بخاطره منم

 ...میکرد معاینت و میومد اوقات بیشتر هم پزشک

  اومدی هوش به هم امروز و رفت بهبودی روبه حالت کم کم دیشب از خداروشکر

 شد تموم منم سوپ حرفش اتمام با

 :گفت و زد لبخندی

 شد تموم موقع به چه_ 

 دادم تکان سرمو و کردم ریزی خنده

 میکردم راحتی احساس باهاش کمی حاال

 :گفتم لبخند با و گذاشتم پایین رو سوپ خالی ی کاسه

 کردی ازم روز چند این که مراقبتی همچنین و خوشمزه سوپ این بابت ممنون_ 

 :زد لب و کشید ابریشمیش موهای الی دستی

 میکرد همینکارو بود من جای اگه هم ای دیگه نیست،هرکس تشکر به نیازی_ 

 :داد ادامه و کرد مکث کمی سپس

 !!نکردی معرفی من به رو خودت هنوز تو راستی_ 

 :دادم پاسخ درنگ بی

 لیلی اسمم_ 
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 هستم مارال هم جان،من لیلی خوشبختم_ 

  کردم خوشبختی ابراز محبت با منم

 ... شد کشیده اتاق در سمت به هردومون نگاه خورد در به که ای تقه با

 شد نمایان در چارچوب توی بود کرده معرفیش مارال،صدرا که مردی همون

 :گفت و زد لبخندی دید هم کنار رو مارال و من وقتی

 شدم مزاحم موقع بد اینکه مثل_ 

 بودم،ولی راحت کمی مارال با درسته!بدم که نداشتم بهش،جوابی شدم خیره سکوت توی

 میداد دست بهم بودن معذب حس صدرا دیدن با هنوز

 :گفت صدرا به رو شد طوالنیم سکوت ی متوجه که مارال

 جان؟ صدرا داشتی کاری_ 

 :داد پاسخ و داد تکان تایید معنای به سری صدرا

 ...لحظه چند یه بیرون بیا مارال_ 

 :گفتن با و شد بلند تخت روی از بالفاصله مارال

 شد خارج اتاق از صدرا دنبال؛جان لیلی برمیگردم االن_ 

 سرگرم رو خودم اطراف به کردن نگاه با کردم سعی و فرستادم بیرون فشار با نفسمو

 ...برگرده مارال تا کنم

 

 《عماد》
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 به برگردیم داد اجازه بزرگ اقا باالخره و بود شده بهتر تیام حال که میشد روزی دو

 ...مشترکمون عمارت

 گام عمارت سمت به من به توجه بدون و اومد پایین درشکه روی از عجله با تیام

 ...برداشت

 بکشم رو نازش ، تیام دل آوردن دست به برای بودم مجبور بزرگ خانم سفارشات طبق

  باشم مهربون باهاش و

 برداشتم قدم سرش پشت وقفه بی

 نداد جوابی ولی زدم صدا رو اسمش باری چند

 در بازی بچه مبادا تا میکشیدم هم بچه این ناز باید ، کاری ندونم یه بخاطره شدم کالفه

 ... بگه بزرگ اقا به چیزی محلیام کم از و بیاره

 شدم سالن وارد سرش پشت و کشیدم پوفی

 بود فرما حکم سکوت جا همه

 و رفتم باال رو پله چند عجله با منم شد اتاق وارد و کرد طی سرعت به هارو پله تیام

 ...ایستادم در پشت

 کردم باز درو و کشیدم رو دستگیره وقفه بی

 بود کشیده دراز در به پشت تخت ،روی لباس همون با

 به رو دلش راحتی به بتونم تا کنم پنهان دارم دل در بهش نسبت که نفرتی کردم سعی

 ...بیارم دست

 ...رفتم تخت سمت به حرف بی و شدم اتاق وارد

 نداد نشان العملی عکس ولی کرد احساس درکنارش رو حضورم نشستم، تخت روی



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 94 

 

 تنش پایین سمت دستمو و زدم شیطانی لبخند کرد خطور ذهنم به یکباره که فکری با

 کردم دراز

 شدم لذت غرق کشیدنش درد از میشدم کفری داشتم کم کم

  شد تر رنگ پر لبم روی لبخند و

 ...کشید کنار شدت به خودشو و زد بهم ای غره چشم اخم با ، سمتم برگشت تیام

  کشید دراز بهم پشت دوباره

 راه باهام خودش ولی ، کنم رفتار باهاش محبت با و کنم کنترول رو خودم میخواستم

 میکرد لجبازی و نمیومد

 ... شد طاق طاقتم کم کم

 :گفتم و کردم ای قروچه دندون

 خواستی خودت خانم تیام باشه_ 

 بردم هجوم سمتش به کنه تحلیل و تجزیه رو حرفم تا بدم فرصتی بهش اینکه از قبل

 زدم خیمه روش بالفاصله خودمم افتاد تخت روی پشت به که کشیدم رو بازشو

 ...نداشت رو قدرتش ولی بزنه کنار خودش روی از منو که میکرد تالش

 :زدم لب گوشش کنار تقالهاش به توجه بی و زدم پوزخندی

 شانسم دیگه روش یه با مجبورم نمیکنی اشتی و نمیای راه باهام که حاال ، اوووووم_ 

 ...کنم امتحان رو

 :گفت طلبکاری لحن با و کشید عقب سرشو کمی

 !چیه؟ منظورت_ 

 :گفتم خماری لحن با و زدم نمایی دندون لبخند



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 95 

 

 نداشتیم رابطه باهم که وقته خیلی... میکنه عوض هردومونو حال عاشقانه رابطه یه_ 

 ...شدم پریدگیش رنگ ی متوجه وضوح به

 ترسیده حرفم شنیدن با اینطور که کشیده عذاب و درد انقدر قبلی های رابطه تو اینکه مثل

 میداد انرژی بهم و میکرد خوشحالم بیشتر بلکه نمیکرد ناراحتم تنها نه حرکاتش این

 :زدم لب گوشش کنار دوباره و کردم مکث ای لحظه چند

 !؟ خانمم ای آماده_ 

  اورد وجد به بیشتر منو بدنش لرزش

 :دادم ادامه و چسبوندم گوشش به لبمو

 درسته؟ رضایته ی نشانه سکوت! نمیدی؟ جوابی چرا_ 

 ... ای عاشقانه ی رابطه یه ی تشنه من مثل توام پس

 لرزون صدایی با و کشید عقب کمی سرشو که گرفتم دندون به رو گوشش ی الله سپس

 :ز لب

 کن درکم میکنم خواهش ام خسته... نمیتونم فعال ، عماد نه_ 

 بشه تشدید عصبانیتم تا بود کافی حرفش همین

 ... کشیدم موهام توی دستی کالفه و شدم بلند نحیفش تن روی از

 

 《تیام》

 کنم تحمل رو عماد های رابطه درد حالم این با نمیتونستم

 نشه ناراحت که بگم بهش چیزی کردم سعی
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 کنار رو خودشو تنم روی از و شد عصبی آوردم زبون به که حرفی نبودم،با موفق ولی

 کشید

 ...نشست تخت روی بهم پشت و کشید پریشونش موهای تو دست

 خودش که کنم باز لب داشتم،خواستم هراس سکوتش این کرد،از سکوت ای لحظه چند

 :اومد حرف به

 باشی داشته رابطه باهام نمیخواد دلت نداشتی حسی هیچ بهم نسبت اولم از_ 

 بزرگ اقا رو مسئله این تکلیف بهتره...! میکنی فرار ازم همش میفهمم خوب اینو

 ...کنه مشخص

 ...کنه فکری چنین راجبم عماد نمیخواست شدم،دلم دستپاچه حرفش شنیدن با

 شد بلند تخت روی از زد که حرفی بند پشت

 کردم بغلش پشت از و شدم بلند ناگهانی تصمیم یه باشه،تو دلگیر ازم نمیخواستم

 !نداد نشون العملی عکس هیچ و ایستاد حرکت بی

 ...پایینتر بردم بود شده حلقه شکمش دور که دستمو و دادم بیشتری جرئت خودم به منم

 دادم ادامه کارم به ولی داشتم گرفت،استرس اوج قلبم ضربان

 پس شدت به دستمو و اومد خودش به که کردم هدایت شلوارش ی دکمه سمت به دستمو

 زد

 نزدم دَم ولی گرفت دلم

 :گفتم لرزونی صدای با 

 میکنم خواهش نزن پسم.... میخوام عماد_ 

 :داد پاسخ که میشدم امید نا داشتم کم کرد،کم مکث کمی
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  خواستی خودت باشه،ولی_ 

 ...و سمتم برگشت حرکت یه با

 

 

 ...کردی آرومم ، خانمم مرسی_ 

 و غم تموم تا بود کافی همسرم زبون از کلمه چند همین ولی داشتم درد خیلی که این با

 ...بزنم تبسم ش گفته به و ببرم یاد از رو هام درد

 

 《لیلی》

 باز رو سرحرف و نشست تخت روی کنارم.برگشت میوه ظرف با دقیقه چند بعد مارال

 کرد

 این گفت کشید که هایی سختی و گذشته از مارال ، زدیم حرف دری هر از شب خود   تا

 که چه هر امروز همین تا عماد با آشناییم زمان از و کنم باز لب منم که شد باعث کارش

 ...کنم تعریف براش افتاده اتفاق برام

 جاری چشمانم از اشک که بود سخت برام مرورشون قدری به زندگیم جاهای از بعضی

 ...داد دلداریم و ریخت اشک پام به پا هم مارال ، کرد

 زدم زار و انداختم آغوشش در رو خودمو نبودم معذب کنارش دیگه

 صدا شام صرف برای مارو که ای خدمه صدای بندش پشت و خورد در که ای تقه با

 اومدم بیرون اغوشش از باالخره ، زد
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 خوری غذا سالن سمت به و شدم خارج اتاق از مارال همراه ، اشکهام کردن پاک بعد و

 رفتیم

 شد صرف مارال های طبعی شوخ و صدرا نافذ های نگاه زیر شام

 ...رفتم اتاق سمت به بقیه از زودتر و کردم بهونه رو درد سر ، شام بعد

 رفتم فرو فکر به و کشیدم دراز تخت روی ، اتاق تاریکی توی

 و صدرا مزاحم نمیتونستم هم این از بیشتر ، زندگی برای جایی نه و داشتم پولی نه من

 ... باشم مارال

 ...بمونم خونه این توی این از بیشتر نداشت خوبیت اوردم بدست رو سالمتیم که حاال

 ادامه برای فکری بعد و میرفتم اینجا از فردا همین باید ، کنه ترحم بهم کسی نمیخواستم

 میکردم زندگیم

 فرو خواب به و شد گرم چشمهام کم کم بود انتظارم در که نامعلومی ی آینده به فکر با

 رفتم

 خواب از مارال دلنشین صدای بندش پشت و میخورد در به هم پشت که هایی تقه با

 پریدم

 محیط و اوردم یاد به رو اخیر اتفاقات کم کم که ، کردم نگاه اطراف به منگ و گیج

  کردم درک رو اطراف

 :گفتم میزد صدا رو اسمم که مارال جواب در گرفته صدای با

 میام االن کن صبر لحظه چند ، شدم بیدار...بله...بله_ 

 ... رفتم در سمت و شدم بلند تخت روی از عجله با

 گرفت قرار روم روبه مارال خندون ی چهره کردم باز درو همینکه
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 لبخند با و بگیرم انرژی منم شد باعث که گفت بخیر صبح و سالم تعلل بی و انرژی پر

 ... بدم رو جوابش

 :گفتن با و کرد دعوت صبحانه خوردن برای منو شاد لحن همون با

 منتظرتم_ 

 رفت ها پله سمت به و داد تکان دستی

 شدم اتاق وارد و کردم گرد عقب

 ..رفتم غذاخوری سالن سمت به سپس و کشیدم ام وضع و سر به یدست

 بودن منتظرم و نشسته میز پشت صدرا و مارال

 شدم شرمنده میذاشتن بهم که احترامی همه این بخاطره

 شدم مواجعه صدرا گرم جواب با که گفتم بخیر صبح سالمو و انداختم پایین سرمو

 نشستم صندلی روی ، مارال کنار و رفتم میز سمت به سپس

 کردن خوردن به شروع ولع با من نشستن بعد بالفاصله صدرا و مارال

 کامال اشتهام که بود درگیر کنم مطرح میخواستم که حرفی برای انقدر ذهنم من ولی

 بود شده کور

 خوردم به منو صدرا صدای که شدم فنجان های لبه با بازی مشغول دستم انگشتهای با

 اورد

 ؟ معذبی من حضور در نکنه! ؟ نمیخوری صبحانتو چرا_ 

 : گفتم لکنت با و دادم تکان نفی معنی به سرمو ، حرفش شنیدن با

 بگم چطور... خب...راستش...نه...نه_ 

 :گفت کنجکاوی لحن با و گذاشت میز روی رو چایش فنجان مارال
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 جان؟ لیلی افتاده اتفاقی_ 

 :دادم پاسخ و کردم تر زبون با لبمو

 .... بگم چطور خب_ 

 ...عزیزم بزن حرفتو باش راحت+ 

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 امیدوارم کردین کمکم که ممنونم ازتون واقعا... دادم زحمت بهتون خیلی روز چند این_ 

 همین اجازتون با بشم مزاحمتون نمیتونم این از بیشتر من... کنم جبران روزی بتونم

 ...میرم عمارت از امروز

 شد بلند مارال صدای سپس و شد حاکم جمع توی سکوت کمی

 ...پول بی و سرپناه بی... کنی زندگی میخوای کجا!نداری رو کسی که تو لیلی ولی_ 

 انداخت چنگ گلوم به بغض ، اورد درد به دلمو حرفهاش

 ...بدونه بدبختیم و زندگی از چیزی غریبه مرد یه ، صدرا نمیخواست دلم

 :زدم لب لرزون صدایی با بردم باال سکوت معنای دستمو

 ...نده ادامه ، مارال میکنم خواهش_ 

 ...بکشم نفس نمیتونستم ، بود خفه برام اومده وجود به فضای

 ترحم بهم این از بیشتر نمیخواستم ، بشه سرازیر چشمهام از اشک بود ممکن لحظه هر

 بشه

 زدنا صدا به توجه بی و شدم بلند میز پشت از عجله با ولی ادبیه بی میدونستم اینکه با

 ... شدم خارج سالن از و بخشیدم سرعت هام گام به مارال ی

 ...کوبیدم درو شدت به و شدم اتاق وارد



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 101 

 

 شده چیده تخت ی گوشه که رو لباسهام و رفتم تخت سمت به ، بودم دلشکسته و عصبی

 ...برداشتم بودن

 پوشیدن مشغول عجله با و کردم پاک دست پشت با رو ام گونه روی شده جاری اشکهای

 شدم لباسهام

 .شد باز یکباره به اتاق در که

 بستم رو بافتم ی دکمه ، شد اتاق وارد که شخصی به نگاه نیم حتی و توجه بدون

 شدم صدرا ی سینه به سینه که برداشتم در سمت قدمی

 :زدم لب بغض با و دوختم زمین به چشم ، نداشتم رو بهش کردن نگاه روی

 ...میکنم کم زحمتو دیگه من ، روزم چند این مزاحمت بابت شرمندم_ 

 گرفت رو دستم مچ که بشم رد کنارش از خواستم

 :گفت و کرد وارد بهش فشاری

 دختر نکن لجبازی!بری؟ که داری رو کجا سرما و برف این بری؟توی میخوای کجا_ 

 بمون...

 :دادم پاسخ کنم ازاد انگشتانش حصار از دستمو مچ میکردم سعی که درحالی

 و خودم حال به رفتنم بعد ، نمیشم مزاحمتون ، نکنین شرمندم این از بیشتر صدرا اقا_ 

 میکنم زندگیم

 من... بمون و نکن لجبازی پس ، خدا امان به کنم رهات نمیتونم ، بری که نمیدم اجازه+ 

 ...که نمیده ای اجازه چنین غیرتم

 :داد ادامه و گرفت ازم نگاه بالفاصله که دوختم چشمهاش به نگاهمو و چرخوندم سر
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 رها گرگ از پر شهر این توی رو سرپناه بی و تنها زن یه نمیتونم... چیزه یعنی_ 

 ...لیلی نیست انتظارت در خوبی چیزهای خونه این از بیرون...کنم

 معذبی هستی خونه این توی مهمان عنوان به که اینطور باشه،اگه باشه اصال...نرو لطفا

 ... کنیم کاری یک میتونیم

 کنم لجبازی این از بیشتر نمیشد ، بود صدرا با حق

 ...اگه بعد دفعه ، داد قرار راهم سر رو صدرا و مارال خدا و اوردم شانس رو ایندفعه

 ...میشد سیخ تنم به مو ذهنم به فکری چنین خطور با حتی

 :دادم پاسخ درنگ بی صدرا حرف شنیدن بعد

 !کاری؟ چه_ 

 اونجا میتونی میسپارم تو به کامل رو دارم،اونجا ای خونه شهر توی جان لیلی ببین_ 

 خیالت خالیه،پس اکثرا   خونه میزنم،اون بهت سری یکبار ای هفته فقط خودمم و کنی کار

 چطوره؟... باشه راحت جهت هر از

 نبود اونجا هم صدرا این،حتی از بهتر چیزی چه ، رفتم فرو فکر به و کردم مکث کمی

 ...باشم معذب و بشم چشم تو چشم باهاش که

 و دادم تکان تایید معنای به سری پس ، ندونستم جایز رو تعارف و تردید این از بیشتر

 :گفتم لب زیر

 ...گذارم سپاس ازتون واقعا چیز همه بابت_ 

 :گفت و کرد رها رو دستم مچ ، زد لبخندی

 ...کنی شروع رو کارت خونه اون توی تا میبرمت فردا_ 
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 《 تیام 》

 این توی.کردیم شروع رو مشترک زندگی عمارتمون توی عماد با که میشد ماهی دو

 میداد عذابم گرفتناش فاصله و رفتارها با مدام عماد دوماه

 به منطق و درک با کردم سعی و گذاشتم کنار رو بچگانم رفتارهای و اخالق کم کم

 .بدم ادامه زندگیم

 به شده غروب که هنوز و رفت بیرون و شد بیدار زود خیلی ، روز هر مثل صبح عماد

 ...برنگشته عمارت

 تالر های پله سمت به و اومدم بیرون اتاقم از بود،کالفه بریده رو امونم دلشوره صبح از

 رفتم

 شدم خیره عمارت حیاط به و ایستادم تالر باالی

 میرفت گرما روبه کم کم هوا و بود ماه اسفند اواخر

 شوقی و ذوق قبل های سال مثل ، امسال من ولی بود مونده جدید سال تا ای هفته چند

 نداشتم

 گیر گوشه گذشته به ،نسبت رفتن ترکیه به بزرگ اقا خواست به مادرم و پدر وقتی از

 شدم تر افسرده و

 .ام کالفه و میریزم اشک دلیل بی

 میزنم سری بهشون یکبار روز چند که هستن بزرگ خانم و بزرگ اقا دلخوشیم تنها االن

 حیاط تمیزکردن مشغول که هاجر به و دادم تکیه تالر ستون به سرمو حوصله بی

 ...شدم خیره بود عمارت
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 شد حیاط وارد عماد که گذشت منوال همون به ای لحظه چند

 :کردم زمزمه و زدم پوزخندی افتاد بهش چشمم همینکه

 اوردن تشریف اقا باالخره عجب چه هه_ 

 ... اومد پایین اسب از باعجله عماد

 بود عجله با حرکاتش تمام کردم نگاهش العملی عکس هیچ بدون

 شد ساختمان وارد

 برم دیدنش به نداشتم رمق حتی که بودم حوصله بی و حال بی انقدر

 شدم خیره حیاط به دوباره

 .بود خیالی فکرو هر از خالی ذهنم حاال

 و ام شونه روی دستی نشستن با که شدم خیره نقطه یک به حرکت بی چقدر نفهمیدم

 .اومدم خودم به عماد صدای بندش پشت

 کم کم داشتم...!  زدم صدات همه این ، نمیدادی رو جوابم چرا! ؟ خانمم اینجایی تو_ 

 میشدم نگرانت

 منو هیچوقت دوماه این کنه،توی خشک جا لبم روی پوزخندی شد باعث مهربونش لحن

 بود نکرده خطاب خانمم

 :دادم جواب سردی لحن با

 ...بشه عوض هوام حالو کمی تا اینجا بود،اومدم رفته سر ام حوصله_ 

 :گفت و گذاشت ام شونه روی رو اش چونه و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 ...عزیزم کردی خوبی کار_ 

 :داد ادامه عماد که شدم خیره رو به رو به دوباره و کردم سکوت
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 بزرگ اقا عمارت به بریم میخواد دلت_ 

 نداشتم رمقی ،ولی برم که بودم مشتاق خودمم اینکه با

 شد مانع میزد نفس نفس که درحالی هاجر صدای که کنم مخالفت تا کنم باز لب خواستم

 گشتم دنبالتون رو عمارت کل...جان خانم اینجایین خداروشکر،شما وای_ 

 برگشتیم هاجر سمت به هردو و کرد آزاد کمرم دور از دستشو عماد

 .نداشت رخسار به رنگ خدا بنده

 :دادم پاسخ آروم و زدم لبخندی

 دیگه عمارتم همین توی ، برم ندارم جایی که من_ 

 :اومد حرف به عماد که کشید عمیقی نفس

 خانم هاجر برین میتونین دیگه شما خب بسیار_ 

 بود شده متورم و سرخ  چشمهاش کردم نگاه عماد به و برگشتم

  شدم خیره بهش متعجب

 رفت و کرد گرد گفت،عقب چشمی هاجر که

 بودم عماد به خیره همچنان من ولی

 !!بود ندیده اینطور رو عماد حال به تا ، باشه کرده گریه میومد بنظر

 :زدم لب ناباوری با و ناخودآگاه

 !کردی؟ گریه عماد_ 

 :گفت و انداخت پایین سرشو

 !مگه؟ چطور ، عزیزم نه_ 

 :دادم پاسخ و کردم نگاهش دوباره شکافانهمو
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 ...چشمات ولی_ 

 :گفت و پرید حرفم بین

 نگرانی؟ انقد نیست،چرا چیزی که گفتم_ 

 :گفتم و کشیدم اهی

 عماد بیوفته بدی اتفاقی قراره میکنم دارم،حس دلشوره صبح از نمیدونم_ 

 ...فقط...نیست چیزی گفتم که خانمم،من نباش نگران+ 

 :زدم لب درنگ بی

 ؟...چی فقط_ 

 :گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه

 ...بزنیم بهش سری و عمارت بریم هترهباحواله، ناخوش کمی بزرگ اقا_ 

 !میشدم؟ متوجه االن باید من و نبود خوب حالش بزرگ کردم،اقا بغض دلیل بی

 :گفتم لرزونی صدای با

 گفت؟ چی خبرکردین؟ ؟دکتر یکدفعه شد چش بزرگ اقا_ 

 دنبالت بیام خواست ازم بزرگ خانم که بود اومده تازه ،دکتر تیام نمیدونم منم+ 

 :زدم لب و کردم پاکش انگشتم سر با رو چکید ام گونه روی که اشکی قطره 

 بشم اماده میرم من پس...باشه... باشه_ 

 رفتم اتاق سمت به عماد به توجه بی سپس

 شدم خارج اتاق از و پوشیدم لباس هولکی هول

 .بود منتظرم ها پله پایین عماد
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 نگهبان و شدیم درشکه سوار.شدیم خارج عمارت از عجله با دو هر و رفتم سمتش به

 ...کرد حرکت بزرگ اقا عمارت سمت به

 میَکندم دندون با رو لبم پوست و میریختم اشک فقط ، زیاد دلشوره و استرس از راه توی

... 

 اومدم پایین درشکه از تعلل بی ، عمارت به رسیدن با

 خدمه از اثری  تالر باالی حتی ، عمارت سمت به کردم پاتند ، بود خلوت عمارت حیاط

 نبود ها

 اومد باال ها پله از سرم پشت هم عماد

 .رفتم داخل و کردم باز رو سالن در

 .میومد باال طبقه از زنونه های ضجه صدای

 جسمی به که برداشتم عقب به قدمی ناباور. بست یخ تنم تموم رسید ذهنم به که چیزی از

 ...کردم برخورد

 عماد   که کردم حس

 :کردم زمزمه الود بغض صدایی با

 میاد؟ گریه صدای چرا عماد_ 

 اقا...چرخید سرم دور زمان و زمین شد اکو گوشم توی که مردونش هق هق صدای

 کنم باور رو اومده سرم به که مصیبتی نمیتونستم... بود مراقبم و حامی همیشه بزرگ

 دیگه افتاد اومد می پایین ها پله از افتاده های شونه با که الکانی دکتر به چشمم همینکه

 .اومدم فرود زمین روی زانو با و نکرد تحمل رو وزنم سنگینی پاهام

 اومد فرود ام گونه روی عماد زدنهای صدا با همزمان اشکم قطره اولین
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 ترکم هم بزرگ اقا که بود کم میکشیدم مادرم پدرو رفتن و عماد های محلی کم که عذابی

 !کرد؟

 بیام؟ کنار ام حامی نبودن با میتونستم چطور حاال

 میکردن بدتر رو حالم و میرفتن رژه چشمهام جلوی االنم تا کودکی خاطرات تموم

  نبود سالن توی اصال روحم و فکر ولی بود پلها سمت فقط نگاهم

 ... اینکه تا شد مبهم و گنگ صداها کم کم

 ...نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی چشمهام

 《 عماد 》

 ونبود سابق مثل دیگه بزرگ اقا که میشد روزی چند

 !! بود برگشته تیمسار عمارت و شهر از که زمانی از درست

 چیزی تا میکرد تالش خودش ولی ست کالفه و درگیر ذهنش که میکردم حس وضوح به

 .نده بروز

 .بود فایده بی ولی افتاده اتفاقی چه بفهمم تا کردم سعی خیلی

 خورد بهم حالش بزرگ اقا ، رفتم عمارت به که ازظهر بعد

  بودم خوشحال دلم ته ولی شدم ناراحت ظاهر به روزش حالو دیدن با

 رسید فرا هم مرد این کشیدن عذاب وقت باالخره که

 برم الکانی دکتر دنبال به شدم مجبور بزرگ خانم اسرار به که بود بد حدی به حالش

 ... کشید طول دوساعتی که کردم تعلل انقدر عمد از ، راه بین
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 سعی گریه با و دادم نشون هول و دستپاچه رو ،خودم الکانی دکتر ی خانه به رسیدن با

 کنم مطلع بزرگ اقا احوال از رو دکتر کردم

 اومد عمارت به معاینه برای همراهم پزشکیش لوازم برداشتن بعد درنگ بی هم دکتر که

 برم تیام دنبال که خواست ازم ، بزرگ اقا اتاق سمت به دکتر هدایت بعد هم بزرگ خانم

  بیارمش عمارت به و برم تیام دنبال شدم مجبور باطنیم میل علیرغم

 ازدواجمون از قبل به نسبت میکردم نگاهش چشمی زیر ، میکرد گریه مدام راه توی

 .بود شده تر نحیف

 میشد ارامشم باعث بیشتر این و میکشه عذاب محلیام کم از میدونستم خوبی به

 ...کرد حرکت عمارت ساختمان سمت به من از زودتر تیام ، عمارت به رسیدنمون با

 ... شدم متعجب هم من  عمارت حیاط خلوتی از

 ...!!! االن ولی بودن کار مشغول ها خدمه همه روز از موقع این همیشه

 ای ذره مرگش از ای ذره حتی...شنیدم رو ها ضجه صدای و شدم سالن وارد وقتی

 نشدم ناراحت

 خودم پوست توی درون از ولی بریزم اشک قطره چند ظاهر به تونستم فقط تالش با

 گنجیدم نمی

 افتاد زمین روی و شد رمق بی کم کم هم تیام ، الکانی دکتر اومدن با

 شد بیهوش که نکشید ثانیه به و

 و تیام اسم زدن صدا با منم.شد معاینه مشغول و اومد تیام سر باال عجله با الکانی دکتر

  کشیدم پایین رو بقیه و بزرگ خانم ، زجه

 بردیم سابقش اتاق به استراحت برای رو تیام ، ها خدمه از تن چند کمک به
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 بودم خوشحال باشم ناراحت خانواده ی ریخته هم به اوضاع این از اینکه از بیشتر

 میشدم ده بعدی خان من مسلما   ، عمو غیاب بخاطره بزرگ اقا بعد

 لیلی منو جدایی همچنین و مادرم و پدر مرگ انتقام چطور که میدونستم خوب انوقت و

 ...بگیرم بودم اتفاقات این باعث که کسانی از رو

 خاک به و دادیم تدارک بزرگ اقا برای مندانه ابرو مراسمی ، بزرگ خانم درخواست به

 ...سپردیمش

 

******** 

 گذشت باد و برق مثل بزرگ اقا مرگ از روز هفت

 نزد حرف کسی با هم کلمه یک حتی ، خورد غذا کمی اجبار به ، تیام روز چند این توی

 ...میکرد گریه و بود کرده کز جا یک همش

 میشد تر وخیم روز به روز حالش

 که نداشت ارزش پشیزی حتی من برای ولی ، بود شده بزرگ خانم نگرانی باعث این و

 بیاد بچه دختر این سر به قراره بالیی چه

 به جوری یک رو بزرگ اقا مرگ خبر که میکرد سعی خیلی بزرگ خانم هم طرفی از

 نمیرسید ای نتیجه به ولی ، برسونه ساشا عمو

 برسم هام خواسته به هم من تا بود داده همه دست به دست چی همه ظاهر به

 میکرد خوشحال دورن از ولی ناراحت دیگران جلوی ظاهر به منو اخیر اتفاقات تموم

 اقا جای به من باید شهربانی ی خواسته طبق ، نشه مرج و هرج ده توی اینکه بخاطره

 میشدم ده خان بزرگ
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 نمیشناختم پا از سر ، بودم شنیده رو کننده خوشحال خبر این که صبح از

 به من تا بیان عمارت به اطراف ده بزرگان و شهربانی از ، فردا که شد این بر قرار

 بشم معرفی جدید خان عنوان

  دوختم اطراف به نگاهمو

 این توی گذشته هیاهوی از خبری دیگه ولی.بود برگشته ش گذشته روال به چی همه

 نبود عمارت

 ... بود دلگیر و فرما حکم سکوت جا همه

 تر کور و سوت روز به روز گذاشت بیرون به با عمارت این از تیام که زمانی از یعنی

 ... شد قبل از

 اومدم بیرون پوچم خیال فکرو از نزدیکم درست ، بزرگ خانم صدای شنیدن با

 :زدم لب و دادم سوق رنجورش و روح بی ی چهره سمت به نگاهمو

 !بزرگ؟ خانم دارین امری من با_ 

 :داد پاسخ بود کرده رخنه گلوش توی روزها این که بغضی با و داد تکان سری

 خیلی حالش...عماد میشه تر داغون داره روز به روز م بچه... بزن تیام به سری یه_ 

 ...بده

 :دادم پاسخ ناچار به و کشیدم ای کالفه پوف

 پیشش میرم االن ، بزرگ خانم چشم_ 

 :اومد حرف به بزرگ خانم دوباره که شدم بلند پله روی از

 رو ݟذاش کن کاری یه ، بگیر اشپز از تیامم ݟذای اشپزخونه برو ، پسرم راستی_ 

 ...شده ضعیف خیلی بخوره
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 رفتم باال پلها از عجله با و دادم تکان سری

 بود غذا ی تهیه مشغول اشپز،رفتم خونه اشپز سمت به همه از پیش

 :گفتم و ایستادم کنارش

  ؟امادست همسرم غذای_ 

 :زد لب و گذاشت ای گوشه رو مالقه دستپاچه صدام شنیدن با

 براشون میبرم االن... امادست...بله...بله...اقا سالم_ 

 میبرمش خودم ، نیست نیازی_ 

 سینی داخل جوشانده یه و اب همراه ، ریخت کاسه توی سوپ مقداری و گفت چشمی

 گذاشت مسی

 جان خانم غذای اینم اقا بفرمایین_ 

 رفتم تیام اتاق سمت به سپس،گرفتم دستش از رو سینی و دادم تکان تایید معنای به سری

 نمیده جوابی بزنم هم در اگه حتی میدونستم ، بود بسته اتاقش در

 شدم اتاق وارد و کشیدم پایین رو در دستگیره تعلل بی پس

 بود خیره دیوار ی گوشه به حرکت بی و بود زده چمباتمه تختش روی

 ... نبود مسائد زیاد روحیش اوضاع

 نمیشد رفتارم نرمش باعث و نمیاورد درد به رو دلم کشیدنش عذاب این و

 حتی ولی شد حضورم متوجه،نشستم کنارش هم خودم و گذاشتم تخت روی رو سینی

 نکرد نگاهمم

 :زدم صدا رو اسمش و گذاشتم اش شونه روی دستمو

 اوردم ݟذا برات...عزیزم تیام...تیام_ 
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 نداد جوابی ولی

 نداشتم کشیدن ناز برای اعصابی و حوصله

 کنم رفتار باهاش مالیمت با کمی بودم مجبور بزرگ خانم بخاطره ولی

 فشار بهش و گرفتم انگشتهام حصار بین رو فکش و کردم متمایل سمتش به خودمو

 اوردم

 :زدم لب گوشش کنار و

 و بتمرگ ادم ی بچه مثل.نکن سواستفاده و ناز ، میزنم حرف باهات آرامش با وقتی_ 

 بخور غذاتو

 .نکردم خالی حلقت توی بزور رو سوپ این تا

 تالقی باهم نگاهمون که برگردوندم سمتم به صورتشو و گرفتم فاصله ازش سپس

 .بود اشک از خیس کرد،چشمهاش

 .بخوره رو غذاش که کردم اشاره ابرو و چشم با و زدم حالش به داری صدا پوزخند

 انداخت،بی بهم نگاهی نیم،کردم نگاهش سینه به دست و دادم هول سمتش به رو سینی

 .کرد خوردن به شروع و قاشق سمت برد دست رمق

 ...بلعید می و میگذاشت دهانش داخل رو سوپ قاشق بیصدا گریه با

 شدم جا جابه کمی.زد سرم به اذیتش قصد دوباره که بود نخورده بیشتر قاشق سه هنوز

 :گفتم روبهش و

 باید امشب کن،چون تقویت خودتو و بخور رو سوپت کامل و خوب ، خانمم آفرین_ 

 رو سوپت پس... خشنم رابطه توی چقدر من که میدونی...کنی تمکین خوب رو همسرت

  کن استراحت بخور
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 ...بگذرونم تو با صبح تا میخوام رو امشب که

 کرد لرزیدن به شروع دستهاش و شد بیشتر هاش گریه شدت که دیدم وضوح به

 نزد دَم و بلعید رو سوپش حال این با ولی

 !نکرد رفتار گذشته مثل انتظارم برخالف

 العملی عکس هیچ و میخورد غذاشو بیصدا ولی کردم نگاهش و نشستم کنارش کمی

 .نمیداد نشون

 شدم بلند تخت روی از و کشیدم پوفی کالفه

 کن استراحت خوب موقع اون تا توهم...پیشت میام شب ولی ، میرم دیگه من_ 

 شدم خارج اتاقش از بلند های گام با سپس

 

 

 《تیام》

 ...گذاشتم تخت ی گوشه و گذاشتم سینی داخل رو سوپ  کاسه ، اتاقم از عماد رفتن  بعد

 .رفتم فرو فکر به و شدم خیره دیوار ی گوشه به و زدم چمباتمه دوباره

 میکنه بدتر رو حالم محلیاش کم، شده بدتر باهام هم قبل از عماد روز،رفتار چند این توی

  میده عذابم و

 :گفتم وار زمزمه و کشیدم اهی

 چطور حمایتهات بدون من گذاشتی؟حاال تنهام مادرم و پدر مثل چرا دیگه تو بزرگ اقا_ 

 !نزنم؟ دَم و بیارم طاقت محلیاش کم از میتونم چطور!؟ کنم زندگی عماد با
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 راه اشکهام دوباره بزرگ اقا فوت همچنین و مادر و پدر نبود و مسائل این به فکر با

 نقطه یک به شب خود   شدنتا جاری ام گونه روی سرعت به و کردن پیدا رو خودشون

 و کشیدم اه..االنم روز حالو تا عماد با ازدواجم قبل و گذشته به ، کردم فکر.شدم خیره

 ... شد تاریک هوا کی نفهمیدم که طوری... ریختم اشک

 .شد باز اتاق در بالفاصله که اومدم خودم به خورد در به که ای تقه چند با

 وارد زدن در و اجازه بدون عماد و بزرگ خانم باشه،چون خدمه باید حتما میزدم حدس

 میشدن اتاقم

 شدم دیوار به خیره العمل عکس بدون دوباره پس

 بود کرده روشن هارو فانوس شد،تموم روشن اتاق که گذشت ای دقیقه چند

 .میگرفت دلم هوا بی میشد که شب

 ... انداختم خدمه به نگاهی چشم ی گوشه از، گرفت قرار جلوم غذا سینی که کشیدم اهی

 :زد لب کرد حس خودش روی که رو امه خیر نگاه

 ندارین؟ من با امری خانم_ 

 گرفتم ازش نگاه بهش توجه بی

 .شد خارج اتاق از سپس و برداشت تختم کنار از رو قبلی سینی و گذاشت احترامی که

 ،شد باز هوا بی در دوباره که بود نگذشته رفتنش از دقیقه چند هنوز

 شد عماد قامت گیر در نگاهم که دادم سوق در سمت به رو نگاهم اراده بی

 نشست تنم به لرز ناخوداگاه افتادم امروزش حرف یاد دیدنش با

 ...نداشتم رو ای دوباره دردناک رابطه تحمل شرایط این توی

 ... شدم مچاله خودم توی بیشتر ک برداشت تخت سمت قدمی
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 نشست کنارم تخت روی و اومد سمتم به درنگ اندکی بدون عماد ولی

 :گفت خماری لحن با و چسبوند گوشم به لبشو وقفه بی

 !میترسی؟ ازم ؟ کوچولوم موش چیشده_ 

 در ام چهره دهانش بد بوی و زدنش حرف لحن از... نزدم حرفی و لرزیدم خودم به فقط

 شد هم

 کرده مست بازم که بود مشخص

 هارو کاری کثافت این چهلمش تا حداقل نکرد شده،سعی که بزرگم اقا حرمت به حتی

 بذاره کنار

 :زد لب دوباره دید که رو سکوتم

 برسیم آرامش به باهم میخوام... خوبه حالم امشب_ 

 ...میکنی تجربه خوبو رابطه یه باش مطمئن نکنی گریه و درنیاری بازی وحشی اگه

 نداره کارم به کاری میگه دروغ و خشنه رابطه توی میدونستم

 کنم تحمل هم رو جسمم درد داغون،نمیتونستم روحی شرایط این توی

 میشدم مانع و میزدم حرف باید،کشیدم عقب خودمو کمی

 کردم باز زبون خودم از دفاع برای ناچار به سکوت روز هفت بعد باالخره

 :زدم لب میکرد بیداد درونش بغض که صدایی با و

 ...نه امشب خدا توروبه نیست خوش حالم ، من عماد_ 

 :داد پاسخ و کرد ای قروچه دندون گوشم کنار و کرد نزدیک بهم خودشو

 باشیم باهم ادم مثل خوبه حالم که امشب بزار...تیام نکن سگم_ 
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 بوسیدن مشغول تعلل بی و داد جا بغلش توی و کشید خودش سمت به منو دوباره سپس

 شد لبهام

 میبوسید لذت با و نرم گرفت بازی به رو لبهام ارامش با و اروم

 میداد انجام رو کارش نوازش و آرامش و بود شده مهربون کمی عماد امشب

 شد گرم چشمهاش که نکشید طولی کشیدو آغوش در رو بدنم شد آروم که وقتی

 اکتفا رابطه بار یک به و کرد رفتار باهام مالیمت با بود زده امروز که حرفی برخالف

 کرد

 که نرمشی از بازهم ولی ، باشه مستیش بخاطره رفتارش این ممکنه میدونستم اینکه با

 ...بست نقش لبم روی تبسمی و شدم خوشحال دلم ته داد خرج به

 آغوش به و ببرم یاد از کل به رو ماه چند این های بدی تموم که بود کافی آغوشش همین

 ...کنم دلخوش همسرم گرم

 ...رفتم فرو خواب به و شد گرم چشمهام کی نفهمیدم که بودم غرق افکارم توی

 

******* 

 گشودم چشم یکباره به ، شد اکو گوشم توی که صدایی سرو با

 ...نبود عماد از خبری معمول طبق ، کردم نگاه اطراف به و دادم بدنم به قوسی و کش

 بود پا به غلغله اتاق از بیرون ولی

 روی از اروم ، عریانم بدن دور مالفه پیچیدن بعد و دادم ماساژ پلکهامو پشت انگشتم با

 ...اومدم پایین تخت

 شدم خیره بیرون به پنجره پشت از و رفتم اتاقم پنجره سمت به
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 بودن عمارت روی روبه تالر خونه و حیاط تمیزکاری مشغول ها خدمه

 !!! بود پا به عمارت توی ای غلغله چنین مهمانی و مراسم زمان فقط ، شدم کنجکاو

 ... برم بیرون اتاق از دوهفته بعد باالخره ، بگیرم تصمیم که شد باعث کنجکاویم حس

 !علته؟ چه به عمارت شلوغی بفهمم اینکه هم و برم حمام به هم

 بعد و رفتم بودن افتاده تخت ی گوشه که لباسهام سمت به عجله با ، تصمیم این با

 پوشیدنشون

 برداشتم حوله و زیر لباس همراه به پیراهن یک ، قدیمیم لباسهای ی صندوقچه از

 طی مشغول راهرو توی ها خدمه از تن چند،شدم خارج اتاق از بلند های گام با سپس

  بودن کشیدن

 ... چرخوندن سر اتاقم در شدن بسته صدای با که

 ...کردن نگاه همدیگه به سپس و من پای سرتا به اول متعجب

 لب پرتحکم صدایی با و نشوندم ابروهام بین اخمی.نکردم تعبیر خوب رو نگاهشون

 :زدم

 ندیدین؟ آدم مگه!زدین؟ زل من به اینطور چرا_ 

 ... کردن خواهی عذر لکنت با و اومدن خودشون به سریع ها خدمه

 خطور ذهنم به که فکری با ولی رفتم ها پله سمت به و زدم روزم حالو به پوزخندی

 ...ایستادم روشون روبه و بازگشتم رو برداشته گام چند کرد،پشیمون

 شروع دوباره ملتمس لحن کنم،با باز لب اینکه قبل و کشیدن کار از دست سریع دیدنم با

 کردن عذرخواهی به

 :گفتم مضطربشون ی چهره به توجه بی و ایستادم کمر به دست
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 قراره مگه!میکنین؟ تمیز رو عمارت دارین  علتی چه به بخشیدمتون،فقط خب بسیار_ 

 بیوفته؟ خاصی اتفاق

 :زد لب تردید با ها خدمه از یکی

 کنیم آماده امشب برای رو عمارت جای همه دادن دستور عماد آقا.. م.خانـ خب..خـ_ 

 ...دارن مهمان این مثل...

 براشون تدارکاتی چنین عماد که بیان اینجا به بود قرار کسانی چه یعنی!شدم متعجب

 !بود؟ دیده

 .رفتم ها پله سمت به و گفتم خب مغشوق،بسیار ذهنی با

 امشب راجب چیزی که بودم غریبه عماد برای انقدر یعنی...بود امشب درگیر ذهنم ولی

 !نگفت؟ بهم

 رفتم پایین ها پله از باشه باخبر موضوع این از بزرگ خانم شاید اینکه به فکر با

 ... میرفتم بزرگ خانم اتاق به سپس و میکردم حمام همه از اول باید

 

 《لیلی 》

 حسابی امروز کشیدم پوفی و نشستم چوبی مبل روی حال بی ، سالن کردن تمیز بعد

 .شدم خسته

 حسابی امروز و تمیزکنم رو خونه نتونستم نامساعدم حال بخاطره که بود روزی چند

 کار به مشغول صدرا اقا ی خونه توی که ماهی چند این توی.بود ریخته سرم روی کار

 .داشتم آرامش احساس بیشتر شدم
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 میزدن،بقیه سری بهم صدرا یا و مارال اوقات بعضی و بود محیا برام چیز همه ، همیشه

 .میزد دامن بیشترم رسیدن آرامش به این و بودم تنها خونه توی ها وقت ی

 بود گذشتمون و عماد درگیر فکرم همش اخیر هفته چند این توی

 لحظه یک نتونستم سال چند من آوردن سرم به پدربزرگش و عماد که مصیبتی بخاطره

 کردم سپری رو روزهام بدبختی و غم با مدام و بچشم رو خوشی طعم هم

 تقاص عماد و بزرگ اقا تا میکردم کاری باید نمیکرد دخالت زندگیم توی تیمسار که حاال

 ...بدن پس رو رحمیاشون بی

 نداشت سابقه غروب وقت این شدم بلند جا از میخورد چوبی در به که هایی تقه صدای با

 !!بیاد دیدنم به کسی

 :زدم لب بلند صدایی با و ایستادم ها پله باالی.شدم خارج سالن از درگیر ذهنی با

 !کیه؟_ 

 :شد بلند صدرا اقا صدای سپس و شد سکوت لحظه چند

 کن باز درو ، جان لیلی منم_ 

 کردم باز رو حیاط در و رفتم پایین ها پله از عجله با صداش شنیدن با

 بود ایستاده در روی روبه سینه به دست و بود تنش دوختی خوش شلوار و کت

 .شد حیاط وارد و زد لبخندی،بشه داخل تا ایستادم کنار و گفتم آمدی خوش و سالم

 سمتم برگشت و چرخید پا پاشنه روی که بستم درو

 جان؟ لیلی خوبی_ 

 :دادم پاسخ معذب و انداختم پایین سرمو

 چطورید؟ شما ممنون_ 
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 :گفت همیشگیش محبت با و داد تکان سری

 ...ببرم مراسمی به خودم همراه تورو تا اومدم راستش ، خوبم_ 

 بشه خان جانشین قراره ، بزرگش پدر فوت بعد ، ام چندساله و چندین دوستان از یکی

 ...بشه معرفی همه به تا داده تدارک مراسمی هم امشب و

 ...ببرم خودم همراه تورو میخوام هم من ، شده دعوت هم ازمن

 بود،با گرفته دیواری چهار این توی دلم هم شدم،خودم خوشحال کمی حرفش شنیدن با

 میشد عوض هم خودم هوای و حال مسلما   مراسم این به رفتن

 ...کردم قبول چرا و چون بی و زدم لبخندی پس

 کامال بودم کرده قرض مارال از که لباسی.شدم آماده که بود شده تاریک هوا تقریبا  

 بود ام اندازه

 بیرون اتاق از کرد کمکم و نذاشت تنهام مارال هم شرایط این توی اینکه از خوشحال

 اومدم

 :گفت و زد سوتی دیدنم با مارال

 ...دختر شدی محشر_ 

 کرد هدایتم سالن سمت به و گذاشت کمرم پشت دستشو سپس

 :گفت لبخند با و شد بلند مبل روی از دیدنمون با صدرا

 جان؟ لیلی ای آماده_ 

 :داد ادامه صدرا که دادم تکان تٵیید معنای به سری معذب

 میکنیم حرکت خب،پس بسیار_ 

 گفتم و انداختم مارال به نگاهی
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 مگه؟ نمیای تو_ 

 :داد پاسخ مهربانی لحن با و زد تبسمی

 ...بگذره برین،خوش دعوتم،شما جایی امشب من نه_ 

 :گفتم و ورچیدم لب

 میگذشت خوس بیشتر مسلما   اومد می شد،اگه حیف_ 

 خارج خانه از صدرا همراه لباس بابت دوباره تشکر و مارال گرفتن آغوش به بعد

 ...شدیم

 شدیم خارج شهر از کردیم حرکت و شدم درشکه سوار ، صدرا کمک به

 میشد تر اشنا برام جاده ، میرفتیم پیش بیشتر چقدر هر

  میگرفت اوج قلبم ضربان لحظه به لحظه و

 و شدم بزرگ اونجا در بچگی از که ای ده به قراره که گنجید نمی هم ذهنم در حتی

 ... برم کردم تجربه رو عشق

 ...بشه پدربزرگش جانشین قراره عماد و!  باشه مرده بزرگ اقا که نمیشد باورم

 ...!!!هستن برادر مثل و دوست باهم عماد و صدرا که کنم تصور نمیتونستم حتی

 جلوی باره یک به نوجوانیم تا بچگی خاطرات مون کاهگلی ی خانه کنار از گذشتن با

 .... شد جاری چشمهام از اشک و کرد رخنه گلوم توی بغض ، گرفت جون دیدگانم

 به و ببینه رو اشکم از خیس صورت مبادا تا چرخوندم صدرا مخالفت سمت به سرمو

 ...ببره پی درونم آشوب

 ایستاد حرکت از درشکه عمارت به رسیدن با

 نداشتم رو عماد با رویارویی توان شرایط این توی ، شد تر دشوار برام کشیدن نفس
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 صدرا همراه نشناخته و ندیده کردم قبول چرا که فرستادم لعنت خودم به مدام دلم توی

 ...بیام مهمانی این به

 برگردونه شهر به رو من که بخوام صدرا از التماس با و بزنم زجه همینجا میخواست دلم

 و دیوونگیم بخاطره.بشم رسوا هم صدرا پیش اینکه از شدنم خرد داشتم،از بیم ولی ،

 ..نافرجامم عشق

 .... میداد رسیدنمون از خبر که صدرا صدای شنیدن با

 ...نشوندم لبم روی لبخندی بزور و کردم پاک اشکهامو عجز با

 :گفت و کرد دراز سمتم رو دستش صدرا

 جان لیلی کنم کمکت بذار_ 

 ...اومدم پایین درشکه از و گذاشتم مردونش و گرم دستهای توی  دستمو اکراه با

 :پرسید ای گرفته صدای با و شدم خیره روم روبه بزرگ عمارت به

 !اینجاست؟_ 

 درسته؟...باشکوهه و بزرگ خیلی... آره_ 

 ...برداشتم قدم عمارت سمت به صدرا ی شونه به شونه و دادم تکان تایید معنای به سری

 :میگفتم سخن خودم با دلم توی برمیداشتم که گامی هر با

 کسیه همون بشی رو روبه باهاش دقیقه چند تا قراره که مردی این... لیلی باش آروم_ 

 که بود این تقدیرت...شد پدرعزیزت مرگ و بدبختیت بانی و باعث بزرگش پدر با که

 بشی رو روبه باهاش شرایطی چنین توی

 ... کنی فراموش بدهاشو و بلرزه قلبت دوباره دیدنش با مبادا ، باش مسلط خودت به پس



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 124 

 

 گذاشتی قدم راه این تو که حاال و باش قوی پس بگیری پدرتو مرگ و خودت انتقام باید تو

 ...باش مصمم اخرش تا

 

 

 《عماد》 

 ...!بود مرتب چیز همه انداختم ام وضع سر به نگاهی و ایستادم اینه جلوی

 نبودم خوشحال انقدر هیچوقت االن به تا ، لیلی رفتن بعد

  نمیرفت بیرون سرم از لیلی فکر لحظه یک حتی امروز از

 هر به و بگردم لیلی دنبال که شده این وقت ، میرسیدم هام خواسته به داشتم که حاال

 !!! برگردونمش خودم کنار شده که قیمتی

 بست نقش لبم روی لبخندی ذهنم به افکار این هجوم با

 ...شدم لذت غرق فکر این با و ، کردم تجسم خودم کنار رو لیلی ای لحظه

 بفرماییدی با اومدم بیرون خیال فکرو از میخورد اتاق در به پی در پی که هایی تقه با

 اومد داخل بزرگ خانم و شد باز اتاق در گفتم که

 به ی دیگه موقع هر از رنجورتر و رنگ بی اش چهره،بود تنش سیاه لباس هم هنوز

 رسید می نظر

 نداد اجازه و کرد بزرگ خودش فرزند مثل منو بزرگ ،خانم مادرم و پدر فوت بعد

 کنم حس رو کمبودی

 .بود عزیز برام دلیل همین به
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 لبخند که نشوندم دستش پشت ای بوسه احترام با و شدم خم،رفتم سمتش به و زدم لبخندی

 گفت تبریک بهم رفته تحلیل باصدایی و زد جونی نیمه

 .بنشینه تخت کنار صندلی روی خواستم ازش و کردم تشکر ازش لبخند همون با

 که افتاده اتفاقی فهمیدم شد ام خیره مردد نگاهی با و سکوت توی  نشست صندلی روی

 پریشونه اینطور

 :پرسیدم و کردم دستی پیش ، بگه چیزی و بازکنه لب اینکه از قبل پس

 نظرمیاین به مضطرب! اومده؟ پیش مشکلی بزرگ خانم_ 

 :زد لب تردید با باالخره و کرد دست دست کمی

 عالقه بهت دختر اون!  همسرته که انگار نه انگار! نمیکنی؟ توجه تیام به چرا پسرم_ 

 آرامش به میتونه شکنار در تو حضور فقط شرایط این توی...عزیزی براش و داره

  میکنی دوری ازش مدام تو ولی... گردونه برش

 تیام یعنی!نمیکنی؟ رفتار باهاش زندگی شریک یک مثل عماد؟چرا چیه رفتارت دلیل

 بشی؟ ساالر خان بزرگ اقا جای قراره تو که بشنوه من زبان از باید

 خانم درپی پی سوالهای.نداشتم رو بزرگ خانم با بحث ی حوصله واقعا شرایط این توی

 پاسخ و دادم سوق موهام الی دستمو عصبی و کشیدم پوفی...میشد کالفگیم باعث بزرگ

 :دادم

 این راجب مفصل مراسم بعد بذارین نکنین شروع رو امشب خواهشا   بزرگ خانم_ 

 ...میکنیم صحبت موضوع

 :داد پاسخ و گرفت ازم نگاه دلخور
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 شمارو و بپاشه هم از زندگیتون میخوامنعزیزین، برام تیام هم و تو پسرم،هم باشه_ 

 مدارا پس دارم که آرزویی تنها االن شما خوشحالی و خوشبختی...ببینم دور هم از انقدر

 ...برسونید آرزوم به رو من و کنین

 .شد خارج اتاق از عجله با و کرد گرد عقب بهم توجه بی سپس

 از خوشی دل اینکه با،کردم فکر بزرگ خانم حرفهای به و رفتم راه اتاق توی دقیقه چند

 .ببینم ناراحت رو بزرگ خانم نمیخواست دلم ولی ، نداشتم تیام

 .کنم مدارا تیام با رو امشب یک گرفتم تصمیم بزرگ خانم دل شادی بخاطره پس

*** 

 با اما داشتم تردید بدم انجام میخواستم که کاری بابت کمی و ایستادم تیام اتاق در جلوی

 پشت تیام.رفتم داخل کشیدمو رو دستگیره ، زدن در بدون و  کشیدم عمیقی نفس حال این

 ... زدم صدا رو اسمش زدم تکیه بهش و بستم درو بود ایستاده پنجره کناره ، در به

 کرد سکوت ولی ، بده پاسخ تا منتظرشدم ثانیه چند

 مجبورم بزرگ خانم خوشحالی بخاطره که نمیشد باورم ، شدم عصبانی محلیاش کم از

 !!! بکشم رو بچه دختر این ناز

 شدم پیشمان گرفتم که تصمیمی از که نشد ام دقیقه چند هنوز

 :زدم لب بلند صدای تن با و زدم لگد در به اپ پشت با

 ...بریم پیشوازشون برای باید منتظرن ها مهمان ، حاضرشو_ 

 نداد پاسخی و ایستاد حرکت بی هم باز ولی

 اش زنده میکرد بهم که ای توجه بی بخاطره نبود،مسلما   کار در مراسمی امشب اگه

 نمیذاشتم
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  کردم مشت دستهامو عصبی

 کردن حالجی بدون و دادم دست از رو خودم کنترل که شدم کفری رفتارش از انقدر

 :اوردمش زبون ذهنم،به توی حرف

 به تورو اینکه به برسه چه بشم قدم هم باهات که نداری اینو لیاقت حتی جهنم،تو به_ 

 کنم معرفی همه به همسرم عنوان

 رفتم اتاق در سمت به بهش توجه بدون و زدم داری صدا پوزخند سپس

 .شد حلقه شکمم دور دستهاش نشست دستگیره روی دستم همینکه

 زدم نیشخندی و انداختم بلورینش دستهای به نگاهی

 : زد لب بود مشهود درونش بغض که صدایی با و چسبوند پشتم به سرشو

 ...نرو اینجا از ناراحت اینطوری... کردم اشتباه من ، منه تقصیر همش ببخشید_ 

 بدم عذابش زجرو شرایط این تویه نمیتونستم ، بود کافی برام افتاد کردن غلط به همینکه

 :گفتم خونسرد پس

 هیچوقت،میکنی توجهی بی همش، کنم دوری ازت که میکنی کاری خودت ، تیام ببین_ 

 ...برسم آرامش به کنارت نمیذاری و نمیکنی تمکینم میخوام من که اونطور

 :داد پاسخ و پرید حرفم بین ما

 کنم جبران میدم قول باتوعه ،حق عمادم آره... آره_ 

 :گفتم و زدم نیشخندی

 منتظرن همه که شو آماده برو االنم...کن جبران امشب پس ، کنیم تعریف و ببینیم باشه_ 

 نشوند گردنم گودی رو ای بوسه و کرد آزاد شکمم دور از دستشو

 کردم نگاهش و چرخیدم پا پاشنه رو
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 صندوقچه سمت به که درحالی و کرد پاک گونشو روی اشک  دست پشت با و زد لبخندی

 :زد لب میرفت لباسهاش ی

 میشم اماده االن کن صبر لحظه چند_ 

 شدم گرش نظاره سینه به دست و گفتم ای باشه

**** 

 بودن شده جمع سالن توی زیادی جمعیت.اومدم پایین ها پله ،از تیام دست به دست

  بذاریم قدم سالن به که بود مانده باقی پله چند

 بود همقدمم افتاده پایین سری با که تیام به لب زیر.شد جلب بهمون حضار اکثر ی توجه

 :گفتم

 بگو امد خوش و سالم همشون به لبخند با عزیز_ 

 کردم هدایتش جلو به و گذاشتم کمرش پشت دستمو که کرد اطاعت درنگ بی هم تیام

 رفتیم بودن نشسته هم کنار که شهربانی رئیس و تیمسار سمت به همه از اول

 لحن با متقابال که گفتم امد خوش و دادم دست تیسمار با ، لبم روی پوزخندی و نفرت با

 داد رو جوابم ابهتش پر

 که شدیم حضاران ی بقیه با پرسی احوال مشغول سپس و ایستادیم کنارشون لحظه چند

 طنین گوشم کنار ستمود عزیزترین صدای بندش پشت و نشست هام شونه روی دستی

 انداخت

 داداش میگم تبریک_ 

 ضربه پشتش به دستم با.کشیدمش آغوش در تعلل بی و سمتش برگشتم و زدم لبخندی

 :گفتم گوشش کنار و زدم
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 کجاست؟ هاتف پس... جان صدرا اومدی خوش_ 

 برم هاتف دنبال که نشد ، اومدم دوستانم از یکی با امشب من... میاد_ 

 شخصی قامت به نگاهم اش سرشونه روی از که بشم جدا ازش خواستم و زدم لبخندی

 افتاد اشنا

 اطرافم ی متوجه اصال ، شدم دیگه دنیایی وارد و شد حبس ام سینه توی نفس دیدنش با

  میزدم پلک مدام ناباور، فقط،نبودم

  کردم شک هم چشمهام به لحظه اون توی

 ... باشه من عشق ، لیلی همون روم روبه دختر که کنم باور نمیتونستم هیچجوره

 که صدرا به و اومدم خودم به میشد وارد هام شونه سر به که شدیدی های تکان با

 شدم خیره میزد صدا اسممو مضطرب

ی صدرا نفهمیدم که شدم زندگیم زن زیباترین ی چهره دیدن غرق انقدر  آغوشش از منو ک 

 !کرد جدا

 کشیدم موهام به دستی کالفه و گرفتم نفسی

 جان صدرا خوبم_ 

 میکرد پیدا سوق عشقم سمت به مدام نگاهم ولی میزدم حرف صدرا با

 دختر این که کنم اعالم همه به و ببوسمش کنم بغلش شلوغی این توی میخواست دلم

 ... منه عشق

 نبود کاری چنین برای مناسبی زمان االن که حیف ولی

 ...کنم دلتنگی رفع کمی اینطور و بشم خیره عشقم به دلتنگی با بودم مجبور دلیل همین به
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 به و اومدم خودم به دوباره کرد که ای خنده تک و ام شونه روی صدرا دست نشستن با

 ... گرفتم لیلی از نگاه اجبار

 لب و کرد متمایلش جلو به کمی گذاشت لیلی کمر پشت دستشو و زد لبخندی صدرا که

 :زد

 :گفت و کرد من به ای اشاره سپس و،عزیزم دوست ، جان لیلی... میکنم معرفی_ 

 عماد دوستم_ 

 :زد لب و کرد  بوداشاره ایستاده کنارم کمی فاصله با که تیام به سپس

 عزیز عماد همسر تیام بانو و_ 

 مبهم حس همه این بین،بودن باور قابل غیر برام شنیدم می و میدیدم امشب که چیزهایی

 میشد اکو سرم توی مدام سوال یک فقط

 !بزنم؟ حرفی نتونم و ببینم دوستم بهترین کنار رو لیلی باید شرایط این توی و االن چرا_ 

 نگاهمو اراده بی بهم حدش از بیش چسبیدن و بازوم ردو تیام دستهای شدن حلقه با

 گالیه و بزنه کنه،حرفی ریزی ابرو دیدنم با داشتم توقع ، دادم سوق لیلی سمت به دوباره

 .. کنه

 ...!!!بود بازوم دور تیام شده حلقه دستهای به خیره العمل عکس و حرف بی ولی

 رو بازوم شدت با اومده وجود به فضای به توجه بی نشه دلخور این از بیش اینکه برای

 .گرفتم فاصله ازش کمی و کردم آزاد تیام دست حصار از

 ...شد فرما حکم بینمون سنگینی سکوت یکباره به
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 پی میشد وضوح به تیام نگاه طرز از؛میکرد نگاهم محزون تیام و تلخ پوزخندی با لیلی

 روهم لیلی حتی و نداشت خبری لیلی منو عشق راجب  اینکه با ، برد بوهایی که برد

 !میکرد نگاه لیلی و من به خاصی طور یه بازهم ولی نمیشناخت

 اومدیم خودمون به کرد صدرا ای سرفه تک با

 :گفت من به رو لبخند با سپس و انداخت بهمون گذرایی نگاه صدرا

 !کنی؟ پذیرایی ازمون نمیخوای ، داداش مهمانیتم ناسالمتی_ 

 میکرد،کردم حمل رو جامش و شراب که ها خدمه از یکی به اشاره و کردم ی خنده تک

 :زدم لب تحکم با.اومد سمتم به عجله با که

 ...بریز شراب برامون_ 

 جام تا گرفت سمتمون به رو سینی و ریخت شراب همگی برای و گفت چشمی احترام با

 ...برداریم هارو

 این از بیشتر تا ، کنم لیلی درگیر نگاهمو کمتر کردم سعی.بودیم شراب نوشیدن مشغول

 میزد پوزخند و مینداخت بهم نگاهی نیم گاهی از هر هم لیلی نشم تیام شک دچار

 .اورد می درد به رو قلبم و بود ناسزا و ناگفته حرف هزار برابر پوزخندش همین

 :زد لب و ایستاد کنارم،شد پیدا جمعمون کنار تیمسار ی سروکله دقیقه چند از بعد

 ...بهتره ، جان عماد_ 

  کرد سکوت یکباره ولی

 لیلی.رسیدم لیلی به گرفتم که رو نگاهش رد...بود زده زل رو روبه به ، سمتش برگشتم

 صدرا پشت تقریبا  ؛برداشت عقب به قدمی و پرید رنگش یکباره به تیمسار، دیدن با هم

 شد پنهان
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  کرد بدل و رد لیلی و صدرا بین نگاهشو.شد اکو گوشم توی تیمسار پوزخند صدای

 میشناختم خوب رو صدرا... کنه بدی فکر صدرا و لیلی راجب تیمسار نمیخواست دلم

 به و... گذشته چیزهایی چه ما بین میدونه و داره یاد به خوب رو لیلی که بودم مطمئن

 ...نمیکنه نگاه بهش بد چشم

  شد راحت جهت همه از خیالم ها مسئله این به فکر با

 ...نمیکنه تهدیدش خطری هیچ و امنه صدرا کنار عشقم جای میدونستم

 :گفتم تیمسار روبه اسوده فکری با

 !داشتین؟ کاری من تیمسار؟با بله_ 

 لبخندی با رو لبش کنج پوزخند و گرفت صدرا و لیلی از نگاهشو ، صدام شنیدن با

 :گفت کرد جایگزین

 هرچه باید من و اومده پیش شهر در مشکلی ، کنیم شروع رو مراسم سریعتر بهتره_ 

 .برگردم سریعتر

 سپرده گوش حرفهامون به سکوت توی که رو تیام ،دست گفتم ای باشه رسمی و سرد

 ..رفتیم مجلس صدر سمت به تیمسار همراه و گرفتم بود

******* 

 بودن لیلی و صدرا نفرات اخرین. کردن رفتن قصد ها مهمان مجلس پایان بعد

 برای فقط هم بزرگ بود،خانم نزده حرفی هم کلمه یک حتی صدرا و لیلی اومدن بعد تیام

 .برگشت اتاقش به دوباره و کرد پیدا حضور جشن توی معرفی

 :گفت و گذاشت م شونه روی گرفت،دستشو قرار روم روبه صدرا

 جان عماد میگم تبریک بازم_ 
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 :زد لب اروم گوشم کنار گرفت آغوش در منو و زد لبخندی سپس

 ... مراقبشم نباش نگرانش ، هستم امانتیت مراقب ، راحت خیالت_ 

 :کردم زمزمه گوشش کنار متقابال   منم

 ...بدهکاری بهم توضیحات یکسری کنم فکر...شناختیش میدونستم_ 

 شدم جدا اݟوشش از سپس

 :دادم ادامه خنده با و زدم چشمکی

 دیدنت به میام دیگه روزه چند تا_ 

 داد تکان سری لبخند با هم صدرا

 : کرد باز لب باالخره ، میکرد نگاه تیام و من به پوزخند با زمان اون تا که لیلی

  عماد اقا بهتون میگم تبریک_ 

 گرفت اوج قلبم ضربان و گرفت فرا رو وجودم تمام آرامش حس با

 :دادم پاسخ و ریختم چشمهام توی داشتم م سینه توی ازش که عشقی تموم

 ...بانو متشکرم_ 

 بدرقه مشغول و نکردم توجهی ولی کردم حس خودم روی رو تیام چشمی زیر نگاه

 شدم لیلی و صدرا

 با رو اون لیلی و شد کنده هم وجودم از تیکه یه انگار عمارت محوطه از لیلی خروج با

 ...برد خودش

 نمیکردم درک تیمسارو از ترسش و صدرا کنار بودنش دلیل

 خودم از اوردم می بیاد که رو لیلی بدن لرزش تیمسارو پوزخند ، بود شده درگیر ذهنم

 میشدم متنفر
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 ...شده متحمل رو مصیبتی چه و کشیده سختی چقدر که بزنم حدس میتونستم

 میتونستم و داشتم اعتماد صدرا به. بود راحت کمی خیالم بود صدرا  کنار که االن ولی

 ...امنه لیلی جای

 میاوردم خودم کنار رو لیلی و میکردم دور خودم از طریقی به رو تیام سریعتر باید

 یکی روی که تیام به و فرستادم بیرون صدا با رو نفسی ، ذهنم به افکار این خطور با

 ...شدم خیره کرده کز مبلها از

 از گذشتن برای مناسبی زمان هم االن ولی کنم توجه بهش ای ذره حتی نمیخواست دلم

 نبود کنارش

 ...برسه فرا مناسبش زمان تا میکردم صبر باید

 کرد نگاهم و کرد بلند سر ، کرد حس خودش روی که رو نگاهم سنگینی

 کالفم و عصبی بیشتر کردناش بغض و رفتارش این،میکرد بیداد غم چشمهاش توی

 میکرد

 نیاوردم خودم روی به ولی دلگیره و ناراحت اینطور چی از میدونستم خوب

 دستهای و زدم زانو روش روبه.رفتم سمتش به و زدم لبخندی باطنیم میل رغم علی

 لب باشه همراه عشق با داشتم سعی که لحنی با و گرفتم انگشتهام حصار بین رو نحیفش

 :زدم

 !کرده؟ کز اینطور که ناراحته چی از من زیبای بانو_ 

 :داد پاسخ ضعیف صدایی با بالفاصله و دوخت چشم شدمون قفل دستهای به

 گرفته دلم کمی فقط ، نیست چیزی_ 

 ...بزرگ اقا جانشین من اینکه واسه نکنه! دلگیری؟ چی برای+ 
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 گذاشت لبم روی و کشید بیرون دستم از دستشو سریع

 شدی،میدونم بزرگ اقا جانشین تو که خوشحالم هم خیلی من ، نکن فکر اشتباه...نه...نه_ 

 ...برمیای مسئولیت این پس از خوب عادلی که

 گرفت ام خنده نگرانیش و حرف بیان طرز از

 در میدونستم بود،خوب اومده دستم خوبی به مشترک زندگی ماه چند این توی اخالقش

 ... نیفتم پس تا بگیرم پیش دست چطور مقابلش

 دستشو و زد جونی بی لبخند که کردم باز و بستم دور یک چشمهامو حرفش تأیید برای

  برداشت لبم روی از

 :زدم لب گوشش کنار،کردم متمایل سمتش به کمی خودمو و زدم لبخندی متقابال  

 !!!کنار به این!نگفتی بهم که تبریک_ 

 ...کنیم کارهایی یه باهم مراسم اتمام بعد بود قرار

 :دادم ادامه و زدم ای قهقهه گزید لب خجالت با و کشید کنار خودشو کمی

 ...منتظرم_ 

 

 《تیام》

 ...گشودم چشم صورتم روی خورشید نور مستقیم تابش با

 کردم ریز چشمهامو و گذاشتم پیشانیم روی دستمو

 های دکمه بود خیره بیرون به که بود،درحالی ایستاده پنجره روی روبه و بهم پشت عماد

 ...بست می رو پیراهنش
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 شدم دیدنش محو زدن پلک بدون

 داره دوستم عاشقانه که میرسوند باور این به منو میکرد که رفتارهایی با ، عماد گاهی

 ...اوقات گاهی و

 میکرد رخنه وجودم توی غم محلیاش کم به فکر با حتی

 به یکباره که...میکردم مرور رو گذشته و دیشب اتفاقات و بودم خیره تنومندش اندام به

  برگشت سمتم

 گفتم بخیر صبح عشوه با و زدم صورتم پهنای به لبخندی.کرد تالقی باهم نگاهمون

 ... کرد نگاهم خیره ، حرف بی ای لحظه

 نگاهش با که طوری ، بودن روح بی و سرد ، نداشتن رو دیشب درخشش چشمهاش

 ...بست یخ تنم تموم

 :داد پاسخ نگاهش از سردتر لحنی با سپس و کرد مکث کمی

 ...خوری غذا سالن بیا صبحانه صرف برای و بپوش بخیر،لباسهاتو توام صبح_ 

 تفاوت بی و سرد گذشته مثل و کرد عوض رنگ زود انداخت،چقدر چنگ گلوم به بغض

 !!!شد

 ...رفت اتاق در سمت به و گذشت تخت کنار از بهم توجه بی عماد

 ندونستم جایز رو شدن،تردید جاری م گونه روی محابا بی اتاق،اشکهام از خروجش بعد

 لباسهام پوشیدن مشغول و شدم بلند تخت روی از خیس چشمهایی و شکسته قلبی با پس

 ...شدم

 

 《عماد》
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 از.بدم ادامه بازی این به نمیتونستم این از بیشتر ، زدم بیرون مشترکمون اتاق از کالفه

 شدم قرار بی اوردنش بدست و داشتن برای قبل از بیشتر دیدم رو لیلی که دیشب

 مهره مثل و میکشیدم تیام با مشترکم زندگی از رهایی برای ای نقشه سریعتر هرچه باید

 ...آوردم می عمارت به و معرفی همسرم عنوان به رو لیلی و میزدم کنارش سوخته ای

 ...رفتم سابقم اتاق به تیام و بزرگ خانم به توجه بی ، صبحانه ازصرف بعد

 شده تر قرار بی بودم دیده رو لیلی که دیشب از ، میکردم مسئله این برای فکری باید

 نبود پذیر امکان برام دیگه تیام با مشترک زندگی تحمل و بودم

 .کنم تمرکز کردم سعی شدم خیره عمارت حیاط به و ایستادم اتاق پنجره کنار

 یک هرکدوم ولی کرد خطور ذهنم به فکر هزار و گذشت منوال همون به ی دقیقه چند

 .بود ممکن غیر و سخت انجامشون تقریبا   و داشتن ایرادی

 گذشته یکدفعه که.زدم بهشون چنگی دادمو سوق موهام الی دستمو و کشیدم پوفی کالفه

 خانوادش ، همسرش با مشترک زندگی از بودنش بدکاره بخاطره که افتادم هاتف مادر و

 .شد طرد ده همچنین و

 چشم از رو تیام میشه که راهی تنها و داره زیادی ی عالقه تیام به بزرگ خانم میدونستم

 ...همینه انداخت بزرگ خانم

 فراشم تجدید برای کسی و افته می ده اهالی همچنین و بزرگ خانم چشم از ، تیام اینطور

 ...نمیکنه اعتراضی

 .بست نقش لبم روی پوزخندی بود تیام انتظار در که ی آینده و موضوع این به فکر با

 از بهتر کس هیچ و میکردم پیدا کار این برای اعتماد قابل آدم یک سریعتر هرچه باید

 ...کنه کمکم نمیتونست شرایط این توی هاتف
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 ولی بودم دلگیر و عصبی کمی دیشب مراسم در نکردش پیدا حضور بخاطره اینکه با

 ...میرفتم سراغش به و میذاشتم کنار رو غرور باید

 شدم خارج اتاق از و زدم چنگ تخت روی از رو کتم عجله با

 شدم سوارش و اوردم بیرون اسطبل توی از رو اسبم

 ی کلبه سمت به و نکردم توجهی کنن همراهیم که کردن اسرار نگهبانها قدر هرچه

 ...تاختم هاتف جنگلی

 اومدم پایین اسب از کلبه به رسیدن با

 هاتف زدن صدا به شروع نفس یک و بستم کلبه پشت رو اسب ، همیشگیم عادت طبق

 کردم

 ژولیده حالتی با هاتف بعد ثانیه چند و شد بلند کلبه داخل از خفیفی های سرفه صدای که

 کرد باز درو

 .بردم خرابش حال به پی دیدنش با

 !بود بیماریش ، مراسم به دیشبش نیومدن دلیل پس

 :گفتم و گذاشتم کنار رو دلخوری

 !؟پسر شده چت باز ، هاتف نده بد خدا سالم_ 

 داره نگه باز کامال   چشمهاشو نداشت اینو توان که بود حال بی انقدر

 :داد پاسخ زمخت صدایی با و زد جونی نیمه لبخند حال اون با ولی

 داخل بیا ، نیست چیزی ، داداش اومدی خوش_ 

 کرد باز برام رو راه و زد تکیه در به

 ...اومد سرم پشت خوران تلوتلو هاتف که رفتم داخل و گذشتم کنارش از
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 :ز لب وقفه بی و نشست کنارم هم هاتف که نشستم چوبی تخت روی

له دیشب بابت اومدی اگه_   وهللا به بودم ناخوش... بنداز روزم حالو به نگاه یه...کنی گ 

 :دادم پاسخ و دادم تکان نفی معنای به سری

 اومدم ای دیگه کار برای راستش ، داداش نداره مورد_ 

 :گفتم مقدمه بی که کرد نگاهم سوالی

 ...ولی بیارمش عمارت به همسرم عنوان به برگشته،میخوام لیلی_ 

 :گفت و پرید حرفم بین هاتف

 بشه تمام فراقشون قراره ماهم ی قصه مجنون و لیلی باالخره پس ، سالمتی به خب_ 

 ...برسن هم به و

  زدم پوزخندی

 هاتف دارم احتیاج کمکت بشم،به خالص تیام شر از جوری یک باید قبلش_ 

 زد زل بهم متعجب

 بزن حرف بشی؟واضح خالص شرش از میخوای که چی یعنی! ؟ کمکی چه+ 

 :گفتم و ایستادم هاتف به پشت ، شدم بلند تخت روی از کالفه

 مخالفت بیشتر و بزرگه اقا لیلی منو جدایی و مشکالت این تمام مسبب که میدونی_ 

 .بود تیام بخاطره هاش

 ... سد   یک ما عشق بین تیام ، برسیم هم به نمیتونیم لیلی منو تیام وجود با

 ازت زیادی کار...بشکنم درهم رو سد این مجبورم عشقم به رسیدن برای هم من و

 ...کن پیدا برام اعتماد قابل آدم یک فقط ، نمیخوام

 دادم بیرون صدا با رو نفسم ، م شونه روی هاتف دست گرفتن قرار با
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 :زد لب که

 میکنم گوشزد بهت هم این قبلش ولی میکنم کارو این رفاقتمون بخاطره ، عماد باشه_ 

 ... میکنی بزرگی اشتباه داری که

 باهاش کارو این نمیاد خوش خدارو نداره و نداشته ماجرا این توی نقشی هیچ همسرت

 ...کنی

 :دادم پاسخ و گذاشتم دستش روی دستمو

 اینطور رو اش آینده و کنه کاری چنین لیلی با بزرگ اقا که اومد نمی خوش هم خدارو_ 

 ...کنه تباه

 و پیشت میفرستم رو اعتمادم قابل های آدم از یکی خودته،من با خب،تصمیم بسیار+ 

 ...نمیکنم مداخله دیگه هم بعدش

 ...زدم بیرون کلبه از خوشحالی با ، هاتف با بحث کلی از بعد

 سراغم بیاد کرده انتخابش هاتف که فردی اون تا میموندم منتظر باید فقط االن

 ، دوری سال چند بعد قراره اینکه فکر حتی ، گنجیدم نمی خودم پوست توی شادی از

 ...آورد می وجد به منو بشم یکی لیلی با دوباره

 کنم استراحت کمی تا رفتم اتاقم سمت به راست یک عمارت به رسیدن از بعد

 دو رو آرامشم ساعته چند خواب یک ، بود شده راحت کمی لیلی بابت از خیالم که حاال

 ...میکرد چندان

 

 《لیلی 》
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 در همسرش عنوان به که ، عماد کنار بچه دختر اون دیدن و اونشب ماجرای از بعد

  داشت حضور مراسم

 بچه دختر اون به رو عشقمون و من ، عماد که نمیشد باورم هیچ. بودم عصبی و کالفه

 ...کرده بدبخت منو بخاطرش و داد ترجیح

  شد باز حیاط در که بودم خونه کوچک حیاط توی زدن قدم مشغول عصبی

 و زد لبخندی دیدنم با شد حیاط وارد پر دستی با صدرا ، شد کشیده در سمت به نگاهم

 کرد سالم

 ...اومد می دیدنم به بیشتر و بود شده تر مهربون عجیب روزها این

 یکباره به قلبم و میکرد پیدا سوق صدرا سمت به ای لحظه ، فکرم که میشد شبی چند

  میگرفت اوج ضربانش

 که میگرفت فرا رو وجودم سراسر عجیبی حس صورتش تجسم حتی یا دیدنش با گاهی

  نبودم اومدنش وجود به از راضی چندان

 ...اومدم خودم به صورتم جلوی دستی های تکان با

 دوختم چشم میکرد نگاهم خندون که صدرا به و دادم تکان سری

 : کرد باز هم از لب و انداخت باال ابرویی

 ؟ خوبه حالت! ؟ کجاست حواست! دختر؟ کجایی_ 

 ؟ صدرا اقا خوبی شما تشکر ، بله بله+ 

 خریدهای به ای اشاره سپس،داد تکان تأیید معنای به سری و شد تر رنگ پر لبخندش

 : گفت و کرد دستش توی

 برات کردم خرید کمی_ 
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 ...کردم هدایتش خونه داخل سمت به و کردم تشکری

 به ذهنم لحظه هر رفتنش بعد.کرد رفتن عزم سپس و موند کنارم رو ساعتی چند صدرا

  میکشید رپ سمتش

 میداد آزارم و میکرد کالفم بیشتر بود اومده سراغم به روزها این که حسی

 و گنگ برام حاالت این و کنم سرکوب رو سرکش حس این نمیتونستم وج هیچ به ولی

 ... بود عجیب

 

********* 

 《تیام》

 و میکرد ام کالفه عماد های محلی کم ، میگذشت مراسم شب ماجرای از روزی چند

  بود اورده ستوه به منو

 بود عصبی و ناراحت بود شده موضوع این متوجه وضوح به که بزرگم خانم

  نمیکرد عوض برام رو چیزی کردن فکر ساعتها و تاریک اتاق توی موندن

 بود شده تنگ پیش ماه چند شاداب   تیام برای دلم

 توی ، بگذرونم خوش غصه و غم از فارغ کمی که کردم راضی رو دلم امروز باالخره

 لذت اطرافم هوای و طبعیت از و بنشینم باغ بار پر درختان زیر ، بدوم عمارت باغ

 ببرم

 ... چرخوندم چشم سوگل دنبال به رفتم مطبخ سمت به و پوشیدم راحتی لباس
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 من خدمه عنوان به رو اون بزرگ اقا که ، بود سوگل ترینشون سن کم ها خدمه توی

 از ولی... میبردمش همراهم جا همه که بودم صمیمی باهاش انقدر ، بود کرده انتخاب

 ...نرفتم سراغش به دیگه کردم ازدواج که زمانی

 باصدایی.بود برنج کردن پاک مشغول و بود نشسته سکو روی که افتاد سوگل به چشمم

 سینی دیدنم با ، کرد بلند سر که زدم صدا رو اسمش میکرد بیداد درونش ذوق و شور که

 : زد لب خوشحالی با و شد بلند سکو روی از گذاشت کنار رو

 ؟ شمایین جان خانم وای_ 

 ها خدمه ی بقیه بین از عجله با بیاد سمتم به که کردم اشاره و دادم تکان سر لبخند با

 ...گذشت

 ...ایستاد روم روبه

 : گفتم وقفه بی و شدم خیره بود مشهود درونشون خوشحالی برق که چشمهاش به

 ؟ میکنی همراهیم ، بگذرونیم خوش باهم ها قدیم یاد به اومدم امروز_ 

 : گفت و داد تکان تٵیید معنی به سرشو هم پشت

 ...میام که البته ، جان خانم خدامه از من_ 

 ...کن عجله پس باشه+ 

 ...اومد بیرون مطبخ از همراهم مباشرش از گرفتن اجازه از بعد و گفت چشمی سوگل

 ...برداشتیم گام باغ سمت به هم ی شونه به شونه و گرفتم دستشو

 ...آورد می یاد به رو گذشته خاطرات و میکرد دلتنگی ابراز مدام سوگل

 باغ ی محوطه توی رو ساعتی چند.میزدم لبخند هرازگاهی و میسپردم گوش هم من

 گذروندیم
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 که طوری.آورد می وجد به منو باغ طراوت و سرسبزی و زده شکوفه درختان دیدن

 کردم زندگی شاد رو ساعتی چند دقدقه بی و بردم یاد از رو نگرانیم و غم تموم

 و گشت کمی از بعد.میرفت تاریکی به رو هوام، رفتم باغ انتهای سمت به سوگل همراه

  کرد دویدن هوای گذار،دلم

 کنم باز لب اینکه از قبل و ایستاد کنارم هم سوگل که ایستادم پرتقال بزرگ درخت کنار

 : گفت و کرد دستی پیش ،

 برگردیم بهتره ، کرده غروب وقته خیلی خورشید جان خانم_ 

 : دادم پاسخ و دادم تکان سر

 !؟ میرسه زودتر کی ببینیم ، بدیم مسابقه عمارت تا اینجا از فقط ، باشه_ 

 ...خانم ولی+ 

 : گفتم جدیت با و انداختم بهش نگاهی نیم بیاره زبون به حرفشو ی ادامه اینکه از قبل

 آروم دلخوشیم بخاطره نمیخوام.بدیم مسابقه عادالنه باید درضمن... نیار نه حرفم روی_ 

 ...بشی برنده تا کن تالش توانت حد در ب دَوی

 ... خانم چشم+

 ...کردیم دویدن به شروع دو هر ، من شمارش با و گفتم ای خوبه

 ... بودم جلوتر سوگل از من مسیر طول در

 دهنم داخل به معدم محتویات تموم کردم حس ، یکدفعه که رسیدم باغ ورودی نزدیک

 ... آورده هجوم

 ...زدم تکیه کنارم های نرده به و ایستادم حرکت از

 ... نشد بهتره حالم ولی
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 ...بریزه بیرون دهنم از معدم محتویات بود ممکن لحظه هر

  کردم زدن عق به شروع و شدم خم

 ... ایستاد کنارم میزد نفس نفس که حالی در سوگل

 : زد لب گرفته صدایی با و

 ...خانم... بودین خوب که شما!؟ یدفعه شد چتون... جان خانم... بکشه منو خدا وای_ 

 ایستادم صاف مشقت با و ، گذاشتم سوگل ی شونه روی و بردم باال رمق بی دستمو

 کردم اکتفا... نیست چیزی:  گفتن به ولی ، نداشت تعریفی زیاد حالم اینکه با

 : زد لب مضطرب لحنی با سوگل

 الکانی دکتر دنبال میرم خودم و عمارت میبرمتون االن ، جان خانم نه_ 

 : زدم تشر بهش و انداختم بهش نگاهی چشم ی گوشه از

 ...خوبم که گفتم_ 

 نزد حرفی اصلی عمارت  به رسیدن تا دیگه و داد تکان سر ترس با

 رفتم باال ها پله از سوگل کمک به

 این با منو هاش خدمه یا بزرگ خانم مبادا که میکردم نگاه اطراف به اضطراب با مدام

  ببینن روز حالو

 ... کنه ترحم بهم کسی نمیخواستم

 بندش پشت و شد اکو سالن توی هایی قدم صدای بردم اتاق در سمت دستمو همینکه ولی

  کرد میخکوبم بزرگ خانم صدای

 ...کنم صحبت موضوعی درباره باهات میخوام ، تیام_ 
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 بی لبخندی ایستادم صاف و زدم کنار عجله با بود شده رمقم بی بدن ستون که رو سوگل

 : دادم پاسخ و نشوندم لبم روی جون

 ...بزر خانم چشم_ 

 بیوفتم زمین روی اینکه از قبل ولی بردم یاد از رو حرفم ی ادامه ، سرم رفتن گیج با

  شد ام ناجی سوگل

 نداشتم دادن پاسخ توان ، اینبار ولی زد صدا رو اسمم بغض صدایی با دوباره

 رسید گوشم به نزدیک فاصله از بزرگ خانم صدای

 ؟ اومده سرش بالیی چه!؟ شده چش تیام_ 

 ... شد بد حالشون یدفعه ، بزرگ خانم نمیدونم بخدا+ 

 انداخت طنین سالن توی بزرگ خانم صدای دوباره و شد سکوت لحظه چند

 ...کنه خبر رو دکتر نگهبانا از یکی بگم تا اتاقش توی ببرش ، خب بسیار_ 

 بزرگ خانم چشم+

 توی دکتر اومدن تا مدت تموم.کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق وارد سوگل کمک به

 بودم خلسه

 ...!رفت و کرد م معاینه و اومد کی دکتر نفهمیدم

 ...اومدم خودم به بزرگ خانم زدنهای صدا با که گذشت چقدر نفهمیدم

 لبخندش بازم چشمهای دیدن با.زدم زل بزرگ خانم خندون صورت به و گشودم چشم

 :گفت و شد تر عمیق

 انشاهللا...میگم تبریک ، میرسم هم آرزوم اخرین به دارم باالخره... دخترم ممنونم ازت_ 

 ...باشه قدم خوش
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 : دادم پاسخ رفته تحلیل صدای با و کردم باز هم از خشکیدمو های لب حیرت با

 !؟ بزرگ خانم چیه منظورتون_ 

 داد جواب میگرفت دستاش توی دستمو که همینجوری و زد بهم دلنشینی لبخند

 !دخترم بارداری.. میبینم عمادمو ی بچه دارم باالخره_ 

 توی رو باردار ی کلمه چندبار..نمیشد باز این از بیشتر چشمام..ایستاد قلبم کردم حس

 ..کردم تکرار ذهنم

 بودم؟ باردار من..باردار... باردار...باردار

 صدای با که میکردم نگاه رو بزرگ خانوم زده بهت بودمو داده دست از درکمو قدرت

 بینشون که شوقی و شور به خیره اومدمو خودم به عمارت زن   خدمتکارای شاد   ی هلهله

 کردم زمزمه خودم با بود

 ام؟ حامله من عماد؟ و من ی بچه_ 

 رو شده خورد مغزیجات شیرو از پر لیوانی خدمه از یکی و کرد اشاره بزرگ خانوم

 ..آورد سمتم به

 ..بردارن سرم از دست تا خوردم قلوپ چند زور به

 !میچرخید ذهنم توی جمله یه

 میده؟ نشون العملی عکس چه عماد یعنی

 توی جدیدی موجوده وجوده با حاال بود تفاوت بی و سرد من به نسبت انقدر که عمادی

 میشه؟ خوشحال زندگیمون

سای   صدای   با  ..ایستادن کناری و خوابید خدمه ی همهمه عماد ر 

 شد نمایان در چارچوب   میون پرسید سوال که همینجوری عماد قامت شد باز در
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 نبود؟ عمارت ورودی کسی چرا خبره؟ چه اینجا_ 

 !شد متعجب اتاق شلوغی   و بزرگ خانوم تخت روی من دیدن با

 شوقی از پر لبخند   با و تخت نزدیکی تا کشوندش و گرفت دستشو و شد بلند بزرگ خانوم

 :گفت بهش

 تیام..اومد تو از بعد خانوادمون وارث   باالخره..میگم تبریک عزیزم.. پسرم عماد_  

 .. بارداره

 داد ادامه بود نگاهم میخ   نگاه ش و بود زده خشکش که عمادی به توجه بی بزرگ خانوم

 نتیجه بود آرزوش.. میشد سهیم خوشحالی این توی و بود زنده هم آقابزرگ کاشکی_ 

 ..ببینه اشو

 ..نشنیدم و بزرگ خانوم حرفای دیگه

س بی انقدر عماد نگاه    چیزی تا میکردم نگاهش بودمو شده چشم فقط که بود گنگ و ح 

 ..بیارم در سر احساساتش از

 

 《 عماد 》

 تا کردم ریزی برنامه من که زمانی درست!اس حامله تیام نمیشد باورم!!نمیشد باورم

 میشد؟ حامله باید کنم حذف رو تیام و خودم پیش   برگردونم رو لیلی

س بی  ..بودم شده ح 

سی هیچ!ناراحت نه میشم پدر دارم اینکه از بودم خوشحال نه  تموم بچه این...نداشتم ح 

 !بود زده بهم رو معادالتم
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 ..میکرد نگاهم منتظر بزرگ خانوم

 ..بزنم بهشون لبخندی زور به حتی شده هرطور کردم سعی کردمو جور و جمع خودمو

 براتون.. میشید دار بچه دارید فهمیدید تازه دوتاییتون..  خانومت پیش بشین پسرم عماد_ 

 ..هم با بزنید حرف پیشش بشین داره تازگی

 !شدن خارج اتاق از همشون خدمه به ای اشاره با و

 ..گرفتم دستام توی سرمو نشستمو تخت روی بزرگ خانوم رفتن با

 تیام؟ از بچه بچه؟..بود مصیبتی چه دیگه این

 ..سمتش برگشتم کشیدمو ای کالفه پوف

 داشت استرس وقتی همیشه..میکرد بازی دستش انگشتای با داشت و بود پایین سرش

 ..میکرد رو اینکار

 داری؟ استرس چرا_ 

 داد پاسخ آروم و کرد نگاهم چشمی زیر

 ..اوممم_ 

ن داشت ن م   گفتم عصبی و سریع که میکرد م 

 ؟ نه یا میزنی حرفتو_ 

 داد جواب عجله با و بست چشماشو

 !باشی نداشته دوستش و نخوای رو بچه میترسیدم_ 

 دادم جواب محکم برم بیرون اتاق از تا میشدم بلند از که همینجور زدمو پوزخندی

 !!! نه رو باشی مادرش تو که ای بچه ولی دارم دوست که بچه_ 

 ...میکردم یکاری باید...اومدم بیرون اتاق از نگاهش بُهت   به نسبت بیخیال و
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 ! بود بسته زندگیم از بیرون به تیام انداختن برای پامو و دست بچه این

 طرف اون و طرف این َسرکنده مرغ   مثل من و بود گذشته تیام بارداری   خبر   از روز دو

 !اول ی خونه به میرسیدم دوباره آخرش ولی ببرم پیش از کاری تا میرفتم

 !نرفتم تیام اتاق سمت بارم یک روز دو این توی

گوشی   حرفای از  !ریختنه اشک درحال همش که فهمیدم زنک خاله های خدمه در 

 !اولشه تازه این خانوم تیام!هه

 من دلتنگی   تقاص..کشیده لیلی که هایی سختی تقاص.. بدی باید رو لیلی از جداییم تقاص  

 ..براش

 !!بدی باید تو اینارو ی همه تقاص

 باشه بلد که کسی به داشتم نیاز شدن آروم برای برهم درهم فکرای همه این از خسته

 !کنه رام منو

 !لیلی جز نبود کسی اون و..کنه آروم طه*راب توی وجودمو وحشی   خوی   باشه بلد

 ..من خواستنی   لیلی  

 اسبمو دادم دستور مراد به اومدمو بیرون عمارت داخل کارم اتاق از آنی حرکت   توی

 !کنه آماده

 !!کجاست من لیلی   ببینم تا صدرا عمارت میرسوندم خودمو و میتاختم شهر خوده تا باید

 فکر احمق تیام   اون و مسئله این راجع میتونستم بهتر شد کمتر خواستنم تَب   اینکه از بعد

 !کنم

 ..شدم اسب سوار   رفتمو پایین عمارت های پله از

 ..شدم خارج باغ از دادمو تکون نگهبان برای سری



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 151 

 

 ..لیلی پیش میرفتم داشتم..میکردم پرواز ابرها روی انگار

 ی قصه برام گوشم زیر   که ظریفش صدای بودمو بدنش عطر   عاشق   که دختری

 ..میکرد تعریف دلدادگیشو

 ..!من عشق   میام دارم لیلی

 

 《 تیام 》

 ولی نمیرفت پایین گلوم از هیچی...بودم کرده حبس اتاقم توی خودمو که بود روز دو  

 ..میخوردم چندلقمه بزرگ خانوم زور به

 من که ای بچه نه ولی داره دوست بچه گفت...میچرخید سرم توی عماد حرف همش

 !مادرشم

 ..داشت برام گنگی شخصیت عماد

 ترین منفور من انگار میکرد برخورد باهام جوری روز یه و بود خوب باهام روز یه

 ..زندگیشم موجود  

 .شد وارد میوه سینی با سوگل و زدن در که بودم غرق رفتارش و عماد فکر توی

 بیرون ببرش بخورم نمیتونم اصال سوگل_ 

 بشه؟ خوشگل بچت بخوری سیب دونه یه روزی باید گفت بزرگ خانوم رفته یادت_ 

 گفتم خودم با زدمو پوزخندی

 کرد؟ دَوا ازم رو دردی خوشگلی ولی خوشگلم منم میگفتن چی؟ که بشه خوشگل_ 

 باشم؟ خوشحال االن شد باعث خوشگلی
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  تختم بغل میز روی گذاشت رو سینی

 ..پاهاش روی گذاشتم سرمو خودم و تخت روی نشوندمش گرفتمو دستشو

 مرحم همیشه..دلم درد   برای بود شنوا گوش همیشه که هام بچگی همبازی   پاهای روی

 ..زخمام برای میشد

 پسر؟ یا میشه دختر بچه نظرت به سوگل_ 

 داد جوابمو نمکینی لبخند با

 باشه سالم اول_ 

 !چی به سوگل میکردمو فکر چی به من..بگم جوابش در نداشتم چیزی

 اش حامله زن   نبود مهم براش اینکه از...عماد تفاوتی بی همه این از..بود شکسته قلبم

 اس؟ زنده خوبه؟اصال میکشه؟حالش چی

 نه منو نه!نمیخواد منو عماد بودم فهمیده..زد حلقه چشمام توی اشک دوباره فکر این با

 !!!بچمو

 بچمو؟

 میشم؟ مادر دارم که کردم قبول باالخره یعنی

 ..میشم مادر دارم آره..چکید اشک ی قطره اولین

 ..بود شده قاطی هم با هام حس تمام

 ..هام دخترونه کوچیک دنیای... هام زنانه... هام مادرانه

 !نمیشدم حیض وقت هیچ کاشکی میکنم فکر وقتا بعضی

 !نداشتم هم ای بچه و نبودم عماد زن   االن من شاید نمیوفتاد اتفاق من حیض اولین اگه آره

 ..زدم ه ق سوگل بغل  توی چقدر..بارید چشمام از اشک چقدر نفهمیدم
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 ..برداشتم پاهاش روی از سرمو آروم شد تموم هام گریه که خوب

 گرفت جلوم قرمزی سیب سوگل زدم که شرمگینی لبخند با

 ..کوچولو مامان بسه گیری آبغوره_ 

 ..قشنگی لفظ چه...کوچولو" مامان"

 دست بهم مطبوعی حس ام بچه یه کوچولوی مامان من اینکه فکره با بستمو چشمامو

 ..داد

 دوستش پدرش هرچند..بود کوچولو ام بچه خیلی هرچند..گذاشتم شکمم روی دستمو

 !نداشت

 ..بود من به امیدش..بود من ی بچه کوچولو این ولی

 ..زدم لبخند میکنه رشد وجودم توی داره انسان یه که فکر این با

 !داشت جدید کوچولوی این زندگی روی زیادی تاثیره من حال   بودن خوب

 !نشه من مثل طالع ش که امیدوارم فقط

 که بکشم لُپ شو اومدم..کرد نگاهم متعجب سوگل عمیقم لبخند و صورتم ناگهانی تغییر از

 کوبید اتاقمو در شدت با کسی

 کرد بازش و در سمت رفت زودتر سوگل..شدم بلند اج از ترسیدمو

 گفت زده هول میزد نفس نفس که حالی در خدمه از یکی

 ..نیست خوب حالش خان پایین بیاین خانوم_ 

 !بود جدید واسم کنن صداش خان اینکه میگه؟از و خان؟عماد

 پرسیدم ترسیده

 خبره؟ چه شده؟ چیش عماد_ 
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 !پایین میوفتن اسب از راه بین شهر میرفتن داشتن اینکه مثل_ 

 صورتم توی زدم

 چطوره؟ حالش خوبه؟ االن واآی_ 

 !پایین انداخت نگاهشو خدمتکار

 نمیده؟ جواب چی یعنی

 باشه؟ بد خیلی حالش نکنه..جوشید سرکه و سیر مثل دلم

 !بیرون رفتم کردمو عوض داد سوگل که بلندی لباس با رو خوابم مخصوص لباس سریع

 ..میومد شلوغی و غلغله صدای پایین از

 ..شدم نگرانش..بودم گرفته استرس..میزد تند تند قلبم

 بودن مصنوعی بوی توجهاتش ی همه..نکرد تمحب بهم وقت هیچ عماد درسته

 ..میفهمیدم خوب اینو..میداد

 ..بودن شده جمع عماد دور   نفر چند..اومدم پایین پله آخرین از

 ..بود رفته حال از مبل روی کناری بزرگ خانوم.. میکردن گریه خدمتکار های زن

 شده؟ چطور عماد مگه خدایا

 ..ببینمش نمیداد اجازه بود دورش که جمعیتی

 خون در غرق عماد و روبروم ی صحنه دیدن با،زدم کنار رو ها زن و جلوتر رفتم

 ..شد شل پاهام

 ...نفهمیدم هیچی دیگ و رفت گیج سرم

 باز چشمامو صورتم روی شد پاشیده که آبی قطره چند و دماغم زیر   گالب بوی حس با

 ..کردم
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 ..میداد ماساژ هامو شونه سوگل بودمو نشسته بزرگ خانوم کنار  

 ..نبود سالن توی کسی و بود شده تر خلوت

 ..چشمم جلوی میومد دیدمش که ای صحنه اولین همش

 ..بود کرده سرخ سفیدشم لباس و بود افتاده راه پیشونیش کنار از خون

 ..گرفتم سراغشو و پاشدم جا از سریع عماد فکر   با

 ..!داخلش بود نزاشته پاشو بود شب چند که اتاقی همون!خودمون اتاق بردنش فهمیدم

 ..میکردم ضعف احساس هنوز..رفتم باال ها پله از سوگل کمک به آهسته

 ..بود پیشش دکتر..اتاق داخل رفتم آهسته

 ..بود پاهاش از یکی بستن حال در دکتر و بودن بسته رو سرش

 کردم تر زبونم با لبامو و جلوتر رفتم

 دکتر؟ چطوره حالش_ 

 هوشیاریش میزان ببینم تا هستم اومدنش بهوش زمان تا..  شکستن پاش و سر..بهتره_ 

 .چقدره بشه بیدار اینکه از بعد

 کنه؟ استراحت باید روز چند_ 

 اس بسته پاش هفته سه_ 

 اگه دخترم هیچ که باشه خورده جوش استخوانش اگه و میکنیم بازش هفته سه از بعد

 !بمونه گچ توی باید دوباره باشه نشده

 ..کردم تشکر ازش دادمو تکون سرمو

 ..بود مظلوم خواب توی چقدر..نشستم عماد تخت ی لبه

 ..نبود نفرتش از پر و تفاوت بی نگاه   اون از خبری خواب توی
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بر   ریش   تَه..کشیدم اش گونه روی آروم دستمو  ..برد دلمو اش مردونه ز 

 نثارم تفاوتیشو بی روز هر اگه میشد میکرد؟چی برخورد تر لطیف من با اگه میشد چی

 !!نمیکرد

 ..کشیدم اش چونه تا پیشونیش از رو ام اشاره انگشت  

 !بود جذاب واقعا مرد یه عنوان به!متناسب چی همه...بود تراش خوش واقعا صورتش

 ..کشیدم پایینش لب   روی آروم انگشتمو

ی که بستم دل بهش ک ی  من؟ آرزوی نهایت   شد مرد این نفهمیدم؟ک 

ش به نگاهم  ..کشیده درد خیلی حتما...رفت هم توی اخمام..افتاد سر 

 نمیکرد؟ مراقبت خودش از نبود؟چرا خودش به حواسش چرا آخه

 ..کرد جلب سمتشون به توجهمو لباش دوباره

 ..تر پایین و پایین رفت سرم کم کم..شدم لباش ی خیره

 بود؟ اشتباه شوهرم لبای از بوسه یه خواستن

 !نمیخواد منو بود مشخص رفتارش از هرچند که شوهری

 ...پروندم جا از بدنم زیر   بدنش تکون که کردم لبش با مماس لبمو و دریا به زدم رو دل

 ..کردم نگاه بازش نیمه چشمای توی حیرت از شده درشت چشمای با

 همینجوری  و نشست پیشونیش روی غلیظی اخم   صورتامون نزدیک ی فاصله دیدن   با

 سرش به دستشم بچسبه تخت تاج و بگیره فاصله ازم تا میداد تکون رو اش تنه نیم که

 ..بست چشماشو درد از و گرفت

 ..دادم قورت دهنمو آب

 !داشتم شومی نیّت چه نفهمیده اینکه مثل
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 رفتم شدمو بلند جا از سریع درد از مانندش ناله صدای با که کشیدم راحتی نفس اوفففف

 ..دکتر دنبال

 من که بودن عماد حال راجع صحبت حال   در پایین پذیرایی داخل بزرگ خانوم و دکتر

 ..نزدیکشون رسوندم سریع خودمو

 ..بودم اومده پایین تند تند رو ها پله که بس از!بودم افتاده نفس نفس به

 شد بیدار.. اومد هوش به دکتر.. دکتر_ 

 پیش بره تا شد بلند جاش از سریع دکتر و گفت لب زیر   شکری رو خدا بزرگ خانوم

 ..عماد

 کرد میخکوبم جا سر   بزرگ خانوم تحکم از پر صدای که برم سرش پشت اومدم

 شکمت توی رو خاندان و خانواده بعدی وارث داری رفته یادت ای؟ حامله رفته یادت_ 

 میای؟اگه پایین ها پله از مالحظه بی اینجوری بعد بشه؟ متولد تا میکنی داری نگه

 نمیکنی؟ احتیاط چرا چی؟ میوفتاد بچه برای اتفاقی هاگ چی؟ میوفتادی

 ...بودم ترسیده..شدم جمع خودم توی سنگین لحن با سرزنش همه این از

 .. میکرد برخورد باهام اینجوری بزرگ خانوم که بود ای دفعه اولین

 ..بود کرده نگرانم عماد بد   حال   طرفی از

 احساسش بی پدر   با دارم من که اوضاعی توی که نشناس موقعیت ی بچه این طرف یه از

 !شد پیداش یهویی میکنم زندگی

 ..دارم حامی یه که کنم حس تا کنارم در بابا مامان نبود   طرفی از و

 چشمم از اشکی قطره..بشه بسته کشیدنم نفس راه کنمو بغض زود شد باعث اینها ی همه

 ..افتاد پایین



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 158 

 

 ..میشه درست چی همه..باش قوی تیام..باش آروم تیام

 !خوبم که کنم تلقین خودم به خوب حرفای این با و کنم آروم خودمو داشتم سعی

 ...نبودم نه... نبودم خوب؟ ولی

 !طاحتیا با و آروم خیلی ایندفعه ولی باال ی طبقه رفتم دادمو تکون سرمو

 ..شدم دَرهمش اخمای   ی خیره ایستادمو اتاقمون در دم

 ..میداد گوش دکتر حرفای به دقت با داشت

 ..شکمم روی گذاشتم دستمو و در به دادم تکیه سرمو

 اون اتفاقا... هآ باشه زشت لبخندش که نه.. میکنه اخم همش پدرت.. جون بچه میبینی_ 

 ..کرده دریغش من از همیشه ولی.. دنیاس لبخند زیباترین صاحب

 گرفت خنده خودم بودنش غمگین از که کشیدم جانسوزی آه  

 ..رفت و شد خارج اتاق از نهایی های سفارش از بعد و گرفت رفتن به تصمیم دکتر

 گفت بهم رو خروجش از قبل ولی افتاد راه دنبالش به هم بزرگ خانوم

 باشی پیشش شخصا باید خودت عماد کامل بهبودی   تا و نمیخوری تکون اینجا از تیام_ 

 !بدی وقت سر   رو داروهاش و

 ..بزرگ خانوم چشم_ 

 ..کنم؟ نگاه بهش و برگردم چجوری حاال..میزد تندتر هیجان شدت از قلبم بستم که رو در

 ..سمتش برگشتم آروم دادمو قورت دهنمو آب

 ..کردم لرز نگاهش از..میکرد نگام خشن خیلی و بود خورده گره ابروهاش همیشه مثل

 ..شدم نزدیکش آروم انداختمو پایین سرمو

 پرسیدم آهسته میکرد بازی انگشتام با که همینجوری نشستمو پاهاش بغل تخت روی
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 بهتره؟ حالت خوبی؟_ 

 داد جواب سردی صدای با و کرد صاف َگلوشو

 !میشم بهترم نباشی چشمم جلوی اگه_ 

 چرا؟ از پر!بود سوال از پر نگاهم..کنم نگاهش ی خیره و باال بیارم سرمو کردم جرئت

 کردم؟ گناهی چه مگه ازم؟ متنفری انقدر که کردم چیکارت مگه

 ..فشردم بهم لبمو ولی..بپرسم ازش رو ها سوال این تمام میخواست دلم

 ..بریزم بهم اعصابشم سواالم با بخوام بد جسمی   وضعیت این توی نمیخواستم

 پرسیدم بیرون برم تا شدم بلند جام از که همینجوری دادمو تکون سرمو فقط

 واست بیارم بگو هست چیزی پایین میرم دارم نداری؟ الزم چیزی_ 

 برم کرد اشاره بهم صورتش حرکات و چشماش با که میکردم نگاهش منتظرم

 ...نزدیکش

ل دو  ..بشم نزدیکش خیلی میترسیدم جورایی یه..رفتن برای بودم د 

 لحن با مالیمتی هیچ بدون خشکی صدای با و کرد باز لب که فهمید ترسمو کنم فکر

 ..گفت ای دستوری

 تغییر زندگیم توی جایگاهت میاری دنیا به منو یبچه و شدی حامله چون نکن فکر_ 

 !تیام کرده

 !کنم استراحت میخوام بیرون برو االنم..نباشی من بر   و دور کن سعی

 نزده جوونه رو احساسی ندید و گفت عماد..شکست که رو قلبی ندید و گفت عماد

 !رو نگاهم غم ندید و گفت عماد..خشکید
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 تکیه در به..رفتم بیرون اتاق از شدمو بلند جا از آروم..بود نمونده باقی حرفی هیچ جای

 ..کنم مهار بغضمو نتونستم دادمو

 

 《 عماد 》

 به که حرفایی دوباره..بود گرفته رو طاقتم که بود زیاد انقدر دردش..میکرد درد سرم

 کردم دوره رو زدم تیام

 زندگیم توی جایگاهت میاری دنیا به منو یبچه و شدی حامله چون نکن فکر"    _ 

 !تیام کرده تغییر

 !  "کنم استراحت میخوام بیرون برو االنم..نباشی من بر   و دور کن سعی

 اطاعت ازش باشم مجبور تا نبود آقابزرگی دیگه که حاال..نشست لبم روی پوزخندی

 ..کنم

 ..بودم کرده پیدا رو لیلی که حاال..بودم خان خودم که حاال

 !کنم برخورد باهاش محبت با و دارم نگه راضی رو تیام بخوام نداشت دلیلی

 ..کنم بازی نقش نبود نیازی دیگه حاال

 ...لیلی... لیلی... لیلی..نشست لبم روی لبخندی دوباره لیلی فکر   با

 ..پایین افتادم اسب از چجوری نفهمیدم که بودم غرق فکرش توی انقدر

 ..شد پرت حواست که عماد بهت لعنت..افتاد عقب لیلی دیدن   پام خاطره به

 داشته بغلت توی رو لیلی میتونستی باشی تیام با مشترکت تخت توی اینکه جای به وگرنه

 !باشی
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 !هه... تیام

 ..بکشی باید ها حاال حاال خانوم تیام آره!نمیره یادم وقت هیچ نگاهشو بُهت  

 !بگیرم ازت رو بزرگت آقا انتقام تا مونده

 هایی لحظه تک تک تاوان   باید تو..بکشی زجر باید تو..بود حرف کلمه چند فقط اینکه

 ..!بدی پس رو کشید لیلیت که هایی سختی تقاص باید..بدی پس نداشتم رو لیلی که

 رو جلوم نبود هم کس هیچ..نبود سرم توی که فکرایی چه..دادم تکون بدجنسی با  سرمو

 ..بگیره

 ..میزدم قهقهه دلم توی میکردمو اذیت رو تیام میتونستم تا یعنی این

 !شد حامله و زد وسط این حیف فقط

 !دارد خود جای االنم البته داد عذابش میشد بهتر نبود حامله اگه

 ..میشد تر شدید و تر شدید سردردم..کردم باز چشمامو در صدای با

 تو بیا_ 

 ..شد وارد بود دستش ای سینی که خدمه از یکی همراه به بزرگ خانوم و شد باز در

 شد نزدیکم سریع که بشم بلند خواستم احترامش به

 ..بشی بلند نمیخواد مریضی..  مادر بخواب_ 

 ..زدم دردی از پر لبخند

 ..خدمتکار به زد اشاره و نشست تخت روی کنارم

 تا نوشت گیاهی ی نسخه یه همین برای میشه بیشتر دردت سر بگذره وقت گفت دکتر_ 

 ..کنه کمتر رو دردت

 ..خوردم ازش قلپی گرفتمو رو جوشونده ی کاسه و دادم تکون سرمو



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 162 

 

 !بشنوم تا منتظره میدونستم و داشت مهمی حرف.میکرد نگاهم منتظر بزرگ خانوم

 ..سرجاش گذاشتم رو کاسه

 !بزرگ خانوم میشنوم_ 

 گُلن سا باش منتظر بیرون_ 

 پرسید و کرد صاف صداشو بزرگ خانوم در شدن بسته از بعد

 و روز هر باهاش رفتارت چرا نیست؟ همسرت عماد؟مگه میکنی دوری تیام از چرا_ 

 میشه؟ بدتر روز هر

 ..نرسید فکرم به چیزی ولی!بودم مناسب جواب دنبال..پایین انداختم چشمامو

 !باشه دور ازم کمی تیام میخوام بزرگ خانوم_ 

 کرد اخم

 بیاره؟میدونستی دنیا به تورو ی بچه میخواد کردی فکر باشه؟هیچ دور چی که یعنی_ 

 پوستش زیر آب و بشه تر چاق روز به روز اینکه جای به خاندانه؟ بعدی وارث اون

 !میشه الغرتر و الغر داره بره

 حرفه حرف دیگه که انگار نه انگار!مستبد لحن این با حرف همه این از گرفت درد سرم

 !منه

 !نمیمونه هم ای اضافه حرف.. باشه برم و دور تیام نمیخوام من بزرگ خانوم_ 

  شد بیشتر عصبانیتش حرفم این با

 میتونی شدی خان کردی فکر!میزنن حرف من حرف روی عماد آقا.. روشن چشمم_ 

 !نمیاری حرف منم حرف روی میشه میگم من که بکنی؟هرچی خواست دلت هرکاری

 !بدم جواب من نداد اجازه.. زد صدا رو گلنسا کردو تر بلند صداشو
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 گفت بهش لحن همون با بزرگ خانوم.. شد داخل سریع گلنسا

 !حموم میبرید رو تیام سوگل با و تیام پیش میری سریع_ 

 !بمونه باید عماد پیش امشب! عماد پیش   اینجا میاریدش میکنیدش ورگل ترگل

 خودش؟ با کرده فکر چی بزرگ خانوم!نشست لبم روی سمجی پوزخند  

 کنم؟ چیکار امشب داره انتظار شکسته پای و َسر این با من از

 ..گرفت ام خنده و شد تر پررنگ پوزخندم

 میخندی؟ چیه_ 

 پام و سر به زدم ای اشاره

 بفرستید ورگل ترگل میخواید خانومو تیام که دارید انتظاری چه من از وضعیت این با_ 

 من؟ پیش

 ..رفت هم توی اخماش

 !چطوره وضعیتم من بود رفته یادش ندارم شک

 !فرستادم خودم به لعنتی حرفش ی ادامه با که نشست لبم روی ای پیروزمندانه لبخند

 خانومت پس بخوابید هم پیش میخواید روز چند از کنید؟بعد کاری باید گفتم من مگه_ 

 !خواب رخت توی بیاد خوشبو و خوشکل باید

 داد ادامه میشد خارج اتاق از زنان عصا که همینجوری و شد بلند

 بچه و اون برای ناراحتی و استرس! بکن بودنشو حامله رعایت!عماد نمیکنی اذیتش_ 

 ! َسّمه ات

 !داشت" ات بچه" ی کلمه روی تاکیدی چه..کشیدم ای کالفه پوف

 ..منه ی بچه اونم و باال میاد دیگه ماه ۹ خانوم تیام شکم فهمیدیم بابا خب
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 بهتر دردم سر بلکه..خوردم برداشتمو دوباره رو جوشونده ی کاسه خوردی اعصاب با

 ..بشه

 !بخورم حرص باید چقدر امشب من تیام وجود   با میدونه خدا

 خورد در به تقه چند که میکردم مرور رو داشتم که هایی برنامه و سقف به بودم خیره

 ..شد اتاق وارد تیام بدم اجازه اینکه بدون و

 !رسیدن خانوم به چه اوهوووع..کردم نگاهش چرخوندمو سرمو

 ..بود شده کار سنگ اش باالتنه روی که بود پوشیده رنگی سبز بلند   لباس  

 !بودن مالیده بهش سفیدابم سرخاب و بودن بسته سرش باالی گیره یه با موهاش

 !بود شده خوشکل!نداشتم تعارف که خودم با

 و خوراک از بزرگی سینی با که شدم سوگل متوجه که بود دنبالش نگاهم همینجوری

 ..داخل اومد غذا

 ..بشم بلند کرد کمک پشتمو گذاشت دستشو نزدیکمو اومد سریع تیام که بشم بلند خواستم

 ..کشیدم بو عمیق موهاشو بین رفت سرم ناخودآگاه..میداد خوبی بوی

 ..کردم دور سرمو اومدمو خودم به سریع

 ..شده متوجه میداد نشون بود لبش روی که لبخندی

 !خبریه جایی میکنه فکر حاال!عماد بهت لعنت

 ..زدم تکیه تخت تاج به دادمو تکون کالفه سرمو

 داشتیم کاری اگه که در بغل ایستاد و بهم نزدیک و تخت وسطه گذاشت رو سینی سوگل

 !بزنیم صداش

 ..نشست من پهلوی تیام
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 ..بلورینش پوست و اش یقه به افتاد نگاهم

 !بود هم منطقی!کنم داغ میکرد کاری بدنش.. بدنش ولی بودم متنفر ازش هم هرچی

 !میلغزید پوستش و زیبا اندام و ظرافت این دیدن با بود هم دیگه هرکی

 !همسرمه مثال میدونستم که من بسا چه

 !داشت گذشته با بزرگ تفاوت یه ایندفعه ولی

 نیازم ای*ارضـ برای اگه حتی!بخوابم باهاش یا کنم لمس رو تیام نمیخواست دلم دیگه

 !باشه

 ..بودم کرده پیدا رو لیلی من

 پوست و بدنش گرمای با بسپارمو گرش اغوا دستای به خودمو تا میخواستم رو قلبم لیلی  

 !بگیرم آروم گوشم بغل لذتش از پر صدای لطیفشو

 !..کنه رام منو دوباره میتونست لیلی فقط

 ..خوردم رو غذا کنارم در تیام حضوره به توجه بی همین واسه

 شد بلند جا از سریع و شد بد حالش یهویی تیام که بخورم آب کمی تا برداشتم رو لیوان

.. 

 !میزد اوق همش بیرون سمت به میرفت داشت که همینجوری

 !بیاد سرت باید اینا از بیشتر!خانوم تیام حقته..نشست لبم روی پوزخندی

 

 《 تیام 》

 .. دیوار به دادم تکیه شدمو بلند..زدم اوق حسابی اینکه از بعد
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 ..بود افتضاح حالم..نمیومد باال نفسم

 ..میداد ماساژ رو کمرم و کنارم اومد..بود اومده دنبالم سوگل

 !ویارتون اولین.. خانوم مبارکه_ 

 !بود بچم حضور اعالم اولین!نشست لبم رو بزرگ لبخند یه ولی داشتم که غمی تمام با

 ..شدم اتاق داخل و رفتم باال ها پله از آروم سوگل کمک با

 !بود بسته چشماش و تخت روی بود کشیده دراز و بود خورده غذاشو عماد

 ..کشیدم ای کالفه پوف!شد بد حالم انقدر من که انگار نه انگار اصال

 !کنم عوض لباسمو کرد کمک سوگل

 برسم؟ خودم به انقدر داشت اصراری چه بزرگ خانوم نمیدونم من

 ..پتو زیر خزیدم..تخت روی رفتم آهسته

 !اش کشیده ابروهای..بینی..دهنش و لب..چشماش!شدم عماد ی چهره ی خیره

 ...بود زیبا ام چهره که بود؟من سرد بهم نسبت انقدر چرا

 !بودم دخترعموشم تازه..میزدم سن از بزرگتر و داشتم خوبی هیکل هام سن هم به نسبت

 بود؟ سر باهام چرا پس

 ..بردم جلو آروم دستمو..کنم لمس رو ابروش و چشم خواست دلم لحظه یک

 !شد حلقه ُمچم دور   دستش که صورتش با داشتم فاصله متر سانتی یک

 ...بود تند خیلی قلبم ضربان..قلبم روی گذاشتم دستمو کشیدمو هیع ترس از

 نبود؟ خواب مگه عماد

 گفت میکرد باز چشماشو که همینجوری و داد فشار دستمو

 میکردی؟ چیکار_ 
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 دادم قورت صدا با دهنمو آب

 ! بخدا هیچی_ 

 ..بود زیاد نگاهش خشم

 !بود ترسناک واقعا نگاه این و اخم این با...بودم ترسیده ازش!بود شده سرخ چشماش

 ..داشتم هراس چشماش به شدن خیره از..دوختم دیوار به چشمامو

 شد؟ حالیت! بره نباید که جایی دستت باشه آخرت دفعه_ 

 شد فشرده تر محکم دستم مچ که کردم اکتفا سرم دادن تکون به فقط

 عماد میاد دردم آخ_ 

 !چشم بگی نشنیدم_ 

 گفتم و شدم چشماش ی خیره

 چشمممم_ 

 ..بست دوباره چشماشو و کرد پرت جورایی یک دستمو

 !نکنم فکر چیزی به کردم سعی کردمو بهش پشتمو

 !سرده باهام انقدر زندگیم مرد... گاهم تکیه.. شوهرم نکنم فکر کردم سعی

 !دشمنشم انگار میکنه برخورد باهام جوری شکمم توی ی بچه پدره نکنم فکر کردم سعی

 ...بود گرفته خیلی دلم...نبود خودم دست لعنتی بغض این ولی

 مظلومم؟ و تنها چقدر ندید خدا ؟مگه بمیره آقابزرگم من حامی   تنها باید چرا

 بشه؟ بدتر وضعیتم تا گرفت ازم آقابزرگمو چرا پس

 ..نبود سرد انقدر عماد...نبود خشک انقدر عماد بود زنده بزرگ آقا اگه

 ...بود بهتر باهام خیلی رفتارش عماد بود خاندان بزرگ هم هنوز بزرگ آقا وقتی..آره
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قم ه ق صدای چجوری نفهمیدم  خودم به عماد سمت ام شونه شدن کشیده با که شده بلند ه 

 ..اومدم

 کرد؟ ترک زهر   رو من امشب بود چندم بار   این

 ..کردم نگاهش سوالی..کنم خفه رو ام گریه صدای کردم سعی

 بدی؟ صدا صبح تا میخوای یا میگیری خون خفه_ 

 ..نداشتم براش جوابی

 داد ادامه دوباره خودش

 حالمو تخت توی اینجا داره تو وجوده و میکنه درد سرم ام خسته میاد خوابم میفهمی_ 

  میکنه؟ بدتر

 روی گذاشت انگشتشو سریع ولی بدم جوابشو و بدم قورت بغضمو تا کشیدم عمیقی نفس

 گفت لبمو

 بخواب دیگه جای یه برو گمشو پاشو..ندارم صداتو ی حوصله نگو هیچی_ 

 بودم؟ منفور انقدر یعنی..شکستم آخرش ی جمله

 ...باریدن تندتر و گرفتن ریتم دوباره اشکام

 !بیرون زدم اتاق از خوابم لباس روپوش پوشیدن با شدمو بلند تخت روی از سریع

 ..بود راهرو انتهای مهمان اتاق

 ..کشیدم دراز تخت روی و اونجا رسوندم خودمو ریزون اشک

 ....کن کمکم انصافه؟خدایا حقمه؟این این خدایا

 

 《 لیلی 》
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 !بودم بیرون خشک درختان ی خیره و پنجره لب بودم نشسته...بود شده تموم کارام تازه

 ..عماد سمت میرفت فکرم گاهی

 !باشه خوشحال عموش دختر با انقدر و کنه فراموش منو تونست زود چه

 ..نیست میده نشون که چیزی اون عماد که میگفت راست خان پس

 !بود گرفته میگفت احساسش از گوشم دم ها ساعت که عمادی از دلم..بود گرفته دلم

 کوش؟ ولی!آیندمون از..عشقمون از

 !حتما میگذرونه خوش داره عزیزش دخترعموی بغل   توی

 ..نشست لبم روی پوزخندی

 !افتاد میز روی گلدون به نگاهم که بریزم چایی خودم برای تا شدم بلند

 !صدرا طرف از ای هدیه البته و!بودن قشنگی های گل..زد برق چشمام

 !بود نمونه مرد یک ی نمونه صدرا..ذهنم توی کرد خراب خودشو که عماد عوض در

 سواستفاده ازم و نکنه کمک میتونست!داد پناه نداشت کسیو هیچ که زنی به که مردی

 !کنه

 ! شد دردام مرهم روزام ترین سخت توی و کرد کمک بهم شیوه بهترین به ولی

 !میشد تموم زود خونه این توی کارم روزا

 ..بود شده کننده کسل ها روز همین برای!میشد تکرار روز هر که عادی کار   سری یک

 !کنم سرگرم رو خودم میکردم سعی میشد راهی هر به

 !برام بود شده قفس مثل خونه این سرم توی بود اومده که عمادی فکر با امروز ولی

 ..خیابون سر   میرفتم زنان قدم داشتم و بود تنم ای یشمی پالتوی ولی!چطوری نفهمیدم

 !میشد عالی بود اونجا هم مارال اگر!صدرا ی خونه برم میخواستم
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 !برم که نداشتم جایی هم اونجا از غیر

 ..بود کرده تر سخت رو رفتن راه و بود زده یخ برفا..بود سرد خیلی هوا

 !زدم در و اش خونه به رسوندم خودمو بود هرجوری

 ..کرد باز رو در اش خونه خدمتکار و شد باز در

 نیست؟ خونه صدرا آقا_ 

 داد جواب میگرفت ازم پالتومو که همینجوری

 ..نیستن خونه نه_ 

 !بود رفته سر حوصلم..شدم ناراحت

 برمیگردن؟ کی نگفتن_ 

 !نزدن حرفی خانوم نه_ 

 ..پذیرایی داخل رفتم کردمو تشکری

 .داشتم بدی احساس شدید..میکردم نگاه دیوار و در به و بودم نشسته

 ..شنیدم رو صدرا صدای که میکردم بازی انگشتام با

 ..استقبالش در دم رفتم شدمو بلند جام از سریع

 خورد جا دیدنم از

 خانوم؟ اینورا از به به_ 

 زدم ای خانومانه لبخند

 ..بزنم بهتون سر یه بیام گفتم_ 

 ..کردی خوشحالمون_ 

 ..روبروم نشست..پذیرایی سمت به کرد هدایتم
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 خبر؟ چه دیگه خب_ 

 ...سالمتی_ 

 وارد زده هول عمارت نگهبان و شد باز در یکدفعه که شدیم معمولی های بحث درگیر

 ..شد سالن

 ..پریدیم جا از هم با زمان هم صدرا و من

 چیشده؟_ 

ه از آقا_   ..نیست خوب حالش و زمین افتاده اسب از خان که آوردن خبر د 

 دلم به زیادی غم یکباره به!نیست خوب حالش و افتاده اسب از عماد!بود بدی شوک

 ..نشست

 چشمم به اشکی نم کردم حس و چشمم جلوی اومد داشتم باهاش که خوبی های لحظه تمام

 ..نشست

 ...نبود خودم دست حالم

 برداشت رو پالتوش سریع صدرا

ه میرم من_   !ببینمش باید دوستمه بهترین عماد.. لیلی د 

 ..رفتم دنبالش سریع منم ولی!چی و شد چطور نمیدونم

 پرسید متعجب که میپوشیدم داشتم پالتومو

 اینجا؟ نمیمونی مگه_ 

 اخه؟ بیارم براش ای بهونه چه..انداختم زیر سرمو

 !اخه بزارم تنهاتون نمیخوام.. چیزه اممم_ 

 ..کردم حس رو دارش منظور و سنگین نگاه   که کردم بلند سرمو
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 ..خیلی بود عجیب واسم

 ..بخوری سرما و بشه سردت میترسم.. باشه بسته جاده شاید... اومده زیادی برف_ 

 دادم جواب تند

 ..نمیوفته اتفاقی... گرمه لباسم نه نه_ 

 گفت و شد نگاهم ی خیره

 ...بیوفت راه پس باشه_ 

 یادم عماد ی عاشقانه نجواهای فقط و فقط مسیر طول..اومدم بیرون خونه از دنبالش

 ...میومد

 خودم دست حالم...بودم نآراحت و نگران عجیب نیست خوب حالش بودم فهمیده که حاال

 !نبود

 ..بودیم مضطرب دوتامون..بودیم نشسته هم روبروی درشکه  داخل

 که داشتیم حق..زندگیم عشق من برای و بود دوستش ترین صمیمی اون برای عماد

 ..باشیم نگران

 بود ای یکدفعه چون و کرد توقف درشکه بدی صدای با که میکردم نگاهش استرس با

 !صدرا بغل توی شدم پرت من

 سر   برگشتم و شدم جدا ازش سریع دادمو قورت دهنمو آب..بودیم هم چشمای ی خیره

 ..جام

 بوده؟ چی یهویی توقف این دلیل بفهمه و بزنه بیرون به سری رفت هم صدرا

 ..داخل برگشت صدرا که خبره چه ببینم برم خواستم

 چیشده؟_
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 ..کشید ای کالفه پوف

 رو جاده و اومده بهمن صورت به هم کوه از و بوده زیاد برف ولی روستاییم نزدیک_ 

 ..بسته

ه از بره فرستادم رو چی درشکه  بشه باز جاده بیاره کمک د 

 !بود سرد واقعا هوا..شدم جمع خودم توی دادمو تکون سرمو

 کرده باز رو جاده و بودن ده اهالی..شنیدیم ای همهمه صدای که بود گذشته چندساعتی

 ..بودن

 ..میزد تندتر ثانیه به ثانیه نگرانی و هیجان از قلبم!خان ی خونه رسیدیم باالخره

 چطوره؟ حالش عماد یعنی

 ..اتاقش بریم بده اجازه و بیاد بزرگ خانوم بودیم منتظر ورودی سالن داخل

 ..میگذشت طوالنی بس از بود سال هزار که انگار انتـظار از ثانیه هر

 ..بودم ناراحت دستش از شدت به..داشتم کینه خیلی عماد از خبر این شنیدن   از قبل تا

 !میشد ذهنم توی بود زده راجعش آقابزرگ که حرفایی همش

 !داره هم ای دیگه های معشوقه من از غیر میگفت اینکه!بازه هوس میگفت اینکه

 یک تا میزدم پر پر نیست خوب حالش شنیدم  تا بود که بغضی و کینه همه این با ولی

 !ببینمش ثانیه

 ..داره ضربان قلبش هنوزم بفهمم..کنم حسش

 شلیک و بدزدم نگاهمو خجالت از من و بشه چشمام ی خیره تا هست چشماش هنوزم

 !!هوا به بره اش خنده
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 استقبال ازمون خوشرویی با..شدیم بلند پاش جلوی..آوردن تشریف بزرگ خانوم باالخره

 ..کرد

 همون من میدونست اگر مطمعنا چون!بود ندیده منو حاال تا که میکردم شکر رو خدا

 ..هستم اش نوه لیلی  

 !...دیدنش برم نمیداد اجازه

 و ایستادم لحظه یه که بود زیاد ام دلهره انقدر عماد اتاق دم.رفتیم باال ها پله از صدرا با

 گفت صدرا یهو که کشیدم عمیقی نفس بستمو چشمامو

 که عماد با.. میام برمیدارمو میرم من گذاشتم جا درشکه داخل چیزی یه لیلی وای_ 

 ..بیام من تا داخل برو! شدی آشنا سری اون مهمونی توی

 عماد که اتاقی توی میرفتم اتنه باید یعنی...کنم اکتفا سرم دادن تکون به تونستم فقط

 هست؟

 بیارم؟ طاقت خواستنیشو و داغ نگاهای اون میتونستم

 ...سمتم برگشت..داخل رفتم بزنم رو در اینکه بدون

 ..کشیدم راحتی نفس داره فروغ هنوزم چشماش و سالمه دیدم که همین

 ..!بود بسته پاش و سرش فقط

 ...جلوتر رفتم آهسته

 گفت خودش با و زد خندی تک بعدم..میکرد نگاهم بهت با عماد

 !میزنم رو بودنش توهم   دارم کردم فکر بهش انقدر که رسیده کجا به کارم ببین_ 

 میکنه؟ فکر بهم هنوز یعنی!زدم لبخندی دل تَه   از

 ..اش گونه روی گذاشتم دستمو..تخت روی کنارش نشستم...نزدیکتر رفتم
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 بوسید دستمو کف   و برگردوند سرشو لذت با و شد بسته چشماش

 ..کاشکی... بودی واقعیت کاشکی_ 

 .. جلو بردم سرمو

 ..ببوسم بستشو چشمای میخواستم

 ...میکنم حس دستم زیر رو بدنش گرمای اینکه از بودم خوشحال

 ..خورد تکون وضوح به نشست اش بسته چشمای روی که لبام

 !زدن اتاق در   به که بود چشماش روی لبام هنوز

 ..دادم قورت دهنمو آب..گرفتم فاصله ازش پریدمو جام از ترسیده

 عماد پیش رفت و کرد بهم نگاهی..شد وارد لبخند با صدرا

 پسر؟ خودت با کردی چیکار_ 

 !نیستم رویا و اومدم که خودمم من!ام واقعی من بود فهمیده تازه انگار عماد

 ..تردید با...ُشک با.. بهت با..میکرد نگاهم جوری یه همین برای

 بود کرده حقم در که کاری با حتی و بود گذاشته تاثیر روم دیدنش بیماری بستر توی

 ...نزنم لبخند نگاهش به نتونستم

 کرد اشاره تخت بغل   صندلی به صدرا

 بشین بیا ایستادی؟ چرا لیلی_ 

 ...نشستم آروم گفتمو ای باشه

 ..بود ای دیگه دنیای توی انگار...نبود اینجا اصال عماد

 و زد صداش بار دو صدرا حتی..برنمیداشت نگاهشم و من به بود زده ُزل تابلو خیلی

 داد تکونش اینکه تا نشد متوجه
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 عماد؟ کجایی_ 

 داد جواب گیجی حالت با

 ..همینجام.. هیچی... هیچی هان؟_ 

 !هست چیزایی یه وسط این بود فهمیده صدرا مطمعنا..پایین انداختم خجالت از سرمو

 ..کشیدم ای کالفه پوف

 اتاق از همیشگی تعارفات با و شد بلند جا از صدرا دیگه سالمتی   چاق تا چند از بعد

 ..اومدیم بیرون عماد

 ریش دلم که بود غمگین نگاهش رنگ  انقدر افتاد چشماش توی نگاهم که آخر ی لحظه

 ...شد ریش

 شنیدم رو ها خدمتکار از یکی صدای که میشدیم رد سالن از داشتیم

 بردی؟ خان زن   برای زعفرونی برنج که بده حامله زن برای زعفرون نمیدونی تو_ 

 !میشدی بدبخت که میخورد خانوم و نمیرسید سوگل اگه

 ...حواست چرا

 " خان زن  " ... "  حامله" میشد ا کو سرم توی کلمه دو فقط...نشنیدم بقیشو دیگه

 بود؟ عمارت این توی هم ای دیگه خان   مگه

 ...نمیفهمیدم حالمو...بود گلوم توی بدی بغض

 میشد؟ پدر داشت که بوسیدم رو مردی چشمای پیش ی دقیقه چند من

 اومد؟ دلش نبودم؟چطور من مادرش که ای بچه پدر  

 میگفت همیشه که عماد
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... بزنم شونه براش خودم...  تو بلندی به موهاش.. لیلی باشه تو شبیه میخوام دختر یه) 

) 

 نبود؟ من موهای شبیه موهاش که میشد دختری صاحب داشت حاال

 پسرا روی من...  کنیا توجه من از بیشتر بهش نداری حق شدیم دار پسر اگه لیلی)  

 ... (حساسم

 نباشم؟ من مادرش اگه میکنی؟حتی حسادت اینجوری باشه پسر بچت اگه یعنی

 خیلی...نامردی خیلی عماد

 ...بود بسته رو تنفسیم راه بزرگ بغض یک صدرا عمارت تا مسیر طول تمام

 پیش و نریزه اشکام تا میکردم تالشمو تمام ولی میشد اشک از پر چشمام لحظه هر

 ...نشم رسوا صدرا

 ...بود بد خیلی حالم..میشد پدر داشت عماد نمیشد باورم

 !بود افتاده جونم به بدی حسادت مثل چیزی یک

 عماد الیق که داشت چیزی چه!بود بهتر من از که داشت چیزی چه بچه دختر اون

 خان؟ زن بود شده که داشت باشه؟چی

 ...همین!بود دار خانواده فقط..هه

 !باشم داشته رو جایگاه اون میتونستم بودن گنده کله خیلی ام خانواده منم اگر شاید

 مالی وضع و خانواده مشکل فقط!ندارم و نداشتم کمبودی هیچ شخصا خودم که چرا

 ...بود

 شده مظلوم بابام زندگیش آخره روزای چقدر...افتادم پیرم پدر   یاد   خانواده اسم با دوباره

 ...بود
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 بود شده اونجوری من واسه کشیدن زحمت از که زبرش دستای اون با بابامو من... نه

 ...نمیکردم عوض پولدار ی خانواده تا صد با رو

 خودم به ام گونه خیسی و صدرا دست تکون با که شدم بابا فکر   غرق   چقدر نفهمیدم

 ...اومدم

 .. کردم می پاک دستم با اشکامو تند تند داشتم 

 گفت و گرفت رو ام شونه صدرا

 ...آروم چته؟... لیلی باش آروم_ 

 !نمیشد بهتر که میشد بدتر نریزه اشکام میکردم تالش هرچی

 گفت مانندی دستور لحن با و گرفت صورتمو طرف دو

 ..میگم کن نگاه من به... توام با... لیلی کن نگاه من به_ 

 پایین به نگاهم هنوز.. بزنم زل چشماش توی نمیتونستم..  کنم نگاهش میکشیدم خجالت

 ..بود کم خیلی صورتامون ی فاصله.. کرد نزدیکتر بهم سرشو که بود

 ..کردم نگاهش کردمو بلند نگاهمو نزدیکی همه این از

 بود؟ خوب هم عماد حال ندیدی مگه اخه؟ میریزی اشک چی ی واسه اینجوری_ 

 دادم قورت دهنمو میدونست؟آب چیزی عماد منو ی رابطه از نکنه... کردم تعجب

 !نباشه تابلو زیاد تا بودم جواب یه دنبال!بدم جواب چی بهش باید نمیدونسم

 ...میریختم اشک پدرم برای! افتادم پدرم یاده ده برگشتم_ 

 !!!!اش شونه روی. گذاشت سرمو و کشید ای آسوده نفس

 !بیرون بزنه شاخ سرم از بود مونده کم تعجب از
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 توی منو حاال کنه حفظ باهام رو اش فاصله میکرد سعی ممکنن حد تا که صدرایی

 !بود گرفته آغوشش

 !عجیب خیلی.. بود عجیب

 ..لحظه به بسپرم خودمو باشمو توجه بی کردم سعی انداختمو باال رو ام شونه

 کی نفهمیدم حتی..بودم شده آروم... داشت آرامش خیلی که بشم این منکر نمیتونستم

 ...برد خوابم و اومد بند اشکام

 ... بود صدرا ی شونه روی سرم مسیر طول تمام

 و بستم چشمامو دوباره که بود خواستنی گرمش آغوش انقدر ولی شدم بیدار بار یک

 ! زدم خواب به رو خودم

 ..برداشتم اش شونه روی از رو سرم و شد باز کم کم چشمام توقفش و درشکه تکون با

 ..کنم نگاه دیگه بهش نمیتونستم

 ...بودیم صدرا عمارت دم...پایین اومدم کمکش به گرفتمو گاز لبمو

 !باشم تنها و بود داده اختیارم در صدرا که ای خونه برگردم میخواست دلم

 ذهنمو بیشتر صدرا عمارت داخل موندن و ذهنم توی بود اومده برهم درهم فکر کلی

 !میکرد درگیر

 ..داخل برم همراهش تا بود منتظرم در دم

م کمی ن م   گفتم کردمو م 

 ..هم همینجا تا دادم زحمت خیلی.. برگردم من میشه اگه_ 

 ..نشست صورتش روی غلیظی اخم

 بری؟ کجا شب وقت این..  نمونده صبح تا دیگه ساعت دو لیلی؟ میگی چی میفهمی_ 



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 180 

 

 ..برگردم بتونم عمرا من کرده که اخمی این با اووف

 داخل اتفاقات از بعد نمیخواستم...شدم عمارت وارد دنبالش انداختمو پایین سرمو ناچار

 .. باشم اینجا درشکه

 ..من نه زد حرفی اون نه

 ..خوابیدم لباسم تعویض از بعد و مهمان اتاق رفتنم بخیری شب گفتن با 

 بدون میخواست بیخبری چندساعت دلم فقط االن.. بکنم خودم اتاق برم گذاشتم فکرامو

 ...خیالی و فکر هیچ

 ... هاش مردونگی و صدرا هیچ بدون... نامردیاش و عماد هیچ بدون

 

 《عماد》

 ...واسم بود رویا یک مثل

 ..میکرد نگاهم احساس با اینجوری و اتاقم توی اینجا بود اومده من لیلی نمیشد باورم

 !واجبه زندگیم ادامه برای وجودش فهمیدم تازه نشست چشمام روی داغش های لب وقتی

 !بدم ادامه نمیتونستم حضورش و اون بدون من

 احساس بهم هم هنوز... داره دوست منو هم هنوز که کرد ثابت االنشم رفتار و ها نگاه

 ...داره

 ..بود تر راحت برام گیری تصمیم حاال

 هرکاری..بیارم دستش به تا میکردم تالشمو تمام من و میخواد منو هم لیلی میدونستم

 ...باشمش داشته بتونم تا میکردم بود الزم
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 من زندگی از سر چجوری نمیدونم  که ای بچه اون و بود لعنتی تیام این مشکل تنها فقط

 !هام برنامه تمام به زد گند و اورد در

 ..برم راه تونستم و کرد باز رو پام دکتر ماه یک گذشت از بعد باالخره

 که هرجا نمیتونستم اینکه..بود کرده اذیتم بدجور داشت که سکونی حس ماه یک این

 ..نبود خوب اصال برم میخوام

 نمیداد نشون خودشو اینکه.. بود عجیب برام و ندیدم رو تیام هم یکبار ماه یک این توی

 ..بود خوب باشه من بر و دور نمیکرد سعی و

 ..بگیرم بهتری تصمیم وبتونم کنم فکر هام برنامه به خوب تا بود کرده کمک ندیدنش

 ...بودم راضی غیبتش این از حسابی که خالصه

 اسب افسار محسن نشستمو اسب روی..بیرون رفتم اتاق از کردمو تن به تمیزی لباسای

 ..گرفت رو

 .. کردم لمسش و بردم کتم جیب داخل دستمو

 ..کنم خواستگاری ازش فرصت سره تا بودم خریده لیلی برای رو حلقه این

 !!! حاال تا بود نرسیده وقت هیچ فرصت این ولی 

 !داشت زن یک که خانی زن!بشه من زن بیاد بگم بهش و لیلی پیش برم میخواستم

 ...بره جلو خودش خواستن و میل با ایندفعه و کنه اختیار دوم زن میخواست ولی

 ...آقابزرگ زور و لجبازی سر از نه..سراجبار از نه

 ...کنه اختیار رو همسری خودش دل با میخواست ایندفعه

 ..شدم عمارت وارد اومدمو پایین اسب روی از صدرا عمارت به رسیدیم

 استقبالم اومد صدرا
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 ..خان جناب کردین گم راه میبینم به به_ 

 ..صدرا نای بود بامعرفتی رفیق.. کردیم بغل همدیگرو زدمو بازوش به مشتی

 نمیکنه؟ درد سرت عماد؟ بهتری_ 

 خبر؟ چه تو.. بهترم داداش نه_ 

 ..باشه مبارک راستی چطوره؟ داداشمون زن.. شماس دست خبرا.. سالمتی_ 

 باال پرید ابروهام

 باشه؟ مبارک چی_ 

 ..دیگه شدنت پدر_ 

 بود؟ گفته صدرا به کی کردم نگاهش شوکه

 میدونی؟ کجا از تو_ 

 ..رسید هم ما به خبرش..میشه دار بچه داره ده خان میدونن ده ی همه چی؟ یعنی_ 

 .. دادم تکون سرمو

 ..کنیم ازدواج تا نده رضایت شاید باشه فهمیده اگه فهمیده؟ هم لیلی نکنه

 ..خودته خوده کاره مطمعنا بزرگ خانوم تو دست از اووفففف

 !بمونم بالتکلیفی این توی این از بیشتر نمیتونستم

 جوابی چه درخواستم به نسبت و نه یا میدونه چیزی بفهمم تا میدیدم رو لیلی زودتر باید

 ..میده

 پرسیدم صدرا از کالفگی با

 کنی؟ صداش میشه اینجاست؟ لیلی_ 

 داری؟ چیکارش چطور؟_  
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 کردم اخم

 ..دارم کارش بدم؟ توضیح برات باید_ 

 کرد پاهاش گاه تکیه دستاشو

 میخوای چرا.. میشی دار بچه داری که توام.. کرده جور و جمع خودشو تازه لیلی عماد_ 

 ببینیش؟

 شدم بلند جام از عصبانیت با

 به عشقم دیدن برای باید.. ریختم برنامه کردمو فکر کلی.. صدرا اینجا مدمونی راحت_ 

 بدم؟ جواب تو

 گفت و کرد نگاهم افسوس با

 ..شهره مرکز توی خونه یکی اون.. نیس اینجا_ 

 میکنه؟ چیکار اونجا_ 

 ای نگرانی لیلی هم تا نباشه خالی اونجا هم تا اونور فرستادمش نبود راحت اینجا_ 

 !باشه نداشته

 ..شدم بلند جام از

 .کردی بزرگی کمک داداش ممنونم_ 

 گفت بود دستش توی دستم که همینجوری

 ..باش مواظبش شده بهتر تازه.. باشه حواست_ 

 خاصی حس یه... میکشید نفس داخلش لیلی که شدم ای خونه راهی کردمو تشکری

 ..داشتم

 !در پشت بودم ایستاده من و گذشت زمان چجوری نفهمیدم
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 .. داشتم هیجان کلی.. کشیدم عمیقی نفس

 اومد در پشت از خواستنیش صدای.. زدم در

 کیه؟_ 

 کردم صاف صدامو

  عمادم_ 

 ..گذشت دقیقه چند

 ذوق از پر من و میکرد نگاهم خیره خیره..کرد باز رو در که بزنم در باز خواستم

 ...میشدم

 ..سمتش برگشتم شد بسته که در..شدم وارد و رفت کناری به..دادم هل رو در

 بین میداد جون که ایش قلوه و قرمز لبای..کوچولوش بینی..زمردش رنگ به چشمای

 ..بگیریش دندونات

 ...میشد کبود باید فقط که سفیدی پوست و ظریفش بدن

 ...افتاد سرش از چادرش

 !!کرد دیوونم کرد زمزمه اسممو آهسته که صداش و زد آتیشم بلندش موهای

 ..گرفتم دندون به لباشو و دیوار به چسبوندمش..  میکنم چیکار دارم نفهمیدم دیگه

 ..لغزید موهام بین دستش و کرد همراهی بعد ولی بود زده خشکش اولش

 .. میچسبوندم بهش خودمو میخوردمو لباشو

 روی کنترلی جوره هیچ و بشه صدبرابر لیلی تن   خواستن تا بود شده باعث دوری چندماه

 ...باشم نداشته حرکاتم

 ...بوسیدم رو اش شونه و گردن بین بردم سرمو..کرد حلقه دورم کردمو بلند پاهاشو
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 ..شنیدم رو اش ناله صدای بالخره که مکیدم رو گوشش ی الله

 ..کشیدم دراز روش و تخت روی گذاشتمش آهسته

 ..دارم اجازه که فهموند بهم خواستنش از پر چشمای با

 ..بودم شده ناپذیر سیری من ولی بود شده آروم دوبار لیلی

 پَس که بودم خوشحال..بوسیدم پیشونیشو گرفتمشو آغوشم توی کشیدمو دراز کنارش

 ..کرد همراهی باهام و بودم نزده

 ..شدم بلند خواب از چشمام روی آفتاب نور افتادن با..برد خوابمون که بودیم خسته انقدر

 ..نبود لیلی ولی کردم نگاه کنارم به

 ..رفتم بیرون اتاق از برهنه ی باالتنه با از کشیدمو چشمام به دستی

 آتیش های شعله ی خیره و بود گرفته دورش ای مالفه..بود نشسته شومینه روبروی لیلی

 ..بود

 ..نشستم پشتش گرفتمو بغلش توی پشت از رفتمو

 ...پرید باال ابروهام..زد پس دستمو...نشست دستش روی که دستم

 ها بوسه بود؟اون چی پیش ساعت چند ی رابطه زد؟پس پس منو که چی چی؟یعنی یعنی

 هاش؟ ناله و

 ..نگاهش به زدم زل خودمو سمت برگردوندمش

 بیرون کشید دستشو هم باز که گرفتم دستشو دوباره

 نداشتم محلیشو کم تحمل..بودم شده عصبی

  لیلی؟ اینکار چی یعنی_ 

 داد جواب و گرفت فاصله ازم
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 ....هم دیگه...  هم دیگه... نکن بغلم... نگیر دستمو_ 

 ..کردم نگاهش بهت با

 ...داشت تردید حرفش گفتن توی هنوز

 گفت باالخره

 !نکن برقرار رابطه باهام هم دیگه_  

  لیلی؟ میگی چی میفهمی_

 من جایگاه! بخوابم دار زن مرد یک با نمیتونم.. عماد داری زن تو.. میفهمم آره آره_ 

 !نیست این

 ..گشتم ُکتَم دنبال شدمو بلند جا از عصبی

 ..اوردم بیرون جیبش از رو حلقه کردمو پیداش

 گرفتم سمتش به رو حلقه نزدیکشو رفتم

 ..کنم خودم مال رو تو تا اینجا اومدم... کنم خواستگاری ازت اینجا اومدم_ 

  میفهمی؟.. زنم بشی

 چی؟ تیام پس_ 

 ..خونه از میکنم بیرون رو تیام_ 

 زد پوزخندی

 چی؟ بچت_ 

 ..بود فهمیده هم لیلی پس

 ...میکردم هرکاری لیلی داشتن برای من ُخب ولی زدم حرفو این چرا نمیدونستم

 گفتم گرفتمو دستم توی بازوهاشو 
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 !کنه سقط رو بچه میکنم مجبورش_

 ...نباش نگرانش تو

 ..میکرد نگاهم افتاده باال ابروهای با

 ..کنم نابود خودمو ی بچه بخوام که میخواستمش انقدر نشده باورش حتما

 شده؟ چندماهش تیام... دیره دیگه االن_ 

 !باشه باید ونیم دوماه_ 

 یعنی؟ کرد سقطش میشه االن_ 

 بود شده تر اروم لحنش

 گفتم زدمو لبخندی بهش

 ..باید.. بشه باید_ 

 ..زد بهم لبخندی متقابال

 کنی؟ دستم حلقمو ینمیخوا_ 

 .. بودم عاشقش من.. گرفتمش بغل توی محکم حرفش این با

 ..اخالقیش خصوصیات تمام با بودم لیلی عاشق

 کردم بغلش دوباره انداختمو انگشتش توی حلقشو

 ...عماد کردی لهم آخ_ 

 گفتم کردمو تر شل دستمو ی حلقه

 ...نمیشع باورم... هستی واقعی نمیشه باورم_ 

 گرفت کوچولوش دستای بین صورتمو

 ..میرسیم بهم داریم باالخره نمیشه باورم... عماد ام واقعی_ 
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 ..بودم لیلی رویای توی ده تا برگشتم مسیر تمام

 ..کردم عشق باهاش بودن از و موندم اونجا دیگم روز دو

 !ای بچه و باشه کار در تیامی دیگه نباید کنم ازدواج باهاش بخوام اگه بود  گذاشته شرط

 ..مینداختم بیرون خونه از رو تیام میکردمو سقط رو بچه جوری یه باید همین برای

 ...نداشت ارزشی هیچ من لیلی   مقابل در بچه اون

 ..بود منتظرم سالن دم بزرگ خانوم عمارتمون داخل ورودم با

 ؟ دیده واسم خوابی چه دوباره

 بزرگ خانوم سالم_ 

 عماد دادی نشون خودتو خوب... ده خان   سالم.. سالم_ 

 کردم اخم

  بزرگ؟ خانوم میگی چی_ 

 نمیکشی؟من خجالت کردی؟تو گرم سرتو رفتی کجا روزه سه کردی ول حاملتو زن  _ 

 !برسه دادش به باید خدا.. میده سرویس تو به که رو ای هرزه اون کنم پیدا  فقط

 هرزه؟ میگفت من عشق به.. شدم عصبانی

 !بشه شکسته ها حرمت نزارید بزرگ خانوم بزنید حرف درست_ 

 که بدی رو کسی جواب میخوای!وامیستی من روی تو که زده گولت چطوری ببین_ 

 !داره مادرتو حکم

 .. کشیدم ای کالفه پوف کشیدمو موهامو

 ..داری رو مادرم حکم خودت قول به بزرگ؟ خانوم تو به بگم چی آخه_
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 و ویار انقدر که شرایطی این توی اس حامله زنت.. عماد بگو رفتارتو این دلیل فقط_

 تنهاش و باشی کنارش در که اینه بکنی براش میتونی که کاری حداقل داره تهوع حالت

 ...نزاری

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 بزرگ خانوم نخواین من از چیزی همچین_ 

 ..اتاقم توی برم تا باال رفتم ها پله از کردناش صدا به توجه بی بعدم

 ..بشنوم حرف خاطرش به باید نرسیده هنوز.لعنتی تیام این بود دردسری عجب

 !من زندگی   وسط انداختی رو تیام این که بزرگ آقا بهت لعنت

 ..تخت روی انداختم خودمو راه از خسته

 ..باشم داشته آرامش روز یه من خونه این توی نمیشد

 ..شدم خوشی غرق داشتم لیلی با که هایی لحظه و گذشته روز   دو یاد   با ولی

 ..بینهایت آرامش به رسیدن تا بود نمونده چیزی

 بهم خودشو چرا!بود شده نابود و نیست انگار...نبود تیام از خبری دوباره که بود عجیب

 نمیداد؟ نشون

 شدم بلند جا از باره یک به!نیست من پیگیر دیگه که حالیه درچه ببینم بودم شده کنجکاو

 ..کنم پیداش برم تا

 

 《 تیام 》
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 اتاق توی رفتم زده سفیداب سرخاب که روزی همون از دقیقا...میگذشت تکراری روزام

 ...نرفتم سمتش دیگه شدم سبک اونجوری و عماد

 !شده شکسته بد خیلی غرورم میکردم احساس

 باهام خواسته هرکاری اون و دستش توی عروسک کردم خودمو اینکه از بودم متنفر

 !کرده

 ..بود شکمم توی ی بچه همین زندگیم توی دلخوشیم تنها

 و درد میزدمو حرف براش...میکردم سپری رو روزا باهاش و تنهاییام همدم بود شده

 ..میکردم دل

 داره بگه نه.. کجاس بگه نه!نیاره من واسه عماد از خبری هیچ دیگه بودم گفته سوگل به

 !میکنه چیکار

 ...سمتش نشم کشیده دوباره تا باشم بیخبر میخواستم

 ..لباس تعویض از بعد بیرونو بودم اومده حمام از تازه

 باز اتاق در یکدفعه که میکردم شونه رو بلندم موهای داشتم بودمو نشسته آیینه روبروی

 ...شد نمایان در چارچوب توی عماد ای خورده و ماه یک کنم فکر از بعد و شد

 ...گذروندم نظر از رو قامت ش و قد کردمو بهش پایینی باال از نگاه

 ...میکرد نگاهم اخم با و بود سالم سرش و پا

 گفت و کرد باز دهن خودش...بودم داده دست از رو تکلمم قدرت

 میکنی؟ چیکار_ 

ن با..دادم قورت دهنمو آب ن م   دادم جواب م 

 ...هیچی... هی_ 
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 !بست پشت از هم رو در داخل اومد و شد بیشتر اخماش

 ..بودم شده حالی یه...میترسیدم داشتم..پرید ُرَخم از رنگ

 ..بیرون کشید دستم توی از رو شونه..ایستاد جلوم اومد و زد قدم آروم

 !بود مدلی یه نگاهش

 ..میلغزید موهام بین انگشتاش..کردن شونه موهامو کرد شروع و ایستاد پشتم رفت

 !شد بسته ناخودآگاه چشمام

 ...میبخشید التیام رو تنهام و خسته روح انگشتاش نوازش

 شدم نگاهش ی خیره کردمو باز چشمامو

 ...شد چشمام زوم   دوباره و گذروند نظر از صورتمو اجزای

 !بیرون کشیدم دستاش زیره از سرمو اومدمو خودم به

 ...خدا امون به کرد ول رو تو ماه دو که آدمیه همون عماد... تیام..بیا خودت به تیام

 بازیچه باز نزار و بیا خودت به تیام..کرد بیرون اتاقش از شب اون اونجوری رو تو

 !بشی اش

 .ایستادم مقابلش شدمو بلند ناگهانی

 !شد ثابت دست به شونه و باال پرید حرکتم این از ابروهاش

 پرسیدم کردمو جمع توانمو تمام

 عماد؟ ازم میخوای چی_ 

 شد بیشتر تعجبش

 دیگه؟ آمدگوییته خوش جای به این_

عا و پُررو انقدر چرا..نشست لبم روی پوزخندی ناخودآگاه  کیه؟ بود کرده بود؟فکر پُرُمد 
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 !که باشه طلبکار من از انقدر نمیشد دلیل ده خان   بود شده آقابزرگ سری صدقه

 داشت نگهم و گرفت بازومو که بکشم دراز خواستم و تختم سمت رفتم بهش جواب بی

 کردم نگاهش برگشتمو

 آخه؟ بود چی کارا این از منظورش

 بله؟_ 

 میکنی؟ رفتار اینجوری چرا_ 

 کردم نگاهش سوالی

شه رفتارم_   مگه؟ چ 

 شد شدیدتر اخمش

 راحت خودت حال به گذاشتم روز میکنی؟چند اینجوری دیدی شوهرتو وقت کلی بعده_

 خبریه؟ جایی کردی فکر باشی

 میگفتم همزمان..بکشم بیرون دستش از بازومو کردم سعی

 چرا میکنی اینجوری حاال بعد سمتت نیام میگی خودت .داری مشکل تو... نکن ولم_ 

 ندادم؟؟؟ محل بهت

 !تخت روی افتادم.. داد ُهلم شد ام خیره اخم با

 ..گرفت درد دلم زیر کردم احساس

 !کن جمع حواستو بچم برای نه من برای_ 

 روم شد خم

 نیست؟ من ی بچه نکنه"   بچم؟"  گفتی_ 

 !تویی پدرش عماد؟ حرفیه چه این وا_
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 ها؟" بچم" گفتی چرا پس_ 

 !اس بهانه دنبال بود معلوم...شدم عصبانی

 !نگو پرت و چرتولی بدم بهت بهونه خودم بگو...  نداری بهونه کنی اذیتم میخوای_

 غرید لب زیر و شد خم بیشتر

 !شدی جواب حاضر خب! آوردی در زبونم که میبینم_

 !بشم راحت دستش از کن کمکم خودت خدایا..بستم چشمامو

 کرده؟ هندستون یاده آخه؟فیلش داره چیکارم دوباره اصال

 !دماغم زیر   زد عطرش بوی ولی شد نزدیک بهم هدفی چه با نمیدونم

 ...زدم اوق و اتاق توی ی زباله سطل سمت رفتم سریع عقبو دادم هلش یکباره به

 ...میکرد بد حالمو..داشتم ویار عطرش بوی به

 ..میکرد نگاهم خیره خیره شدم که بلند

 ..بهش بگم چی...انداختم پایین سرمو

 میخوره؟ بهم بوت از حالم بیرون برو بگم

 !نداره دوست اش بچه اینکه مثل ولی نه که من البته

 ..شدم دور ازش زدمو اوق دوباره...شدنزدیک بهم دوباره

 ...میکرد نگاهم ناباور

 ..بودم شده جون بی دیگه که بود شده منقبض شکمم عضالت انقدر

 گفتم بهش رو که جلوم بود واستاده مجسمه مثل همینجوری

 ...بیرون بری اتاق از میشه_ 

 میشه؟ بد حالت من  خاطره به_ 
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 دادم تکون سرمو

 !بزنم اوق هی ندارم جون دیگه... نزدیکم نیا اصال... عطرته بوی به ویارم آره_ 

 ...بود ام خیره ناباوری با

 ..رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم رو آخر نگاه

 ! خیلی!بود سنگین خیلی نگاهش

 ..کشیدم شکمم روی دستمو کشیدمو دراز تخت روی حال بی

 !اونجاست ام بچه میکردم فکر خیالم توی که همونجایی

 بشه؟ نزدیکت نداشتی دوست که ناراحتی بابات از محلیاش بی خاطره به توام مامانی_ 

 مامانی؟ آره

 ..نشوند لبم روی بزرگی لبخند

 !هستم من که کنه اعالم میخواست...میداد نشون خودشو ولی بود کوچولو خیلی ام بچه

 !دارم وجود من

 ... کنه ثابت میخواد چیو کاراش این با عماد نمیدونستم

 !میده نشون من به جور یه خودشو هردفعه اینکه از..متناقضش رفتارای از بودم خسته

 !دشمنشم انگار میکنه برخورد جوری بار یه...عاشقمه که میکنه بازی فیلم بار یه

 ؟!کنم چیکار که بدونم رو تکلیفم من که نداشت مشخص موضع یه اصال

 !برگشتم قبلم روزمرگی به دوباره شدمو بیخیال

 ...میکردم روی پیاده کمی سوگل با عصرا..میخوردم رو دکترن تجویزی داروهای

 ...بود گذشته مثل چی همه

 !هللا بسم اون و بودم جن من انگار!ندیدم دوباره هم عماد
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 ..نمیرفتم میکردمو قایم خودمو سریع من اونجاس که میفهمیدم یا میشنیدم صداشو هرجا

 ..بودم خسته روزام بودن تکراری همه این از من و بود ظهر

 به رو که باغ پشتی در از پوشیدمو لباسامو بگم ای دیگه کس یا سوگل به اینکه بدون

 ..بیرون زدم میشد باز جنگل

 !میرم دارم کجا نباشه مهم واسم که بودم ناراحت انقدر

 ...میشدم گم درختا بین میرفتمو همینجوری

 !کردن فکر برای نداشتم چیزی

 ...کنم فرار ازش میخواستم و داشتم شایدم

 دستم با ایستادمو کردم حس دلم زیر   که دردی حس   با که بودم رفته راه چقدر نمیدونم

 ..گرفتم دلمو

 ..بودم رفته راه زیادی کنم فکر

 ..کجام نمیدونستم دقیقا من و بود غروبش نزدیک خورشید

 ..سراغم بود اومده مختلف حس تا چند

 !فعلیم موقعیت و شدن گم از داشتم که ترسی

 ... و ام بچه سالمت و بود شده دچارم که دردی واسه نگرانی

 وقت هیچ عمر آخره تا مطمعنا میشد دردسر دچار بچم من فکری بی این خاطره به اگه

 !نمیبخشیدم خودمو

 نظر در واسم بزرگ خانوم که بود مجازاتی میکردم پیدا خودم که حسی از غیر

 !میگرفت

 !نمیبود انتظارم در خوبی عواقب مطمعنا
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 !نبود که کمی چیز

 بعدی خان همچنین و باشه وارث خاندان برای بود قرار که بودم باردار رو ای بچه من

 !ده

 !بود بدی وضعیت خیلی

 واسه نداشتم جونی دیگه و بودم شده خسته..میدادم ادامه راهم به سردرگم همینجوری

 ..ادامه

 ..گرفتم بغل خودمو نشستمو درختی پایین

 ..شد بسته کم کم چشمام من و کرد غروب کم کم آفتاب

 ..شد باز کمی چشمام کرد بلندم زمین روی از و کرد بغلم کسی اینکه حس با

 غرق دوباره ام کسی چه بغل توی اینکه به توجه بی که بود زیاد انقدر خستگیم ولی

 ...گم بیخبری توی و شدم خواب

 

 《 عماد 》

 ..میکردم بازدید ده رعیت و کشاورزی های زمین از حسین با داشتم

 مردم کار روی شخصا و میشد حاضر ها مزرعه سره باید ده خان فصل هر که بود رسم

 !میکرد نظارت ده

 تمام خان عنوان به باید و بود من وظایف از جزئی ولی میومد ای مسخره کاره نظرم به

 !باشم نداده مردم سرپیچی ی واسه ای بهونه تا میدادم انجام رو وظایفم

 !رسوند بهمون خودشو نفس نفس با ناصر میزدم قدم که همینجوری
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 خاااان... کنید صبر خان_ 

 گفت سریع و رسید ناصر که ایستادیم همراهام با

 !بگم خودتون به فقط باید! خان خصوصیه کاره یه_ 

 گرفتیم فاصله بقیه از کمی

 چیشده؟.. ناصر بگو زود_ 

 جای همه شدن غیب حاال تا صبح از! نیستن عروستون بگم بهتون گفتن بزرگ خانوم_ 

 !نکردن پیداشون ولی گشتن رو عمارت و باغ

 کجاست؟ تیام چیشده؟ یعنی.. شدم عصبی

 ..تاختم عمارت تا بقیه و حسین حرفای به توجه بی و رفتم اسبم سمت به سریع

 بره؟ که داره کجا عمارت از غیر نیست؟مگه تیام که چی یعنی آخه

 ..رسوندم سالن به خودمو رفتمو  باال عمارت های پله از سریع

 صف یه مرد و زن از عمارت ی خدمه تموم و بودن نشسته مبل روی بزرگ خانوم

 ..بودن ایستاده روبروش

 !میریخت اشک و بود نشسته زمین روی هم سوگل

 بود؟ خبر چه اینجا!!!کردم تعجب خیلی

 جلوتر رفتم

 شده؟ خبر چه بزرگ خانوم_ 

 شد بلند جا از دیدنم با

 !شده گم بچت مادر  ! عماد شده گم عروست_

 سوگل به افتاد نگاهم
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 ممکنه؟ چطور نبود؟ کنارش سوگل مگه_ 

 انداخت سوگل به خشمی از پر نگاه بزرگ خانوم

 تیام گفتم صدبار.. برندار ازش چشم گفتم صدبار! نمیدونه هم نشناس نمک دختری این_

 !خاندانه این عروس

 !انگار نه انگار ولی! کن جمع حواستو بیاره دنیا به رو بعدی وارث باید اون از تر مهم

 زدم گوشش به محکمی سیلی و سوگل سمت رفتم

 !دادی فراریش خودت میدونم که من کجاست؟ تیام بگو_ 

 گفت سریع بزرگ خانوم زدم رو فرار حرف تا

 حال از بزنه قدم رفته شاید.. دزدیدنش شاید نمیکشی عماد؟خجالت حرفیه چه این_ 

 ..رفته

 !کنید اضافه هم باشه کرده فرار شاید یه شایدهاتون ی همه به بزرگ خانوم_ 

 کرد غلیظی اخم بزرگ خانوم

 ات بچه مادر همه از تر مهم و دخترعموت.. عروست واسه!نیست فرار واسه دلیلی_ 

 !عماد نیار در حرف

 گفت آلودی غضب و بلند صدای با و خدمه سمت کرد رو بعد

 مجازات و توبیخ همتون کرده دَرز جایی بشنوم اگر میشه خاک همینجا خان حرف_ 

 !همتون! میشید

 !کشیدم موهام بین دستامو عصبی و مبل روی نشستم

 رفته؟ کجاست؟کجا اصال کنم؟تیام پیداش کجا از حاال

 مهمه؟ برات افتاده؟مگه براش اتفاقی نکنه
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 اون؟ ی بچه اش؟فقط بچه!اش بچه ولی نه که خودش

 !باشه ام بچه مادر   تیام نمیخواستم چون هست؟شاید منم ی بچه کنم قبول نمیخواستم چرا

 !بشه طرد هم پدرش از مادرش خاطره به باید بچه اون یعنی

 خودت؟ به میگی چی میفهمی عماد

 چیکار ببینم تا شدم بلند جا از خیال و فکر همه این به نسبت بیخیال دادمو تکون سرمو

 کنم پیدا رو دردسر از پر تیام این تا بکنم میتونم

 ..بگردن دنبالش تا فرستادمشون کردمو درست گروه سه

 !باغ پشتی قسمت سمت رفتیم حسین با شدمو اسبم سواره خودمم

 !جنگل باشه رفته میدادم احتمال

 ...میزدیم صداش و جلو میرفتیم ها اسب با جنگل توی

 !نبود ازش َردی هیچ..انگار نه انگار ولی

 ...عمارت برگشتیم کالفه و امید نا

 ..بود نشسته مبل روی حال بی بزرگ خانوم

 !نداشت چهره به رنگ..شدم نگرانش

 ؟ بره داره رو کجا دختر این آخه!نبود تیام از خبری و بودن برگشته دیگم گروه دو

 !فکره بی انقدر که دستش از بودم عصبی

 !نیوفته حال این به پیرزن این که بگه بزرگ خانوم به بره جایی میخواد حداقل نمیفهمه

 !!بشه پیدا جنازت کن دعا تیام

 !میکنم ات تیکه تیکه باش مطمعنا کردم پیدات هم سالم وگرنه

 ...سر خیره ی دختره
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 .میشد تر سرد و سرد و میشد تر نزدیك شب نیمه به هوا

 و عقل بي میتونست بود؟چقدر رفته كجا سگ سرماي این توي احمق دختره این واقعا

 باشه؟ احمق

 كه كرد مي بیشتر و بیشتر رو ترسم این و میشد شنیده اطراف هاي گرگ هاي زوزه

 .بیاد سرش بالیي نكنه

 !میزدن صدا رو اسمش مدام و گشتن مي دنبالش دقت با همه

 .بود كرده خودش عالف و ادم اینهمه فكر بي دختره

 سابیدم هم روي رو دندونام عصبانیت با بزرگ خانوم یاد با كه گردیم برمي بگم خواستم

 !زدم صدا رو اسمش عصبانیت با و

 .بود فایده بي تالش اینهمه

 .بود كرده سخت هارو اسب رفتن راه و میبارید نم نم بارون

 :گفتم امیدي نا با و كشیدم پوفي

 !گردیم برمي_

 

 《 تیام 》

 ! نبود اشنا برام محیط... شد باز هم از پلکام اروم اروم

 نور بود وصل در پشت به که فانوسی و بود تاریک هوا... بود چوبی ی خونه یک مثل

 .کرد می پخش رو کمی

 ! دادم تکیه تخت تاج با ک شدم بلند تخت روی از اروم اروم
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 ؟ بود کی اینجا اورد منو که مردی ؟اون بودم کجا من خدایا

 ! دیگه بود اون خونه این صاحب حتما

 کردم سعی و کردم صاف گلومو...شدم خسته تکراری فضای از... گذشت دقیقه چند

 .کنم خارج خودم از صدایی

 ؟ نیست اینجا کسی ؟ نیست کسی_

 ...نیستم تنها که شدم خوشحال خیلی..شنیدم رو هایی قدم صدای

 :گفت در پشت از مکثی از بعد و شد تر نزدیک ها قدم صدای

 .گردم می بر االن شدید؛ بیدار خانم_

 :زدم داد ترس و تعجب با

 رفتی؟ کجا برگرد رفتی؟ کجا ؟!هستی کی شما_ 

 شدم؛ بلند تخت روی از ناامید و نشنیدم جوابی هیچ

 کنم؛ دور خودم از رو ترس کردم سعی و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .خبره چه اینجا شم می متوجه زود یا دیر

 نداشتم؛ فرار برای راهی ،هیچ بود شکافی و درز هر از خالی اتاق دور تا دور

 .کرد می آرومم فانوس نور سوی کور همون ولی بودم ترسیده کمی اتاق تاریکی

 و نبود  مشخص چهرش.شد وارد غذا سینی با دست به فانوس مردی و شد باز اتاق در

 .کرد بیشتر کالفگیمو همین

 :گفت و گذاشت کنارم رو سینی

 هستید،مشغول گرسنه حتما شدید بیدار دیر خیلی شدم می نگران داشتم جوان خانم_ 

 . بشین
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 پرسیدم و تر عقب رفتم قدم چند

 کجاست؟ اینجا هستید؟ کی شما_ 

 ...که عقب رفتم باز..ترسیدم..ترم نزدیک اومد

 و دادم قورت سختي به رو دهنم اب اومد مي نزدیكتر میرفتم تو عقب كه چقدر هر

 :پرسیدم دوباره

 هستي؟ كي تو_

 :گفت كنه حرفم به توجهي اینكه بدون

 .كنید استراحت و بخورید غذارو این_

 :گفتم داد با اینبار و كشیدم هم تو و اخمام

 هستي؟ كي گفتم_

 !نداد جوابي

 ..زمین روی کردم خالی رو داخل محتوای و كشیدم رو سیني اني تصمیم یك تو

 ازم رو سیني و اومد جلو سریع که سمتش كنم پرت خواستم تا  و بردم یورش سمتش به

 !گرفت

 !کرد تر واضح چهرشو نزدیکی از چشماش برق و نشست دستام روی دستاش

 !داشت جوونی ی چهره

 ...میترسوندم میزد که برقی و بود شب رنگ به چشماش

 دیوار به چسبیدم و تر عقب رفتم و بیرون کشیدم دستش از دستامو کردمو ول رو سینی

 ...کردم نگاهش ترسیده و

 هستی؟ کی نمیگی چرا _
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 پایین آورد رو سینی

 !کردم پیدات که بودی بیهوش تقریبا جنگل توی _

 ...نزد حرف ولی بودم ادامش منتظر

 ... بیارم غذا واست دوباره میرم _

 !بخور بچت خاطره به حداقل نمیخوری خودت خاطره به 

 ...نشست شکمم روی دستم سریع

 میکردی دقت هاگ و بود شده بزرگ کوچولو یه شکمم نَموره یه که بود خوبی حس یه

 !ام حامله میشدی متوجه شاید

 ...بیرون رفت اتاق از و کرد جمع رو شکسته ظرفای و ها وسیله

 !نداشتم تعارف که خودم با..بودم گرسنه واقعا..شدم منتظرش نشستمو تخت روی اروم

 ..گذاشت جلوم و شد وارد جدیدی غذای ظرف با

 پرسید که بخورم رو اول قاشق خواستم و کردم تشکر آهستگی به

  ؟.هستید خان عروس   شما _

 کردم صاف صدامو

 !بله _

 بودید؟ جنگل توی تنها چرا _

 !شد کور اشتهام..گذاشتم سینی توی رو قاشق 

 به رفت میزد حرف داشت که همینجور و شد بلند جا از سریع که بدم جواب خواستم

 در سمت

 ..باشید راحت که بیرون میرم من..کنید میل رو غذاتون... میخوام عذر _
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 بود؟ عجیب انقدر چرا.اومدم خودم به رفت بیرون که اتاق از

 ...افتاد غذا ظرف به نگاهم..انداختم باال رو ام شونه

 ! بشه بیشتر اشتهام بود شده باعث بارداریم

 ...خوردن به کردم شروع ولع با ولی بهش نداشتم میلی که قبل ی دقیقه برعکس

 ..نرفتن و رفتن بین بودم دل دو..شد تموم که غذام

 ..رفتم در سمت به برداشتمو رو غذا ظرف آخر در ولی

 نشسته جلوش بود آورده غذا واسم که کسی همون و بود کلبه وسط کوچولو ی شومینه یه

 ..بود آتیش ی خیره و بود

 ..گرفت ازم رو سینی و شد بلند جا از سریع من پاهای صدای با

 ..برداشتیدش شما چرا خانوم عروس _

 ...نکنه درد دستتون _

 گفت و شد شکمم ی خیره

 ..میشه وارث صاحب داره خان شنیدم اهالی از _

 ..پایین انداختم سرمو

 ...میکشیدم خجالت و بود نکرده اشاره بارداریم به مستقیم انقدر ای غریبه مرد حاال تا

 ..زدم گره شکمم روی دستامو

 ..درسته بله _

  مدونی ازش صدایی

 ..شدهـ ام خیره خاصی لبخند با دیدم که شده چی ببینم تا کردم بلند سرمو همین برای

 !بود جوری یه نگاهش
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 ...تازهـ میدیدم چهرشو داشتم االن

 ...کشیده ابروهای با مشکی درشت چشمای

 ! کنم بلند سرمو کنم نگاه چشماش به اینکه برای بودم مجبور و بود بلند قدش

 ...بود سنگینی َجو  

 ! تر عقب رفتم قدم دو اومدمو خودم به سریع صداش کردن صاف با

 ..بود اومده بند نفسم که میزد تند قدری به قلبم

 ..بود اونجا که ای صندلی روی نشستم

 ..میکرد نگاه و بود ایستاده جاش سره هنوز

 گفتم بهش رو شد کم که استرسم از

ه برگردم سریع باید من_    ..د 

 داد جواب بود ام خیره که همینجوری

 ؟ اینجایید بدم خبر خان به برم _

 ..گفتم بلندی هین

 ! نمیزاره زندم مطمعنا..بودم اینجا باهاش تنها من بگه عماد به مونده همینم

 :دادم جواب و کردم کنترل رو دستم لرزش

 ..برگردم تا بدید نشونم رو راه جاش به ، نگید میشه اگه نه نه_

ه تا خودم کرد طلوع خورشید وقتی صبح کنید صبر. برید خطرناکه و شبه که االن_  د 

 .میکنم راهیتون

 .میزد شور دلم.. میترسیدم بازم ولی...  دادم تکون رو سرم

 ! نیست منتظرم خوبی اتفاقای کردم می حس
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 ! کشیدم دراز تخت روی دوباره و بودم شده بیدار خواب از داخلش که اتاقی برگشتم

ه اهالی و عمارت جز کنم فکر هرچیزی به کردم سعی و کشیدم خودم روی رو پَتو  و د 

 ! عماد

 .کجام بفهمم تا کشید طول کمی..پریدم خواب از سریع خورد در به که ایی تقه با

 ! چی برای و اینجام چرا که اومد یادم باالخره

 ..کردم باز رو اتاق در خودم کردن مرتب از بعد و شدم بلند جا از سریع

 ! بود در دم حاضر بود داده شام بهم دیشب که مردی همون

 : گفتم اروم!  بپرسم رو اسمش رفت یادم حتی

  سالم-

 .بیوفتیم راه و بخورین صبحانه تا بشید اماده لطفا بخیر صبح سالم_

 در سکوت در و شدم خارج اتاق از شدن حاظر از بعد.  بستم رو در و گفتم ایی باشه

 ..خوردم صبحانه کنارش

 ..بود درخت دور تا دور..کلبه از بیرون رفتیم..بیوفتیم راه که بودم منتظر

 ..نشست لبم روی لبخندی ک کشیدم نفس رو تازه هوای

 ..شد نزدیکم و اومد بیرون کلبه از

  ؟ بریم_  پرسید ماز

 ! افتادم راه به سرش پشت دادم تکون رو سرم

 :  پرسیدم ازش گذشتیم می درختا پشت از که همینطور

   ؟ چیه شما اسم ببخشید_

 : داد جواب و نگاهم توی زد زل سمتم برگشت و ایستاد
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 !  قادری کیان... کیان_

 ! جلو اورد دستشو حرف این گفتن از بعد

 !  بود جوری یه بود عجیب

 : زدم لبخندی بهش و دستش توی  گذاشتم دستمو

 .تیام_

 .خوشبختم: _ زد مقابلی لبخند

 ...دادیم ادامه راهمون به و کشیدم بیرون دستش از دستمو و نزدم حرفی دیگه

 .. بودیم رفته راه خیلی درختا میون

 ..میکشید تیر کمرم همچنین و بود گرفته درد پام ساق

 همه این واسم میکردم استراحت بچه سالمتی برای باید و بودم مطلق استراحت که منی

 ..بود زیادی رفتن راه

 .نداشتم رو کنم صداش اینکه توان حتی.. دادم تکیه بهش و درختی روی گذاشتم دستمو

 ..  شد دور ازم قدمی چند

 ..سمتم اومد سریع زنم می نفس نفس و ایستادم دید وقتی کرد نگاه عقب به و برگشت

 : پرسید و ایستاد جلوم... سمتم اومد سریع میزنم نفس نفس و ایستادم دید وقتی

  ؟ خوبه حالت ؟ خوبی_

 : دادم جواب و دادم قورت زور به رو دهنم اب.. میرفت سیاهی داشت چشمام

 .بیام راه دیگه نمیتونم نه_

 تشکری لب زیر... بشینم راحت درخت پایین زمین روی کرد کمک و گرفت رو بغلم زیر

 ..کردم
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 : گرفت سمتم به و اورد در ایی لقمه داشت تن به که پالتویی جیب از و نشست کنارم

 ! بخورش_ 

 یکم.. خوردم رو اش لقمه اخرین تا.. بود پنیر و نون..زدم بهش گازی و گرفتم رو لقمه

 .شد کمتر بدنم جونی بی از

 : پرسیدم ازش اهسته

  ؟ ندارید اسب شما_ 

 :زد لبخندی

 ! نمیبرم خودم با اسب همین برا!  دارم دوست رو روی پیاده من_ .. 

 : پرسیدم ازش شده گشاد چشمای با!  کردم تعجب

  ؟ میرید پیاده هم مسافرت برای حتی_

 خنده گذشت نظرم از لحظه یه.. بود نواز گوش اش خنده صدای.. کرد بلندی ی خنده

 !  دیدم کسی صورت روی حاال تا که ایی خنده ترین زیبا اش

 هست خنده؟حواست زیباترین که چی میگی؟یعنی داری چی! ؟ تیام خودت با میگی چی

 !؟ هست حواست ؟ است غریبه مرد یک اون

 : داد جواب کرد هاشو خنده حسابی اینکه از بعد

 !نمیرم پیاده مطمعنا مسافرت برای_

 !خندید انقدر  که بده جواب میخواد چی حاال کردم فکر خودم با

 : اومد حرف به که نشستیم دیگه دقیقه چند... انداختم باال هامو شونه تفاوت بی

 بیایی؟ راه نمیتونی اصال_

 :دادم جواب میکردم حلقه شکمم دور دستمو که همینطوری..  انداختم پاهام به نگاهی
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 از تا رفتم راه خیلی دیروزم.. میترسم بچه برای ولی کردنش ذوق ذوق شده بهتر پاهام_

 ...بیوفته براش اتفاقی میترسم.. رفتم هوش

 : کرد بهم دلی دو نگاه

 !؟ بمونیم اینجا باید یعنی_ 

 کمکش با حرف بی.. سمتم به گرفت دستشو..  شد بلند جا از..  بدم جواب چی نمیدونستم

 ...شدم بلند

 ..کرد پشتش به ایی اشاره و کرد بلند رو سرش و زانوهاش روی نشست

 !شدم نمی منظورش متوجه 

 !ب بَره؟ کنه کولم و کنم بغلش پشت از میگفت داشت نکنه

 !پشتش برم کرد هدایتم خودش که کردم نگاهش شوکه

 از بیشتر تونستم نمی که من!بود همین هم درستش  کنم فکر خواستم می که منطقی ُخب

 !برم راه این

 کار بهترین همین برای نداشتیم که هم اسب!اینجا بمونیم تونستیم نمی که شبم اخره تا

 ..بود همین

 ... دادم تکیه بهش و کردم حلقه گردنش دور دستمو ناچار به

 ..  رفتن راه به کرد شروع و شد بلند جا از ارومی به

 .. شدم اروم کم کم ولی کشیدم می خجالت و بودم کرده جمع رو خودم اولش

 .. میرفت راه اهسته.. اش شونه به دادم تکیه سرمو

 دیگه و بشه بَسته کم کم چشمام شد باعث  خستگیم و درخت و گل بوی و بدنش گرمای

 !نفهمم هیچی
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 .. پریدم خواب از یهو و شنیدم رو اسب چندتا ی شیهه صدای

 ..بود گرفته محکم رو پاهام و بودم کیان پشت هنوز

 :گفتم ابالودی خواب صدای با و افتاد عمارت به چشمم دور از

 ..پایین بیام بذار ؟ رسیدیم کی_

 ..بودیم جنگل درختای پشت...پایین اومدم کولش از و زمین روی نشست اهسته

 :گفتم قدردانی از پر لحن با و کیان سمت برگشتم

 !واسم کشیدی که زحمتایی و کردی که کارایی تموم برا ممنون_

 :دادم ادامه اهسته و انداختم عمارت به نگرانی نگاه

 ..خوردم حرفمو بقیه... باشی اگه نداره خوبی وجهه..  بهتره برم تنها اگه_

 :گفت لب زیر و عمارت سمت به کرد دایتمه و نشست کمرم پشت دستش

 !باش خودت مواظب_

 ..میشد ختم عمارت به که شدم ایی جاده وارد و اومدم بیرون درختا بین از

 !میشد بیشتر ترسم میشدم تر نزدیک که قدمی هر

 !بودنم غایب شب یه برای ترس!رفتنم بیرون اجازه بی برای ترس

 !نبود هم بود شوهر هم که شوهری از ترس

 .. بیرون ریختن بزرگ خانوم و عمارت خدمه کله تعمار به نرسیده هنوز

 ...جلوتر اومدن سوگل و نگهبانا از دوتا

 جداش خودم از...کرد ام زده شوکه سوگل هق هق صدای...بغلش توی انداختم خودمو

 !بود کبود اش گونه..  کردم نگاهش و کردم

 :پرسیدم زده حیرت
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 !زده؟ کتکت سوگل؟کی چیشده_

 ...عمارت سمت به بُرد خودش دنبال منو بده جواب بهم اینکه بدون و زمین به شد خیره

 بین..لرزیدم خودم به ترس از.. میشد تر واضح بزرگ خانوم های اخم و شدیم تر نزدیک

 ..ندیدم رو عماد ولی چرخوندم چشم جمعیت

 شکم به نگاهی بزنه من به حرفی اینکه بدون...بزرگ خانوم به رسیدم!بود؟ کجا یعنی

 :گفت خدیجه به رو و کرد ام

 !بشیم مطلع سالمتش وظعیت از سریع باید!کنه اش مایعنه سریع دکتر تا اتاقش ببرینش_

 ثروت این وارث فکر به فقط!خوبه؟ حالت نپرسید ازم حتی..نکرد سالم حتی شکست دلم

 !بودن اشون مسخره

 بود کاشکی.. میخواست رو مامانم شدید دلم!هستم اش نوه من که انگار نه رانگا اصال

 !میکرد کمکم و

  بود؟ مسافرت وقت باشه؟حاال مامانم زمان ترین حساس توی نباید چرا

 خان بابا جای به عماد و شده فوت بزرگ اقا که رسوند بهشون جوری یه میشد کاشکی

 !باردارم بدبخت من   و شده

 انسانیت از بویی که میکنم بزرگ دارم شکمم توی دارم رو کسیو بچه بدبخت من  

 !نبره محبت و دوستی از بویی!نبرده

 اشک ثانیه به ثانیه شاهد که جایی...پناهگاهم وارد..شدم اتاقم وارد شده خم های شونه با

 !بود ریختنم

 !باشه حواسم که کرد سفارش کلی معاینه از بعد..بیاد دکتر تا نشستم منتظر تخت روی
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ه دخترای از یکی فاطمه یادمه  ازدواج هنوز من وقتی بود بزرگتر ازم سال دو که د 

 ..شد باردار بودم نکرده

ه اینوره از  ..میدوید اونور به د 

 !اومد دنیا به سالم هم اش بچه ولی میرفت مزرعه سره شوهرش کمک

 بودم؟ خان عروس میبودم؟چون مراقب انقدر باید من چرا وقت اون

 ..نشستم تخت روی لباسم کردن عوض از بعد زدمو پوزخندی

 !افتاده اتفاقایی چه من نبوده توی ببینم تا بیاد سوگل بودم منتظر

 !میترسوندم بیشتر این و نبود عماد از خبری هنوز

 ..داخل اومد سوگل و شد باز اتاق در

 ..سوگل ببینم اینجا بشین بیا_ 

 کردم نگاهش منتـظر نشست وقتی

 زده؟ کتکت شد؟کی خبر چیشد؟چه بگو_ 

 داد جواب آرومی صدای با

 واسه!کردم کمکتون فرار توی من و کردید فرار گفتن خان..نکردیم پیدا رو شما وقتی_ 

 !زدن کتکم کنم اعتراف اینکه

 کنم؟ فرار میخواستم که چی یعنی!هم توی خورد گره ابروهام

 !!!بود جالبی ترکیب!عصبانیت با آمیخته ترسی!عماد دست از بودم عصبانی حسابی

 ..پایین فرستادم رو سوگل

 ..دوختم چشم عمارت باغ به ایستادمو پنجره لب

 باشم؟ منتظر عمارت این توی عمر آخر تا باید بود؟یعنی کجا من زندگی   تَهه واقعا
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 !همسرم سمت از محبتی منتظر  

 برای دستایی منتظر...عشق از پر نگاهی منتظر!دل تهه از لبخندی منتظر

 ... و تنهایی برای آغوشی...گرفتن

 بودن سواره همگی که همراهانش با  مشکیش اسب بر سوار عماد و شد باز عمارت در

 ..شد باغ وارد

 ..شد سخت واسم کشیدن نفس و شد برابر چند قلبم ضربان یکباره به

 !بزنی قدم میخواستی فقط تو..نکردی اشتباهی کار   تو...تیام باش آروم

 ..دادم تشخیص پایین از رو عماد تیز نگاه که میدادم دلگرمی خودم به حرفا این با

 ...بود دیده منو مطمئنا!بودم ایستاده پشتش من که بود ای پنجره ی خیره

 ..کردم نگاه خوب رو اطراف و دور..تر عقب رفتم انداختمو رو پرده سریع

 !!!کنم قایم رو خودم بخوام که میرسید نظر به مسخره

 نمیکنه؟ پیدات هم اون کنی فکر بشی؟و قایم عماد ترس از میخوای!تیام خیالی خوش چه

 ازش بفهمه نزار آره..باشم آرامش با کردم سعی و زدم خوشم خیال به پوزخندی

 !ترسیدی

 ..دیوار به شد کوبیده و رفت اخر تا و شد باز سرعت با اتاق در یکباره به

 ..بستم چشمامو کشیدمو بلندی هین   محکمش کوب ش   صدای از

 !بشه وارد اینجوری نمیتونست عماد از غیر هیچکس مطمعنا

 بعد ولی بخورم ازش چیزی کتکی چمیدونم یا بکشه سرم فریادی بودم منتظر لحظه هر

 ...نبود خبری دقیقه چند گذشت از

 ..دیدمش کردمو باز رو چشمام آهست
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 !بهم بود زده ُزل و روم به رو دیوار به بود داده تکیه

 بدون گرفت دیوار از تکیشو..!میلرزید استرس از هام دست میکردم، نگاهش حرف بی

 .. شد می نزدیکم ای عجله هیچ

 ...میدید رو بدنم کم های لرزش وضوح به... کرد پر امو سینه حجم و کردم حبس نفسمو

 .کردم منقبض صورتمو باال، برد دستشو و ایستاد روم روبه 

 .شدم فشرده آغوشش در محکم عماد، دست ی ضربه یا سیلی صدای جای به اینبار

 خودم به فشردنش برای ُشک با دستامو تا دو و بیرون دادم محکم امو شده حبس نفس

 مغزم داخل عجیب طوفان از قبل آرامش عبارت تنها زد، که حرفی با که بردم باال

 .میزد چشمک

 دوتایی  میدونی وگرنه. میکنه نگاهمون داره بزرگ خانوم حیف…بزرگ خانوم حیف -

 خوب رفتار انتظار و میکنی فرار عمارت از. سن کم ی هرزه میکردم حالیت بدجور

 !داری رو

 لبام بین از ریزی تیک صدای که کرد سرد قدری به بدنمو شده کلید های دندون و لحن

 ...شد شنیده هام

 بیشتر و بیشتر بده آرامش اینکه جای به کنه تزریق بهم رو امنیت اینکه جای به آغوشش

 !جونم به ریخت که بود ترس و دلهره

 بودم مطمعن و میشد بیشتر بازوم روی عماد دستای فشار   لحـظه هر میلرزیدمو بید مثل

 !!!میشه کبود که

 ..میشم لحظه هر از تر گرفته و میشه تنگ داره نفسم کردم حس

 نمیخورد تکون و بود ایستاده کوه مثل ولی..عقب بدم ٌهل ش کردم سعی دستام با
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 میشممممم خفه دارم... کن ولم.. عقب برو_ 

 کرد نگاهم و برگردوند صورتشو

 ...کرد جدا ازم خودشو سریع که دید صورتم توی چی نمیدونم

 ...کشیدم بلندی نفس و بلعیدم رو هوا

 ..کردم نگاهش شد خوب که حالم عمیق بازدم و دم تا چند از بعد

 !!خامی خیال چه ولی!میزاشت تنهام و میرفت کاشکی

 پرسید ازم ای دلسوزی هیچ بدون نگاهم غیض   به توجه بی

 خوابیدی؟ کجا دیشب بودی؟ کجا_ 

 !!!شد شروع جریان سخت قسمت..دادم قورت رو دهنم آب

 ...میترسیدم شدید

 دادم جواب آرومی صدای با

 جنگل_ 

 چشمام توی زد زل عصبانیتش از سرخ چشمای اون با

 کنم؟ باور که نداری انتظار بودی؟ جنگل توی شب_  

 فاصله ازم و کرد بست و باز چشماشو عماد..خورد در به ای تقه..بدم جواب اومدم تا

 .گرفت

 ..میکرد کنترل خودشو داشت سختی به

 کرد بازش و در سمت رفت

 شنیدم رو خدمتکاری صدای

ه   وارث.. باغ داخل بیاید ضروریه خان_   !ببینه رو شما میخواد.. اومده باالیی د 
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 داد جواب ای زده شگفت صدای با عماد

 مطمعنی؟_ 

 سمتم برگشت عجله با عماد ایندفعه که کرد تایید دوباره خدمتکار

 !کنم مشخص تکلیفتو بیام تا میمونی همینجا_ 

 ...کرد ترک رو اتاق عجله با و

 خبره؟ چه ببینم تا پنجره سمت رفتم سریع

 .بود ایستاده دُرشکه كنار كه آشنایي پسر به دوختم چشم و زدم كنار رو پرده

 .گذاشتم دهنم جلو رو دستم و كشیدم هیني كیان دیدن با كه كردم ریز رو چشمام كمي

 مي ام سینه به رو خودش محكم قلبم.بود كرده عرق دستم كف و بودم افتاده استرس به

 كوبید

 چي؟ گفت مي عماد به اگه

 .میشدم بدبخت.بود آور عذاب واسم هم فكرش حتي

 بغلش تمام صمیمیت با و شد نزدیكش عماد كه دوختم چشم بیرون به پنجره از دوباره

 .كرد

 .نزنه بهش حرفي كردم مي خدا خدا فقط!خوندم رو ام فاتحه همونجا

 اینجا؟ بیاد داشت دلیلي چه اصال

 .گرفتم فاصله پنجره از و انداختم رو پرده سریع كه افتاد پنجره به كیان چشم لحظه یك تو

 !باشه ندیده منو خداكنه

ل دو  ..میزدم قدم اتاق توی د 

 ..تر عقب رفتم قدم چند.. شد باز در یهویی
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 گفت ای عجله از پر لحن با میرفت کمدم سمت به که همینجور و داخل اومد سوگل

 ..اومده مهمون.. پایین برید باشید حاضر سریع دادن دستور خان خانوم_ 

 پرسیدم ترس با

 کیه؟ مهمون نفهمیدی_ 

 همینجوری و بیرون کشید کمد از بود سایزم هنوز که رو راحتم و رسمی لباسای از یکی

 داد پاسخ سمتم میومد که

َمت   اینکه مثل_   !همه میزارن احترام بهشون خیلی چون... دارن باالیی س 

 ..دادم تکون سرمو

 !نمیاوردم در سر چیزی از

 ..رفتم پایین ها پله از استرس با...شدم حاضر پوشیدمو لباسمو سوگل کمک به

 !نره آبروم کن کمکم خدایا

 !باشه کثیف میتونه فکرشون چقدر میدونی خودت خدایا

 بهم انگشتمون نوک اصال هرچند خوابیدم مرد یه پیش کلبه توی تنها شب من بفهمن اگر

 !!!میاد بار به رسوایی بازم!!!میارن در حرف بازم  نخورده

 ..شدیم پذیرایی سالن وارد

 با هم بزرگ خانوم!میزدن گپ و بودن نشسته هم روبروی مجلس صدر عماد و کیان

 !میکرد نگاهشون لبخند

 میشناختن؟ همو قبل ان؟از صمیمی هم با انقدر چرا که بود این از تعجبم

 ..شدم تر نزدیک انداختمو باال ای شونه

 !ایستاد کنارش جالبی چندان نه مکث با هم عمآد!شد بلند جا از ورودم احترام به کیان
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 !شده بلند پام جلوی و گذاشته احترام من به آبرو حفـظ برای زور به بود مشخص قشنگ

 ..کردم سالم ای آهسته صدای با و انداختم پایین سرمو افسوس با

 !زور به عماد و داد جواب خوش روی با کیان

 !کنه نگاهم نشد حاضر حتی!کرد اونور رو صورتش!بهتره نگم که بزرگم خانوم

 ..نشست گلوم توی بغضی سرعت به

 ..بود شده اشک از پر چشمام ولی...کنم مهارش کردم سعی

 !بود شده جمع چشمم توی که اشکی برای باشه فراری راه   که کردم ای سرفه زور به

 ..خوردم قلپ چند و کردم تازه گلویی..رسوند بهم خودشو سریع آبی لیوان با سوگل

 ..انداختم پایین سرمو نشستمو نفرشون سه جمع   به نسبت مبل دورترین روی

 !ب بُره همینجا منو سر   عماد و دیشب از بزنه حرف کیان که داشتم انتظار آن هر

 ..کنه خیر به خدا!شد سیخ تنم به مو فکرشم از حتی

 فکر از کیان صدای که میکردم فکر میزنه بهم عماد احتماال که هایی کتک به داشتم

 کرد جدام

 بشی؟ پدر قراره شنیدم جان عماد_ 

 ..کردش تایید سر با و زد خوشایندی چندان نه لبخند عماد

 داد جواب عماد جای به بزرگ خانوم

 .. پسرم خودت روزی انشاهلل_ 

 زد نمکینی لبخند کیان

 !بگیرم زن من نکنید فکرشم بزرگ خانوم وایی_ 

 کرد ای خنده بزرگ خانوم



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 219 

 

 مشخص بعدی خان   االن از باید! میخوان وارث ناسالمتی! نده حرص رو مادرت انقدر_ 

 !خاندانتون واسه بشه

 ..میداد رو بزرگ خانوم جواب داشت و داد تکون سرشو کیان

 ...نمیشنیدم حرفاش از چیزی من ولی

  ؟ کجا خان   بود؟ خان کیان،...نمیکردم بود؟درک خبر چه اینجا

 !کردم نگاهشون بود گرفته شکل ذهنم توی که سوالی هم اون از خورده گره ابروهای با

 گفت عماد به رو و زد خندی تک ام چهره دیدن با کیان

 !منو نمیشناسه! عماد شده گیج عروست اینکه مثل_ 

 گفت بندازه نگاهی بهم اینکه بدون و داد تحویلش لبخندی هم عماد

 !هستش باالیی ده   بعدی   خان   کیان،_ 

 هم کیان! بشه خان جاش به پسرش االن از میخواسته و داشته کسالت مقداری پدرش

 !برگرده فرنگ از شده مجبور

 پرسید و کیان سمت برگردوند سرشو

ی راستی_   رسیدی؟ ک 

 نوشید چاییش از مقداری

ه رسیدم که روزه سه_   ! د 

 ..نشست لبم روی لبخندی و دادمو تکون سرمو

 !بود مهربون و فروتن خیلی!نمیخورد ها" خان" به اصال کیان رفتار

 !بود تکبر و غرور از پر بودم دیده خانی هر حاال تا

ه یک امور و شدن خان چون میکردن فکر  !ان کاره همه خیلی دیگه دستشونه زیر   د 
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 ویژگی و شایستگی خاطر به رو مقام این میرفت یادشون که میشدن مغرور جوری یه

 زاده خان خاندانی توی شدن متولد خاطره به فقط و نیاوردن دست به خودشون های

 !است

 !میومد بدم موضوع این از

 !میرسید نظر به خاص واسم کیان قشنگ رفتار همین برای

 اش خونه به رسوندنش برای میکرد پیدا جنگل توی رو بارداری زن عماد اگه عمرا

 !میکرد کول ش جنگل توی اونم رو مسیر همه اون

 !نبودم هم بودم جمع توی هم

 !بودم نفهمیده خودم و بودم کیان ی خیره آگاه ناخود که بود ای دقیقه چند

 خیلی نگاهم فهمیدم رفت بهم ابروهاش با که ای اشاره و کرد که ای مصلحتی ی سرفه با

 !بوده تابلو

 که بوده جایی من نگاه   باشن فهمیده مبادا که کردم نگاه رو بزرگ خانوم و عماد سریع

 !باشه نباید

 !نبوده حواسشون اینکه مثل ولی

 ! نفهمیدم زدن که حرفایی از هیچی کشیدم ای آسوده نفس

 اوف ؛ کردیم بدرقش عمارت ورودی در تا شدیم بلند همگی جا از کیان شدن بلند با

 ! گذشت بخیر

 باهام خدا وقتا خیلی مثل ولی!بره آبروم و بزنه حرفی کیان مبادا که بودم ترسیده چقدر

 !بشم شکسته این از بیشتر نزاشت و بود
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 ، نشست دستم روی پشت از عماد دست که رفتم می باال پله از دقت با و آهسته داشتم

 ...شد حلقه شکمم دور دستش که کشیدم بلندی هین ترس از

 :زد لب آهسته کردو گوشم نزدیک رو لباش

 فهمیدی؟! باال ریم می میای عاشقونه خیلی_ 

 .گفتم ای باشه لب زیر و دادم تکون ترس با رو سرم

 و انداخت زانوهام دور رو دستش یک و شونم دور رو دستش یک ای دفعه یک خیلی

 !کرد بلندم ها پله روی از

 !کردم حلقه گردنش دور رو دستم سریع

 مانع   بزرگ خانوم صدای که بودیم نرفته باال پله دو هنوز نشست، لبش روی پوزخندی

 . شد رفتنمون باال

 !عماد؟_

 :داد جواب سمتشو کرد گرد عقب

 ؟ بزرگ خانوم بله_ 

 :گفت محکمی لحن و ساختگی اخم با

 باش دخولت مواظب!ممنوعه براش خشن ی رابطه باشه حواست!بارداره تیام ، عماد_ 

 نباشه؛فهمیدی؟ کبود فردا هم بدنش درضمن!نرسه رحمش به آسیبی که

 کالفه لحن و اخم با هم عماد!گرفتم دندون به رو لبم و انداختم پایین رو سرم خجالت از

 :داد جواب ای

 حاال!باشم داشته رابطه زنم با طوری چه دید می یاد من سن با مرد یه به که مرسی_ 

 !برسیم کارمون به بریم نیست امری اگه
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 !افتاد راه به باال سمت به هم عماد نداد جوابی دیگه بزرگ خانوم

 در چی دونست می خدا!گرفت اوج قلبم ضربان شدیم می نزدیک اتاقش به که لحظه هر

 !انتظارمه

 !نداشتم اتاقش از جالبی ی خاطره بار آخرین

 اومده بیرون اتاقش از افکندگی سر با و بودم شده تحقیر وحشتناکی طرز به بار آخرین

 !بودم

 لحن با!زدم گره هم توی رو دستام ترس ،بااومدم بیرون بغلش از بست که رو اتاق در

 .بستم رو چشمام دستوریش

 !بشین تخت روی_ 

 .نشست روش و جلوم گذاشت رو میزش صندلی نشستم و تخت سمت رفتم مطیع

 !منتظرم_ 

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی

 !منتظرم!بودی؟ کجا دیشب بگو خودت_ 

 باورش که ببافم بهم دروغی چه!بگم بهش باید چی دونستم نمی ، دادم قورت رو دهنم آب

 بشه؟

 :شد بلند صداش دوباره

 بزنی؟ حرف خوای نمی! منتظرم گفتم_ 

 رنگی که یهسیا از تر باال!  کنم راحت رو خودم و بگم رو حقیقت گفت می بهم حسی یه

 !نیست

 !گفتن برای بودم دل دو
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 !سوال زیر برد می رو کیان شخصیت هم کرد می رسوا رو خودم هم حقیقت ولی

 !شد می بد کیان برای واقعا کردم می فکر که خوب

 !بود داده نجات مخوف جنگل اون از رو من و بود کرده لطف من به بیچاره

 !کنه جلوه دروغگو که نبود این حقش

 .بزنم حرف من منتظره که عصبانی و خشن عماد این به بگم چی آخه ولی

 :دادم جواب قبلی فکر بدون و کشیدم عمیقی نفس

 !بودم جنگل توی_ 

 :گفت و پرید باال هاش ابرو

 !شب جنگل؟اونم_ 

 :پرسید دوباره خووش که کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 م جلوی زنده االن و بمونی جنگل توی شب تو ممکنه مگه!تیام نگو من به دروغ_ 

 !باشی نشسته

 :دادم جواب مطمئنی لحن با و شدم چشماش ی خیره

 بودم نشسته ای گوشه یه صبح ی سپیده بود؛تا خالی که کردم پیدا کلبه یه شه می آره_ 

 .برگردم بتونم و بشه روشن هوا تا

 کرد، نگاهم مشکوک

 !بودی؟ تنها کلبه توی مطمئنی_ 

 :دادم جواب قاطعیت با

 داری؟ شک تو که این مثل ولی مطمئنم بله_ 

 .برداشت بودنشو دل دو و شک نقاب باالخره کردو نگاهم دقیق لحظه چند
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 !کشیدم راحتی نفس بشه متوجه که این بدون

 !نکنن شک کردنت باور توی که بدی جواب تر پررو خودت باید وقتا جور این

 !بپیچونم و کنم سر به دست رو عماد موفقیت با تونستم دفعه این و

 کرده؟ قبول رو حرفات عماد که شه می باورت خودت!زرنگیا تیام

 !کردم کنترل رو خودم زور به ولی بود گرفته خندم بودنم بدجنس همه این از

 که برم در سمت به خواستم و شدم بلند جام از!  بود شده تموم جا این کارم دیگه خب

 .کرد میخکوبم عماد صدای

 کجا؟_ 

 !اتاقم رم می دارم_ 

  پرید باال هاش ابرو

 اتاقت؟_

 :داد ادامه خودش دوباره که دادم تکون رو سرم

 .خوابی می جا همین امشب_ 

 پرید باال من های ابرو دفعه این

 اینجا؟_ 

 !نفهمیدم رو منظورش ؛ داد تکون رو سرش

 !افتاد بزرگ خانوم حرفای به یادم!باشم داشته رابطه باهاش خواد می نکنه

 داشتم رابطه باهاش گذشته توی که باری هر مثل و بخوابم باهاش امشب خواد می آره

 بگیره فاصله ازم اشغال تیکه یه مثل شد برطرف نیازش وقتی و ببره رو لذتش خودش

 !بخوابه صبح تا راحت و
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 عنوان به اون که باشم داشته نیازی شاید!باشم داشته احساسی شاید که منی به توجه بی

 ...شاید!کنه ارضاش باید همسر

 و در سمت به برگشتم تلخ و سخت های رابطه اون آوری یاد از اشک از پر چشمای با

 !کردم باز رو در بهش توجه بی

 در و اتاق داخل برگشتم و کشید رو لباسم که بودم نگرفته فاصله اتاقش از قدمی هنوز

 !شد بسته صورتم از کمی ی فاصله با

 !چسبید بهم پشت از عماد

 این شد روشن برام که جالبی چیز ولی!کرد می دگرگون رو هام حس تمام شینزدیک این

 !بود شده تموم داشتم بهش نسبت که ویاری که بود

 هیچ بی ؛ سمتش برگشتم!شد نمی بد حالم بدنش بوی استشمام و شدن نزدیک با دیگه

 شد، ام خیره حسی

 تخت سمت داد هلم که نزدیم حرفی کدوم هیچ و کرد نگاهش خودش مثل منم

 فهمیدی؟ ، خوابی می جا همین امشب_ 

 :گفتم بهش رو! بودم آورده کجا از رو شجاعت همه این دونم نمی

 ازم گفتی رفته کردی؟یادت بیرونم اتاق همین از جوری چه بار آخرین رفته یادت_ 

 بگم؟ بیشتر یا اومد متنفری؟یادت

 به که بسپارم بهش رو خودم و بخوابم مردی با نیستم حاضر دیگه بکشی هم رو خودت

 !کنه می نگاه حیون یه که کنه می نگاه جوری رابطه

 کرده عصبیش شاید یا!بود شده عصبی خیلی که بود این از نشون هاش نفس شدن تند

 !بودم
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 . تخت روی نشوندم

 دست تو به دیگه عمرا من!رابطس ی واسه موندنت برای اصرارم نکن فکر_ 

 ! شه می بزنم،چندشم

 غر غر و نصیحت ی حوصله!  بزرگه خانوم جلوی ظاهر حفظ برای بمون گم می اگه

 .ندارم هاشو

 ! شد می تکرار هی ذهنم توی کلمه یک بودیم هم ی خیره که جوری همین

 !میومد؟ بدش من از انقدر" !!!! چندش"   "  چندش" 

 !باشه وقیح و پست انقدر شد نمی کرد؛باورم له رو غرورم بدجوری دیگه بار یک عماد

 شده؟ می چندشش خوابیده باهام که باری هر یعنی

 گوشه بندازم بهش نگاهی نیم حتی که این بدون و بیرون کشیدم دستش حصار از خودمو

 ! کشیدم دراز تخت ی گوشه ترین ای

 زیاد کردن گریه برای فرصت وقت اون ؛ اتاقم برگردم من و بشه تموم امشب خدایا

 !بشکنه نباید االن!  بشکنه لعنتی بغض این نیست وقتش االن ، دارم

 !نیومد تخت روی عماد فهمیدم ، بودم بیدار صبح خود تا

 منتظر صبرانه بی شب تموم که شد چشمایی مهمون خواب کم کم هوا شدن روشن با ولی

 .نزاشتم ولی ببارن بدم اجازه تا بودن

 .بزرگ خانوم سرشم پشت ؛ بود سوگل ، شد باز چشمام کم کم دستی تکون با

 !آوردم در شاخ تعجب از!نیست تنم لباس شدم متوجه که بشم بلند جا از اومدم

 !نیست؟ تنم لباس االن چرا پس!!!نداشتیم رابطه هم با دیشب عماد و من بودم مطمئن
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 بود گردنم به خیره که جوری همین و داد باال رو چونم و شد تر نزدیک بزرگ خانوم

 :گفت خودش با لب زیر

 !خشنه ی رابطه عاشق باباش مثل که الحق!نیاره در بازی وحشی گفتم بهش خوبه_ 

 !شدم آب بزرگ خانوم حرفای خجالت از

 باشه؟ تنم لباس نباید االن چرا نداشتم،پس رابطه دیشب من کردم می فکر هرچی

 !شده کبود من گردن جوری چه!بپرسم ازش و بیاد عماد تا موندم می منتظر باید

 ، چشام به رو زد زل بزرگ خانوم

 ممنوعه؛ولی برات رابطه حاملگی توی دیگه داشتی درد داشتی؟اگه درد دخول موقع_ 

 !نداره مشکلی پس نکردی حس چیزی دخول موقع اگه

 جوری چه نداشتم رابطه که منی آخه!بگم که نداشتم حرفی ، کردم نگاه فقط جوری همین

 !نه؟ یا داشته درد بدونم باید

 بیرون،ولی بره که شد مجبور و کرد صدا رو بزرگ خانوم بیرون ی خدمه از یکی

 !کنه آمادم حموم برای گفت سوگل به قبلش

 !بدم بهش که نداشتم جوابی وگرنه رفت بزرگ خانوم که کردم خداروشکر

 پرسیدم سوگل به رو

 کجاست؟ عماد_ 

 داد جواب میکرد اماده رو ام حوله و لباس ی بقچه که همینجوری

 !بودن ها اسب پیش اصطبل داخل_ 

 دادم تکون رو سرم

 رفت؟ حموم_ 
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 !برید باهم بشید بیدار شما موندن منتظر نه_

 کردم اخم

 خشک؟ و رسمی انقدر من؟ با میزنی حرف اینجوری چرا سوگل_ 

 انداخت پایین رو نگاهش

 !نباشم صمیمی دیگه شما با که هستش خان و بزرگ خانوم دستور_ 

 !شد تر غلیظ اخمم

 نداشتم دوستی دیگه!نداشتم دوستی دیگه سوگل از غیر نباشیم؟من صمیمی که چی یعنی

  چرا؟ نمیدیدن؟آخه رو شادی ذره یه همین!کنم شادی و بخندم باهاش گاهی که

 !حمام بریم تا بیرون اومدیم اتاق از سوگل با ناراحت نگاهی و خورد اعصاب با

 خرابتر حالمو و بیاد نمیخواست دلم هم بپرسم رو سواالم بیاد عماد میخواست دلم هم

 !کنه

 !دوگانگی جور یه

 !داشتم دوست رو بزنه تندتر قلبم ضربان میشد باعث دیدنش اینکه

 باعث نمیاد خوشش من از که رفتاری دادن نشون یا حرفی زدن با بار هر اینکه ولی

 !بود زننده واقعا بشه هست که اینی از بدتر حالم میشد

 چرا؟ ولی!میروند خودش از منو داشت!بشم زده ازش میکرد کاری داشت آره

 ..رفتیم عمارت پشتی قسمت سمت به

 !شدیم روبرو آب بخار از زیادی حجم با و کرد باز رو حمام چوبی در سوگل

 .. داخل رفتیم آهسته
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 میکردم زمرمه رو بچگیام عالم   از ای ترانه لب زیر من و میشست موهامو داشت سوگل

 ..شد باز یکباره به حمام در   که

 ..شدیم بلند جا از و کشیدیم بلندی هین  

 ..کشیدم راحتی نفس دیدم که رو عماد قامت  

 ..رفت بیرون حمام از حرفی بدون و کرد سر روسریشو سریع سوگل

 !!!میکرد نگاه حریصانه رو بدنم و تَن داشت که عمادی موندمو من

 !داشتم بدی احساس

 بحث اون از بعد و ها مدت از بعد ایندفعه ولی میدید لباس بدون منو که نبود باری اولین

 !بود جوری یه داشتیم هم با که هایی

 ...ریختم بدنم رو بود که گرمی آب تشت   از ای کاسه کردمو بهش رو پشتم

 رو سواالم من تا میومد بودم کرده تن لباس وقتی حمامم از بعد و میرفت االن کاشکی

 !بپرسم

 روی ریخت آب خودش و نشست کاسه روی دستش که کنم پر رو بعدی ی کاسه اومدم

 ..بدنم

 ..میکردم حس هاش لباس زیر از و فاصله این از حتی رو بدنش گرمای

 !بسپارم دستش به خودمو و برگردم میخواست دلم لحظه هر که بود جوری موقعیت

 پرسیدم سنگینی سرو لحن با و کردم تحمل ولی

 نبود؟ تنم لباس چرا_ 

 کردم نگاهش منتظر و سمتش برگشتم شنیدم که رو پوزخندش صدای

 :داد رو جوابم رفته باال های ابرو با و  انداخت تشت داخل رو کاسه
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 بزرگ خانوم خواستم نمی!  داشتیم رابطه هم با که دادیم می نشون جوری باید چون_ 

 .... بده گیر

 محکم پوستم بود مشخص ، کشیدم گردنم کبودی روی رو دستم و دادم تکون رو سرم

 !!  شده مکیده

 : پرسیدم دوباره بود کبودی روی دستم که جوری همین

 !؟ پس چیه کبودی این_ 

 شد تر عمیق پوزخندش

 خسته خیلی فقط!   باشم کرده کاری محکم خیلی دیگه تا نشوندم گردنت روی اینم_ 

 !!! نشدی بیدار خواب از و نشدی متوجه و بودی

  کردم نگاهش مشکوک

 بوده؟ گردنم فقط مطمئنی_ 

 :گفت و زد ای مسخره خند   تک

 خواب وقتی تازه بزنم دست نیومده خوشم و کردم تست قبال که چیزی به ندارم عادت_ 

 !باشه

 بده؛پس حرص رو تو که میگه رو اینا ی همه!باش آروم تیام!بستم محکم رو چشمام

 .نکن توجه بهش

 خواستم و سمتش برگشتم  توجه بی همین میشه،برای گرفته حالش بهتره ندی محل بهش

 !شد مانع دوم بار برای که بدم ادامه رو کردنم حموم

 : گفتم عصبی و سمتش برگشتم کالفه

 ؟ نه یا کنم حموم زاری می_ 
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 : داد جواب خاصی لحن با کرد می تر نزدیک خودش به منو که طوری همین

 ؟ کنم کبود هم دیگه جاهای شده؟میخوای کبود گردنت فقط که شدی ناراحت نکنه_ 

 ... اومممم

 لب رسوند می امتنه باال به رو دستش که جوری همین و کرد برهنم ی باالتنه به نگاهی

 :کرد زمزمه گوشم

 کنم؟آره؟ کبودشون میخوای!کردم بزرگشون خودم که گرد این مثال_ 

 حقارت تمام خاطر به ولی زد می رو خواستنش فریاد بدنم تمام! آره میزد فریاد بدنم تمام

 دستش از رو خودم کردم سعی ، بود کرده تحمیل بهم حرفاش با وقت چند این که هایی

 !بزنمش پس و بدم نجات

 کنار برو!بزنی دست دوباره نیومده خوشت و کردی مزه قبال که چیزی به خواد نمی_ 

 .کنم حموم خوام می

 !رفت بیرون حمام از گردش عقب از بعد و کرد نگاهم خیره خیره ای لحظه چند

 .گرفت فرا رو وجودم که سرمایی موج با بود مصادف رفتنش بیرون

 بهترین گفتم می طرف یه نزاشتی؟از زدی؟چرا پسش چرا گفتم می خودم به طرف یه از

 !مزمن درگیری خود جور یه!کردی رو کار

 خود برگشتم و پوشیدم لباس سوگل کمک به و کردم تنهایی خودم رو حمام ی ادامه

 !عمارت

 فردا تا و خودم اتاق برم خواست می دلم!بود کرده خستم حسابی ذهنی های درگیری این

 !منه کردن اذیت فقط کارش که مزاحمی هیچ بدون بخوابم؛ راحت صبح

  !کیان سمت رفت فکرم کشیدم دراز که تخت روی
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 ، کرد پیدا تالقی نگاهامون و دادیم دست هم با که ای لحظه اون همش چرا دونم نمی

 !باشه زاده خان که خورد می رفتارش و خودش به اصال!شد می تکرار ذهنم توی هی

 !نره بیرون ذهنم از بود شده باعث بودم دیده که هایی خان تمام با فرقش همین شاید

 

 《لیلی》

 

 که روزی چند به رفت خوردم،حواسم می کم کم رو سوزم لب چایی که جوری همین

 !بود پیشم عماد

 !بودیم ساخته هم با قشنگ های لحظه کلی ازدواجش از قبل که همون!بود همون هم عماد

 !ازدواج بده؛پیشنهاد پیشنهاد بهم که حدی در قبل از تر عاشق!قبل از تر عاشق خیلی ولی

 من خاطر به رو خودش وجود و ازخون که ای بچه بشه حاضر حتی شد نمی باورم

 !بکشه

 !نشست لبم روی لبخندی

 بخور درد به واقعا زندگیم توی عماد حضور روزهام این تنهایی و کسی بی این توی

 !بود کرده انگیز هیجان رو مسخره و روتین زندگی بود؛این

 گرفت بازی به رو هام لب حریصانه و افتاد چادرم در پشت که ای لحظه اون همش

 .کرد می ترم داغ و یومد می چشمام جلوی

 !رسیدم اوج به عماد با واقعا ای رابطه هیچ نداشتن و ازش دوری ماه چند از بعد
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 بزرگ آقا زور به که لعنتی پیر تیمسار اون مثل نه!عاشق البته و بود جوون که عمادی

 !شدم زنش عماد

 !هوس   روی از فقط و فقط فهمیدم می داشت رابطه باهام بار هر که پیرمردی

 !متنفرم ازش که بود هوسی با آمیخته نفساش

 می بهم رو حالم که داد،چیزی می شهوت بوی هاش بوسه و رابطه توی هاش ضربه

 !زد

 خونه ده؛برم برم خواست می دلم!نداشت وجود بزرگ آقا و بود عماد ده خان که حاال

 .پدرم ی

 !کنه اذیتم کسی زاشت نمی عماد بود،مطمئنا شده تنگ روستا برای دلم

 !بودم مدیون بهش دادم،حسابی می تحویل بهش رو خونش باید!صدرا موند می فقط

 کردم؛ پر هام وسیله چندتا و لباس از رو کوچیکی کیف

 نداشتم چیزی تیمسار پیش رفتم خونمون از وقتی!نداشتم زیادی چیز

 هام وسیله همین برای!نداشتم چیزی بازم بیرون شدم پرت تیمسار ی خونه از هم وقتی

 .بود کم

 !دیدم رو عماد بودم نگفته بهش هنوز بزنه، سر بهم بیاد صدرا بود قرار عصر امروز

 .داریم ای گذشته هم با عماد و من بود فهمیده احتماال

 عمارتشون داخل بود دیده آسیب که زمانی حتی و جشن توی عماد دیدن موقع من رفتار

 شد می متوجه دید می رو ها نگاه اون و ما هم ای دیگه کس هر بود،که تابلو حدی به

 !هست خبری

 !چرخید خونه سالن دور نگاهم!بود باهاش و تیز حسابی که صدرایی به برسه چه
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 دلتنگی و ها اشک شاهد خونه این!بود تنهاییم و کسی بی روزهای پناهگاه خونه این

 !بود شبانم های

 !بود دیده رو هام اشک حسابی و بود شکسته خونه این توی هام بغض

 !واسم بود خاطره از پر خونه این!بود عماد با بازیم عشق شاهد حتی

 !آوردم خودم به در خوردن بهم صدای که بودم غرق فکر توی

 !صدرا استقبال به ورودی در دم رفتم و کردم چک رو هام لباس و رو خودم سریع

 بهم جوره همه کال...و مرغ و گوشت و حبوبات و میوه!بود کرده خرید کلی همیشه مثل

 !رسید می

 !برم خواستم می که من ولی...  کردم تشکر ازش لبخند با

 با میگه چی برگردم خوام می بفهمه صدرا که بود افتاده ترس دلم توی چرا دونم نمی

 خودش؟

 می جا ها کابینت و یخچال توی رو ها وسیله که جوری چیه؟همین نظرش اصال

 !زد صدام بلندی صدای با دادم،صدرا

 می خشک بند پیش با رو دستام که جوری همین و رفتم بیرون آشپزخونه از زده شتاب

 :دادم کردم؛جواب

 صدرا؟ شده چی_ 

 :پرسید و کرد مبل روی بودم بسته که کیفی به ای اشاره

 بری؟ قراره جایی_ 

 موقعیت توی اوف،میخواستم!کنی جمع رو کیف کردی فراموش!لیلی تو دست از که آخ

 !نداشتم ای چاره دیگه ولی بگم بهش بهتری
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 :گفتم آرومی صدای با و انداختم پایین رو سرم

  ده برگردم خوام می_ 

 !ببینم رو العملش عکس و کنم بلند رو سرم ترسیدم می

  کردم نگاه بهش زدش تعجب صدای با

 بری؟ خوای می کجا_ 

 :زدم زل بهش دفعه این

 . ده برگردم_ 

 :داد جواب نشست می که جوری همین

 دیگه؟ میگی خودمونو ده_ 

 زدن حرف قصد دیدم وقتی!میگه چی ببینم بودم کردم؛منتظر اکتفا سرم دادن تکون به

 !کردم پذیرایی ازش و کردم پر ای میوه ظرف  و آشپزخونه برگشتم نداره

 :پرسید کرد می نگاهم خیره خیره که جوری مینه!بود سنگینی جو....مقابلش مبل نشستم

 عماد؟ خاطر گرفتی؟به تصمیم دفعه یک چیه؟چرا برگشتنت دلیل_ 

 !بگه مستقیم که این نه ولی میدونه بودم فهمیده!کردم نگاهش سریع عماد اسم آوررن با

 :داد ادامه خودش دوباره

 درسته؟ پیشت اومد عماد_ 

 :گفت که دادم تکون سر فقط دوباره

 !داره بچه و زن عماد!؟میکنی کار چی داری میدونی لیلی_ 

 !نمیتونه که رو بچش ولی کنه باز خودش سر از رو تیام نحوی هر به بتونه شاید

 :پرید دهنم از دفعه یک



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 236 

 

 !کشه می رو بچه_ 

 میگی؟ داری چی هست حواست لیلی!زدم بزرگی گند چه زدم،فهمیدم رو حرف این تا

 ..سرم باالی اومد و شد بلند جا از عصبانیت از شده سرخ چشمای با

 غرید لب زیر  !شدیم هم خیره و روم شد خم

 میگی؟ چی متوجهی!درمیونه بچه یه لیلی؟میفهمی؟پای میگی داری چی_ 

 دادم قورت رو دهنم آب

 !نمیخواد بچه عماد.. آره.. آ_ 

 بود کننده کر دفعه این صداش..روم شد خم بیشتر

 بگیری؟ ازش خودت بخاطر رو بچه یک جون   که خودخواهی انقدر_ 

 یکی َسره رو وقته چند این دلگیری   و دلخوری میخواست دلم..عصبی خیلی!شدم عصبی

 !کنم خالی

 !بود داده نجاتم مرگ از نبود مهم!بودم مدیون بهش نبود مهم دیگ..کرد عصبیم خودش

 !نمیخوند من منطق با اصال که میگفت چیزی داشت فقط

 کردم بلند رو صدام و ایستادم مقابلش..شدم بلند جا از و عقب دادم ُهل رو صدرا

 صدرا؟ میگی چی تو_ 

 بکن؟ گفتم من مگه بکشمش؟ میخوام من مگه

 !رو شکمش توی ی بچه اصطالح به اون نه رو دختربچه اون نه.. نداره دوستش عماد

 !!فقط اس نطفه یه بچه؟ کدوم اصال

 ...زدنم نفس نفس و نشدنی تموم عصبانیت به بود شده خیره ناباوری با

 دادم ادامه و مدمونی کوتاه ولی میلرزیدم بید درخت مثل عصبانیت شدت از
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 !نبودم اینجا االن صدرا بودم خودخواه اگر من_ 

 پرت شوهرش ی خونه از هم و خودش ده   از هم که ای مطلقه زن یه بودم خودخواه اگر

 !نبودم بیرون شده

 ! میکرد کمکم غریبه یه نباید بودم خودخواه اگر

 !گذشتم عماد از چون!گذشتم عشقم از اینجام؟چون چرا ولی

 ایجاد براشون مزاحمتی نخواستم و کردم عماد،گوش بزرگ  ده،آقا خان   حرف به چون

 ..کنم

 !خودخواهم من نمیگفتی وقت اون..صدرا رو اینا میکردی درک کاشکی

 ..گرفتم نفسی و مبل روی نشستم

 ضربان هم و بود کرده بیشتر رو نفسام شدت هم بلند صدای با اونم زدنم حرف تند تند

 !رو قلبم

 سمتم به گرفت و آورد سردی آب لیوان   آشپزخونه از

 ..میشی آروم بخور_ 

 ..کردم تازه گلویی و نوشیدم ازش قُلُپی

 نه؟ بودم گفته خوب

 زد لب بود شده خیره بهم که همینجوری..نشست قبلیش جای سر   مقابلم

 به بیرون از هرکسی ولی!نبود کنم اذیتت بخوام اینکه قصدم!نبود توهین قصدم لیلی_ 

 داره..میکنه رشد داره نطفه میگی که ای بچه اون!میکنه رو فکر همین کنه نگاه قضیه

 !میکنه زندگی

 بزنید؟ حرف اینجوری بهش راجع حتی میاد دلتون چجوری
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 نطفه؟ میگی بهش تو که باشه ای بچه همون ی وابسته میتونه تیام چقدر میدونی تو

 زدم پررنگی پوزخند

 داره عمارت توی راحت االن اون منه؟ بدبختیای مسبب که میگی رو تیامی همون_ 

 !اینجام داغون انقدر من و میچرخه

 کرد باز و بست محکم رو چشماش

 خوشبخته؟ تیام میکنی فکر تو_ 

 انداختم باال ای شونه

 صدرا؟ نیست خوشبخت نیست؟ خوشبخت_ 

 زد کجی لبخند

 به.عمارت اون توی نداره همدمی هیچ!نیستن مادرش پدر!دیگس یکی عاشق شوهرش_ 

 خوشبخته؟ نظرت

 !مهربونه تو برای عماد لیلی

 !!!کنه بدرفتاری و باشه سنگدل میتونه چقدر بزنی حدس نمیتونی

 !میخواستم..آره اینکه میخواستم؟مثل واقعا

 صدرا؟ کنیم تموم رو بحث_ 

 شد بلند جا از و کرد نگاهم عمیق

 بری؟ که گرفتی رو تصمیمت پس_ 

 !دادم تکون رو سرم فقط

 حق..میشناسم که مردمی بین!کنم زندگی شهرم توی دارم حق!برگردم میخوام آره_

 ندارم؟
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 ..نزد حرفی صدرا

 !باشم منتظرش شب و دنبالم میاد خودش گفت رفتن موقع فقط

 !برم صدرا با نمیخواستم!کنم مخالفت میشد کاشکی

 !میکرد متناقص رو احساساتم تمام صدرا!میداد دست بهم بودن معذب حس

 !کنم نگاهش میخواست دلم فقط میزد که لبخند

 احساسم میریخت بهم صدرا هم واقعا!میکردم دور فکرمو و میومدم خودم به سریع بعد

 !رو

 !بودم کرده رو کارام ی همه تقریبا..سالن توی برگشتم و انداختم باال ای شونه

 نزدیک بهش که میشد خوشحال یعنی!برگشتم من میدید وقتی!میشد سوپرایز حسابی عماد

 شدم؟

 ..نشستم منتظر و کردم رو خونه های جور و جمع آخرین

 اصال بینمون جو!من نه میزد حرفی اون نه!ده سمت به افتادیم راه و برگشت صدرا

 !نبود جالب

 ..بود شده تموم بندون یخ و برف و بود شده کمتر هوا سرمای از

 گفتم صدرا به رو

 ..ها شده خوب  هوا_ 

 داد جواب کنه نگاهم اینکه بدون!بود جو کردن عوض برای فقط

 ..شده بهتر آره_ 

 ..دادم تکون سرمو

 ..بشنوم رو صداش داشتم نیاز شدیدا!بزنم حرف باهاش داشتم دوست
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 !ناراحته دستم از میکردم حس!قهره باهام میکردم حس

 ازم نگاه اینجوری...باشه دلخور ازم اینجوری بوده پشتم همیشه که صدرایی نمیخواستم

 ..بگیره

 !کرد نگاهم سوالی و سمتم برگشت اینکار با..گرفتم رو دستش هوا بی

 ..بزنم حرفمو و کنم نگاه چشماش توی نمیشد شدروم زمین ی خیره نگاهم

 درسته؟ ناراحتی ازم صدرا_ 

 دادم ادامه باز که نداد جوابی

 !بود پناهم! بود پشتم نداشتم رو هیچکس وقتی که بودی کسی تنها تو_ 

 ..خوردن برای دادغذایی خواب واسه جایی بهم

 نگاهتو نمیخوام!باشی ناراحت دستم از نمیخوام!کرد حمایتم که بودی کسی تنها تو

 ..بدزدی

 کرد تر زبونش با رو شدلبش ام خیره و داد فشاری رو دستم

 تصمیمت نگرانم..نگرانم..باشم ناراحت که نکردی کاری..نیستم ناراحت دستت از_ 

 لیلی؟ تصمیمت به درسته؟مطمعنی برگشت!نباشه درست

 ..کردم نگاهش دودلی با

 جایی ترس!برم که داشتم تصمیم ولی نبودم مطمعن!بودم دودل که بود این واقعیتش

 !من پیش نداشت

 گفتم قاطع و بستم رو چشمام

 !بدم انجامش میخوام نباشهولی نفعم به برگشتن شاید! نباشه درستی تصمیم شاید_ 

 دادم فشاری رو دستم توی دستاش
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 !باشه گرم بودنت به دلم بزار..ازم کن حمایت!صدرا باش پشتم بازم پس_ 

 !نگاه و نگاه فقط

 !میکرد تزریق بهم چشماش و نگاهش با که بود اطمینان

 !بودم ممنون ازش

 که هرجور!بگیرم تصمیم میدونم که هرجور گذاشت و نکرد مخالفتی که بودم ممنون

 !میخوام

 ..گذشتیم ده های کوچه از..نزدیم حرفی دیگه روستا به رسیدن تا

 ..نشست لبم به لبخند

 ..بودیم خندیده چقدر..بودیم دویده چقدر خاکی های کوچه پس کوچه همین توی

 ..عماد با کردنم عاشقی شاهد!بودن بغضمون و اشک شاهد ها درخت و دیوار این حتی

 قدم شاهد دیگه که بود این اونم..داشت بزرگ تفاوت یک ولی...یواشکی های دلدادگی

 !نبود مادرم پدر های

 ...میکرد سنگینی گلوم روی بدی بغض

 ..بود صدرا دست کوچیکم چمدون..کردیم توقف خونمون در دم

 گفت همسایه فوضول های زن از یکی که بشم وارد خواستم و کردم باز رو در

 میدونن؟ بزرگ خانوم برگشتی؟ لیلی_ 

 !میکردم نگاهش شوکه همینجوری

 بودم؟ کرده چیکار بزرگ؟مگه خانوم گفت فقط علیکی سالم بدون

 صورتش به میکنمزد نگاهش همینجوری دید وقتی
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 روستا توی..بودی که همونجایی برگرد دختر..میشیم بدبخت نمیدونن اگه لیلی وای_ 

 ! نکن پا به قیامت دوباره

 !میگه؟نمیفهمیدم داره چی کردم نمی درک!کردم می نگاهش واج و هاج که جوری همین

 داره؟ طایفش و ایل و بزرگ خانوم به ربطی چه من برگشتن

 گنگ هنوزم من و شد شلوغ کم کم کوچه!بیرون اومدن هم دیگه های همسایه از چندتا

 !کردم می نگاه فقط

 !میگن چی دارن فهمیدم می نامفهوم!کردن پچ پچ به بودن کرده شروع

 !حرفا قبیل همین از...( و ؟ اومده نکشیده خجالت ؟ برگشته چرا ؟ برگشته طور چه) 

 ای بچه پسر که خونه داخل سمت به کنه هدایتم خواست و پشتم گذاشت دستشو صدرا

 !میان نردا بزرگ خانوم آورد خبر

 !داشت برم ترس دفعه یک ولی نداشتم خطایی!بودم نکرده گناهی

 رسیده؟ بهشون من رسیدن خبر زود انقدر؟میان بزرگ خانوم چرا

 !ایستاد و کرد توقف ما به نرسیده!شد وارد کالسکشون!کوچه َسر   سمت برگشتم

 صدرا به قدمی خودآگاه نا شد پیاده معروفش و قدیمی عصای اون با که بزرگ خانوم

 !شدم نزدیک

 !بود شومی گواه!داد می بد گواه بزرگ خانوم ی خورده گره های ابرو

 :گفت صدرا به رو و آورد باال سکوت معنای به رو دستش که کنم سالم خواستم

 همون زن این دونستم می اگر!!صدرا ده بیاری برداری رو زن این کردم نمی فکر_ 

 !عماد اتاق داخل بره بود دیده صدمه عماد وقتی میزاشتم ده ،عمرا معروف لیلی

 !بشه شماتت من خاطر به صدرا نمیخواستم!انداختم پایین رو سرم خجالت با
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 !شدم جمع خودم توی خجالت از!بودن شده جمع ما اطراف ده و کوچه اهالی ی همه

 !کرد زدم شوک و گرفت بر در رو استرس از زدم یخ انگشتای گرمی دستای ولی

 روی بیشتر نداد اجازه حرفاش و صداش که آرام های دست این صاحب سمت برگشتم

 !کنم فوکوس انگشتاش بودن گرم

 بشه؟ معروف که کرده کار چی من لیلی دوما  !سالم اوال   بزرگ خانوم_ 

 صدرا؟ بودم؟لیلی صدرا مال من؟من گفت؟لیلی چی!باال پرید ابروهام

 :پرسید من جای به بزرگ خانوم که بودم خیرش بهت با

 !نمیشم صدرا؟متوجه تو لیلی_ 

 :شد تر رسا و تر بلند صداش

 !من لیلی ، بزرگ خانوم بله_ 

 !بشکنه خودم جلوی رو حرمتش بخواد کسی نمیدم اجازه و من زن لیلی

 شد خوردمون گرده دستای خیره لحظه چند بزرگ خانوم

 شده؟ تو زن لیلی مطمئنی_ 

 :داد جواب قاطع صدرا

 !من رسمی زن!منه زن االن لیلی بله_ 

 !زن!رسمی زن!من رسمی زن!شد می تکرار جملش ذهنم توی

 کرد؟ می کار چی داشت صدرا

 دستم تر محکم ولی!کنم تکذیب رو حرفاش و بیرون بکشم دستش از رو دستم خواستم

 !نداد اجازه و گرفت رو

 !من های نقشه به میزنی گند صدرا؟داری کنی می کار چی بگم بهش خواستم می
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 بهش جوری بیارم؟چه دست به رو عماد جوری چه توام زن من میگی تو که جوری این

 بشم؟ نزدیک

 !!!صدرا بهت لعنت

 :گفتن با و نزد حرفی دیگه بزرگ خانوم

 !رفت و شد کالسکش بینمتون،سوار می عمارت شب_ 

 به فریاد چندتا با هم صدرا!کردیم نگاهش بشه خارج کوچه از که ای لحظه آخرین تا

 !شده تموم معرکه و هاشون خونه برن گفت ها همسایه

 کار چی من با شد؟صدرا چی االن!بودم ایستاده میخکوب در دم جوری همون اما من

 !صدرا بهت کرد؟لعنت

 ...لعنت

 !کشیدم عقب رو خودم که بگیره رو بازوم نزدیکم،خواست اومد صدرا

 :گفت لب زیر و شد نزدیک بهم

 !میدم توضیح واست داخل ماست؛بریم روی ها چشم هنوز_ 

 ...بود برگ از پر خونه حیاط!شدم خونه وارد کنم توجهی بهش که این بدون

 کرده گیر گلوم توی بزرگ خانوم با برخوردم از بغضی!کنه تمیزش که نبود پدری دیگه

 !شد تر بزرگ و بزرگ بود

 !بشم مواجه اوضاعی همچین با نرسیده هنوز که کردم نمی فکرشم حتی

 من که چی یعنی!بود صدرا حرف بدتر اون از!نبود خوب اصال بزرگ خانوم برخورد

 !صدرام زن

 !ریزه می هام گونه روی هام اشک نداد اجازه داشتم که شدیدی عصبانیت
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 !کردم ای سرفه گردوخاک بوی از!شدم ها اتاق وارد سریع

 می باز هارو پنجره داشت و بود شده وارد جلوتر که صدرایی سمت رفتم توجه بی ولی

 !کرد

 توام؟حالیت زن من که چی زدی؟یعنی که بود حرفی چه این!میخوام توضیح صدرا_ 

 کردی؟ کار چی من با هست

 !بشم ساکت خواستم نمی من ولی کنه ساکتم تا فشرد رو بازوهام

 !شدم شوکه که کرد کاری من از تر سریع که بزنم حرف و کنم باز لب اومدم

 !بشم مسخ که کرد کاری لبام روی لباش خیسی

 !بودم ایستاده سیخ حرکت بدون شده مور مور بدنی با همچنان من ولی شد بسته چشماش

 !کردم دور ازش انزجار با رو خودم!زد حرکتی چه صدرا فهمیدم تازه

 !گوشش توی بزنم تا بردم باال رو دستم سریع!شد جدا لبام روی از لباش باالخره

 از شده سرخ های چشم با!نداد اجازه و گرفت رو دستم من از زودتر دوباره ولی

 .زدم داد بلندی صدای و عصبانیت

 کردی؟ بود غلطی چه صدرا؟این کنی می کار چی داری هست معلوم_ 

 :زد داد من از تر بلند

 !نمیشدی ساکت ای دیگه جوره هیچ احمق_ 

 !بشه خفه تا بدم فشار انقدر و بگیرم رو گلوش خواست می دلم!بکشمش خواست می دلم

 :زدم لب نفس نفس با

 چرا؟چرا؟؟ صدرا داشتم اعتماد بهت من_ 

 :غرید
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 ها؟ بره بین از اعتمادت که کردم کار چی مگه_ 

 : زدم پوزخند

 !بوسه این هم حاال!توام زن من گفتی همه جلوی_ 

 :کردم مکثی

  ؟نداری چشمی من به کنم باور که نداری انتظار_ 

 :زدم رو دوم پوزخند

 حال باهاش تونم می راحت که زن یه!تنهاست زن یه لیلی گفتی خودت با توام حتما_ 

 نه؟ مترفیق عشق من که رفته یادت آقا ولی!دور بندازش آشغال تیکه یه مثل بعدم و کنم

  دیوار به کوبوندم

 گفتم می همه جلوی داشتم چشم تو به چشمی؟اگه لیلی؟چه خودت ی واسه میگی چی_ 

 !منه زن

 !بده منو ؟آره؟جوابهمن زن لیلی گفتم می کنم استفاده ازت خواستم می اگه

 !بود گرفته دردم واقعا شد می وارد کمرم و بازوهام به که فشاری از

 نالیدم دردناکی صدای با!نبود مهم دیگه بحث که زیاد قدر اون

 کمرم آخ....  صدرا کمرم_ 

 و بودیم کرده پهن خونه بغل مهمان برای که تشکی روی کرد پرتم من به توجه بی

 بود؛ گرفته درد حسابی ضربه،کمرم این با!زد خیمه من روی هم خودش

 زدم فریاد درد و عصبانیت با

 صدرااا میاد دردم_ 
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 کنه؟صدرا می کار چی داره!کرد می باز داشت رو شلوارش ی دکمه من به توجه بی

 کنه؟ کار چی میخواد

 اون با درجه شناختم؛صد می من که هست صدرایی همون صدرا این شد نمی باورم

 !داشت فرق صدرا

 !شد ام خیره و کرد هم قفل سرم باالی رو دستام

 :گفت داری خش صدای با

 !کردم می باز رو شلوارم ی دکمه ها این از زودتر کنم استفاده ازت خواستم می اگه_ 

 نداشت خبر حضورت از هم عمادی و کردی می زندگی تنها خودم ی خونه که وقتی اون

 !دارن خبر اهالی ی همه و عماد و هستیم ده توی که االن نه!میکردم استفاده ازت

 !کردمش می حس داد؛کامل فشار پاهام بین رو خودش

 :زد لب گوشم کنار

 کنترل رو خودم انقدر کنارتم وقتی که کنم استفاده ازت خواستم می اگه دیوونه آخه د  _ 

 !کردم نمی

 !نکنن اذیتت که بود این برای منه زن لیلی گفتم اگه

 پست چقدر تونن می نداری رو کس هیچ و تنهایی بفهمن وقتی ها آدم این نمیدونی تو

 !باشن

 کنم؟ کار چی رو عماد من آخه ولی!بود اونم با حق کردم می فکر حرفاش به داشتم

 !شد بلند جا از سریع و شد موقعیت متوجه که دادم خودم به تکونی

 !بود شده کم هردومون عصبانیت از!نشستم درست و کشیدم عمیقی نفس

 :پرسیدم و سمتش برگشتم
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 همه چون باشمش داشته کنارم نمیتونم دیگه تو حرف این کنم؟با کار چی رو عماد من_ 

 !توام زن من کنن می فکر

 فکر و داد می تکون رو سرش رفت می راه رو سالن وعرض طول که جوری همین

 !نشست مقابلم بعد لحظه چند!کرد می

 کنیم؛ می بازی نقش بشه مساعد اوضاع و کنه بیرون زندگیش از رو تیام بیاد عماد تا_ 

 باشید،بدون هم با یواشکی شد درست شرایط که زمانی تا تونید می هم شما جوری این 

 !اون هم داری شوهر تو هم چون!کنه شک کسی که این

 !درستیه تصمیم نظرم به!بود منطقی کردم می فکر که خوب

 !کوبید می خونه در به محکمی و بد صدای با کسی انگار که بودم فکرا این توی

 !پریدم جا از

 چارچوب داخل کردم می فکر چه اون از زودتر عماد قامت که حیاط سمت برم خواستم

 !کرد غافلگیر رو صدرا و من و شد نمایام در

 عکس از میترسیدم!میشد پایین باال تند تند اش سینه ی قفسه!بود خون یکاسه چشماش

 !العملش

 !دیوار به کوبیدش و گرفت رو اش یقه و صدرا سمت   برد هجوم نکشید ثانیه به

 زد فریاد صورتش توی

 چطور!دارم دوست رو لیلی من میدونستی تو!عوضی داشتم اعتماد بهت من_ 

 تونستی؟؟؟؟؟؟

 عکس چه باید نمیدونستم!میکردم نگاه ها شده مسخ مثل!صدرا صورت توی کوبید مشتی

 !باشم داشته العملی
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 چسبیدم..میرفتم عقب عقب ترس از!من سمت   اومد و صورتش توی کوبید رو دوم مشت

 دیوار به

 هم؟ روی میریزی من رفیق با میری!میکنم سیاه روزگارتو لیلی!میکشمت لیلی_ 

 ..بیرون کشوند رو کمربندش و کرد باز رو کمربندش سگک

 !شد مانع صدرا دست که بهم بزنه تا کرد بلندش دستاشو دور   پیچید

 عماد بدم توضیح واست وایسا_ 

 زد داد سرش و کنار داد هولش

 دزدیدی؟ بچگیاتو رفیق عشق   صدرا؟اینکه رو غیرتیت بی بدی؟ توضیح میخوای چیو_ 

 برای سپری و کرد دخالت صدرا باز ولی بزنه رو من که باال آورد رو کمربندش دوباره

 !خورد پشتش به محکم کمربند و شد من

 !بود صورتم مقابل  صورتش و بود افتاده من روی

 !نیورد ابرو به اخم ولی!دیدم چشماش توی رو درد قشنگ خورد ضربه وقتی 

  ؟بود مظلوم صدرا انقدر چرا! زدم کمرنگی لبخند

 !هام گونه روی ریخت می مهابا بی هام اشک

 !زد کنارش و کرد بلند من روی از رو ؛صدرا باشه اومده خودش به انگار عماد

 !شد ما ی خیره درموندگی با  و ما پای پایین نشست

 : پرسید ای آزرده لحن با

 نداشتی؟هان؟ دوستم مگه تو زدید؟لیلی گولم چرا؟چرا_ 

 صدرا سمت کرد رو روش

 دیگه؟ چرا تو داداش؟ گفتی نمی من به مگه چی؟تو تو_ 
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 :گفت سریع و تند و حرفش بین پرید صدرا که بزنه حرفی دوباره خواست

 ! نکردیم ازدواج ما_ 

 !شد نمی این از تر باز چشماش

 :پرسید گیج

 !اومده لیلی زنش با صدرا گفت بزرگ نکردید؟خانوم ازدواج چی یعنی_ 

 داد جواب تر آهسته بود شده مچاله درد از صدرا صورت که حالی در

 نمی رسید؛ هم بزرگ خانوم و بودن شده  جمع همه برگشته  لیلی فهمیدن تا ده اهالی_ 

 !  کردن می برخورد باهاش داشتن رفتاری چه با دونی

 مخصوصا!نکنه اذیتش کسی تا همسرمه لیلی بگم ازش محافظت برای بودم مجبور

 !بزرگت خانوم

 صدرا حرفای خواست می!من چشمای توی زد زل!کرد می نگاه صدرا و من به ناباور

 !کنم تایید هم من رو

 تایید مارو  های حرف صداقت خودش تا!شدم خیرش  اشکم از پر و قرمز چشمای با

 !بفهمه و کنه

 نمی باورش و کرد می شک دادی می توضیح زیاد رو چیزی اگر!بود دستم عماد اخالق

 !شد

 !نشست صدرا بغل و دیوار به داد تکیه!کرد می باور باید بود اوضاع این که حاال ولی

 !بود گرفته ام خنده وسط اون!کرد می نگاهم خیره خیره شون دوتایی

 :پرسیدم آلودی خنده صدای با

 کنید؟ می نگاه جوری این چتونه؟_ 
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 !رفت بیرون اتاق سالن از حرف بی و شد بلند جا از سوآلم به توجه بدون صدرا

 !میخواست رو من عاشقونه که خانی همون!ده خان   و موندم من حاال

 !میخواد منو میگفت ولی بود حامله زنش و داشت زن که خانی همون

 نه؟ بودم شده دیوونه!رفت غنج دلم عصبانیتش یادآوری از

 !داره دوستت و عاشقته اینجوری یکی بفهمی  که بود قشنگی حس ولی

 ..کرد باز برام رو آغوشش خواسته خدا اونم و سمتش خزیدم آروم آروم

 !آرامش حس!بود خوبی حس!بود اش شونه روی سرم بودمو گرفته بۼلش توی

 ..موهام بین رفت نوازشگر دستش

 !گذاشتم لبش روی لبمو کشوندمو خودمو!میخواست بهتری چیزای دلم من ولی

 بیشتر و بیشتر بدنمون حرارت لحظه هر و کرد همراهی کم کم ولی بود سرد اولش

 !میشد

 ... کمربندشو سمت رفت دستم منم!لبام مکیدن به کرد شروع وار دیوونه

 طاقت بی و بریده طاقتش دیگه میداد نشون عماد چشمای حرکت ولی داشتم لباس هنوز

 !شده

 کردم حلقه گردنش دور دستمو!بکشه رخم به رو قدرتش میخواست انگار

 لب گوشش دم لبش از طوالنی ی بوسه یه از بعد..دارع دوستم که بشنوم میخواست دلم

 زدم

 داری؟ دوستم_ 

 پرسیدم تر بلند صدای با دوباره که نداد جوابی

 عماد؟ داری دوستم_ 
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 ..نداد جوابی باز

 میشدم عصبی داشتم رابطه وسط

 پرید حسم کل

 گرفت آروم وقتی و داد ادامه اون ولی

 ..نشستم جلوش اخم با لباسم کردن مرتب از بعد کردمو تمیز خودمو شدمو بلند سریع

 !دیوار به بود داده تکیه حال بی

 بود؟ شده چش عماد!بود روح بی!بود سرد نگاهش

 ..نبود اصال!نبود قبلیمون ی رابطه شبیه اصال رابطه این

 !کجا آتشینش نگاه   اون و کجا سرد نگاه این

 و ملموس حسی بدون ی رابطه این و کجا اش عاشقانه حرفای از پر ی رابطه اون

 ؟؟ کجا عاشقانه

 پرسیدم ای گرفته صدای با

  چته؟ عماد_ 

 داد تکون هیچی معنای به رو سرش

 دادم ادامه مصرانه ولی

 !شدی عوض عماد_ 

 !نیستی خوابید باهام صدرا ی خونه توی و شهر توی که عمادی شبیه تو

 !بستم یخ!لرزوند رو تنم که بود سردش نگاه

 !نبود من عماد نگاه   ، نگاه این نه

 !بود عاشقی و شیفتگی از پر هاشم نگاه حتی عماد
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 شد بلند حرف بدون

 ایستاد سرم باالی و بست کمربندشو

 برگشتی؟ چرا_ 

 نشده خوشحال داشت؟یعنی پرسیدن داشت؟واقعا پرسیدن!نمیشد این از تر گشاد چشمام

 بود؟

 ..حرفاش میرفت اعصابم روی داشت

 و پیشش بیام تا کشیدم دست...میرسید بهم صدرا که خوب ی خونه اون از.. شهر از من

 باشم کنارش در

 میپرسه؟ ازم لحن این با اینجوری داره اون بعد

 شده؟ چت شده؟ چت عماد_ 

 پرسید دوباره لحن همون با و داد تکون هیچی معنای به سرشو

 یکدفعه؟ و خبر بی چرا بهم؟ نگفتی چرا_ 

 !میخورد بهم ازش حالم داشت.میشد بد حالم داشت

 بود کرده من بدن و تن با رو حالش و عشق بعدم بود کرده دعوا اونجوری بود اومده

 ..میزد حرف من با اینجوری ای؟حاال دفعه یک میگفت حاال

 !بگم باید چی نمیدونستم عصبانبت شدت از!میپرید چپم پلک

 !نگم بهش چیزی یه و نرم در کوره از تا بستم!کنم حفظ آرامشو تا بستم چشمامو

 داد ادامه خودش دوباره میکشیدم که عمیقی های نفس بین

 وسط میومدی میشدی پا بعد بشم خالص تیام از من میزاشتی اومدی؟ االن چرا آخه_ 

 !معرکه
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 زدم پس بغضمو

 در برسیم بهم تا میکنی تالش داری اگه میخواستم..نباشم تنها.. نباشی تنها میخواستم_ 

 !بهت نزدیک و باشم کنارت

 هیچ وگرنه!میشی ناراحت و میدی نشون واکنش اینجوری اومدنم به نسبت نمیدونستم

 !نمیومدم وقت

 !ایستادم جلوش سریع که بیرون بره خواست و کشید ای کالفه پوف

 فقط میرسید اش شونه تا سرم

 .. لیلی کنار برو_ 

 ..نرو االن_ 

 خیلی که درسته! بودم عصبانی ازش مرگ حد در که درسته!شدم اش خیره التماس با

 !بود کرده توهین بهم

 ..میخواستش!نبود حالیش حرفا این که وامونده دل   این ولی

 ..میخواستش وجود تموم با!میخواستش ولی نمیشناخت رو عماد این

 !شد ام خیره متقابال و داد تکیه در چارچوب به

 !چیشده بهم بگو شدی؟ عوض چرا عماد_ 

 زد لب و دزدید ازم نگاهشو

 !نشده چیزی_ 

 !دزدید نگاهشو همین برای!بگه دروغ بهم و کنه نگاه چشمام توی نمیتونست

 نمیکردم درک فقط!بودم بَر از رو اخالقاش!دیگه میشناختمش وقت همه این از بعد

 چرا؟ و چیشده
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 گفتم مالیمی لحن با و گرفتم رو اش مردونه پیرهن ی یقه دستام با

 !بمونی باقی شمجنون   همیشه تا دادی قول که همون! تو لیلی  ! عماد ام لیلی من_ 

 ..بگو بهم شده هرچی االنم که؟پس یادته!باشیم صادق هم با همیشه دادیم قول

 !نکنم بیجا قضاوت   و باشم خوبی ی شنونده همیشه مثل میدم قول

 

 《 تیام 》

 !میکرد اذیتم کوچولو یه ویار فقط..میکردم زندگی دردسر بدون بود روزی چند

 !پسره بچم میگفتن همه و بودن کرده ام معاینه و سرم باال بودن اومده زیادی های قابله

 از یا میگفتن داشتم ظاهرم و احوال توی که عالئمی روی از واقعی نمیدونستم خب ولی

 !بزرگ خانوم ترس

 !میخواست پسر بزرگ خانوم چون

 !نیست مهم بود هم دختر اگر اش بقیه باشه پسر بچه اولین و باشه پسر وارث باید میگفت

 !بود دوست پسر کال

 بچه به لب زیر میشدمو خاصی لذت یه غرق میکشیدم شکمم روی دستمو وقتی من ولی

 ..باشه چی نمیکنه فرقی برام میگفتم شکمم توش ی

 اذیتش هیچکس نمیدم اجازه و داشت خواهم دوستش خیلی خیلی من باشه دختر اگه حتی

 !کنه

 ..میشد بیشتر منم تغییرات میگذشتن که روزها
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 حس هایی برآمدگی یه و بود اومده در بودن تخت اون از شکمم کوچولو یه حاال

 ...میکردی

 چک رو شکمم سایز تغییر و باال بودم زده لباسمو بودمو ایستاده اتاقم ی آیینه جلوی

 .. میکردم

ش میتونه آدم پوست که بود جالب واسم  اولش تازه من هرچند.. بشه بزرگ شکم و بیاد ک 

 !بود نکرده تغییر زیادی چیز هنوز بودم

 !بود مشخص هم برآمدگی ذره یه همون و داشتم ظریفی و کوچولو اندام خب ولی

 زده خشکم!نمایان عمآد قامت و شد باز در یهویی که میکردم نوازش رو شکمم داشتم

 !بود

 من از سراغی بود وقت خیلی آخه!باشه باید چی مقابلش در العملم عکس نمیدونستم

 !نمیگرفت

 نگاه خیره رو شکمم.. رفت تر پایین و خورد سُر نگاهش.. بست رو در و داخل اومد

 !میکرد

 .. تر نزدیک و نزدیک اومد

 !نداشتم بکشم پایین پیرهنمو اینکه توان حتی

 نشون واکنش دستش لمس به هم هنوز..شد مورمورم..گذاشت شکمم روی دستشو

 ..میدادم

  شدی؟ چاق چرا_ 

 ..میدونست.. دیگه اومده؟میدونست جلو حاملگی برای شکمم نمیدونست یعنی

 پرسیدم آرومی صدای با
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 شده؟ برآمده کوچولو یه شکمم چرا نمیدونی تو یعنی_ 

  کرد خیره نگاهم روی رو نگاهش

 داری؟ نگهش میخوای_ 

 دارم؟ نگهش میخوام که چی بود؟یعنی ربطی بی سوال چه این

 ..نمیتونستم...کنم درک رو حرفش نمیتونستم

 !نمیشدم موفق میگه چی ببینن کنم حالجی مغزم توی تا میکردم تالش هرچی

 زدم لب و کردم نگاهش گنگ همونجور

 بزن حرف واضح چی؟ یعنی_ 

 بیاریش؟ دنیا به میخوای داری؟واقعا نگه میخوای رو دردسر این_ 

 !چیه منظورش میوفتاد جا واسم داشت کم کم تازه

 پایین رو پیرهنم برداشتمو شکمم از دستشو عقبو دادم هولش..اومد بدم ازش آن یه

 ..کشیدم

 ..کردم نگاهش غیظ با

 !بچت میفهمی؟ عماد؟بچته دردسر میگی خودت ی بچه میگی؟به چی میفهمی_ 

 کشید ای خفه فریاد و شد بلند جا از

 که هم دعوا علت و میکنیم بحث داریم بفهمه بزرگ خانوم و بیرون بره صدا نمیخواست

 !واویال دیگه

 اصال!خودت ارزونی   بچه اون..نمیخوام میفهمی؟!نمیخوام رو باشه تو از که ای بچه_ 

 باشه؟ من مال معلوم کجا از
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 میگه داری چی میفهمه!کنم هضم میگفت؟نمیتونستم چرت چی!کردم نگاهش ناباور

 هست؟ عماد؟حالیش

 هیچکس با عماد از غیر من..بود بزرگی تهمت..گرفت بغضم.. دیوار به دادم تکیه

 ..نبودم

 میزد؟ بود حرفی چه این..نخوابیدم هیچکس با

 گفتم لب زیر

 ..نمیشه... باورم... عماد_ 

 شکستم چجوری ندید..کرد خم کمرمو چجوری ندید

 چشمام به زد زل و جلو اومد

 کی با شب اون شد؟ پیدات صبح و کردی فرار بودی حامله اینکه با شب اون یادته_ 

 بودی؟

 !!حالت و عشق دنبال نرفتی قایمکی بودی تنها که هم دیگه های شب معلوم کجا از

  شدم اش خیره تنفر با

 اش سینه به کوبیدم مشت با..رفتم در کوره از یکباره به و

 حالیم تعهد کردی خودتن؟فکر مثل همه کردی فکر.کثیف ی مرتیکه شو خفه_ 

 دختر و میخونه پی   میرم و میشم گم روز سه روز سه خودت مثل کردی نمیشه؟هان؟فکر

 دیگه؟ های زن و

 ..نده اجازه و بگیره دستامو کرد سعی

 ..گرفتم گاز رو اش شونه سره دندونام با شد بند که دستام

 وحشی ی دختره چته.. آخ_ 
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 متوان تمام با.گرفتم گازش میتونستم تا

 !کنم خالی سرش رو نفرتم تمام میخواستم!میخورد بهم ازش حالم

 ..اومدیم خودمون به خورد در به که ای ضربه با

 گفت ای خفه صدای با کرد قایم پشتش منو سریع

 کیه؟_ 

 ..انداخت لرزم بزرگ خانوم صدای

 !ببینم کن باز رو در اینجایی؟ عماد؟_ 

 ..بودم ترسیده..کردم مشت رو عماد لباس

 !نبود انتظارمون در خوبی عواقب میکنیم بحث میفهمید بزرگ خانوم اگر

 واآای... عماد_ 

 میکنم چیکار ببینم بزار..  هیس_ 

 ..در سمت رفت و کرد باز پیرهنشو های دکمه سریع عماد

 برد بیرون رو سرش و کرد باز رو در الی

 گفت بود مدلی یه که لحنی با

 بزرگ؟ خانوم بله_ 

 بود کرده فرق صداش چون کرده تعجب بزرگ خانوم بود مشخص

 میومد؟ تیام جیغ صدای وضعشه؟چرا چه این_ 

 کشید ای کالفه پوف عماد

 تا بدم توضیح براتون رو میگذره همسرم منو بین که ای جنسی مسائل جزئیات باید_ 

 میزد؟ جیغ چرا بفهمید
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 !میگفت داشت بود چرتی چه این اخه.شدم آب خجالت از پشت این من وایی

 داد جواب بزرگ خانوم

 حواست گفتم که بار چند این ببین! بشیا نزدیکش نباید اومد اگه نمیاد؟ که دردش عماد_ 

 !باشه

 گفت میبست رو در که همینجوری عماد

 !نبینه آسیبی وقت یه هست خاندانتون وارث به حواسم بزرگ خانوم باشه_ 

 ..کشید عمیقی نفس و داد تکیه بهش در بستن با

 ..بستم چشمامو نشستمو تخت روی بودم کشیده که استرسی با منم

 !بزرگ خانوم این با داریم اوضاعی چه

 ..کردم حس صورتم روی رو هایی نفس گرمای بود بسته چشمام که همینجوری

 شد باز چشمام که نکشید ثانیه به

 گفت ای کننده اغوا لحن با بود صورتم متری میلی عماد

 !!نشه سوخته دهن و نخورده آش بدیم؟ انجام رو میکنن فکر بقیه که کاری چیه نظرت_ 

 که بودنی ناپاک تهمت خاطر به!صورتش توی کنم تف خواستم کردم جمع دهنمو آب

 !زد بهم

 !زد بهش حرومزادگی انگ که خودش ی بچه خاطر به

 ..گرفت دهنمو دستش با سریع کنمو چیکار میخوام فهمید ولی

 میشدم خفه داشتم

 .. کشیدم عمیقی نفس زدمو پَس ش

 کردم بازش و در سمت رفتم سریع بود مونده باقی برام که ای انرژی از مایه تَه با
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 نبود اونورا کسی خوشبختانه

 !من اتاق از بیرون برو_ 

 ایستاد جاش سر تر سمج و زد پوزخندی

 گفتم تری بلند صدای با

 سریع.. بیرون برو_ 

 ..کرد توجهی بی بازم

 !میرفتم خودم نمیرفت اون اگه همین برای!کنم تحملش نمیتونستم من

 زدم بیرون در از برداشتمو روپوشی

 ..رفتم پایین عمارت های پله از اهسته

 !نبود سالن داخل بزرگ خانوم شکر رو خدا

 ..باغ و حیاط داخل رفتم

 ..کشوندم هام ریه به رو خنک هوای

یهه که بودم خودم هوای و حال توی  ..گفتم بلندی هیـــــن و پروندم جا از اسبی ی ش 

 کیان!دیدم رو اش چهره تازه اومد جلوتر که کمی و پایین اومد اسب از سریع کار سوار

 !بود

 جلو اومد لبخند با

 باغ داخل شب وقت این نمیکردم فکرشو..نداشتم رو ترسوندنت قصد ببخشید... سالم_ 

 !باشی

 دادم جواب لبخند با کشیدمو خجالت

 خوبید؟ شما.. نترسیدم نه.. سالم_ 



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 262 

 

 داد تکون سرشو

 ..خوبیم...  شما پرسیای احوال از_ 

 بپرسم؟ رو حال ش من داشته انتظار..باال پرید ابروهام

 دادم جواب خودش مثل پُرویی با

 ..میشدیدا من حال   جویای باید شما کنم فکر_ 

 .زد داری معنی لبخند

 !میپرسیدی احوال ام بچه و من از باید تو و ام حامله که بودم کرده اشاره نامحسوس

 گفت ای مردونه لحن با

 کردم دعوت عماد از...  بگیریم بزرگی جشن فردا قراره من ورود   سبب به راستی_ 

 ..خودت به میگم دارم اختصاصی دیگه.. توام بیا همراهش حتما

 ..فکر توی رفتم دادمو تکون سرمو

 بود؟ نزده من به حرفی عماد چرا بود شب فردا جشن اگر

 نبره منو و نگه میخواست کال یعنی

 !کردم خداحافظی کیان از چجوری نفهمیدم که شد درگیر فکرم انقدر

 .. همینه آره!میکنم سوپرایزش و میرم نرم؟اصال خودم چرا ببره منو نمیخواد عماد اگه

 !خوابیدم اتاقمو داخل رفتم سریع فکر این با

 !میشدم حاضر باید!داشتم کار خیلی صبح

 ..خوردم ای سرسریصبحونه!شدم بیدار همیشه از زودتر صبح

 مراسم برای خودمو دارم من نفهمه عماد تا میپیچوندم رو بزرگ خانوم باید جوری یک

 !میکنم آماده امشب
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  آشپزخونه رفتم

 ..بود میپختن من برای که ناهاری روی نظارت حال در بزرگ خانوم

 بکشم؟ استرس و بگم دروغ چرا!میگم بهش رو حقیقت گفتم خودم با لحظه یه

  بهش رو میخوردم تقویتی نوش دم که همینجوری و پذیرایی داخل رفتیم بزرگ خانوم با

 گفتم

 !برم کیان ی خانواده جشن به میخوام امشب بدید اجازه اگه بزرگ خانوم_ 

 بهم؟ نده گیر وقت یک!بود رفته یادم رو فامیلش اوفف

 !کنی همراهی رو عماد باید و مراسمشون   امشب بله_ 

 گفتم استرس با

 !برم میخوام من نفهمه عماد میشه اگه..  اوم_ 

 ..بشه خوشحال و میرم دارم ببینه یهویی دارم دوست

 نشست بزرگ خانوم لبای روی ریزی لبخند

 ..نمیزنم بهش حرفی باشه.. جوونی از امان_ 

 !اتاقت بیاد عماد نمیدم اجازه و..  کمکت بیاد میفرستم رو سوگل

 !نداشتم خبر بود پایه چه بزرگ خانوم ایول..کشیدم ای آسوده نفس

 !میدم خرج به الکی وسواس دارم فهمیدم خودمم..بودم درگیر شب تآ اتاقمو رفتم سریع

 توی کج جلوم موهای و بود کرده جمع سرم باالی گیره تا چند با سوگل رو موهام

 .بود شده ریخته صورتم
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 بود شده کار مروارید و یاسی های سنگ با جلوش که بودم پوشیده بنفشی مجلسی   لباس

 سفیدی و بود باز باسنم باالی تا پشت ش ولی بود بسته اش یقه و داشت بلندی هایآستین  و

ش و کمرم  !میداد نمایش خوبی به رو قوس 

 ..گرفت قلبم آوردنش یاد به با!بود آورده واسم ترکیه به قبلیش سفر از مامان رو لباس این

 !تلفن یه حتی!نه یا ان زنده ببینیم نمیفرستادن هم نامه یک حتی برنمیگشتن؟ چرا

 !شدم گرفته حسابی

 ..بود خوبی انتخاب..داد تکون صورتم جلوم رو مروارید های گوشواره سوگل

ت ش مروارید انگشتر  ..پوشیدم هم س 

 !پاشنه بدون و باشه تخت باید هامکفش بود داده تذکر بزرگ خانوم بارداریم خاطر به

 ..میکرد زیباترش البته که میشد کشیده زمین به لباسم ی دنباله اینجوری

 از عجله با منم رفته بیرون عمارت از دستیارش با االن همین خان داد خبر که سوگل

 ..پایین رفتم ها پله

 نبرد؟ رو من نگفت؟چرا بهم چرا که میشد تکرار همش سرم توی

 !میرفتن همراه با همه ها مراسم اینجور توی

 میومد؟ بدش من از بره؟انقدر تنها میخواست عماد چرا

 ..بودم کالفه حسابی

 ندیمه حکم که سوگل با همراه روپوش پوشیدن از بعد کردمو خداحافظی بزرگ خانوم با

 .شدیم کالسکه سوار داشت رو ام

 میبینه؟ منو وقتی میکنه برخوردی چه عماد یعنی.. میزد تند چی مثل استرس از قلبم

 !شدم هاقادری بزرگ عمارت وارد
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 !بود تر نواز چشم خودمون عمارت و باغ از خیلی بگم میتونم جرئت به

 خودنمایی قشنگی ماهی   ی مجسمه وسطش که بود بزرگی حوض ساختمان روبروی

 ..میکرد

 !بودن آمد و رفت در نمیشناختمشون که آدمایی و بود شلوغ

 ..شدم جمعیت وارد و سوگل دست دادم رو روپوشم سریع.. شدیم سالن وارد

 !مهمون و تجمالت همه این و باشه بزرگی این به جشن نمیکردم فکر

 رو ای چهره هیچ ولی..میگشتم آشنا یک از َردی دنبال جمعیت بین داشتم سرگردون

 ..نمیشناختم

 ..بود شده ام تشنه حسابی

 ..نشست ام شونه روی دستی موقع همون که خوردم برداشتمو نزدیکم میز از آبی لیوان

 !شدم مواجه کیان جناب   شیطون   چشم   دو با و عقب برگشتم

 پرسید شادی صدای با..کرد ازم گرمی خیلی استقبال  

  مدی؟ونی عماد با چرا_ 

ن کمی ن م   کردم م 

 کجاس؟ االن.. افتاد راه زودتر داشت کار_ 

 کرد ای اشاره تراس سمت به

 !بخوره هوا بیرون رفته_ 

 ..کردم تشکری

 ..کرد همراه خودش با رو من و نخورد تکون کنارم از کیان ولی پیشش برم میخواستم
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 خانوادگیشون دوست عنوان به رو من و میکردیم احوالپرسی و سالم و میرفتیم میزها سر

 ..میکرد معرفی

 !واسم بود عجیب کوچولو یه کارش

ه عروس من نمیگفت اینکه هم میکرد برخورد صمیمی خیلی هم  !ام بغلی د 

 !دادم سالم جواب لبخند با انداختمو باال ای شونه ولی

 ..بود گرفته درد کوچولو یه پاهام

 کیان که بشینم در کنار مبل سمت رفتم و زدم ای اشاره بود صحبت مشغول که کیان به

 !کنه هدایتم تا گذاشت پشتم رو دستش و رسوند بهم رو خودش سریع

 ..شد مورمورم دستاش گرفتن قرار با و بود لخت کمرم

 به خودمو زودتر بخشیدمو سرعت هام قدم به..برداره رو دستش جوری یه میخواستم

 ..نشستم و رسوندم مبل

 ..کردم تشکر ازش خجالت با

 گفتم بهش رو نمیره و ایستاد کنارم دیدم وقتی

 ..کردی همراهیم که ممنون.. کیان برس مهمونات به_ 

 کرد خم رو سرش

 حواسم باید صدا و سر پر و شلوغه هم اینجا..داری کوچولو فعال شما.. بانو اس وظیفه_ 

 ..بهت باشه

 ..نشست لبم روی محبتی از پر لبخند

 بود نگفته بهم اینجوری حاال تا بود شوهرم که بود؟عماد مــرد باال ده   خان   این انقدر چرا

 !نبود مواظبم و



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 267 

 

 !میکرد توجه اینجوری کیان بعد

 دادم جواب دادمو تکون رو سرم افسوس با

 ..تو برای هامهمون برو.. نمیشم مزاحمت..میشه پیداش عماد دیگه االن_ 

 از سرخ صورت و غلیظ اخم با که افتاد عماد به نگاهم که بود نشده تمون حرفم هنوز

 ..سمتمون میومد داشت عصبانیتی

 ..بود نشده عماد متوجه هنوز کیان..کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی و بستم رو چشمام

 ..بگه چیزی خواست گوشم دم و آورد گوشم نزدیک رو لباش

 ..عقب شد کشیده پشت از که بود شده کم باهام خیلی اش فاصله

 ..میکرد نگاه رو ما عصبی که شد عماد متوجه و کرد نگاه رو پشتش و برگشت

 تا؟ دو شما میکنید غلطی چه_ 

 ..شد گم ها مهمون و آواز و ساز صدای و سر بین ولی بود بلند صداش

 کنه آرومش میخواست کیان

 ات بچه و زن هستن تو امانتی   گفتم..پیشش بیای تو تا بودم مواظبش.. عماد هیچی_ 

 ..باشه حواسم

 من روبروی اومد و عقب داد ُهل رو کیان

 اینجا؟ بیای پاشی گفته تو به کی_ 

 وسطمون اومد باز کیان

 .دیشب کردم دعوت ازش من_ 

 ..رفت جلوش آبروم

 ..شدم شرمنده!بیاره خودش با منو نمیخواسته اون که فهمید عماد برخود این با
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 ..بره که شد مجبور و کرد صدا رو کیان کسی

 ...خیلی.. بود نگران آخرش نگاه

 چی مثل که عمادی سمت برگشتم و بشه جمع خاطرش که بستم رو  چشمام اطمینان با

 !میکرد نگاهم

 !دید رو لختم کمر و برگشت عسری اما بیرون ببرتم تا پشتم گذاشت رو دستش

 پوشیدی؟ چیه این_ 

 !میرفت پایین باال همیشه از تندتر اش سینه و بود شده خون کاسه یه چشماش

 ..میلرزیدم!کردم حس استخوانم مغز تا رو ترس..ترسیدم

 ..همیشه بودم راحت!نمیداد گیر من پوشش به عماد وقت هیچ

 ..بده گیر چیزی کوچکترین به بود شده باعث عصبانیتش اینکه مثل دفعه این ولی

 سمت داد هلم و ایستاد باغ درختای بین.کشید و گرفت دستمو ندادم که جواب

 ..گفتم آخی و خورد درخت به محکم کمرم،درختی

 شد نزدیک

 اینجا؟هـــــان؟ اومدی شکل و سر این با حقی چه به تو_ 

 !شد کر که مطمعنم!شد کر گوشم

 دیدن از تیام؟عماد احمقی!مثال بشه خوشحال داشتم انتظار..زد حلقه چشمام توی اشک

 دختر؟ بشه خوشحال تو

 شد بلند فریادش صدای دوباره

 .. میاوردمت خودم باشی اینجا تو میخواستم اگه من_ 

 ..نگفتم هیچی
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 داد ادامه باز که بهش زدم زل بغض با

 وقت هیچ.. ندارم دوستت بچسبونی؟هان؟من من به خودتو میخوای انقدر چرا لعنتی د  _  

 عشقمو تو المصب آخه...گرفتمت بزرگ آقا اجبار به...میخوره بهم ازت حالم!نداشتم

 !بکشم راحت نفس یه بزار.. دیگه بیرون زندگیم از گمشو..  گرفتی ازم

 میزد زنگ گوشم توی هاش جمله..شد سست پاهام

 "ندارم دوستت" 

 " میخوره بهم ازت حالم" 

 " بیرون زندگیم از گمشو" 

 خودش بیوفتم اینکه از قبل و شد خم زانوهام..نداشتم زدن حرف نبود؟قدرت.. بود رحمبی

 ..گرفت رو بغلم زیر

 ..خودمو کنم جدا ازش کردم درمان؟سعی هم بود درد هم

 کــــــن ولم..  کن ولم_ 

 ..شد جدا ازم باالخره

 خروجی سمت به بردارم رو روپوشم بخوام اینکه بدون بهش توجه بی و عقب دادم هولش

 ..دویدم

 ..میکشید تیر هام رون تا دلم زیر

 ..ب دََوم که دارم توان دیگه چقدر نمیدونستم

 ..رفتم فرو آغوشی توی و کشید کسی لباسمو که بودم رفته کوچه وسطای تا

 ..بود شده قفل شکمم روی دستاش.. ملموس و خنک بوی یه!نبود عماد تلخ   عطر عطرش

 !بود داده پناهم جنگل توی که باشه کسی همون باید بودم زده حدس
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 !نبود ها خان به شبیه اصال که خاصی ی مردونه اخالق با مهربون کیان  

 ..سمتش برگشتم..میزدم نفس نفس

 پرسید عمیقش های نفس بین

 ای؟ عجله انقدر میرفتی؟ اشتید چرا_ 

 ..پایین انداختم رو سرم

 سر سایه باید.. باشه همدم واسم باید که کسی از.. شوهرم از عماد از اینکه میگفتم؟ چی

 گفتم آروم و زدم کنار میکردم؟بغضمو فرار داشتم باشه

 .. برگردم میخواستم_ 

 باال پرید ابروهاش

 پیاده؟ پای با لباس؟ بدون سرعت؟ این به_ 

 ..فهمید رو دردم کنم فکر..بزنم نداشتم حرفی

 !مونده باقی شده حلقه دورم دستاش هنوز نبود حواسم که بود خراب حالم انقدر

 ..عقب کشوندم خودمو سریع اومدمو خودم به

 !بود نفهمیده و بود گیج من مثل هم اون انگار

 پرسید که بودم ایستاده معذب..خواست معذرت لب زیر

 مراسم؟ داخل برمیگردی_ 

 ..بودم دل دو

 اصال طرفی از و کنم رد رو کیان ی گونهخواهش لحن این نمیخواستم طرف یه از

 !بشم رو در رو عماد با نداشتم دوست

 ..برگردم میشه اگر_ 
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 !نخوردی هم شام هنوز آخه_ 

 ..ندارم میل_ 

 داد تکون رو سرش

 ..ندارم حرفی باشه تری راحت اینطوری اگه ولی..باشی جشن داخل داشتم دوست_ 

 !ببرتت آقا رحیم بگم عمارت بریم بیا

 !نزد عماد از حرفی که بود عجیب

 ..بیرون زدم باغ از وضعیت اون با من که کردیم بحث بود فهمیده مطمعنا

 ..رفت هم توی اخمام و کشید تیری مجدد کمرم و دل که کنم تشکر خواستم

 بازوی دارم نگه خودمو بتونم اینکه برای..برگشت و رفت زانوهام تا کشیدنش تیر دوباره

 ..گرفتم رو کیان

 خوبی؟؟؟؟ تیام؟ شده چت_ 

 ..میشد شدیدتر لحظه هر دردش

 !خوردم درخت به که موقعی همون از شدیدتر حتی

 ...میکشه تیر دلم... دلم_ 

 ات؟ بچه.. خدا یا_ 

 !رفت نفسم پاهام بین خیسی حس با

 میکردم؟ خونریزی داشتم نکنه

 ..بود شده لمس بدنم تمام..زدم زل کیان به ترسیده

 ..میکرد جدا تنم از رو روح هم بیوفته اتفاقی شکمم توی کوچولوی برای اینکه فکر حتی

 زدم لب التماس با
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 ..ام بَچه.... بَ ..بـَ .. کیان_ 

 ..بود گرفته رو وجودم ترس حس..بودم افتاده لکنت به

 ..میکشیدم چی من میفهمه باشه کرده تجربه رو مادرونه حس ذره یه حتی که زنی

 ..بایسته میخواست لحظه هر قلبم

 بود بیشتر من از کیان استرس

 ..باش مطمعن.. نمیشه چیزی.. تیام باش آروم_ 

 ..زدم لب بود ای سختی هر به ولی نمیشد روم

 ..نداشتم ای چاره لحظه اون توی من و بود کنارم کیان فقط

 ...خون... خیس کیان... میکشه تیر پاهام تا دلم.. دلم -

 ..گزید لبشو و فهمید..منظورمو فهمید خودش

 بیشترین با و کرد بلندم و ام شونه دوره و زانوهام زیر انداخت دست حرکت یه توی

 ..کرد حرکت خودشون عمارت سمت به سرعت

 !مطمعنم سالم   هم ات بچه.. میشی خوب..نیست هیچی.. نیست چیزی.. تیام باش آروم_ 

 نه؟ دیگه میگفت راست

 ..نبودم ایمانی با و مقید آدم..بستم رو چشمام

 ی پاره...  ام بچه تا بشم متوسل میتونم که هرچی به بودم حاضر لحظه اون توی ولی

 !بمونه سالم.. تنم

 .. میخوندم بودم بلد صلواتی و آیه و دعا هر داشتم لب زیر

 ..عمارت به رسیدیم

 ..میزد قدم کالفه..راستش دست حسین و بود عماد در دم
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 ..رسوند بهمون خودشو و کرد غلیظی اخم دید وضع اون توی رو ما تا

 گفت سریع کیان بزنه حرفی اون اینکه از قبل

 ...و..  و میکنه درد دلش..  نیست خوب حالش عماد_ 

 !بود مردد

 ..بزنه حرف من خونریزی راجع بخواد شوهرم اصطالح به جلوی میکشید خجالت

 !میفهمیدم نگاهش طرز از اینو!بود شده شوکه عماد

 !باشم اون بغل توی میخواست دلم ولی چرا نمیدونم

 نه؟ بود خریت

 بود نگذشته کرد که توهینی همه اون و بود زده بهم که هایی حرف اون از ساعتی هنوز

 !باشه گاهم تکیه اون!کنه حمایتم اون میخواستم من و

 ..کردم دراز عماد سمت به برداشتمو کیان ی شونه دور از رو دستام

 ی شونه بعد ی لحظه و جلو اومد ولی بودیم کرده بحث اینکه با..بود شوکه اینکه با

 ..ریخت دونه دونه هام اشک و گرفت قرار روش سرم که بود شوهرم

 ام؟؟؟؟ بچه عماد.. درخت به کوبوندی کمرمو عماد ام؟ بچه عماد_ 

 نباش نگران.. نیست چیزی... هیششش_ 

 .. دارم ام خونریزی عماد_ 

 میکرد نگاهمون مضطرب هنوز کیان

 کرد سوارم عماد،رسید کالسکه

 نداد اجازه عماد که بیاد دنبالش خواست کیان 

 !کردی پیداش مرسی.. داداش برس مهمونیت به_ 
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 ..داشتم استرس ریختمو اشک همشو خودمون عمارت به برسیم تا مسیر توی

 !کنه آرومم نمیکرد سعی...نمیزد حرفی عماد

 تعجب باعث کلی خودش میداد ماساژ رو پشتم بودمو گرفته آغوشش توی که همین ولی

 !میشد

 !رفتار این بود بعید عماد از

 پرید رخش از رنگ من دیدن با..بود در دم بزرگ خانوم رسیدیم تا

 عماد؟ شده چی_ 

 ..نیست خوب حالش کنید خبر رو دکتر سریع_ 

 ..کرد ام معاینه کی..اومد دکتر کی...اتاقم به رسیدم کی نفهمیدم دیگه

 !گفت لب زیر که متاسفمی و!یادمه رو غمگینش نگاه فقط

 خدا؟ پیش رفت راحتی این به..رفت راحتی این به نازنیم یبچه..ام بچه

 ..بود زیاد خبر شوک

 بشمو بیهوش شد باعث همه و همه بودمش ندیده هنوز که ای بچه غم داشتمو که دردی

 ! نفهمم هیچی دیگه

 

 《عماد》

 ..بیرون بیاد دکتر تا بودم منتظر تیام اتاق در پشت

 !نبود مهم برام اول از بچه این..چرا نمیدونم..داشتم استرس

 !نبود خوب حالم االن چرا نمیدونم اما ببرمش بین از میخواستم خودم حتی
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 ضربه کمرش به که نکنم رفتار باهاش اونجوری و عقب برگردم میخواستم االن چرا

 بخوره؟

 ..رفت و زد پر دکتر اومدن بیرون با که بود ذهنم توی چرا کلی

 گفت بزرگ خانوم و من به رو

 ....خونریز روز چند تا!دادین دست از رو بچه متاسفم_ 

 میشد تکرار سرم توی کلمه یه فقط..میگه چی نشنیدم دیگه

 قاتل

 قاتل

 قاتل

 ی تیام؟بچه یا بود من پسر؟شبیه یا بود دختر یعنی!بودم کشته رو خودم یبچه من آره

 کشتم؟ رو خودم ی بود؟بچه من

 ..رفتم بیرون ها پله از بزرگ خانوم به توجهبی

 صبح تا میکردموگرنه فکری تخلیه خودمو جوری یه باید..نمیتونستم اینجوری من

 ..میشدم دیوونه

 ..تاختم لیلی پدری یخونه سمت به شدمو اسبم سوار سریع

 از مسخره فکرای این کنمو فراموش رو چی همه تا کنه کاری میتونست لیلی فقط و فقط

 . بره ذهنم

 ..کرد تعجب دیدنم با

 بوسیدمو رو لباش سوالش پر نگاه به توجه بی بستمو رو در و خونه توی دادم هلش

 ..خواب اتاق توی کشوندمش همینجوری
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 کرد همراهی بعدش ولی بود شوک اولش

 !کنه آرومم که دارم نیاز دوباره بود فهمیده حتما

 میزد داد یکی ذهنم ته از حرکت هر با

 قاتل

 قاتل

 ..قاتل

 !دادم ادامه کارم به ترمحکم

 ..بیرون بکشه حال و فکر اون از منو نمیتونست هم لیلی درد از پر جیغ   صدای حتی

 .. میشد تکرار گوشم توی قاتل یکلمه هنوز که وقتی اونم...رسیدم اوج به باالخره

 ..کرد مهمونم عمیقی خواب بعد ای لحظه و افتادم لیلی روی حال بی

 ..شدم بیدار خواب از موهام بین لیلی دستای حرکت با

 .. میکرد نگاهم لبخند با  و بود پوشیده لباس

 لیلی بخوابم بزار_ 

 !داره واجب کار.. اومده صدرآ_ 

 ..شدم بلند جا از و کشیدم ای کالفه پوف

 اومد سمتم به سریع دیدنم با صدرا.شدم ایوان وارد لباس پوشیدن از بعد

 کردی؟؟؟ عماد؟چیکار کردی غلطی چه_ 

 پرسیدم اخم با.خورد گره ابروهام

 کیان؟چیشده؟ میگی داری چی_ 
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 یبچه تونستی چطور.بود خودت مال بچه اون بدبخت کردی؟آخه خودتو کار آخر_ 

 بکشی؟هان؟ رو بود خودت خون   از که کسی..خودت

 ی بچه قاتل!قاتلم اینکه!داشتن رو فکر همین بهم راجع امبقیه..نمیکردم فکر اشتباه پس

 ..خودم

 فهمیدی؟ کجا از تو_ 

 ..خیلی.. بود کالفه

 ..اومده هوش به تیام_ 

 !عماده مقصر میزنه فریاد که میکرده دعواش داشته بزرگ خانوم

 ..گرفتم دستام توی سرمو

 !لق دهن

 !میکرد رو همینکار بود هم دیگه هرکس شاید..بودم شده منطق بی

 ..میگفت رو حقیقت و کنه دعواش بزرگ خانوم تا نشست نمی منتظر

 و باال ده حتی..گشتن دنبالت رو ده کل.. شو حاضر پاشو.. نیست اینکارا وقت عماد_ 

 ..بریم زودتر باید.. فرستادن آدم پایینم

  پرسیدم تعجب با

 فرستادن؟ آدم چي؟چرا براي-

 : گفت دودلي با

  نیست؟ بچت و تیام فقط موضوع آخه_  

  داد ادامه خودش كه كردم نگاش سوالي

 !تیام باباي!برگشتن اینا عموت_ 
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 االن؟ بود؟آخه اومدن وقت چه االن...كردم نگاش شوكه

 !شدم اسب سوار صدرا همراه و شدم آماده چجوري نفهمیدم دیگه

 !بود عمو زن صداي!میومد شیون صداي شدم پیاده كه عمارت دم

 كوبید محكم عصاشو!استقبالم اومد بزرگ خانوم همه از زودتر كه شدم وارد گنگي با

 :زد فریاد عصبي و زمین

 غلطي؟ عماد؟چه كردي غلطي چه تو_ 

 !كشیدم صورتم رو دستي

 !بودم افتاده اي مخمصه بد توي بود مشخص كه اینجور!نداشتم جوابي

  پیچید سالن تو عمو صداي

 !بیاد بزار!مادر داخل بیاد بزار_

 منتظر سالن باالي بود برده ارث به آقابزرگ از كه اقتداری با عمو شدم كه سالن وارد

 !كرد مي نگاهم

 !بدم دست باهاش تا كردم دراز رو دستم و رفتم سمتش به

 :پرسید اخم با من ي شده دراز دست به توجه بي اما 

 امانت خودت سپردم؟تو بهت اینجور رو عماد؟دخترم اینه داري امانت رسم_ 

 محبت جواب بود شدي؟این بزرگ قو پر توي كردیم؟یا بزرگت اینجوري داداشمي،ما

 عموت؟ زن منو هاي

 خودت كه تو بود؟ من به حواست كي تو بگم و بزنم بزنم،پوزخند پوزخند میخواست دلم 

 بازي زن شهر هاي خونه مي توي!داشتم رو آمارش!حال و عشق از بودي من از بدتر

 كرده؟ محبت بهم و كرده بزرگم میگفت اینجا االن و!میكرد
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 پایین  اومد گریه با عمو زن ک ندم رو جوابش خواستم

 !کرد غش دوباره تنم ی پاره...کرد غش دوباره—

 سیلی تا چند تیام اتاق به رسوندم خودمو سرعت با کنم توجه پایین هیاهوی به اینکه بدون

 !کرد باز رو چشماش باالخره تا زدم بهش

 زد لب و انداخت بهم نگاهی رمق بی

 عماد_

 !کرد می رو کار همین بود هم ای دیگه کس هر شاید نبود خودم دست حرکاتم

 !بود شده غمگین و ضعیف!بود شده ترحم قابل تیام بس از

 پاک انگشت با رو اش شده ریخته های اشک دونه دونه و گرفتم بغلم توی رو سرش

 کردم

 آروم....تیام باش آروم_

 داد جواب ممکن صدای ترین گرفته با

 نیستی ناراحت تو... بچمون...ام بچه عماد_

 باش اروم ولی.... ناراحتم منم_

 داد جواب مظلوم

 !میخوام بچمو_  

 !بود کرده زندگی باهاش و بود کرده بغلش سال چندین انگار میکرد بچه بچه جوری

 !که نداره کاری!میشیم دار بچه دوباره خب_

 کرد نگاهم شده گرد های چشم با ولی زدم رو حرف این دلخوشیش برای

 !بودی متنفر من از که تو.....تو_
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 من نه بگی بگی؟مثال داری چی حاال!زدنت حرف نسنجیده این با بهت لعنت عماد

 عاشقتم؟

 متنفری؟ ازش کنی تایید داره که بدی حال این توی بگی؟یا دروغ

 ..بودم افتاده گیر بدی برزخ توی

 حرفی واقع در..نگفتم هیچی و شدم داشت که اشکی از پر هایچشم یخیره همینجوری

 ..بزنم که نداشتم

 و بزرگ خانوم و شد باز مهابا بی اتاقش در که میکردیم نگاه رو همدیگر همیجوری

 !شدن داخل زنعمو

 !داشت حق!میفهمیدم رو تنفرش میزان که میکرد نگآهم غیظ با جوری زنعمو

 جای یه میفهمید میکرد مقایسه ازدواجموت از قبل تیام   با رو االن تیام   هم دیگه هرکی

 !میلنگه کار

 :گفت لب زیر بیرون بکشه بغلم از رو تیام کرد سعی که همینجوری و سمتمون اومد

 اینجاشم فکر اونور اینور میکردی پرت حاملتو زن و میزدی داد سرش که موقع اون_ 

 ...بدی داریش دل کنی بغلش نخوای حاال که میکردی

 بیارتش بیرون بغلم از کرد تالش زنعمو هرچی و کرد جا بغلم توی بیشتر خودشو تیام

 !بود فایده بی

 !نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه اینکارش از

 !داد ترجیح رو من حتی جورایی یه و نکرد ضایعم مامانش جلوی

 تیز نگاه   وقتی و انداخت بهم نگاهی و برگشت که چلوندمش بغلم توی بیشتر فکر این با

 ..انداخت پایین خجالت با رو سرش دید رو من
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 میکرد نگاهمون حرص با زنعمو

 میره آب میکنن ازدواج همه..شدی ضعیف اینجوری نبینم و بمیرم..مادر برات بمیرم_ 

 مثل بختت که برات بمیرم... شده نصف من بخت سیاه دختر.. میشن تپل پوستشون زیر

 ..خودم

 !موند نصفه کوبید زمین به که بزرگ خانوم عصای صدای با حرفش یادامه

 داد؟ نشون واکنش اینجوری بزرگ خانوم نبود؟چرا راضی زندگیش از زنعمو

 دوباره و بیرون رفتن اتاق از دوتاشون بزرگ خانوم یاشاره با که بودم فکرا همین توی

 !میکرد نگاهم خاص که تیامی و موندم من

 !چی یعنی نگاه این میدونستم و بودم بالغ و عاقل مرد یه!نبودم بچه

 ...داشت دوست رو من تیام!میکردم درک و میفهمیدم

 !داشته حس بهم میفهمیدم میاوردم یادم به که اینجا تا اول از رو رفتاراش تمام

 نره؟ مادرش سمت و کنه جا من بغل توی رو خودش داشت دلیلی چه پس

 ..نگاهش هم حاال و!نبود داشتن دوست از غیر به چیزی

 میبودم؟ خوشحال باید

 یا بدم طالقش و بزنم ضربه بهش میخوام وقتی و شده عاشقم تیام که میبودم خوشحال

  میشه؟ اذیت و میبینه صدمه بیشتر بگیرم آقابزرگ از رو انتقآمم تا دیگه هرچیز  

 !بود عاشقم االن اون چون

 !نبود فکرا این جای حاال!اومدم خودم به هم توی رفت که ابروهاش

 یه حداقل و بره بین از امونبچه.. اشبچه بودم شده باعث عمد غیر چه و عمد چه من

 !بود تیام حق این..میکردم توجه بهش باید کوچولو
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 شد؟خوبی؟ چی_ 

 ..گذاشت دلش روی رو دستش

 ..دارم درد ذره یه_ 

 ..شد شیطون نگاهم

 بدم؟ ماساژت_ 

 لحن این با و کنم نگاهش اینجوری شد باعث که اومد چجوری حس این نمیدونم

 !نبود خودم دست ولی!بپرسم

 حرف باهاش اینجوری که بود بار اولین!شد ام خیره تعجب از شده گرد چشمای با

 !میزدم

 !بود لیلی مخصوص لحن این

 !پیشونیم روی نشست اخمی لیلی یاد با

 !بزنم سر بهش باید حتما!بیرون اومدم اش خونه از حرفی و خداحافظی بدون صبح

 ..کردم بیرون سرم از رو لیلی فکر اومدمو خودم به ام شونه روی تیام دستای حرکت با

 ابروهام روی اش سبابه انگشت با صورتمو روی آورد رو دستاش که شدم اش خیره

 کشید

 تاخم  .. کافیه واسم نکنی اخم بهم ابروها این با که همین تو.. نمیخوام ماساژ_ 

 ..میترسونتم

 !میدیدم رو دختربچه این بود اول بار انگار..نگاهش به زدم زل

 !میشدم حل نگاهش توی بود اول بار

 کردم نگاهی رو پاش انگشتای تا سر فرق از
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 بازی و میدوید عمارت باغ توی خرگوشی یشده بسته موهای با که ای بچه دختر اون

 !بشه هم مادر مدتی حتی و باشه من باشه؟زن من زن   که شد بزرگ انقدر کی میکرد

 ..زدم بهش لبخندی

 سرخ و انداخت گل هاشلپ که بود متفاوت قبلم هاینگاه با نگاهم این فهمید کنم فکر

 ..شد

 ..چلوندمش بغلم توی دوباره ناخودآگاه

 میزدم قهقه زبونیاش شیرین از که پیش سال چند بازیگوش   یبچه دختر همون انگار

 !بود بغلم توی

 ..فامیلش پسوند بدون دیدم رو تیام خود   بار اولین برای

 !ام شناسنامه توی رفته اسمش اجبار به و آقابزرگه ینوه بگیرم نظر در اینکه بدون

 رو پتو و خوابوندمش تخت روی و آوردمش بیرون بغلم توی از..بود برده خوابش تیام

 ..انداختم روش

 ..رفتم بیرون اتاقش از کردمو بهش رو آخر نگاه

 .بخورم هوایی تا بیرون میرفتم باید!مزخرف حس جور یه..بودم کالفه چرا نمیدونم

 میزد حرف بزرگ خانوم با داشت شنیدم رو عمو صدای که پایین اومدم ها پله از

 !میکنم رسیدگی وظایفم به خودم و مادر برگشتم خودم_ 

 پیشتون که میخوام معذرت واقعا.. سپردید خاک به رو پدر تنهایی که بوده سختتون حتما

 !نبودم

 !میکنم درست رو چی همه و برگشتم االن ولی

 چیه؟ منظورش
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 !میکردم دخالت باید!نداشتم خوبی حس

 گفتم بلند صدای با شدم سآلن وارد که همینجوری

 ..بیوفتید زحمت توی نیست احتیاجی.. عموجان درسته و مرتب چی همه_ 

 :گفت پاسخ در و داد تکون رو سرش

 !بیای بر کارا پس از تونستی بیش و کم اینکه مثل من غیاب توی_ 

 !بدی ادامه قبلیتو زندگی میتونی برگشتم خودم دیگه..بوده ات عهده به هم من وظایف

 بزنه؟ کنار رو من جورایی یه بشه؟یعنی ده خان میخواد خودش اینه منظورش..کردم اخم

 میزارم؟ میشه؟مگه مگه

ه و بود کرده فوت تازه بزرگ آقا که موقع اون  اذیت ها رعیت و بود شده آشوب د 

 !نبود میومدن سوسه مردم و میکردن

 میزنه؟ چی از حرف اومده حاال.کردم درست و دادم سامون و سر رو چی همه من

 اون مال   هم اول اونه؟از مال   دارم االن که جایگاهی بگه یعنی که میکنه وظایفم وظایفم

 بوده؟

 کردم صاف رو صدام

 !عمو؟نمیفهمم چیه منظورتون_ 

 :گفت من به رو و انداخت بزرگ خانوم به نگاهی

 !مشخصه منظورم_ 

 .. بشینه اون جای باید پسرش آقابزرگ از بعد

 وظایفم به خودم برگشتم که حاال...شدی من جایگزین تو و نبودم من مسائلی سر خب که

 !مشخصه که جایگاهمم و میکنم رسیدگی
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 :پرسیدم خورده گره ابروهای با

 چی؟ کشیدم من که هایی چیکارم؟زحمت اینجا من پس_ 

 :داد جواب کنه نگاه من به اینکه بدون عمو

 ..کنی کمک کارا توی و باشی دستیارم میتونی باشی داشته دوست اگه_ 

 !خیلی!بود احترامی بی خیلی این

 !برسید میزنید حرف ازش که جایگاهی به موقع به تا باشید میخواستید عمو_ 

 و اومدم بر کارها پَس   از درستی به و شد من مال جایگاه اون نداشتید حضور وقتی ولی

 !کنم پیشکش کسی به رو جایگاهم نمیبینم نیازی

 خان!بیرون زدم عمارت از بهشون توجهبی کشیدمو عمیقی نفس حرفام گفتن از بعد

 !بود من حق بودن

 رسیده من به االن و!خاک خروارها زیر بود رفته خانواده همین دست با که بود پدرم حق

 ..بود

 !عمو سمت میرفت فکرم ُمدام..کارهام دنبال رفتم حسین با

ه توی دستگی دو مطمعنا بشونه کرسی به رو حرفش زور با بخواد اگه  !میشد ایجاد د 

 !رو عمو ای عده و داشتن قبول بودن خان به رو من ای عده چون

 رو هام لباس تا عمارت رفتم بزنم سر لیلی به برم اینکه از قبل شد تموم که کارهام

 ..کنم عوض

 ..اتاقم به رفتم سردی سالم با و بودن شام میز سر رسیدم وقتی

 ..شد سست پاهام تیام اتاق در دم اما..اومدم بیرون اتاقم از هام لباس تعویض از بعد

 !نه یا خوبه ببینم بندازم بهش سریع نگاه   یه
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 پرسید صدایی انگار

 .منتظره لیلی چه؟ تو به عماد_ 

 !باشم داشته خبر حالش از باید.. زنمه تیام خب ولی

 !بود خوابیده ها بچه دختر مثل..شدم اتاقش وارد و کردم توجیه رو خودم حرف این با

 !بود ریخته دورش موهاش و بود کرده جمع دلش توی رو پاهاش

 !بیرون زدم اتاقش از خوابیده و خوبه شدم مطمعن که حاال

 میشد؟ دار بچه داشت وقت اون بود بچه دشخو تیام

 ..شدم اسبم سوار انداختمو باال ایشونه

 !بود کرده درگیرم مختلف فکر تا هزار لیلی یخونه تا

 و بودن نشسته هاشون خونه دم اشهمسایه های زن از تا دو رسیدم که اش کوچه سر

 !زدن حرف مشغول

 !اش خونه داخل برم نمیتونم که اینا جلوی خب

 !میاد در حرف کلی

 هم ده یک خان   مثال!بکشم بدبختی انقدر باید عشقمم دیدن دارم؟برای من زندگی   این...اَه

 !هستم

 !هاشون خونه برن پاشن زنکا خاله این بلکه موندم منتظر دیوار پشت ای دقیقه چند

 ..انگار نه انگار ولی

 !میخواست رو لیلی تن عطر واقعا دلم و بودم کالفه حسابی

 !بزارن میزگرد کوچه توی باشن نداشته حق ها زن که بزارم قانون یه باشه یادم

 !لیلی پیش میرم..میبینن که جهنم به میگفت شیطونه
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 !بود صدرا زن االن مثال که لیلی هم میومد در حرف خودم سر پشت هم طرفی از ولی

 ..افتادم راه خودمون عمارت سمت به همیشه از تر خسته

 !کرد جلب رو نظرم کیان معروف اسب   عمادت به نرسیده

 !بود معروف بود پیشونیش روی که ایمشکی خال   و سفیدش دست یک رنگ خاطر به

 ..رسید بهم کیان بعد دقیقه چند و نرفتم عمارت داخل

 گفت بود کرده مهمونی شب که کمکی برای تشکر و معمول احوالپرسی سالم از بعد

 !تیام عیادت اومده

 بیاد من زن عیادت بخواد که نمیدیدم دلیلی واقعا..باال پرید ابروهام

 !میشد احترامی بی نمیدادم هم اجازه اگر ولی

 !بشه عمارت وارد تا کردم دعوت ازش ای اجباری لبخند با همین برای

 !کردن احوالپرسی هم با مردونه شد بلند پاش جلوی دیدنش با عمو

 جایگاهی کم هم کیان خب ولی!بگیره تحویل رو کیان انقدر عمو نمیکردم فکر

 !گرفت تحویلش باید!نداشت

 !بده خبر تیام به گفتم سوگل به

 ..بزارم تنها رو اینا عمو نمیشد و چجوریه حالش نمیدونستم

 ..شده حاضر و بیداره تیام گفت سوگل دقیقه چند از بعد

 ..شدم اتاق وارد من اول..رفتیم باال طبقه سمت به و شد بلند جا از کیان من یاشاره با

 ..بود هم طببعی..نداشت چهره به رنگ و بود زده تکیه تخت پشتی به تیام

 ..اشتد حق و بود کشیده زیادی درد
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 ریخته صورتش طرف یه باز موهاش و داشت تن به رنگی صورتی یپوشیده لباس

 ..بود

 !میکرد جمع رو موهاش باید.رفت هم توی اخمام

؟چرا اون ببینه؟مگه دیگه کس   رو موهاش مهمه برات عماد  جاده میزنی داری لیلی 

 خاکی؟

 ..نمیکردم درک رو خودم خودمم!بودم شده کالفه

 باشم؟ حساس مسئله این روی باید چرا نداشتم تیام به حسی وقتی

 !کنم توجیه رو خودم جوری یه میخواستم

 !نیستم غیرت بی که هم من و منه زن   اون خب

 بهش حتما باشه یادم..کنه رعایت رو چیزایی یه باید منه ناموس که زمانی تا باالخره

 !بدم تذکر

 ..پرسید رو حالش و تخت کنار صندلی روی نشست کیان

 !کرد معصبی دوباره شرم از گرفت دندون به که لبی و تیام خجالت از گلگون صورت

 !کشیده خجالت..طبیعیه خب!باش آروم عماد

 ..بودم شده حساس زیادی من!کشیدم عمیقی نفس

 ..عادیه آره..عادیه چیزا این

 !بیرون زدم اتاق از بیارن رو میهمان از پذیرایی سرویس بگم اینکه یبهونه به

 !باشم حساس تیام روی بخوام اینکه..نبود جالبی حس

 !بگیرم اون از رو آقابزرگ های ذاتی بد انتقآم میخواستم که تیامی
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 《 تیام 》

 ..شدم تر جمع خودم توی اتاق از عماد رفتن با

 احساس کال و بود شده درست ای خفه فضای میکرد نگاهم خیره خیره که کیان وجود با

 !نداشتم خوبی

 زد لب آروم و جلوتر کشید رو خودش کیان

 چطوره؟ ات روحیه_ 

 ..شدم خوشحال داشت که توجهی از..زدم ریزی لبخند

 داغونم روح از..نپرسید ام روحیه از بارم یک عماد دادم دست از رو بچم اینکه از بعد

 ..نپرسید

 !جسمم از نه!پرسید روَحم حال   از نرسیده هنوز کیان ولی

 ..نگرفت نظر در رو باشه سالم بدنم اینکه صرفا بقیه مثل

 !کردم اش مقایسه عماد با دوباره

 آخه؟ میکردم مقایسه هم با رو کیان و عماد داشتم همش چرا اوفففف

 دادم جوابشو بود کیان خوب   حس از پر وجود از ناشی که لبخندی با

 ..نیستم بد_ 

 !نمیدیدم دلیلی من ولی!بگیره رو دستام که جلو آورد دستشو

 ..کردم حلقه هم توی رو دستام همین برای

 ..کشید ایکالفه پوف و کشید عقب خودشو سریع

 بیای؟ کنار تونستی_ 
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 زدم دردمندی لبخند

 !نداره وجود ای بچه دیگه نیام کنارم.. مجبورم.. نیست تونستن بحث_ 

 معذب..بزنیم نداشتیم حرفی..دوختم دستام به رو نگاهم منم..پایین انداخت رو سرش

 ..بودم

 !داخل اومد مشکوکی نگاه با عماد و شد باز در هوا بی

 !میکرد نگاه رو کیان و من جوری یه

 از بعد و شد بلند جا از کیان موقع همون که اومد سرش پشت پذیرایی سینی با سوگل

 !رفت و کرد خداحافظی عماد یدوستانه چندان نه های تعارف

 :پرسید و نشست تخت روی عماد

 میگفتید؟ چی نبودم من_ 

 باال پرید ابروهام

 ..فقط پرسید رو میگفتیم؟حالم باید چی_ 

 زد موهام به ای اشاره و داد تکون رو سرش

 میاد؟ داره کیان نگفت سوگل مگه_ 

 :داد ادامه خودش که دادم تکون بله معنای به رو سرم

 داره غریبه یه نمیدونستی ریختی؟مگه دورت افشون اینجوری رو موهات چرا پس_ 

 عیادتت؟ میاد

 میشد؟ حساس من پوشش روی حاال تا کی از!کردم نگاهش تعجب از گرد چشمای با

 !بود جاییبی حساسیت انگار فهمید هم خودش

 !عادی چیزا این و بود شوهرم مثال..نبودا هم جا بی یعنی
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 !بود عجیب ما یرابطه برای ولی

 جوری جواباش و سوال این ولی میگفت داشت من به نسبت که تنفری از همش عماد

 !مهمم براش انگار که میداد نشون

 !کردن آب دلم توی بودم؟قند مهم براش یعنی

 نشه؟ خوشحال قائله ارزش براش شوهرش میفهمید وقتی بود زنی کدوم

 !رفت بیرون اتاق از و شد بلند کالفه که میزدم دیدش خاصی لبخند و نگاه با داشتم

 !داخل اومدن مامان و بابا و شد باز اتاق در که بود نگذشته رفتنش از ای دقیقه هنوز

 راحت گفت و رسوند رو خودش بابا که کنم جمع رو بود دراز که پاهام خواستم سریع

 .. باشم

 !میکشیدم خجالت اشپدرانه نگاه   زیر

 برام خجالتی یه بود رفته دستم از ام بچه هم حاال و بودم باردار من بود فهمیده اینکه

 !داشت

 !بودم بچه بابام برای همیشه من

 فهمیده رو این هم بابا و بودم شده خارج گونهبچه فضای اون از انگار اتفاقا این با ولی

 ..میکرد نگاهم خاص اینجوری و بود

 !نبود اکسیژن دیگه انگار سوالش شنیدن با..رفت هوا دفعه یه کرد باز که لب از لب

 .بگیرم عماد از رو طالقت میخوام_ 

 !نکرده اذیتت کم تازه و بوده ات بچه رفتن دست از مقصر اون شنیدم که اینجوری

 !شدم بابا یخیره شده گرد چشمای با

 بگیره؟ منو کنه؟طالق چیکار میخواد
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 !بود سخت من برای اشجمله تحلیل

 دیگه نباشم؟یعنی شزن   دیگه بشیم؟یعنی جدا هم از عماد و من چی؟یعنی یعنی طالق

 نباشه؟ شوهرم

 دادم قورت صدا با رو دهنم آب شد منتظر که شدم شوکه فهمید بابا

 چیه؟ منظورتون.. بابا_ 

 گفت محکمش صدای با میکرد نگاهم خیره خیره که همینجوری

 هرچند!نیست مرد بشه سقط بچش بشه اعثب..کنه اذیت رو دخترم که مردی!مشخصه_ 

 ..برادرمه پسر

 مطلقه دخترم بخوام که خاندان مون واسه بزرگیه ننگ اینکه با حتی.. خونمه هم هرچند

 زجر زندگیم یداشته تمام.. دخترم تنم یپاره بدم اجازه نمیتونم این از بیشتر ولی بشه

 !بشه آب ذره ذره و بکشه

 داره هواتو و میکنه پشتیبانی ازت..فکرته به که هست یکی اینکه حس  ..بابا حمایت حس  

 ..بود ایعالی حس واقعا اش پدرونه ناب نوع   از اونم

 !بکشم نفس عمیق تنشو عطر کنمو پرت بابا بغل توی رو خودم شد باعث که حسی

 !نشم ناراحت طالق حرف از من که نمیشد باعث خوب های حس این یهمه اما

 نیاورده در رو حرصم کم..بود نکرده اذیتم کم..بودم نکشیده زجر کم عماد با زندگیم توی

 ..بود

 ام بچه.. رو روزهام این یداشته تنها بود شده باعث عمد غیر چه عمد چه حتی عماد

 .. بدم دست از رو

 !بودم شده عاشقش مدت این توی!داشتم دوستش..نداشتم تعارف که خودم با ولی
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 ..بود نمونده پوشیده ازش چیزی هیچ که کسی..بود زندگیم مرد اولین اون خب

 !بودم کرده بازی عشق باهاش تخت همین روی اتاق همین توی

 ..بلرزه قلبم دیدنش با داشتم حق..باشم داشته دوستش داشتم حق پس

 دوست!باشه متنفر ازم و نخواد منو که هم هرچقدر.باشه رحم بی که هم هرچقدر اون حاال

 که بدی رفتارهای همه با..هاش سردی یهمه با..کنم عوض نمیتونستم که رو داشتنش

 ازش نمیتونستم بازم اینا تمام دونستن با من که بود جوری داشتنش دوست..داشت باهام

 !بشم جدا

 گفتم آرومی صدای با و شدم جدا بابا از

 ! بابا بگیرم طالق نمیخوام من ولی_ 

 لرزوند رو دلم بابا اخمای

 !نمیشه شوهر تو برای عماد!بگیری طالق باید نمیخوام؟ که چی یعنی_ 

 !نبودیم بلد رو زدن حرف بزرگتر حرف روی..کنم باز لب میترسیدم

 هایخواستن از و بگیریم نادیده رو ها اون هایخواسته و کنیم مخالفت نداشتیم حق حتی یا

 !بگیم خودمون

 ..نمیکشیدم دیگه من ولی

 هر و میخواد دلشون هرکاری کنم نگاه بشینم زبون بی آدم یه مثل دوباره نمیتونستم

 !بگیرن من زندگی برای میخواد دلشون تصمیمی

 زور به نمیدادم تشخیص چپم از رو راستم دست وقتی" اجبار و باید" با شما.. بابا_ 

 !دادید شوهرم

 !بگیرم طالق باید میگید زور به دوباره هم حاال
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 بگیرید؟ من زندگی   برای دارید دوست خودتون تصمیمی هر شما تا بشینم باید کی تا

 باهاش ادب اوج توی ولی نبود احترامی بی داخلش ایهذر که هاییحرف و قاطع لحن از

 !بود کرده تعجب بودم کرده مخالفت

 !شد اتاقم وارد بزرگ خانوم بعد و خورد در به تقه چند که بده جوابی خواست

 بسته کامل اتاق در چون شنیده رو حرفامون که میکردم فکر من و داشت اخم وضوح به

 !بود هنشد

 ..بشینه که زد ای اشاره سر با بزرگ خانوم و شد بلند احترامش به بابا

 ..ایستاد جلومون

 !میومد آقابزرگ شبیه بیشتر مقتدر نگاه این و اخم این با

 شبیه رفتارهاش از خیلی و بود شده بزرگ ، بزرگ آقا یخونه توی بچگی از باالخره

 !بود شده اون به

 گفت بابا به رو

 بزرگ بگیری؟آقا تصمیم میخوای طالقش برای حاال که دادی شوهرش تو مگه_ 

 !بشکنتش نمیتونه احدی و بسته رو عقدشون

 پرید وضوح به بابا رنگ

 شدید متوجه اشتباه بزرگ خانوم نه_ 

 کوبید زمین به دوبار رو عصاش

 !شنیدم رو هاشنیدنی!پسر ندادم یادت گفتن دروغ من_ 

 !بود شنیده رو حرفامون..زدم حدس درست پس

  من به کرد رو بعد



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 295 

 

 !خودتون باغخونه برگردی باید بعدش ولی.. کن استراحت دیگه روز دو تا تیام_ 

 !چی یعنی مسئولیت میفهمه هم عماد کنید زندگی تنهایی کنم فکر

 گفت قاطع و محکم بیرون بره در از اینکه از قبل

 !شنیدم طالق از حرفی عمارت این داخل که بود باری آخرین_ 

 ..گذاشت تنهام هم اون بزرگ خانوم از بعد و انداخت بهم برانگیز ترحم نگاهی بابا

 !بود طبیعی البته که داشتم درد دل کمی هنوز..کشیدم دراز تخت روی

 ..ببوسم رو لبخندش نشد قسمت که ایبچه برای دلم..گرفت دلم شدم تنها که حاال

 !شد تنگ بشنوم رو صداش و کنم لمس رو نگاهش

 !بودم مادر یک من ولی بیاد نظر به مسخره بقیه برای دلتنگی این شاید

 !بودم مادر ولی ندادم فرزندم به شیر ایقطره هرچند

 ...برد خوابم که ریختم اشک نمیومد دنیا به هرگز دیگه که جنینی برای کی تا نفهمیدم

 !مدهونی عمارت کال شنیدم سوگل از!بودم ندیده رو عماد..بود گذشته روز ۲

 چمدان داخل رو لباسم آخرین حمام از بعد..کردم حمام و شدم همراه سوگل با سختی به

 ..گذاشتم

 ..بود زیاد فعالیتم امروز..نشستم تخت روی خسته

 باغیخونه به عماد با و میکردم ترک باید رو شلوغ عمارت این که بود روزی امروز

 !میرفتم کردیم زندگی داخلش روزی چند ازدواج اوایل که

 ! تنها و دوتایی اونم

 !بودم نشسته منتظر بزرگ خانوم کنار..پایین آورد رو چمدونم عمارت کارگرای از یکی

 !بود نشده ازش خبری هنوز ولی من دنبال بیاد باید بودن داده خبر عماد به
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 !دادن نشون رو مخالفتشون مدنشونونی با بزرگ خانوم تصمیم این خاطر به بابا و مامان

 ..میومدن باید فرزندشون تنها به دادن دلداری برای ولی بودن مخالف که هرچقدر درسته

 ..داشتم نیاز بهشون بدجوری!میکردن ام بدرقه و میومدن باید

 ..افتاد جونم به استرس شد تاریک کم کم هوا و رسید شب ۷ به که ساعت

 نیاد؟ عماد نکنه

 آبروم میشد اینجوری اگه!کنه سبک رو من و بده نشون رو نخواستنش اینجوری نکنه

 !میرفت بابا جلوی

 !نمیخواد منو اون ولی بشم جدا ازش نخواستم من که میاورد رو توی مطمئنا

 ..تلخی یجمله چه..نمیخواست رو" من" اون و میخواستم رو" مشترکم زندگی  " من

 ..شد بلند جاش از هوا تاریکی دیدن با بود نشسته منتظر کنارم االن تا که بزرگ خانوم

 گفت خودش با آهسته لب زیر و داد تکون افسوس با رو سرش

 کی؟ پس بشه؟ بزرگ پسر این میخوآد کی پس_ 

 !بودم نشسته جام سر همچنان زیر به سر

 نمیخواد دنبالم؟که نمیاد که پایینه عماد برای ارزشم انقدر کنم؟واقعا چیکار من خدایا

 برم؟ سقف زیر باهاش

 !نداره فایده دیگه کردن صبر

 ..رفتم ها پله سمت به و شدم بلند جا از!نمیاد هم دیگه پس مدهونی شب   ۹ که االن تا اگه

 نمایان در چارچوب داخل عمآد و شد باز عمارت در که بودم نرفته باال پله یک هنوز

 !شد
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 یقین به خورد رفتن راه هنگام که تلوتلویی با حس این و!نیست عادی حالتش کردم حس

 !شد تبدیل

 گرفتم دستم توی رو بود گرفته دیوار به که دستی و سمتش رفتم

 شده؟ چت عماد_ 

 گفت ایکشیده لحن با و زد خندی تک

 ...  تو؟ شدی مــــــــــن عروس  _ 

 گرفت سمتم به رو اشاشاره انگشت و زد خندی تک دوباره

 ...مــــــــــن؟نمیخواست به دادت زور به بزرگ آقا_ 

 !موند نصفه داد دست بهش که تهوعی حالت با حرفش یادامه

 ..کشید گند به رو ورودی سالن

 !بود شده صدا و سر حسابی..زدم صدا رو خدمه از یکی سریع

 !شدم نگران اومد بیرون اتاقش از که بزرگ خانوم

 چی؟ بزنه حرفی عماد به بخواد مستی خاطر به اگر

 !میکردن جمع رو بود زده عماد که گندی داشتن خدمه..اومد سمتمون به وحشتناکی اخم با

 توپید اخم با و شد نزدیکمون بزرگ خانوم..میخندید هرچیزی به وقیحانه هم عماد خوده

 بکش خجالت وضعشه؟ چه این_ 

  بگم چیزی بتونم تا بستم هم روی محکم رو چشمام

 میگید چی شما نمیفهمه االن بزرگ خانوم_ 

 گفت اشگونه مست و کشدار لحن با عماد

 ..میفهمم خوبم میفهمم چرا_ 
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 ..بزنه حرف بیشتر مدندا اجازه

 ..باال بردیمش همدیگه با و اومد هم مرد کارگرای از یکی

 ..بیا دوباره و بخوابونش گفت بزرگ خانوم باال سمت به برم اینکه از قبل

 ..زیاد خیلی..نه که کمی..کشیدم خجالت کمی من بود من شوهر    عماد چون

 ..سمتش رفتم عجله با..کردم تشکر کارگر از و گذاشتیمش تخت روی

 ..کردم باز تند تند رو پیرهنش های دکمه و آوردم در پاهاش از رو جوراب ش و کفش

 ..میکرد اذیتش کمربندش نظر به

 !افتادم بغلش توی و کشید رو دستم که میکردم جدا شلوارش از رو کمربندش داشتم

 ..بود گذاشته گردنم بین رو سرش

 ..میکرد لهم داشت..میکشیدم نفس سخت

 ..نمیشد ولی بیام در بغلش توی از میزدم پا و دست

 ..من روی اومد خودش و خوابوند کامل رو من که بود گرفته جونی انگار

 ..میخورد بود چی زهرماری این آخه..میکرد دگرگون رو حالم دهنش الکل بوی

 و شد بسته چشماش یهویی که بزاره لبام روی خواست رو لباش و شد خیره چشمام توی

 !افتاد سرم کنار سرش

 !!!برده خوابش فهمیدم شنبض کردن چک با ولی..باشه شده چیزیش ترسیدم اول

 ..بود منتظرم بزرگ خانوم..رفتم پایین  و شدم بلند سریع زیاد تعجب با

 ..کردم نگاه رو بزرگ خانوم منتظر و نشستم مبل روی

 ..تیام ولی بشی ناراحت دستم از نمیخوام..منی عزیز   تو..منی ینوه تو.. تیام_ 
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 بودی زرنگ و عاقل زن یه اگه!نگرفتی یاد رو بودن زن تو!نیستی بلد داری شوهر تو

ش بودی بلد..کنی رفتار باهاش چطوری بودی بلد!میکردی دستت موم رو شوهرت  رام 

 .. هوسش و هوا پی   نره که کنی

 ..نیستی بلد.. تیام نیستی بلد ولی..نزنه  شراب به لب دیگه حتی کنی کاری میتونستی

 سالم چند من باشم؟مگه بلد داری شوهر داشت؟اینکه من از انتظاری چه بزرگ خانوم

 بود؟

 !بودن داده شوهرم حیض اولین با نیمده در بچگی عالم از هنوز کردم باز رو چشمام

 باشم؟ بلد داری شوهر داشتن باشم؟انتظار زن میخواستن بعد بودم نکرده بچگی حتی من

 ..بزنم بلند صدای با رو ها حرف این یهمه و کنم باز لب میخواست دلم

 روی تو که بودن نکرده تربیت اینجوری رو من ولی بشکنم رو کهنه بغض این

 !کنم احترامی بی خودم از بزرگتر به و بیام در مادربزرگم

 پایین رو سرم و کردم سکوت همین برای..نبود تربیتم توی احترامی بی... نمیتونستم من

 !انداختم

 .. نداره اشکالی.. ببرن سوال زیر رو همه و همه...  رو زنانگیم.. رو غرورم گذاشتم

 ..میگذره چی همه... تیام باش آروم

 !برم میتونم دادن اجازه بزرگ خانوم باالخره تا کردم آروم رو خودم اینجوری انقدر

 !نبرد خوابم صبح تا

 سرنوشتم و شدم اش خیره و نشستم مبل کنار صندلی روی من و بود تختم روی عماد

 ..کردم فکر

 !باشم خوشبخت میتونستم منم..باشم داشته آرومی زندگی میتونستم
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 ...نداشت بهم ایعالقه که همسری وجود با نه ولی

ش باید میگفت بزرگ خانوم  چجوری؟ بشه؟آخه دست توی موم   کنم؟باید رام 

 ..ندیدم ازش محبتی گوشه حتی وقتی

 هست؟ من از انتظاری چه..شد ناراحت هم من بودن باردار شنیدن با حتی مرد این

 ..زد سپیده که کردم فکر چقدر نفهمیدم

 ..کرد باز رو چشماش کم کم ایرفته درهم صورت با عماد و شد روشن هوا

 ..گرفت دستاش با رو سرش و نشست جاش سر

 ..سرم آخ_ 

 میکنه؟ درد_ 

 دوخت بهم و کرد بلند رو نگاهش من صدای شنیدن با

 ..اره_ 

 گذاشتم قلبم روی رو دستم و زدم لبخندی

 ..میکنه درد خیلی منم یاینجا_ 

 من دنیای و نزنه دیگه ممکنه هرلحظه انگار! میکشه تیر عماد؟ چیه میدونی اصال

 !بشه متوقف

 دیوونه.. سرش به زده میگه خودش با حتما..میکرد نگاهم بجتع از گشاد هایچشم با

 !شده

 ..بود بابا با حق میفهمیدم و میومدم عقل سر داشتم تازه..نه که دیوونه.. نه ولی

 فکر ه ی و کردم نگاه عمیقش خواب و عماد به ه ی..کردم فکر خیلی االن تا دیشب

 ..کردم
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 انقدر نوجوونی اوج توی من بود اگر که!نبود من زندگی   آدم   عماد اینکه شد هم اشنتیجه

 !نبودم پیر

 اومدم خودم به صداش با

 تیام؟ خوبه حالت تو_ 

 زدم پوزخندی

 !نمیخوره دردم به دیگه حاال احوالپرسیت_ 

 کشید جلو به تخت روی رو خودش و کرد اخمی

 تو؟ شده چت_ 

 گفتم حرفش به توجه بی

 !عماد بده طالقم... طالق_ 

 ..انداختم ترس کمی خورد گره هم در که ابروهایی

 ..میترسیدم عمآد عصبی هایچشم و وحشتناک اخم این از همیشه تا من

 کردم ضعف ترس از که صداش از وای

 بگو دیگه بار یه گفتی؟ چی تو_ 

 !بار یه شیون بار یه مرگ.. بستم رو هامچشم

 !بزنم رو حرفم نتونم که کنه کاری ترس حس این میزاشتم نباید

 !کردی سکوت هرچی بسه..!بتونی باید تو تیام آره

 دادم جواب ممکن حالت ترینسریع با و بستم رو هامچشم

 ...طالق! بده رو طالقم گفتم_ 

 !کن رحم خدایا..شدم جمع خودم توی صندلی روی شد بلند که جا از
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 زد پوزخندی

  میخوای؟ طالق کرده؟که گوشت توی جونت پدر رو هاحرف این_ 

 ..بزنم حرفی من نزاشت

 داد ادامه و زد ای قهقهه

 یواسطه به راحت اون بعدم و بدم طالق رو تو کهئخوندهئکور جونت بابا!خوندید کور_

 زرنگید؟ کردید فکر!من جای بشینه بیاد ما جدایی

 حرف؟ این چی یعنی.. نمیفهمم..خورد ریزی چین پیشونیم

 خودتم؟ میفهمی عماد؟ میگی داری چی_ 

 کرد آمیزی مسخره خند تک

 احمقم؟ من کردید فکر بابات و بچه جوجه تو_ 

ه اهالی اینجوری  چقدر میدونه..کرده پیدا روشی خوب بابات دیگه کنید؟آره بد من با رو د 

 دیگه سفیدا ریش بدم طالق رو آقابزرگ ینوه اگه من..میاد بدشون طالق از ده بزرگای

 طالق با میکنی فکر اگه خوندی کور!بدم طالقت خوندی کور ولی!نمیکنه حمایت ازم

 !میکنم صاف پدرت برای رو جاده تو

 میگفت؟ داشت چی..شدم خیره بهش ناباور

 !ممکنه آدمیه؟غیر همچین بشه؟پدرم صاف خودش برای جاده تا کنه استفاده من از پدرم

 الکی رو حرفا این!کنم پیدا نجات عماد دست از من میخواست.. بود من فکر به بابام

 میزد

 گفتم محکمی لحن با و اشسینه توی رفتم

 ..بزنی بهم که نخواه رو بابام و من بین.. عماد نزن گول رو من_ 
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 ..نمیکنه بازی خودش منافع خاطر به من زندگی با وقت هیچ من بابای

 زد پوزخندی

 داده؟ یاد رو چیزا این بهت بابات داری قبول پس_ 

 بدن؟ یادم باید مگه رو طالق عماد؟ دادنی یاد چه_ 

 میزنی؟ جدیدا چیه هاحرف این پس_ 

 زدم پوزخندی من ایندفعه

 عماد؟ دیدی رو من زندگی وضع_ 

 داد جواب رویی پر با

شه؟ مگه زندگیت_   چ 

ش زندگیم_   قربون همش.. عاشقمه شوهرم.. داره عالقه بهم خیلی شوهرم عماد؟ نیست چ 

 ! بخوره تکون دلم توی آب نمیزاره.. میره ام صدقه

 اصال هم کم سن این توی!اومد دنیا به سالم هم امبچه میکنه رفتار خوب باهام که انقدر

 !نیستم افسرده اصال! نمیکنم پیری احساس

 !بودم نگفته دروغ...بود حق گفتم هرچی!بزنه که نداشت حرفی.. نزد حرفی

 !رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم عمیقی نگاه

 همهاین بدون و عماد عمارت توی برم قراره که بودم خوشحال چقدر موقع این دیروز

 زندگی و بودم گرفته انقدر ساعت ۲۴ تفاوت به امروز اما.. کنم زندگی تنهایی باهاش آدم

 !میدونستم محال  رو عماد با

 برای!خودمونه برای کردم فکر طالق راجع داد نشون العمل عکس اونجوری وقتی

 !خودمه
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 !ریخت فرو باورهام کاخ..زد بابا از حرف وقتی ولی

 .. افتادم بابا یاد هاشحرف با

 !کردم ترک بابا کار اتاق مقصد به رو اتاقم شدمو بلند جا از

 !شدم داخل بفرماییدش با و زدم در

 ...بود هاشچشم روی هم اشمطالعه عینک و بود دستش کتابی

 گفت خودش که کنم شروع چجوری نمیدونستم..میزش مقابل ایستادم و جلوتر رفتم

 بابا؟ داری کاری_ 

 دادم تکون رو سرم

 ..میشنوم بگو خب_ 

 دادم قورت رو دهنم آب

 !باشه داشته ارزش براتون هاحرف این از بیشتر دخترتون میکردم فکر من بابا_ 

 !باشید داشته دوستش اجتماعی جایگاه یه از بیشتر خیلی میکردم فکر

 کرد اخمی

 تیام؟ چی یعنی_ 

 رو عماد اینکه خاطر به نه بشم جدا عماد از میگید زندگیم و خودم برای میکردم فکر_ 

 !کنید خراب ده مردم پیش

 ..کردم عوض رو هام لباس و شدم بلند ولی آوردم کجا از رو انرژی این نمیدونم

 !بیرون زدم عمارت از ایوسیله هیچ بدون

 !بردارم غذا کمی و آب میتونستم تا نبود شلوغ آشپزخونه انقدر کاشکی

 ..بچرخم جنگل توی خودم برای عصر تا میخواستم
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 ..کنم آروم جوری یک رو بود خورده همه از که وحشی روح   این میخواستم

 ..رفتم رو همون و کردم نشون رو ای شده مشخص مسیر یه

 ..نشم گم قبل مثل دوباره تا میکردم نگاه خوب رو اطرافم

 لبخند بچگیم یاد به و بودم تابیده ها درخت بین حسابی من و بود گذشته ساعت دو یکی

 ..بودم زده

 ..بودم بچه هم هنوز من حقیقتا

 !نمیکردم تن رو قرمزم عروسکی لباس و بزرگش پاپیون با هاکفش اون دیگه فقط

 ..بود دهنی ساز..کرد جلب رو توجهم سازی صدای که بودم غرق فکرها این توی

 ..برسونم صدا مرکز رو خودم تا دادم گوش بیشتری دقت با

 نشسته سنگی تخته روی من به پشت که دیدم رو ایمردونه قامت و زدم کنار رو شاخه

 ..میکرد نوازش رو گوشم سازش صدای و بود

 ..احساس   با و لطیف چه خدایا..بستم رو هامچشم و ایستادم همونجا

 ..شد قطع صدا که بودم غرق خوب حس عالمه یک توی

 خودم بشه من حضور متوجه اینکه از قبل میخواستم و کردم باز رو هامچشم آرومی به

 مردی هم اون و جنگل میون تنها دختر یک من باالخره..  میترسیدم حقیقتا.. کنم قایم رو

 !قدرتمند

 ..داد صدا زیرپام هایگبر برداشتم که رو قدم اولین

 ..بهتون لعنت اه

 و کیان آشنای نگاه با که اینجاست کسی فهمیده مرده ببینم تا برگردوندم رو سرم آروم

 !شدم مواجه اش باالرفته ابروهای
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 تیام؟ میکنی چیکار اینجا تو_ 

 گفتم متعجبی صدای با و دوختم بهش نگاهمو

 !میکنی چیکار اینجا تو بگی بهتره_ 

 گفت خندی تک با و داد تکون رو سرش

 ..بدم جواب باید من.. میاد حساب به شما هایزمین از جزئی جنگل این میگی راست_ 

 ..پرسیدم تعجب روی از.. حرفیه چه این... بابا نه_ 

 کرد کنارش سنگ تخته به ایاشاره

 میشینی؟_ 

 پرسید ازم نشستم که کنارش

 جنگل؟ به بزنی شده باعث چی_ 

 ..انداختم باال ایشونه

 ..کنم تحمل رو خونه جو نمیتونستم دیگه..بود رفته سر حوصلم_ 

 ..من مثل_ 

 باال پریید ابروهام

 کنی؟ تحمل نتونستی چرا!باشه خوب اوضاعت باید که تو_ 

 سمتم گشتبر کامل

 باشه؟ خوب باید اوضاعم میکنی فکر چرا_ 

ن کمی ن م   کردم م 

 فراهم بخوای که هم هرچیزی!هستی که خودتونم ده خان و پسری تو... اوم... خب_ 

 .. میکنی بخوای که هم هرکاری میکنن
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 بکنم؟ میتونم بخوام که هرکاری میکنی فکر چرا_ 

 ..پسری.. خانی تو چون خب_ 

 میکرد نگاهم تفهیم با

 میکنه؟ میخواد دلش هرکاری پسر هم خان   هم که عماد یعنی_ 

 گفتم رک

 !میکنه بله_ 

 .. نگفتم که دروغ

 .  میکرد میخواست دلش هرکاری..میکرد زندگی میخواست دلش جوری هر

 کردم نگاه بهش اومد که صداش

 !باشم داشته نمیتونم رو عالیقم از خیلی هستم ده خان   چون من.. تیام نه من ولی_ 

 چی؟ مثال_ 

 نگیری؟ جبهه امخانواده مثل توام گفتم اگه میدی قول_ 

 !باال پرید ابروهام

 میگیرم؟ جبهه هم من میکرد فکر که باشه میتونست چی عالیقش مگه

 بود؟ کرده فکر چی خودش با اصال یا

 بگیرم؟ جبهه قولی به و کنم اخم شخصیش عالیق برای بخوام که بودم حدی در مگه من

 اومد حرف به بدم رو جوابش تا باشه منتظر اینکه بدون خودش که کردم نگاهش سوالی

 عاشق.. کنم خلق خودم دستای با رو تصویر یک اینکه عاشق.. امنقاشی عاشق من_ 

 ..هارنگ با بازی

 ..زد برقی هامچشم
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 که خوبه خیلی وایییی_ 

 زد خندیتلخ

 !من برای نه ولی خوبه خیلی آره_ 

 چرا؟_ 

 بود شده پوزخند به تبدیل خندشتلخ

 !تیام نمیره یادم دادم نشون مادرم به رو هامنقاشی از یکی که باری اولین وقت هیچ_ 

 ..چرا بپرسم میخواستم

 ..بپرسم نباید میدونستم همبچگی همین با ولی

 !بود آقابزرگ تربیت اصول ترین اصلی از این..بگه خودش تا کنم صبر باید

 گفت بود زحمتی هر با باالخره ولی سخته براش میکردم حس

 ! تیام کرد پاره ندیده رو نقاشی_ 

 !بود سالم ۸ من

 دعوام حسابی و رفت بهم غرهچشم..میشه حس هنوز دردش که پیچوند رو گوشم چنان

 !کرد

 !نگم رو بشم نقاش میخوام که چرندیات این کس هیچ به دیگه گفت

 !بکنم رو ای دیگه یحرفه یا شغل فکر نباید دیگه و بشم خان پدرم بعد قراره گفت

 چرا؟ نمیدونم!جنگل وسط درست اینقطه یه..بود شده خیره اینقطه یه به

 میکشتیم؟ رو رویاهامون باید هامونهخانواد هایخودخواهی خاطر به چرا
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 ازدواج اجبار به زود انقدر نمیفهمیدم رو نامزد با شوهر فرق حتی که منی باید چرا

 و نمیدونستم ازش هیچی که دنیایی..بشم هاگبزر آدم دنیای وارد سریع انقدر تا میکردم

 !نبودم بلد

 با انقدر و بگذره هاشنقاشی دنیای رویای از بودنش جانشین خاطر به باید کیان چرا یا

 بزنه؟ حرف راجعش افسوس

 !کردم حس پام ساق روی رو چیزی که بود گذشته چقدر نمیدونم

 ..میومد باالتر داشت!میکردم حس رو رفتنش راه..اسحشره یه میکردم فکر

 ..کشیدم بنفشی جیغ و پریدم جا از یکباره به

 ..میکرد نگاهم شوک با کیان

 !بود شده بیشتر سرعتش من تقالی از ههحشره

 !آوردم در سریع رو شلوارم میکردم تلف و وقت نباید

 !آورد در پاش از رو شلوارش خان عروس  .. کیان جلوی.. جنگل وسط

 ..نداشت ارزش برام هم درصد یک حتی جمله این که بودم ترسیده انقدر

 !میکرد نگاهم زده حیرت..میکرد نگاهم درشت هایچشم با کیان

 عمق و کشیدم عمیقی نفس بود شده راحت خیالم حشره اون حس از تازه که من ولی

 !کردم درک رو فاجعه

 !اشخیره نگاه و!کیان جلوی سفیدم و لخت پاهای

 ..بردارم رو شلوارم میترسیدم حال این با

 پنهان رو لختم هایرون از بیشتری قسمت تا کشیدم تر پایین رو لباسم میکردم فکر

 ...کنم
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 تیام؟ شدی چی_ 

 ..شد بیشترم خجالت باعث کیان صدای

 ..بود شلوارم توی حشره... حَ _ 

 پرسید ممکن لحن ترین سوالی با

 ای؟ حشره چه حشره؟_ 

 ..انداختم باال رو هامشونه

 کرد شلوارم به ظریفی یاشاره

 بپوشی؟ نمیخوای... نمیخوای_ 

 !آوره خجالت موقعیتمون هم اون برای چقدر میکردم حس

 دادم تکون رو سرم

 ..باشه توش هنوز میترسم ولی چرا -

 باال پرید ابروهاش

 چی؟ یعنی باشه؟ توش_ 

 بودم شده کالفه هاشسوال از

 !هنوز باشه شلوارم توی میترسم میگم رو ههحشره بابا_ 

 !نمیاره خودش روی به ولی بخنده میخواد میکردم حس قشنگ

 !داد تکون حسابی و برداشت رو شلوارم

 .نیوفتاد ازش چیزی

 سمتم به گرفت

 نزدی؟ توهم مطمئنی_ 
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 کردم ریزی اخم

س بدنم روی رو رفتنش راه_   !کردما ح 

 گرفت امخنده منم اومد که اشخنده صدای

 گفت بریده بریده

 !دختر بود کاری چه این واآی_  

 !کیان ترسیدم خب_ 

 !شدم شوکه بود صدام توی ناخودآگاه که نازی از هم خودم

 !بود زده خشکش دست به شلوار بود شده قطع اشخنده حاال که کیان

 توی تقریبا رو شلوار و اومد خودش به شد تولید که صدایی با و کردم صاف رو صدام

 !رفت جلوتر کمی و کرد بهم رو پشتش و کرد شوت بغلم

 ..خدا به واال!داره کم حتما گفنم خودم کرد؟با همچین چرا

 ..رفتم جلوتر کمی پوشیدم که رو شلوارم

 ..سمتم برگشت پام صدای با

 ..میدزدید رو نگاهش

 ..برسم بهش باید دارم کاری یه من برگردیم؟ میخوای_ 

 !که برگردم تو با بخوام که مدمونی تو با!بری میتونی کیان برمیگردم خودم من_ 

 !نزدم زدم؟نه زشتی حرف

 !نبود که دروغ.. گفتم رو حقیقت

 .. هم با برگردیم..تیام بزارم تنهات اینجا که نمیتونم_ 

 ..بود گونه التماس لحنش
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 !بودم خسته هم خودم.. شدم بیخیال ولی کنم لجبازی میخواستم

 ..بود سنگین بینمون َجو  ...افتادم راه دنبالش حرف بدون

 ..انداختم باال ایشونه

 ..رفت و کرد خداحافظی من از خودش رسیدیم که خونه نزدیک

 با بخوام که نیست جوری من موقعیت که میکرد درک خودش که بودم ممنون ازش

 ..بشم دیده مردی

 هایحرف مردم هم باز باشه نیوفتاده ما بین خاصی اتفاق و باشه کیان مرد اون هرچند

 !نمیزدن جالبی

 ..شنیدم رو خودم اسم که میشدم َرد داشتم عماد اتاق از حسرت با و رفتم باال هاپله از

 ..نبود عماد صدای

 ! کنم گرد عقب کرد مجبورم اومد که من اسم و آشنا نا صدای این

 کردم تیز رو هامگوش و ایستادم در از تر عقب کمی

 عماد؟ کرده گناهی چه وسط این تیام_ 

 !بده پس تاوان باید ولی نکرده گناهی هیچ_ 

 این از چرا پس داری رابطه اون با و داری دوست رو لیلی که تو!باش منطقی عماد_ 

 خوش لیلی کنار در توام و زندگیش پ ی   بره عماد؟بزار سالشه چند نمیگذری؟مگه دختر

 ..باش

 بدم اجازه نمیتونم االن بده تاوان باید اینکه از غیر!نمیکنی درک رو من تو صدرا_ 

 !خطره در من موقعیت چی؟یعنی یعنی گشتهبر عمو میفهمی!بگیره طالق
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 شده کالفه االن هستش عماد صمیمی   دوست صدرا فهمیدم حاال که دوم شخص صدای

 بود

 چرا داره؟پس دردسر نمیومد؟میگفتی خوشت بودن خان از وقت هیچ تو رفته یادت_ 

 عماد؟ بهش چسبیدی اینجوری حاال

 من باشن منتظر.. بزارن احترام بهم برم هرجا اینکه.. صدرا کردم عادت بهش االن_ 

 !بشم بیخیالش نمیتونم و کردم عادت بهش.. بدم انجام و کنم تر لب

 بشه؟ نابود انسان یه وسط این اگه حتی_ 

 اومد خودش صدای دوباره

 چیه؟ منظورت_ 

 ..عماد میشه نابود داره میبینی؟ رو تیام اصال دیدی؟ رو تیام اصال تو_ 

 شدم؟ اینجوری چرا بودم؟ چی بودم؟من کی من...نبود خودم دست حالم... لرزید زانوهام

 بود؟ کی لیلی

 ..میشد تکرار مغزم توی لیلی اسم

 تیام؟ بود؟خیانت دیگه یکی عاشق میکرد؟تیام خیانت من به تیام

 پس نمیاد من با وقتی!کنه برطرف جایی رو نیازهاش باید سن این با مردی معلومه خب

 ..داره رو دیگه یکی حتما

 فکر که بودی خیال خوش چه!توئه با فقط میکردی فکر که تیام بودی خیال خوش چه

 ..لرزیدم خودم به..کسی با نداره رابطه میکردی

 ...نمیفهمیدم هیچی  نم ولی میزدن حرف داشتن هم هنوز صدرا و عماد

 ... میزدم پوزخند خودم سادگی به و بودم افتاده زمین روی
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 ..لیلی... لیلی

.. بود کرده اسیر رو من زندگی شریک..رو من حق..رو من شوهر که کسی اون پس

 بود؟ لیلی بود مهم براش اش بچه نه زنش نه که جوری

  لیلی؟..سرجاش اومد مغزم

  لیلی؟..ببینم وایسا

 لیلی؟..بود آشنا برام اسمش

 مهمونی؟ بود اومده صدرا همراه که بود همونی میزد حرف ازش که لیلی این نکنه

 !اومد هم عماد عیادت حتی که همونی

 میکرد؟ نگاه غیظ با من به و بود عجیب عماد به نگاهش که همونی

 ..نفهمیدی که بودی بچه چه..تیام بودی احمق چه

 پذیرایی ازش تو و پدریت عمارت توی اومده همسرت یمعشوقه که بودی ساده چه

 !گفتی آمدخوش بهش لبخند با و کردی

 روبروم هاینرده به و کردم حلقه دورشون رو دستم و کردم جمع سینه توی رو زانوهام

 ..شدم خیره

 میکشیدم؟ نفس باید چی میکردم؟برای زندگی باید چی برای من

 تونست؟چطور؟ چطوری عماد اصال

 !دارم شوهر من که میگرفتم وجدان عذاب بود خورده بهم کیان انگشت نوک احمق من  

 !مرگم خبر متعهدم من

 !میگذروند خوش دیگه یکی با و دیگه جای شوهرم وقت اون ولی

 بیارم؟ دوام میتونسم کی تا مگه..داشتم ایزندگی چه.. داشتیم دنیایی چه
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 !داد نشون رو عشقش اونجوری که بابام

 ..میداد سرویس اون به و بود بابام دنبال فقط داره دختری انگار نه انگار که مامانم

 ..داشت معشوقه که شوهرم

 !مثال کنم برخورد ساله ۳۰ زن یک مثل داشت توقع من از که هم بزرگ خانوم

 ..داشتم رو عماد یه دنیا این توی فقط میبودم؟من دلخوش چی به باید داشتم؟من رو کی من

 رو دستمزدم خوب ولی..کنمش خودم برای میخواستم..هست که بود خوش دلم

 !خوب خیلی..گرفتم

 !گذاشتم زانوم روی رو سرم

 اشک؟

 !حتی بریزم هم اشکی نمیخواستم دیگه

 ..بود بسته رو گلوم راه بزرگ بغض یک ولی.. ولی

 که حسرتی تموم یاندازه به..داشتم شوهرم به که عشقی تموم یاندازه به بزرگی بغض

 اون با همراه میخواستم که لبخندهایی تموم یاندازه به...داشتم داشتنش واقعی برای

 ..بزنم

 ..بشم بلند جا از کردم سعی اومد که در صدای

 پرسید شوک با صدرا

 اینجایی؟ کی از تیام؟_ 

 !نه یا رو حرفاشون شنیدم بدونه میخواست

 ..وقته خیلی_ 

 ..بیرون اومد هم عماد ما صدای از
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 !نیاورد خودش روی به چیزی ولی باال پرید ابروهاش

 ..زدم پس رو دستش ولی بشم بلند تا کنه کمک میخواست عماد

 !عماد هم اون.. نمیخواستم کسی طرف از رو لمسی هیچ دیگه من

 غریدم آشکاری حرص و غیظ با کنه کمکم تخواس که دوباره

 !کن کمک جونت لیلی به برو_ 

 ..گذاشتم باقی جا سر رو مبهوت عماد و صدرا و شدم بلند جا از باره یک و

 ..میکردن فکر چی نبود مهم اصال

 ..رفتارم بود گونهبچه شاید..گفتم اینجوری که کردم اشتباه شاید نبود مهم اصال

 !میداشتن نباید من از هم بیشتری توقع ولی

 ..میشد ترتنگ داشت لحظه هر انگار اتاق دیوار..بودم کالفه

 ..نمیتونستم..بزارم دست روی دست نمیتونستم من

 !رفتم بیرون عمارت از و شدم بلند جا از ناگهانی تصمیم یک توی

 !برم قراره کجا میدونستم!کجاست مقصدم میدونستم بار این

 همراهیم پذیرایی تا احترام با و شناختن رو من خدمه رسیدم که اینا کیان عمارت به

 ..کردن

 ..بیاد تا بدن خبر کیان به بودم منتظر

ش هاثانیه انگار..کردم نگاه اطراف به استرس با و شکوندم رو انگشتام  و میومد ک 

 ..ریخت بهم این از بیشتر من اعصاب

 ..نبودم بند جا یک استرس از..نمیاد چرا اَه

 ..کنه قبول میکردم دعا دعا.. کنه کمکم کنه قبول امیدوارم
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 .. میکرد کمک و میخورد درد به حساس هایموقعیت توی بود کرده ثابت کیان

 اعتماد بهش بشه که نداشتم رو کس هیچ اون غیر..کنه کمکم هم بار این میکردم دعا دعا

 ..کرد

 ..شدم روبرو کیان با و در دم رفتم سریع اومد که پا صدای

 ..دیدیم رو همدیگه دوباره و جنگل داخل بودیم شده جدا هم از بود نشده ساعتم دو

 حرف کردم شروع بلبل مثل فقط کنم احوالپرسی و سالم بود رفته یادم حتی اضطراب از

 !زدن

 کمکم باید.. نه بتونی.. خوبه خیلی کنی کمکم بتونی اگه یعنی.. میخوام کمک ببین کیان_ 

 .. باید تو.. کنم اعتماد بهش که تو از غیر نیست هیچکس یعنی.. کنی

 داد بهش خفیفی فشار و گرفت رو امشونه

 ..دختر باش آروم_ 

 ..کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم

 ..نشست مقابلم هم خودش و بشینم مبل روی کرد هدایتم

 ..برگردوند سمتم به رو روش و بیاره شربت گفت بود سالن داخل که خدمه از یکی به

 !افتاده اتفاقی داری؟ عجله انقدر چرا تیام؟ شده چی_ 

 دادم تکون رو سرم

 ..کنی کمکم باید تو.. فهمیدم چیزی یه.. کیان آره_ 

 زد گره هم داخل رو دستاش

 ! شدی اینجوری چرا تو بفهمم تا شده؟ چی بگو خب_ 
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 عمارتشون خدمتکارای نمیخواستم..نباشه کسی تا انداختم اطراف به نگاهی ترس با

 !بفهمن چیزی

 !میشدم بدبخت من و میشد پخش ده تا دو داخل هاخبر مطمئنا چون

 پرسید دید که رو نگرانم نگاه

 کارم؟ اتاق بریم میخوای_ 

 ...افتادم راه دنبالش و کردم موافقت

  گفت و داد تکیه میزش یلبه به

 تیام میشنوم_ 

ن کمی ن م   گفت دوباره که کردم م 

 بزن حرف پس نمیخوای؟ کمک مگه_ 

 گذاشتم کنار رو تردید و شک

 !کیان میکنه خیانت بهم عماد_ 

 !نداد نشون اکشنیری هیچ ولی!بشه شوکه من مثل نمیدونم یا!کنه تعجب داشتم انتظار

 ..میدونسته قبل از حتما پس

 کردم نگاهش تردید با

 نه؟ مگه میدونستی؟_ 

 اون بود معلوم.. بود عماد دوست کیان خب..!تیام احمقی چه!داد تکون رو سرش فقط

 ؟بخوای کمک تا کی پیش اومدی تو وقت اون!داره خبر صدرا مثل هم

 .. ایبچه یعنی ایبچه میگم وقتی

 ..برم بیرون اتاقش از سریع حرف بی خواستم و برداشتم دست خودم کردن توبیخ از
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 ..نداد اجازه و گرفت رو جلوم اما..کنم تلف وقت نمیخواستم

 ..کنار برو_ 

 میشی؟ عصبی چرا_ 

 زدم پوزخندی

 نیستم عصبی_ 

 میری؟ داری چرا پس_ 

 شدم اشخیره

 !باشم داشته انتظار کسی از نباید بود رفته یادم چون_ 

 انتظاری؟ چه_ 

 شد رنگ پر پوزخندم

 حرفی من به و داشتی خبر خودت تو ولی!کنم حساب تو روی میتونم میکردم فکر_ 

 !نزدی

 کرد نگاه هامچشم عمق داخل

 یکی عاشق شوهرت بگم و بزنم زل چشمات توی کنم؟بیام چیکار داشتی انتظار_ 

 !ایوابسته عماد به چقدر تو میدونم وقتی داره؟اونم دوست رو دیگه ؟یکیدیگس

 دادم تکون رو سرم

 !میگفتی باید!کیان میکردی رو کارهمین باید دقیقا_ 

 بست رو هاشچشم

 ..تونستمنمی.. تیام باشم رحمبی انقدر نمیتونستم_ 

 پرسیدم درموندگی با و کشیدم ای کالفه پوف
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 گفت؟ بهت خودش_ 

 دادم ادامه که کرد نگاهم سوالی

 زندگیشه؟ توی دیگه یکی گفت خودش_ 

 ..گفت ولی بود سخت براش انگار..انداخت سقف به رو نگاهش

 از قبل مال حتی!برم ایران از من که زمانی   از قبل مال..تیام نیست االن مال جریان_ 

 !آماده ازدواج برای و بشی بزرگ تو که زمانی  

 !نبودم رقیب تازه یمعشوقه یه با یعنی.. یعنی..شد درشت هامچشم

 مال رو احساسش و بود کرده تسخیر رو من مرد قلب بود هاسال که بودم رقیب زنی با

 !بود کرده خودش

  میدونی؟ چی دیگه_ 

 شد درمونده لحنش

 !میکنه بدتر رو حالت فقط نمیکنه عوض رو چیزی تیام؟گذشته بدونی میخوای چرا_ 

 دادم تکون رو سرم

 ..بگیرم تصمیم بتونم تا بدونم باید.. کیان بگو..  نه نه_ 

 ..نشستیم روش و کرد هامبل به ایاشاره

 کرد شروع که کردم نگاهش منتظر

 موقع اون...بود االن از ترصمیمی خیلی عماد با امرابطه برم من اینکه از قبل_ 

 ..بگذرونیم هم با میتونستیم بیشتری زمان و بود نشده زیاد انقدر کدومهیچ هایمسئولیت
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 قایمکی دختر  ..پایین سطح و بودن ده فقیر هایخانواده از که شد دختری یه عاشق عماد

 شده عاشق دل صد نه دل یک عماد..میدیدن رو همدیگه و میزاشت قرار عماد با

 !شد عصبانی خیلی و فهمید!فهمید آقابزرگتون که بود غرق دادگیدل توی..بود

 ..بود شده کم ها موقع اون عماد با من یرابطه

 ..نداشتم زمان و بود شده زیاد شهر به آمدم و رفت مهاجرتم برای چون

 !داخل اومد صدرا و شد باز در نداده ورود یاجازه کیان هنوز اومد که در صدای

 میکنه؟ چیکار اینجا این

 پرسید و شد بلند جا از کیان

 داخل؟ بیا گفتم مگه صدرا؟ اومدنه طرز چه این_ 

 ..هاشحرف و لحن به برسه چه بود پیدا صدرا نگاه   از حتی اضطراب

 اینجا میگردن دنبالش دارن اینا عماد.. ببرم اینجا از رو تیام باید نداریم وقت کیان_ 

 !میشه بد براتون کنن پیداش

 !باال ده خان با تازه!خان عروس برای هم اون! رسوایی!شد سفید گچ مثل صورتم رنگ

 ..میشد پخش هاحرف این اگه من بر وای

 !اینا کیان عمارت اومدم روشن روز توی اینجوری که کردم غلطی چه فهمیدم تازه

ه   خان عروس!بود همین برای خدمه و نگهبان عجیب نگاه  میکنه؟ چیکار اینجا پایین د 

 آورد بیرونم بهت از کیان صدای

 اینجا؟ اومده فهمیدی کجا از تو_ 

 ..زدم حدس_ 

 گرفتم لکنت همین برای..بودم ترسیده
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 کنم؟ چیـکار.. چیـ َصـدرا... َصـ... صـَ _ 

 جلوتر اومد

 ..کردم پیدات اونجا میگم جنگل توی میبرمت.. باش آروم.. هیچی_ 

 کیان سمت کرد رو

 باشه؟. نکنه درز بیرون به ببندی رو اینجا آدمای دهن   باشه حواست فقط_ 

 ..کنم خداحافظی باهاش نکردم وقت حتی و داد تکون رو سرش کیان

 ...تاختیم جنگل سمت به و شدیم صدرا اسب سوار

 ..کشیدم عمیقی نفس..داشت نگه رفتیم هاوسط اون که خوب

 قانونی چه دیگه این!من برای بود شده جالد شوهرم و میکردن کمکم شوهرم هایدوست

 خدا؟ بود

 !..شوهرش دوستای توسط هم اون میکرد فرار شوهرش از باید زن دنیا کجای

 پرسید ازم که سمتش برگشتم اومد که صدرا عمیق نفس صدای

 کیان؟ پیش رفتی چرا_ 

 ..بود سرد!بود زده یخ صدام

 !کنه کمکم میخواستم_ 

 کمکی؟ چه_ 

 !ببینمش کنه پیدا برام رو لیلی جوری یه میخواستم_ 

 باال پرید ابروهاش

 ببینی؟ رو لیلی چرا_ 

 !باهاش داشتم حرف_ 
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  داد تکون تفهیم معنای به رو سرش

 میخوای که بچه قدر اون!تیام ایبچه خیلی هنوز دادن؟تو شوهر رو تو چی برای آخه_ 

 از!میخواد کمک هم کی از داری؟تازه حرف باهاش چون ببینی همسرتو یمعشوقه بری

 صد در صد میرسید من از غیر هرکسی اگه یعنی چی؟ یعنی!ازدواجت قبلی کاندیدای

 !میشد بزرگی ننگ

 میگفت؟ رو ازدواجم؟کیان قبلی کاندیدای!بود سخت کمی حرفش کردن حالجی 

 گفت و زد لبخندی کردم نگاهش که نامفهموم

 ولی بودن زده کنی؟حرفاشونم ازدواج کیان با تو میخواسته پدرت نمیدونستی_ 

 !غریبه چرا هست پسرعموش تا میگه و نمیده اجازه آقابزرگتون

 ..بزنم نداشتم حرفی.. کردم نگاهش همینجوری

 ایجاد تغییر زندگیم توی چقدر حتما میشد شوهرم اگر که کردم تصور رو کیان فقط

 !میشد

 !زیاد خیلی!داشت فرق خیلی عماد با نظر هر از کیان چون

 ..کردم منحرف رو خودم فکر

 !کنه فرقی میتونست االن با زندگیم من نه و بود شده شوهرم کیان نه که فعال

 !شوهرم خیانت مهمی به موضوعی!داشتم تری مهم موضوع االن

 پرسیدم ازش نکردمو توجهی صدرا گنگ نگاه به

 عمارت اومد تو همراه بار دو چون میدونی میکنه؟مطمئنا زندگی کجا لیلی میدونی تو_ 

 !ما

 دادم ادامه خودم و بده جواب نزاشتم
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 میکنم خواهش..صدرا بگو میکنم خواهش_ 

 باش عاقل ذره یه دختر بگی؟آخه چی لیلی پیش بری!کاراین بازی بچه تیام_ 

 جلوتر رفتم

 تا میکنم خواهش!ببینمش شده که بارم یک میخوام ولی.. نفهم من..  بچه من اصال_ 

 !میکنم خواهش.. پیشش ببر منو نکردن پیدام

 ..آورد لبم به لبخند که داد جوابی آخر در و کرد نگاهم مستاصل

 زنی!میکنه زندگی هاشخونه از یکی توی لیلی میدونستم که بودیم ایستاده ایکوچه سر

 !بود شوهرم احساسات صاحب که

 تیام؟ برگردیم میخوای_ 

 ..بریم نه نه_ 

 ..میلرزیدم درون از..افتادیم راه دوباره

 عذاب اینجوری من یا داشت رابطه شوهرشون با که زنی دیدن بود سخت همه برای

 میکشیدم؟

 گفتم صدرا به که بودیم نزده در هنوز

 !بمون منتظر بیرون میشه اگه_ 

 ..کرد قبول حرف بی

 ..در دم بیاد تا موندم منتظر زدم در به که ایتقه چند از بعد

 ..اومد صداش..میکوبید تند و محکم قلبم

 کیه؟ میگفت بلند بلند

 !بود افتاده کار از من صوتی تارهای انگار ولی
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 ..نداشتم زدن حرف قدرت انگار

 !شد باز در و شدن تموم فرساطاقت هایثانیه باالخره

 ..ببینمش تا شدم چشم تن همه شد نمایان در چارچوب داخل که لیلی ظریف قامت

 !دیده رو من اینکه از شده شوکه شد مشخص

 برگشت گذاشتم حیاط داخل که رو پام!بشم داخل کرد تعارف و کرد سالمی بهم زور به

 ..سمتم

 ..کرد نگاهم سوالی

 ؟اتاق داخل بریم_ 

 !نداشتم رو تواناییش اصال حقیقتا..دادم منفی جواب سر با

 !تردید و شک با. بهم بود جوری یه نگاهش همچنان

 !نه یا فهمیدم من بود کرده شک انگار

 خونم در جلوی دفعه یک رو داشتم رابطه باهاش که مردی زن   و بودم جاش اگر منم

 !نه یا برده بویی که میکردم شک مطمئنا میدیدم

 کردم باز زبون باالخره

 چقدر؟_ 

 دادم ادامه خودم که کرد نگاهم سوالی

 لیلی؟ داری دوستش چقدر_ 

 ..شد درشت یکباره به هاشچشم

 رو خودش میکرد سعی عمیق نفس و هاشچشم بستن با ولی بود شده شوکه اینکه با

 !کنه کنترل
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 !بودم شده خیره بهش خونسرد خیلی!بودم من اون از تر عجیب اما

 ..بودم آروم آروم االن ولی چرا نمیدونم

 !بود شده کم من درونی التهاب و آتیش روی بود شده آب العملش عکس انگار

 ..میکرد نگاهم همچنان تعجب با ولی بودم جواب منتظر

 اومدم حرف به من دوباره

 عشقت دارم بهش نسبت که عشقی از حتی بدونم میخوام داری؟ دوستش چقدر لیلی_ 

 لیلی؟ آره بیشتره؟

ن ن م   ..شاید البته! بود ترسیده کنم فکر!بده جواب تا کنه تمرکز نمیتونست..میکرد م 

 !مدمونی زندگیت توی من!تیام نیست میکنی فکر تو که اونجور..اون_ 

 دادم تکون رو سرم

 !بودم من.. دیگه یکی زندگی   و عشق وسط اومده که اونی میدونم..  میدونم_ 

 ؟حاضریبگذری جونت از براش لیلی؟حاضری داری دوستش چقدر بدونم میخوام فقط

 بگذری؟ خودت هایخوشحالی از اون خاطر به

  تیام؟ چی یعنی هاحرف این_ 

 حاضری؟!بده جواب_ 

 !چقدر که بکنی نمیتونی فکرشم حتی!دارم دوست خیلی رو عماد من_ 

 ..رسیدم بهش رو میخواستم که چیزی..زدم لبخندی

 ..بود منتظرم صدرا..زدم بیرون خونه در از

 ..افتادیم راه خودمون عمارت سمت به حرف بدون

 ..داشت رو ارزشش عشق نظرم به!گرفتم رو زندگیم تصمیم بهترین بچه من  
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 ..بود کم خیلی امتجربه شاید..نمیدونستم زندگی از هاچیز خیلی شاید

 ..داشتم دوستش ولی بودم ساده شاید

 لب روی لبخندش چون..داشتم دوستش چون بود خودم از تر مهم برام عماد خوشحالی

 !میاورد لبخند منم

 ..گرفتم رو عماد سراغ و رفتم باال هاپله از

 !نبود دلم توی دل..نیومده هنوز گفتن

 ..بودم شده دل دو بود گذشته تصمیمم از که یکم

 ..گرفتم تصمیم احساسم تمام با میشد تر نزدیک که هاشقدم صدای با ولی

 !کنه زندگی عشق با ما از یکی حداقل بزار!باشه خوشحال ما از یکی حداقل بزار

 پرسید اخم با

 !بیرون خونه از بزنی خود سر گرفتی یاد خوب بودی؟ کجا_ 

 برگشتم لبخند با شدیم که اتاق وارد...باال یطبقه کشوندم خودم دنبال و گرفتم رو دستش

 ..سمتش

 !داشت خودش دنبال هم تعجب از ردی نگاهش ولی داشت ریزی اخم هنوز

 پرسیدم ازش همین برای...بشم مسلط احساساتم به بتونم تا بگذره وقت کمی میخواستم

 ؟ خوبی_ 

 باال پرید ابروهاش

 شده؟ بودی؟چی کجا حالیته؟ یه چرا! تیام نیستی خوب تو اینکه مثل_ 

 !عماد واست دارم پیشنهاد یه_ 

 جلوتر اومد قدمی
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 پیشنهادی؟ پیشنهاد؟چه_ 

 کالمم جدیت تا کنم کم صدام خدادادی ناز   از کردم سعی و دارم قورت رو دهنم آب

 !بشه مشهود بیشتر

 !واسم نیست مهمم.. شدید درگیر بابام و تو چرا نمیفهمم من عماد ببین_ 

 شد حل هااختالف این که بعدش ولی... هستم بشه حل بابام با مشکالتت که زمانی تا من

 !بدی طالقم باید

 !بدی طالقم بدی قول باید بعدش ولی میکنم حمایتت پدرم مقابل در و میمونم االن من

 با ندارم مشکلی من!بیار خونه این توی بیاری رو لیلی میخوای اگر اینکه و.. اینکه و

 هم رضایت بشه اتشناسنامه وارد اسمش هم رسمی طور به اینکه برای حتی!مسئله این

 !میدم

 ..کرد اششوکه عجیب آخرم یجمله دو

 عشق خاصیت نظرم به ولی!شدم شوکه حسابی هم خودم گرفتم رو تصمیم این وقتی

 !بود همین

 ..نداشتم جایی اینجا دیگه من!بگذری هم خودت از براش حاضری اینکه

 !!بگیره تصمیم بتونه تا گذاشتم تنهاش خودش با و اومدم بیرون اتاق از

 

 

 《 لیلی 》

 !بودم تیام رفتار گیج  
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 کار؟ سر گذاشته رو من چطوری بچه الف یه.. خدا رو تو کن نگاه

 بودم تیام رفتار درگیر هنوز!میکرد اذیتم خیلی این و نمیرفت بیرون ذهنم از جوره هیچ

 !شد پیداش یهویی ناکجاآباد از عماد که

 متفکر ایندفعه کشیدمی آغوش به رو من هیجان پر که همیشه برعکس و داخل اومد

 !نشست

 ..نشستم مقابلش و برداشتم رو چایی سینی

 ..بود دستم اخالقش.. کردم نگاهش منتظر

 !نگفتم چیزی پس!نمیزد بزنه حرف نمیخواست خودش تا

 !اومد حرف به خودش تا گذاشتم

 لیلی؟_ 

 جونم؟_ 

 ام؟شناسنامه توی بیاد اسمت کنی؟ ازدواج من با میخوای تو_ 

 !کرد قفل مغزم لحظه یک..کرد امشوکه صریح انقدر سوالش

 بود؟ شده چشون امروز شوهر و زن داد؟عماد؟این ازدواج پیشنهاد بهم

 !گفت اونجوری اومد که تیام از اون

 توی غیرمنتظره کامال اونم میده ازدواج پیشنهاد من به داره صریح انقدر که عماد از این

 !میشه هم قبل از کمتر ما یرابطه فهمیده تیام چون میکردم فکر من که زمانی

 چی؟ یعنی! عماد نمیشم متوجه_ 

 میدم ازدواج پیشنهاد بهت دارم بشی؟خب من زن نمیخواستی مگه! که نداره چی یعنی_ 

 !دیگه
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 !که نداره شدن شوکه انقدر نه؟ یا کنی ازدواج من با میخوای

 !دادم تکون تند تند رو سرم

 !بگیره پس رو حرفش میخواد انگار که بود جوری لحنش

 دادم جواب سریع همین برای

 !کردم تعجب فقط.. میخوام بله_ 

 !بزنه لبخند یه حتی یا کنه بغلم بهش میدم که ایبله جواب از بعد داشتم انتظار

 !نگفت هیچی ولی

 گفت و شد بلند جا از بخوره چایی اینکه بدون و.. نکرد کاریهیچ

 !عقد برای عمارت ببرمت باش آماده صبح فردا_ 

 بود؟ شده نبود؟چی خوب حالش عمارت؟عماد توی عقد یعنی عقد؟ عمارت؟ گفت؟ چی

 پرسیدم و ایستادم جلوش! بره بیرون اتاق از نزاشتم

 !میپرسه مسخره سواالی اینجا اومده تیام ظهر طرف یه از! فهممنمی من عماد_ 

 ! دیگه بفهمم هم من تا بگید جوری یک!کنیم ازدواج میگی میای تو عصر بعد

 پرسید تندی با و جلوتر اومد قدم دو

 اینجا؟ اومده تیام چی؟_ 

 !دادم تکون رو سرم فقط

 گفت؟ بود؟چی اومده کی بوده؟با بلد رو اینجا چجوری_ 

 انداختم باال ایشونه

 بهش من که عشقی از بهش عشقت داری؟پرسید دوست رو عماد چقدر پرسید اومد_ 

 بیشتره؟ دارم
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 !بود تردید و شک از پر نگاهش!بود شده قرمز هاشچشم

 !رفت بیرون خونه از دنبالمو میاد فردا گفت بار آخرین برای

 !نبرد خوابم صبح خود تا

 !میشد مشغول فردا برای فکرم و میشدم دنده اون به دنده این از همش

 ..بزرگش خانوم از وای!انتظارمه در چی نمیدونستم

 میشه؟ چی وای!..باشه فهمیده االن تا شایدم.. بفهمه اگه

 !اونم زن من بود گفته صدرا... وای

 !میرفت آبرومون حاال و گفتیم دروغی چه که وای

 !نداشتم بزرگ خانوم پیش آبرویی من هرچند

 !داشتم وحشت براش بود کم ترس..میترسیدم العملش عکس از بازم ولی

 ..شدم بلند جا از سردرد با صبح

 !میکردم نگاه ففط اطراف به گیج بازم ولی برسه عماد لحظه هر میترسیدم

 کنم؟ چیکار باید نمیدونستم! نمیدونستم

 بپوشم؟ چی لباس بشم؟اصال حاضر کنم؟ ببندم؟آرایش چمدون

 !میشم مواجه چی با نمیدونستم!انتظارمه در چی نمیدونستم

 !نبستم چمدون دیگه همین برای بیوفته اتفاقی چه قراره نمیدونستم

 برمیگشتم دوباره و بود عمارت توی عقد مراسم فقط شاید!اینجا برگشتم دوباره شاید

 !اینجا

 !شدم آماده معمولی خیلی نزدمو خودم به هم سفیدآب سرخاب حتی

 ...!بشم ضایع و اونجا برم یهو نمیخواستم
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 و سر باالخره که بودم منتظر و ایوون لب بودم نشسته آماده که بود دقیقه چند نمیدونم

 !شنیدم صدا

 ..در دم رفتم

 بود سرشون باالی اینا و لباس و خوراکی از پر هایسینی که زن تا چند با و کالسکه یه

 !دیدم رو

ل همشون من دیدن با  !شد جمع هامچشم توی اشک..کشیدن ک 

 بودم؟ شده عروس من یعنی..نمیشد باورم

 نه؟ مگه!بود عماد سر زیر هاکارخان؟این عروس

 عروس دختر یه از بهتر داشت رو بودم مطلقه و بودم کرده ازدواج بار یک که منی

 !میکرد

 !نبودم اولیش که هرچند!بشم بود قرار خان عروس!نبود چیزی کم

 عمارت سمت به ذوق از پر بود انداخته راه که عروسی کاروان و همراه همه اون با

 ..میرفتیم

 ..نمیومد یادم رو تیام دیگه اصال..نبود دلم توی دل

 ..بشم دوم عروس قراره بود رفته یادم

 برام باشم داشته جایگاه عمارت اون داخل بود قرار عماد زن عنوان به که همین فقط

 ..بود بس

 ..رسیدیم میرسید نظر به طوالنی خیلی من برای که انتظاری از بعد باالخره

ل و هلهله صدای با  برای که دیدم رو زیادی جمعیت و شدم پیاده کالسکه از کشیدن ک 

 ...بودن اومده عروسی
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 ..رفتم باال هاپله از و گذشتم بودن کرده باز که راهی بین از لبخند با

 ..سراغم اومد استرس..گرفت قلبم لحظه یک فقط.. لحظه یک

 میکرد؟ برخوردی چه بزرگ خانوم ؟اصالچی میشد مانع اگه بزرگ خانوم

 . ایستادم رفتن راه از چوبی در دم که جایی تا..شد کم سرعتم و گرفت لرز کمی پاهام

 ..کنه سبکم جمع جلوی بخواد.. کنه کوچیکم بخواد بزرگ خانوم و بشم وارد میترسیدم

 ..نداشتم رو بشه ل ه بقیه و تیام اون و ده اهالی جلوی شخصیتم اینکع طاقت من

 داخل عماد هیکلخوش و چهارشونه قامت که میکردم نگاه در به تردید و شک با هنوز

 ..بست نقش در چهارچوب

 ..شد تموم داشتم استرس هرچی و کشید پر براش دلم یکباره به هاشچشم دیدن با

 !بود اخم از پر عماد بودم لبخند و ذوق از پر که من برعکس

 سختی همه اون از بعد مگه!عصبیه چقدر که فهمیدم حتی چشمش مردمک حرکت از

 عصبانیت؟ اخم؟چرا چرا بشیم؟پس هم مال نشد قرار باالخره

 ..بشم وارد تا ایستاد کناری و کرد باز کامل رو در

 ..نزد دست بهم بود نشده جاری بینمون عقد یخطبه هنوز چون

 !کنیم لمس رو همدیگر نامحرمیم مثال که تا دو ما که بود بد مردم چشم جلوی

 !بازیه بچه دیگه اینا و رفتیم رو رابطه خط ته تا ما نمیدونستن هیچکدوم ولی

 نه که کردم شکر رو خدا..بردنم اتاقی یه و شدم احاطه زن تا دو توسط نشده وارد هنوز

 ..بزرگ خانوم نه دیدم رو تیام

 رنگ میخواستن!میکردن ام آماده عروسی برای داشتن و بودم خانوما اون دست زیر

 ..کنن جمع سرم باالی رو موهام و چهره به بدن
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 ..نکرد برام هیچکس خرفت پیر اون با اولم ازدواج برای که کاری

 رو بلندی و زیبا سفید لباس سریع شدمو واقع قبول مورد باالخره کوتاهی زمان از بعد

 ..کردن تنم

 !بودم شده داشتنی دوست واقعا..کردم برانداز رو خودم بود که کوچکی آینه توی

 چیده داخلش عقد سفره که اتاقی به بردنم خودشون همراه و پوشوندن رو روپوشم دوباره

 ..بود شده

 ..هستن سالن این داخل هامهمون فهمیدم میومد که صدایی و سر از

 .. کنم بلند رو سرم نداشتم جرئت..کردم تهی قالب لحظه یک

 ..بشم چشم توی چشم بزرگ خانوم با میترسیدم

 اضطراب و ترس این.. ترس بازم ولی شدم تر آروم کمی گرفتم جای که عماد کنار

 ..میکرد دیوونم داشت لعنتی

 خانوم برزخی و مشکی هایچشم با و کردم بلند رو سرم بازوم روی دستی فشار با

 ..شدم رو به رو بزرگ

 !اومد سرم میترسیدم که چیزی از باالخره.. من وای  

 ..میترسوندم بزرگ خانوم هایچشم برق

 گفت بشنوم من فقط که طوری گوشم دم و ترپایین آورد رو سرش

 بدتر برات جهنم از رو عمارت این! کندی رو خودت گور عقد این با جون دختر_ 

 !میکنم

 !شدم خشک

 !نداشتم رو دادنش قورت توانایی حتی و بود شده جمع دهنم توی آب
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 ..شد سیخ تنم به مو صداش خشم از

 ...خشن صدای و نگاه برق اون با مخصوصا.. بود ترسناک واقعا

 ..کنم آروم رو خودم کردم سعی

 !کنه اذیت رو من کسی نمیزاره عماد

 !بترسم و باشم نگران الکی نباید آره..میمونه خوب حآلم من پشتمه عماد تا

 ..بود گلوم بیخ بدی بغض میخوند رو عقد یخطبه داشت که عاقد

 ؟وکیلم بپرسه بار سه عاقد نداد اجازه حتی و بود بسته رو شمشیرُ  االن از بزرگ خانوم

ل دو داشتم  !میشدم د 

 بگذرم؟ راحتم آزادمو زندگی از بخوام داشت رو ارزشش واقعا یعنی

 !داشت رو ارزشش عماد... آره عماد

 لبخندی باالخره دستمو روی نشست عماد دست که خودم به میدادم قلب قوت همینجوری

 ..زد بهم

 رو ارزشش واقعا عماد!تصمیمم به کردم شک ایثانیه حتی که کشیدم خجالت خودم از

 !داشت

 ...رفتیم هامهمون بین شدیمو بلند سفره کنار از

 ..میکردم تشکر هاتبریک خاطر به داشتم

 !باغ داخل رفت عماد و نشستیم جامون سر دوباره باالخره

 ..طرفم اومد دور از ابهت با زنی که میکردم نگاه هامهمون به داشتم تنهایی

 شک تیام به اشچهره شباهت از!میکرد نگاهم غضب با و بود اشچهره روی اخمی

 !باشه مادرش کردم
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 !بود تیام مادر شک بی..دادم قورت رو دهنم آب

 ..رسید بهم که کردم نگاهش خیره خیره

 پرسید ایمسخره حالت با و کرد برانداز رو تاپام رس پوزخندی با

 تو؟ شدی؟ دخترم هووی تو_ 

 ...کردم ریزی اخم

 که بود این برای نمیگفتم بهش جواب در چیزی و میشنیدم حرف بزرگ خانوم از اگه

 !بود کرده مادری عماد برای و میشد حساب خاندانشون بزرگ

 !کنه احترامی بی من به نداشت حق اون!ندم رو تیام مادر جواب نمیشد دلیل ولی

 !بودم خان عروس   من

 ..لفظ این مینشست دلم به چقدر که آخ

 " خان عروس" 

 گفتم و کردم صاف رو صدام

 نیست؟ اینطور! شدم خان عروس بگیم بهتره_ 

 شد تر پررنگ پوزخندش

 !خان دوم عروس بگیم بهتره_ 

 ...شدم اشخیره فقط

 کرد استفاده سکوتم از خودش که نداشتم حرف این برای جوابی

 نره یادت!گرفت رو تو که شد خر هم عماد!بودی دوم دست جنس یه تو باشه حواست_ 

 این به رضایت که کرده حقت در زیادی لطف دخترم!!!بدونی رو َحدّ ت و دومی زن

 !کن جمع رو حواست پس داده ازدواج
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 ..گذشت کنارم از ساختگی لبخند با و بدم جوابی نداد اجازه طوالنی نطق این از بعد

 میشد تکرار سرم توی حرفش!بود بدجنس چقدر

 " دوم دست جنس" 

 !بود اولم ازدواج و بودنم مطلقه به منظورش

 !مینداخت رو اشتیکه باید آخر...میریخت زهر باید آخر

 که بود اونایی از بدجوری مادرش بود بدجنسی ایذره بدون و مظلوم که تیام برعکس

 !نبود درست ذاتش

 !بود نرفته مادرش به اصال تیام

 حس توی میزد گند اینجوری عقدم روز بندازه؟باید رو هاتیکه این فردا بزاره نمیتونست

 خوبم؟

 بدجوری هم عماد زنعموی هایحرف ولی بود گرفته رو حالم قبلش بزرگ خانوم هرچند

 !سوزوندم

 !بودن ساخته برام شیرینی یخاطره چقدر!شد ازدواجی روز چه

 هایپله از که دیدم رو تیام که بود ماسیده صورتم روی لبخندم و بودم هافکر همین توی

 !میاد پایین سالن

 ..میدرخشید لباس اون توی بدجوری که تیامی

 !بود ترچشم توی عروس مثال من   از حتی

 د؟بو کرده خوشکل اینجوری خودشو چرا...شدم اشخیره حرص با

 شوهرش؟ عروسی اومده وضع و سر این با وقت اون بزنه زار باید االن این

 ..برام بود گندی روز چه..کردم سرگرم هامانگشت با خودمو نکردمو نگاهش دیگه
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 ..کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم ایزنونه پاهای گرفتن قرار با

 ..کرد بغلم بعد یثانیه و جلو آورد رو دستش..بود ایستاده مقابلم لبخند با تیام

 زد لب گوشم دم

 !خانومی باش داشته رو عماد هوای.. دلم عزیز بشی خوشبخت_ 

 ..نمیشد باورم.. بود آرامش با و آروم انقدر دختر این نمیشد باورم

 ..بود ترفهمیده و ترعاقل خیلی!نبود ساله ۱۵ یبچه یه سن برای برخوردش اصال

 ...بودم گیج گیج  !داره رو برخورد این دل تهه از میکردم حس

 ...میکردم نگاه فقط و بود هاملب روی زده یخ لبخند یه عروسی آخر تا

 ..شد تموم مجلس باالخره

 برد خودش با همراه رو من و نزدیکم اومد اصلی هایمهمون با خداحافظی از بعد عماد

 ...باال یطبقه

 .. شدیم اتاقی وارد و رفت آخریش سمت به بود که دَرهایی بین از

 !کمد و میز یک و اینفرهدو تخت

 حس از پر برام میشد پر عماد حضور با وقتی کوچیکی همین ولی بود کوچیکی اتاق

 !بود خوب

 ..افتادم کردم ازدواج لعنتی تیمسار اون با که شبی اولین یاد

 ..بود کنارم عمادم حاال و میترسیدم کثیف مرد اون از!بودم استرس و تشویش از پر

 !کردم سپری داشتم بهش که حسی و فکرش با عاشقونه رو نوجوونیم هایسال که عمادی

 !بود حالل حالل   مونرابطه باراین
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ش بودن عماد عشق   بر عالوه من بار این  بودم هم شرعیش و رسمی زن  !بودم هم خانوم 

 !میاورد ذوق سر رو من این و

 ...بود ترخواستنی و ترداغ همیشه از رابطمون

 کردم آزاد رو خودم گفت عماد که باشی راحت با بعد ولی کنم صدا و سر میترسیدم اول

 ..کردم تجربه رو داشتم که ایرابطه ترین بخش لذت و

 !ها خانزاده عمارت توی و خان عروس عنوان به

 

 《 تیام 》

 

 !باشه شوهرش عشق روی به زدن لبخند زنی هر برای ممکن کار ترین سخت شاید

 مجلس توی کردمو زیبا رو خودم!دادم انجام شکل بهترین به رو کار این من ولی

 عماد به رو احساسم ذره ذره انگار مراسم یلحظه لحظه..کردم شرکت شوهرم عروسی

 ..میکرد نابود

 هر با داشت اینطوری حاال و بودم داده بچگیمو آوردنش دست به برای که احساسی

 !میرفت بین از میکرد لیلی به عماد که نگاهی

 شاید میداد هاشحرف با که دلگرمی و نبود بهم کیان گاهبی و گاه هایلبخند اگه امشب

 !کنم تمومش نمیتونستم قوی و خوب انقدر

 برام..بود شده نجات یفرشته برام زندگیم توی حضورش یلحظه اولین از کیان ولی

 !میموند نجات یفرشته
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 .. میرفت داشت که بود هاییمهمون آخرین جزوه

 !لیلی و عماد رفتن باال با بود شده مصادف رفتنش

 ..باشم عمارت این توی امشب نمیتونستم..  امشب نمیتونستم.. نه

 نشده خارج باغ در از کیان تا و پوشیدم رو شنلم بزرگ خانوم و مامان چشم از دور

 ..زدم صدا اسمشو و رسیدم بهش

 کیان_ 

 انداختم خودمو کشیدمو رو دستش بزنه حرفی بخواد اینکه از قبل ولی سمتم برگشت

 !بود منتظرش که ایکالسکه توی

 ..داشتم بغض..زدم جونی کم لبخند میخواست جواب که منتظرش نگاه به نشستیم وقتی

 ...داشتم بغض کرد لیلی نگاه   مهمون   عماد که هاییلبخند تموم   قَد  

 نکرد؟ بازی فیلم و نزد لبخند الکی میشد دیگه بشکونم؟اینجا بغضمو میشد اینجا

 ...باشم خودم میشد اینجا..  آره

قم ه ق  ..شد همراه چکید که اشکی اولین با ه 

 ..نزد حرفی که بود خوب چه..نکرد تعجب کیان که بود خوب چه

 ..کنه آرومم نکرد سعی حتی

 که هم کوتاه هرچند ،دقیقه چند برای هم من گذاشت و داد هدیه بهم که بود آغوشش فقط

 ...هام پناهیبی برای باشم داشته شونه یه شده

 ..بود گاه تکیه چقدر..بود امن چقدر.. مرد این.. شونه این و

 زنش از کوه مثل مطمئنا که کیانی!بشه کیان همسر قراره که دختری حال به خوش

 !میکنه حمایت



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 341 

 

 !میکردم ازدواج کیان اب کاشکی گذشت ذهنم از لحظه یک برای فقط

 ..باشم کیان همسر میتونستم من تا کنه دخالت نمیومد آقابزرگ کاشکی

 !بودم متاهل من..اومدم خودم به سریع...بود لحظه یک برای فقط ولی

 ..بود اسمم روی عماد اسم هنوز

 ..گرفتم فاصله کیان از تاهل همون حرمت به

 ..عشقش با.. دومش زن با گذرونیخوش پی   بود رفته و نداشت انسانیت عماد درسته

 !چی یعنی حرمت میفهمیدم هنوز کم سن این با من ولی

 !باشه کثیف میتونه چقدر زن یک خیانت هم اون... خیانت میدونستم

 ..ببخش افکار این برای رو من خدایا

 اون با فکرم که کسی همراه...نمیشدم اون همراه وقتهیچ کیان مثل داشتم رو کسی اگر

 ! نباید که هاییممنوعه سمت میره

 تیام؟ شدی ترآروم_ 

 ..دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 پرسید و زد لبخندی

 نریم؟ ما عمارت_ 

 نمیتونستم... عمارت از بیرون زدم یهو چرا نمیدونم من... باشه بهتر کنم فکر نریم اگه_ 

 !شدم توام مزاحم.. کنم تحمل رو فضا اون امشب

 کرد اخمی

 !نمیشی و نیستی من مزاحم وقت هیچ تو! نزن رو هاحرف این_ 

 !میبرمت امشب که بلدم خوب جای یه
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 کجا بگی میتونی! نبودی عمارت شب بفهمه کسی که نیستیم هم نگران اینجوری دیگه

 !بودی

 ..واست کنم جبران بتونم امیدوارم.. کیان ممنونم_ 

 ..نزد حرفی دیگه و زد لبخندی

 . اینا کیان خود ده بودیم رفته

 ..شدیم پیاده و ایستادیم خونه یه دم

 گلش از گل کیان دیدن با و کرد باز رو در پیرزنی باالخره زد در بار چند اینکه از بعد

 !شکفت

 سریع کیان که افتاد من به نگاهش تازه چلوند رو کیان شب تاریکی توی که حسابی

 !کرد شروع رو معرفی قسمت

 !بود کیان یدایه پیرزن

 صداش صدیقه خاله بودم فهمیده که پیرزن  پایینیم ده خان اول عروس من گفت بهش

 گفت و انداخت بهم خریداری نگاه میکنن

 درسته؟ دخترعموش! تویی عماد زن پس_ 

 رو حرفش میرفتم فرو آغوشش توی که همینجوری گرفتمو رو بود اومده جلو که دستش

 !کردم تایید

 ..داشت باصفایی ولی کوچولو خونه..شدیم خونه وارد باالخره

 من که زد حرف بازم باهاش و آشپزخونه توی رفت همراهش عماد و نشستیم ایگوشه

 ..نشنیدم چیزی

 ..شدن وارد دوتاشون که میزدم دید رو اطراف
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 میکرد نگاهم محبت با صدیقه خاله

 گفت و نداد اجازه بشینه خواست تا کیان

 !بیا خواستی صبح فردا.. کنه استراحت دختر این بزار.. پسر خونتون برو پاشو_  

 پرسید شده گرد هایچشم با کیان

 خاله؟ میکنی بیرون منو داری_ 

 روش به رنگ..میگم معصوم طفل این و خودت وآسه..نزار من دهن حرف بچه_

 امشب معلومه که اینجور.. بگیره آروم یکم امبچه این تا بخواب عمارتتون برو..نمونده

 !بوده براش سختی شب

 ...شدم بیدار خواب از صدیقه خاله و کیان زدن   حرف صدای با صبح

 ..نشست لبم روی کیان هایخنده از شیرینی لبخند

ی رفت، دیشب اینکه  اومده؟ دوباره ک 

 ..رفتم حسابی و درست خواب یه هامدت از بعد

 خوابم فکری هیچ بدون بود نحس انقدر که شبی من که بود خاله یخونه خاصیت شاید

 !ببره

 بیرون اتاق از کشیدمو صورتم و سر به دستی..بودم شده بامزه خاله گلیگل های لباس با

 ..رفتم

 ..کردن استقبال ازم خوشحال دیدنم با

 برسونتم تا بشم حاضر گفت بهم کیان دونفرشون شیرین جمع توی صبحانه خوردن از بعد

 !عمارت

 ..برم نمیخواست دلم
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 .. شدم حاضر باطنیم میل برخالف ولی

 ..کردم بوش حسابی و موندم کلی خاله بغل توی

 بغلم احساس با اینجوری حاال تا مامانم بگم میتونم حتی.. میداد رو مادر آغوش طعم

 !بود نکرده

 ..نگفتم چیزی منم..نزد حرفی کیان عمارت راه توی

 ..بود مشغول هامونفکر حسابی دوتامون

 ...بود زجرآور برام بودن لیلی و عماد که جایی میرفتم باید االن اینکه از

 ...نداشتم رو عماد من..میخواستم خودم که بود کاری این ولی

 ...کنه پیدا حسی من به نمیکردم فکر

 کسی کنار در گذاشتم خوشحالیش خاطر به پس... بود عماد خوشحالی من یخواسته

 ..باشه داشته حسی بهش که باشه

 ...بود صاحب رو دیشبش های لبخند تمام که کسی

 گفت بهم کیان از خداحافظی موقع

 میتونن اینکه و بودی صدیقه خاله پیش بگو کنه اذیتت خواست دیشب برای کسی اگه_ 

  بشن؟ مطمئن تا بپرسن ازش برن

 ...ممنونم باشم_ 

 کرد باز زبون باالخره ولی حرفی برای بود دل دو انگار

 با من.. کنی حساب من روی میتونی افتاد که اتفاقی هر.. جا هر.. وقت هر.. تیام ببین_ 

 ...با کنه، اذیتت کسی نزارم تا میام دلم و جون

 اومد سرم پشت از عماد آشنای صدای که بود نشده تموم اشجمله هنوز



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 345 

 

 نیست اینطور! کنه اذیتش کسی نزاره میتونه شوهرشم و داره شوهر تیام کنم فکر_ 

 کیان؟

 !نداشت تعجب یهویی قدراین هم اون عماد شدن پیدا

 ..ببینیمش لحظه هر که بود ممکن پس بودیم ایستاده عمارت در مقابل ما

 ..بود خودمون از احتیاطی بی

 ..میکرد ترمسنگین رو جو بود کیان لب روی که پوزخندی اون.. بود سنگینی جو

 !باشم داشته العملیعکس چه باید نمیدونستم

 اومدم خودم به سریع عماد حرف با

 !منتظرته بزرگ خانوم!داخل بری میتونی تو تیام_ 

 پیش درگیری یا دعوا بینشون نمیخواستم..انداختم دوتاشون به رو نگرانم نگاه آخرین

 ..بیاد

 ...نمیومد بر دستم از هم کاری ولی!بشه خراب رابطشون من خاطر به نمیخواستم

 ..شدم عمارت راهی افتاده هایشونه با

 !نداد اجازه رسیدنش یکدفعه با بزرگ خانوم که اتاقم داخل برم صدا و سر بی خواستم

 ..بستیم رو در و شدیم اتاقش وارد

 ..نشست روبروم خودشم بشینمو صندلی روی روی زد ایاشاره

 پرسید بعد و کرد نگاهم اخم با کمی

 بود؟ خوب صدیقه_ 

 دادم جواب ندادمو بروز ولی کردم تعجب

 ...بودن خوب بله_ 
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 داد تکون فهمیدن معنای به رو سرش

 !داری دوست رو عماد تو که مطمئنم رو این ولی! تیام سرته توی چی نمیدونم من_ 

 خونه توی بیاد دیگه زن یه دادی اجازه که نداری دوستش میگفت بود دیگه هرکی

 تو! دختر کنم درکت نمیتونم فقط! داری دوستش زیاد چقدر که میدونم من ولی! زندگیت

 کردی تقدیمش دستی دو داری نگه خودت برای رو عماد دندون و چنگ با اینکه جای به

  دوزاری؟ یهرزه اون به

 ..پایین انداختم رو سرم

 ..بیارم تاب رو بزرگ خانوم نگاه نمیتونستم

 ..بدم که نداشتم هم جوابی

 ..بود درست حرفش

 !بزارم پا زیر رو غرورم این از بیشتر بخوام که نبودم این آدم من ولی

 ..شکستم... کرد خوردم عماد هرچی بود بسم

 شدم؟ تحقیر انقدر که بود سالم چند من مگه

 داد ادامه خودش ندارم حرفی دید بزرگ خانوم وقتی

 !میل   بی بهت عماد که میفهمم من_ 

 تیام؟ سمتت بیاد نمیکنی کاری یه چرا

 زن؟ یه از دیگه میخواد چی مرد یه.. لوندی هم زیبایی هم تو

 ! میل  بی بهم نگو رحمانه بی اینجوری بزنم فریاد میخواستم

 ..نمیخواد منو شوهرم نیار روم به اینجوری

 !شد نصیبم تنهاییم بزرگی   به بغض یه فقط ذهنم توی هایحرف این از ولی
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 ..گفت و گفت بزرگ خانوم

 !بکشونم خودم سمت رو عماد چطوری بده یادم میخواست مثال

 !شوهر با خوب اخالق تا بگیر نمابدن های لباس و سفیداب ابسرخ از

 و لیلی احساس یویرانه روی ساختن من برای که عمارتی این نمیفهمید بزرگ خانوم

 ! ساختن عماد

 پا اول روز مثل هنوز هاشستون ولی شده دار خدشه.. شده خراب درسته که ایویرانه

 !بریزه فرو نمیزاره و برجاست

 ..بودم اضافی موجود یه اولم از من نمیدونست

 !وسطشون افتاد بزرگ آقا توسط عماد و لیلی احساس بین که یکی

 انجامش حتما کردمو گوش من که باشه خوش دلش و بزنه رو هاشحرف خوب گذاشتم

 !...میدم

 ..خودم اتاق برم تونستم باالخره

 ..کردم کنترل رو خودم خیلی گذشتم عماد اتاق در از که موقعی

 ..نریزه اشکم که کردم کنترل

 .. بخیر یادش

 گرفته رو من هایروز اون جای لیلی حاال و بودیم عماد اتاق خودمونم عروسی اول شب

 !بود

 ..میگرفت شکل داشت عماد به نسبت احساساتم بچگی عین در که روزهایی

 ..میگیره داره رو جونم که احساساتی

 ...افتادم راه حموم سمت به کردمو جمع سوگل کمک به رو حمامم وسایل سریع
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 !میشستم رو خودم باید عروسی از بعد

 !بیرون اومد اشخدمه تا دو با لیلی موقع همون رسیدیم که حموم نزدیک

 !شدم شوکه

 ..تیام بهت لعنت

 چطور؟ باشه؟ حموم اون ممکنه که نبود حواست چطور

 

 !نداشتم دوست رو نگاهش حس..کرد نگاه رو پام تا سر ایخیره نگاه با

 ..میکرد اذیتم واقعا این و میکرد نگاه بهم بدی با انگار دیشب مثل

 !سمتش برم لبخند با من کردم سعی ولی

 !ناراحتم مثال یا حسودم بگن نمیخواستم

 ..سمتش رفتم باز آغوش با همین برای

 !بیام بر پسش از میتونستم! بودم تیام منم ولی بود سخت همخیلی! بود سخت درسته

 !میگفتم تبریک بهش دوباره زدمو اشگونه روی هوایی روی یبوسه

 .. میکرد نگاهم تعجب با ایندفعه

 !کنه تعجب بخواد میدادم حق بهش

 باشه؟ خوب انقدر َهووش با که بود َهوویی کدوم

 !بودیم ندیده ما حداقل بود اگرم یا

 ...گذشتم ازش انداختمو باال ایشونه

 ..داشتم بد حس چقدر میدونست خدا فقط

 ..بد خیلی حس یه
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 ..کردم حمام سوگل کمک به حرف بی

 !عماد سمت میرفت همش فکرم

 !بودمش ندیده هنوز شد ظاهر در جلوی که صبح از

 !داشتم استرس چرا نمیدونم

 !کنه دعوام بخواد کیان همراهی خاطر به میترسیدم

 ! طوفانه از قبل آرامش آرامش، این میکردم حس

 

 خونه این توی لیلی ناهار اولین! نمیشد ولی! بخورم اتاقم توی رو ناهار میخواست دلم

 !میخوردیم ناهار هم با و میز یک دور باید همه قطعا و بود

 ...سخت خیلی بود سختی کار

 !بود عذاب برام واقعا ببینم هم کنار رو دوتاشون اینکه

 رو ناهار لیلی و عماد گفت بزرگ خانوم تموم شانسیخوش با و پایین رفتم ناراحتی با

 !میخورن باغ داخل

 ..شدم خوشحال قلب صمیم از

 !خوردم غذا تر اشتها با یکم کنم تحملشون نیستم مجبور که خبر این از روز چندین از بعد

 !داریم مهمان پاگشا برای شب گفت بزرگ خانوم باال یطبقه برم اینکه از قبل

 !مثال بود خاندان دوم عروس پاگشای رسومات و رسم.. لعنتی

 !عماد آقا عروس

 !برام بود شده سخت ها لحظه این تحمل چقدر
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 داشت واقعا کنم نگاه بهشون و بنشونم لبام روی رو لبخند و تفاوتیبی نقاب بخوام اینکه

 ..میداد زجرم.. میکرد اذیتم

 !میزاشتن خودم حال به رو من میشد کاشکی

 ...کاشکی

 کرد بیدارم اومد مهمونی از قبل ساعت دو سوگل که کردم استراحت کمی ناهار از بعد

 ..بشم حاضر کرد کمک و

 ..ریختم دورم باز و ساده موهامم پوشیدمو بنفش رنگ به ایساده لباس

 رو خودم و بودم نشسته آیینه مقابل رفت بیرون اتاق از که سوگل گردنبندم بستن از بعد

 آدمایی و مهمونی این با بهتر بتونم تا بیام کنار خودم با میکردم سعی میکردمو برانداز

 !بشم مواجه داشتن شرکت داخلش که

 

 !شد اتاق وارد عماد رشید و بلند قامت و شد باز بزنن در اینکه بدون اتاقم در یکدفعه

 ...اومد بند نفسم یکباره به

 ..دختر بکش نفس.. کن کنترل رو خودت تیام

 ..بگیرم زیبایی همه اون از چشم نمیتونستم ولی

 ...کاش! بود زیبا ظاهرش مثل هم ذاتش و اخالق کمی کاش

 ..کاوید رو بدنم و صورت نگاهش خیرهخیره و شد نزدیکتر کمی

 پرسید نیشخندی با همراه و اخم با

 فقط بگم بهتره یا کردی؟ خوشکل مهمونا برای رسیدی؟ خودت به انقدر کی برای هه_ 

 ! یکیشون برای
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 ..میکردم نگاهش گیجی با

 ..نمیفهمیدم رو منظورش

 عماد؟ میگی داری چی_ 

 شد ترپررنگ پوزخندش

 بزنی رو خودت شدی بلد خوب کیانه؟ به منظورم نفهمیدی تو یعنی میگم؟ دارم چی_ 

 !خانوم راه اون به

 ..میکرد معصبی داشت

 آخه؟ بود چی حرفاش این دلیل

 ! عماد بزن بعد بفهم رو دهنت حرف_ 

 بودم نشسته همچنان میز مقابل که من هایشونه روی رو دستاش و شد نزدیکتر قدمی

 زد لب گوشم دم و گذاشت

 رفتی؟ بیرون عمارت از اون با دیشب چرا پس کنی جلب رو کیان توجه نمیخوای اگه_ 

 نداری؟ شوهر تو مگه هان؟ داره؟ رو هوات بگه باید اون چرا

 

 ..باال رفت ابروم تای یه

 قاطعی لحن با بود رفته نشونه رو قلبم دیشب از که لیلی با هاشعاشقانه تمام تالفی به

 پرسیدم

  عماد؟ شوهر میزاری خودتو اسم تو شوهر؟_ 

 !بیشتر هامشونه روی هاشدست فشار و شد تر غلیظ اخمش

 ..میگرفت دردم داشت کم کم
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 ..میاد دردم بردار دستتو آخ_ 

 و جلو اورد رو سرش بود بهش پشتم که همونجور و کرد بلندم جا از حرفم به توجه بی

 ..کرد شکار رو لبام

 ..نه یا داشتم خوبی حس بگم نمیتونم

 !بود داشتن دوست حس نمیزد موج هاشبوسه توی که چیزی تنها چون

 ..میبوسیدم اجبار به داشت انگار

 .بودم گرفته سفت حسابی ولی کنم جداش خودم از تا کردم تقال همین برای

 لب و داد فاصله سانت چند رو صورتش میزدم که هاییمشت و من تقالهای با باالخره

 زد

 ! کنی خوشکل خودتو باید کی برای که! شوهرته کی که بفهمونم بهت میخوام_ 

 کردم نگاه بهش کینه با و شدم جدا ازش قدمی چند دوباره زور با

 اینجوری؟ بفهمونی؟ میخوای اینجوری_ 

 زد لب لبم نزدیک و کرد پر دوباره رو بودم کرده ایجاد زور به که ایفاصله

 !چیکارتم من که میفهمی اینجوری آره_ 

 شدم هاشچشم یخیره

 ازم شوهر اسم به یکی دارم نیاز وقتی کنی تحمیل بهم زور به خودتو اینکه جای به_ 

 خودتو کنه پر واسم یکی کسیمو بی تنهاییمو دارم نیاز وقتی!  باش کنارم کنه حمایت

 ! شوهرمی کنی ثابت تا بزنی دست بهم زور به بخوای اینکه نه! برسون

 انداختم اتاق از بده نشون واکنشی بتونه اینکه از قبل تا خودمو کردمو بهش رو آخر نگاه

 !بیرون
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 ..باشم طبیعی کردم سعی کردمو تازه نفسی

 !بشم جالبی چندان نه مجلس وارد تا افتادم راه هاپلهراه سمت به

 و شد حلقه دورم عماد یمردونه هایدست که بود نرسیده اول یپله به پام هنوز

 گفت لب زیر میومدیم پایین هاپله از لبخند با که همینجوری

 میرسه راه از هرکی به خودتو اینکه نه! بزن حرف خب میخوای؟ حمایت کسی؟بی_ 

 میفهمی؟! کیان مثل یکی! کنه حمایتت تا بچسبونی

 !شد خیره ما روی هانگاه و اصلی سالن به بودیم رسیده دیگه

 نگاهشون حالت بودن که هم همونایی ولی بودن نکرده شلوغش خیلی شکر رو خدا

 !نبود جالب

 !داشتن هم حق خب

 تا دو اون پاگشای مراسم این چون میشد حاضر همسردومش باید مراسم این توی عماد

 ! نبود جالب زیاد من با حضورش و بود

 !بود نیمده لیلی ولی انداختم سالن دور نگاهی

 اشاره میداد فشار خودش به رو من بس از میکرد خفم داشت دیگه دستاش که عماد به

 زدم ای

 !هامنتظرته جون؟ لیلی دنبال بری باید نمیکنی فکر_ 

 کرد ریزی اخم

 !نکنم چیکار کنم چیکار باید من کنی فکر نمیخواد تو_ 

  داد ادامه و کرد دستم توی لیوان به ایاشاره

 !نکنی غش من همراهی ذوق از وقت یه که بخور رو شربتت_ 
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 !صورتش توی بپاشم رو لیوان همون میخواست دلم لحظه اون

 !راضی خود از پروی یپسره

 !دادم ترجیح رو سکوت همیشه مثل ولی

 خودش حرف چون کنم بحث باهاش و واسش بزارم انرژی بخوام که نبود آدمی عماد

 بهش رو حق که زمانی تا نمیشد قائل ارزش بقیه حرف برای و بود عاشق فقط رو

 !نمیدادن

 کنم؟ اذیت رو خودم بخوام چرا پس

 اشخانواده و کیان با که کردم عوض رو نگاهم رد دادمو تکون براش افسوس با رو سرم

 !شدم مواجه

 چشم از که دادم تکون کیان برای سالم معنای به رو سرم و نشست لبم روی لبخندی

 دیدیم رو لیلی خوشحال   چندان نه یچهره بزنه حرفی خواست تا ولی نموند دور عماد

 !میشد نزدیک بهمون تندی هایقدم با داشت که

 خوندم رو خودم یفاتحه منم میشد نزدیک داشت زره فوالد مادر مثل لیلی که اینجوری

 !عماد به برسه چه

 شد مجلس وارد من با عماد که بود این خاطر به کنم فکر و عصبانیه خیلی بود مشخص

 !بود نکرده ولمم دیگه و

 شد باعث فشردن این که فشرد ثانیه چند دستمو و کرد سالم من به لبخند با بقیه جلوی

 ..گرفت دردم و بود محکم که چرا بنشونه امچهره روی ریزی اخم

  گفت بهش لب زیر و ایستاد عماد به ترنزدیک خواستگی لبخند همون با بعدم
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 تنهایی بخوام که کردی عقد رو من چرا بچسبی جونتتیام به همش میخواستی اگه_ 

 نزنم؟ حرفی و بشنوم فامیلتو و خانواده هایتیکه

 ..باال پرید ابروهام

 !بشر این داشت پری توپ چه

 !کنه توجه من به نخواد نمیشد دلیل ولی بود کرده عقد رو لیلی درسته

 مال عماد تمام بخواد نمیشد دلیل ولی کنه ازدواج باهاش عماد بودم داده اجازه درسته

 !باشه تنهایی خودش

 کرد دستیپیش عماد ولی بزنم حرفی خواستم

 زده؟ حرف بهت کی_ 

 و داشت تریمالیم لحن االن که صدایی با و کشید عماد سمت بیشتر رو خودش لیلی

 داد جواب شده هم گونهلوس کمی کردم حس

 پیشت چرا کو؟ شوهرت پس که میندازن تیکه همش... عموتزن.. بزرگت خانوم_ 

 ..عروس تازه نیست

 !پایین انداخت ناراحتی با رو سرش بعدشم

 لب زیر و کرد حلقه لیلی دور رو دستش مالیمت با و گرفت فاصله من از کمی عماد

 ..زد حرف باهاش

 !بودن نشسته مامان و بزرگ خانوم که سمتی رفتن لیلی با همراه هم بعد

 !بزنه حرفی بهشون داشتن لیلی با که رفتاری خاطر به میخواست مطمئنا

 ..نشست لبم روی پوزخندی

 داشتم؟ رو هاتوجه این کی من
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 کنم حس که بده؟ امنیت حس بهم که داشتم رو بازوهام دور شدهحلقه دست این کی من

 فکرمه؟ به یکی

 داشتم؟ رو حمایت این کی من

 ..شکست خودم برای دوباره و دوباره دلم

 لیلی مثل من... نمیخواست خودم برای رو من کسی که بود این.. بود این حقیقت

 !شوهرم برای حتی نبودم داشتنیدوست

 هامهمون جلوی نباید.. نشوندم لبم روی لبخندی ک گرفتم روبرو ینقطه از نگاهمو

 !ناراحتم کنن فکر که میکردم کاری

 !نگفتم دروغ بود خالوخطخوش مار یه لیلی بگم اگر

 !کنه رفتار چطور عماد با بود بلد چقدر

 ..داد نشون عصبانیتشو موقع به

 ..کرد لوس رو خودش عماد برای موقع به

 !نیستم بلد شوهرداری من که میگفت راست بزرگ خانوم

 کنم؟ رفتار بودم بلد اینجوری کی من

 !شد ظاهر مقابلم کیان که زدم ایعصبی نیشخند

 !بده نجاتم که اومد همیشه مثل

 !امدهندهآزار افکار   دست   از بار این

 نکرد؟ اذیتت که عماد دختر؟ چطوری_ 

 زدم لبخندی

 !نکرد خاصی کار نه.. ممنون خوبم_ 
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 باال انداخت رو ابروهاش

 درسته؟ نبود خاص ولی کرد کاری یعنی_ 

 !گرفت امخنده کلماتش با بازی این از

 ..کردم نگاه رو اطراف و گرفتم رو امخنده جلوی

 ریزی آبرو و میکنه بخند بگو کیان با خان عروس بیارن در حرف فردا پس نمیخواستم

 ! بشه

 پرسید و زد ایمردونه لبخند که نیستم راحت بقیه جلوی فهمید هم خودش

  بشی؟ آشنا مادرم با میخوای_ 

 !داره شخصیتی چه پسری همچین مادر بدونم میخواست دلم واقعا.. زد برق هامچشم

 ..افتادم راه کیان همراه خوش روی با

 جذاب برام اتفاق این همیشه و بشم آشنا مادرش و پدر با بود نشده فرصت وقتهیچ حقیقتا

 !بود

 !داشت جوونی نسبتا مادر و پدر انتظارم عکس بر

 رو خودش زود انقدر بیمارش قلب و کسالت خاطر به بخواد نمیخورد پدرش به حتی

 !بسپره کیان به رو هامسئولیت تمام و کنه بازنشسته

 ..دادم دست فقط هم پدرش با و کرد بغلم باز روی با مادرش

 ..انداختم بهشون نگاهی

 مجلسی هایلباس از رو این میشد حتی که بودیم تجمالت از پر که ما یخانواده برعکس

 !بود ساده خیلی اون مادر فهمید داشتیم که طالیی هایسرویس و برق و زرق از پر

 !بود چپش دست انگشت داخل ساده یحلقه یه فقط و داشت تن به شیکی و ساده لباس
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 میکرد فکر میدید رو سادگی این داشتن هامهمان که تجمالتی همه این بین دیگه هرکی

 !ندارن خوبی صورت اون به مالی وضع و نیستن ما یطبقه از حتما

ه   که میدونستم من ندونه هرکی ولی  هایخان و ما باالتره خیلی خیلی ثروت نظر از باال د 

 !هستن اطراف

 به بردم لذت خیلی باهاشون صحبتیهم از و بودم کیان یخانواده کنار مجلس آخر تا

 .. بود شده فراموشم کل به ذهنیم هایدرگیری و لیلی و عماد که قدری

 .. کردن رفتن قصد اشخانواده شام صرف از بعد

 رفتم شونبدرقه برای ورودی در دم تا

 زد لب گوشم دم و کشید آغوش به رو من دوباره خداخافظی موقع مادرش

 خوشبخت هستی هرجا انشاهلل.. نشد قسمت خب ولی باشی خودم عروس داشتم دوست_ 

 .عزیزم باشی

 !ماسید لبم روی رو لبخند زد کیان مادر که حرفی با

 !میکرد جوری یه رو حالم شنیدنش بازم ولی میدونستم رو حقیقت این

 سمت به بودن نرفته هنوز که موندهباقی هایمهمون به توجهبی کشیدمو ایکالفه پوف

 !افتادم راه اتاقم

 ..شستم رو صورتم و کردم عوض رو لباسام

 ..کشیدم دراز تخت روی خسته

 !میگرفت درد داشت سرم کم کم و بود نشده قطع هنوز صدا و سر

 !نبرد خوابم آخرم و ولی شدم دنده اون به دنده این از امدیگه ساعت دو

 ..زدم بیرون اتاق از و شدم بلند جا از کالفه
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 ..نشستم هامبل از یکی روی بودم برداشته آشپزخونه از که شیری لیوان با

 !میومد راهرو از نور ایباریکه فقط و بود تاریک تاریک سالن

 ..کردم حس رو سیگار دود بوی میکردم مزه مزه رو شیرم که همینجور

 ..کشیدم بو بیشتر

 !بود سیگار واقعا نه

 رو خودم بیرونو برم سالن از خواستم صدا و سر بی همین برای باشه عماد دادم احتمال

 ..برسونم اتاقم به

 ..کشیدم عمیقی نفس و اومدم بیرون موفقیت با سالن از

 !گرفت رو بازوم نزاشته اول یپله روی رو پام

 !نبود عماد تعجب کمال در اما عقب برگشتم اخم با و فرستادم لعنت خودم بخت به

 !شدم میخکوب سرجام لیلی خشم   از پر هایچشم دیدن با

 بود؟ لیلی برای غلیظ دود اون یعنی میکشید سیگار که نبود عماد اگر

 !کرد جمع خودش به رو حواسم بازوم روی انگشتاش فشار

 لیلی؟ گرفتی منو چرا_ 

 بود دار خش صداش

 تیام؟ چیه اتنقشه_ 

 باال پرید ابروهام

 ای؟نقشه چه نقشه؟_ 

 زد واضحی پوزخند
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 توی بزاره پاشو شوهرت یمعشوقه گذاشتی راحت انقدر کردم باور کردی فکر نکنه_ 

 جون؟ بچه کوچولوته مغز اون توی اینقشه چه شوهرت؟ دوم زن بشه خونت؟

 !بود نامردی خیلی دیگه این

 !بود نامردی واقعا داشتم نقشه بگه بهم بخواد اینکه

 کرده باهام ازدواج به مجبور رو عماد آقابزرگ چون میکردم فکر اینکه خاطر به من

 بلکه تا دادم رو پیشنهاد این بشه خراب داشتن که عشقی و تا دو این یرابطه شدم باعث

 داشت بعد بشه کمتر نبودم خودم مقصرم البته و داشتم که ایلعنتی وجدان   عذاب حس این

 دارم؟ اینقشه من میگفت رحمانهبی انقدر

 تحقیر؟ از پر لحن این با اونم

 ..میزدم حرفی باید کردم باز لب از لب

 !کنه سواستفاده سکوتم از میزاشتم نباید 

 !ماسید دهنم توی حرف و گذاشت لبام روی رو انگشتش بدم رو جوابش خواستم تا

 گفت حرص از پر ولی ترآروم صدای با که بودم رفتارش یهخیر تعحب با

 دوزک بزک و دلبری با نمیتونی باشه حواست فقط.. بچه کنی توجیه الکی نمیخواد_ 

 هیچ بچه الف یه تو عاشق و داره دوست رو من فقط عماد! کنی خودت عاشق رو عماد

 !نمیشه وقت

 بگیره رو جلوم ندادم اجازه ایندفعه برداشت که رو دستش

 .میزنی حرف باهام اینجوری که نیستم دشمن با من! نباش رحمبی! لیلی نکن ناحقی_ 

 خودت به رو عماد میکنی سعی داری چرا چیه؟ رفتارت این پس نیستی دشمن اگه_ 

 ! شدی وارد عماد با تو ولی بود من پاگشای مراسم! مهمونی همین مثل کنی؟ نزدیک
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 ...میسوخت براش دلم

 !سوخت دلم بیشتر بشم عصبانی دستش از بخوام اینکه جای به

 !بود ترس از پر هاشچشم خشم بر عالوه

 ..بده دست از رو عماد اینکه ترس  

 ترکش مونده براش زندگیش توی که کسی تنها و بشه من عاشق عماد اینکه از ترس

 !کنه

 میکردم راحت رو خیالش باید

 زدم رو باشمش داشته اینکه قید ولی نمیشم دارم و داشتم عالقه عماد به اینکه منکر_ 

 .. نداره حسی بهم عماد فهمیدم وقته خیلی! لیلی

 از پر عماد با دیگه یکی حداقل ببرم لذت داشتنش از نمیتونم من اگه کردم فکر خودم با

 .. بشه خوب حس

 !باش مطمئن من طرف از

 اینکه قبل کنم خودم برای رو عماد دوزک بزک با میخواستم اگه بودم بلد دلبری اگه من 

 ! میکردم رو اینکار کنه ازدواج تو با

 اینکارا بودم عمارت این عروس تنها من و نداشتی وجود خونه این توی تو که زمانی

 !باشه راحت خیالت پس! میکردم رو

 !بده تشخیص نگاهم رنگ از رو کالمم صداقت تا موند باقی هامچشم به خیره لحظه چند

 پروند جا از رو دومون هر بزرگ خانوم صدای که بود دستش توی بازوم هنوز

 شدیم مواجه غلیظش اخم با و سمتش برگشتیم

 خبره؟ چه اینجا_ 
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 !نگفتم دروغ بشه کنده جا از میخواست قلبم بگم اگه

 دیگه داشت هماخم که اینبار تازه..  میلرزوندم ترس از داشت که ابهتی و صداش همیشه

 !بدتر

 نمیدیم جوابی همچنان لیلی و من دید وقتی

 ترغلیظ اخمش و شد بازوهام دور لیلی یشده قفل انگشتای میخ    و شد نزدیکتر قدمی

 !شد

 ..کرد قایم پشتش و برداشت دستشو سریع لیلی

 میکرد نگاهمون زیرچشمی بزرگ خانوم

 پرسید و نیاورد طاقت آخرم

 میکردید؟ دعوا داشتید_ 

ن من   که لیلی  ..شدم بیخیال رو میکرد م 

 میزدم حرفی خودم باید

 میخواستیم االن البته.. میزدیم حرف هم با داشتیم نمیبرد خوابمون.. بزرگ خانوم نه_ 

 !اومدید شما که بخوابیم اتاقامون بریم

 تیام؟ مطمئنی_ 

 ..اومد پایی صدای که بودم نداده جواب هنوز

 !شدیم مواجه عماد قامت با و دوختیم ها پلهراه باالی به رو نگاهمون نفرمون سه هر

 !رسید سر که داشتیم کم رو عماد فقط دقیقا یعنی

 گفت بزرگ خانوم اومد پایین که هاپله از

 !عماد شدن صمیمی هم با خیلی همسرات اینکه مثل_ 
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 ...میترسیدم ش  اخم از من!ترسوندم واقعا عماد اخم

 ..انداختم لیلی به نگاهی زیرچشمی

 !میکردم کاری باید...بود پایین سرش و بود شده جمع خودش توی هم اون

 به باال بریم هاپله از تا میکشوندمش که همینجوری گرفتمو دستم توی رو لیلی دست

 گفتم عماد و بزرگ خانوم

 !بخوابیم که میریم.. شدیم خسته ما اجازتون با_ 

 ..بود دستم توی هنوز دستش لیلی اتاق به رسیدن تا

 بزنم ایدوستانه لبخند کردم سعی و شدم جدا ازش باالخره اتاق دم

 خودت میخوای اگر ولی! حرفا این نمیخوره بهم اصال چون لیلی کنم نصیحتت نمیخوام_ 

 ..بخیر شبت! نده نشون واکنشی بزرگ خانوم های اخم و هاتیکه مقابل در نشی اذیت

 !شدم خودم اتاق وارد حرف بدون

 !کشیدما دردسری چه سرم به زد بیخوابی بار یه ببین

 !دیگه ببره خوابت تا میموندی!پایین رفتی چرا آخه بگه نیست یکی

 ...سراغم اومد خواب واقعا هامچشم بستن با ایندفعه کشیدمو ایکالفه پوف

 عماد یبرهنه یباالتنه با کردمو باز رو هامچشم سرم زیر چیزی گرمی   حس صبح

 !شدم مواجه

 !بودم خوابیده تنها دیشب که من میکنه؟ چیکار اینجا جاااانم؟عماد

 شد باز هاشچشم که بودم متعجب حسابی میدادمو قورتش هامچشم با داشتم همینجوری

 بلند جا از و نشست ابروش روی اخمی بود کرده دچار رو گردنش که دردی با انگار و

 !شد
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 کرد باز لب دید که رو من تعجب از پر نگاه

 میکنی؟ نگاه اینجوری دیدی جن مگه_ 

 گفتم لب زیر میشنوم خودم فقط کردم فکر که آرومی صدای با

 !میشی ظاهر یهویی! نداری جن از کمی دست_ 

 شد نزدیک قدمی

 بگو؟ دیگه بار یه گفتی؟ چی_ 

 !شنیده حرفمو که فهمیدم طلبکارش لحن از

 پرسیدم ازش و ندادم ادامه رو بحث این

 خوابیدی؟ اینجا چرا_ 

 بدم؟ پس جواب باید_ 

 کرد اماحاطه تقریبا و جلوتر اومد

 آره؟ خوابیدم؟ زنم با مشترکم تخت روی چرا بدم پس جواب باید_ 

 ..نزنم زخم تا..بشم آروم تا بستم رو هامچشم

 با تختش که اینجا داری زن یه افتاد یادت تازه مشترکه؟ تخت این افتاد یادت تازه نگم تا

 مشترکه؟ تو

 ..ندادم جوابی.. نزدمو حرف ولی

 !زد بیرون اتاق از ترکالفه و شد دور کالفه دید که رو جوابمبی سکوت

 ..شد مشت هامدست

 ..بزنم رو هامحرف و بزنم داد سرش نمیتونستم اینکه از.. ناتوانی این از

 !میکردم انتخاب رو سکوت مظلومانه من و میکرد حقم در که ظلمی تمام از بودم خسته
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 ...شدم بلند جا از

 !صبحانه برای پایین رفتم و کردم عوض لباس

 برو رو به اشخیره نگاه!بود هم توی حسابی و بود رسیده میز سر من از زودتر لیلی

 .. بود

 !نبود هم عماد از خبری

 ...بود رفته نخورده صبحانه کنم فکر

 !پرسیدم بزرگ خانوم راجع خدمه از و کشیدم بیرون رو لیلی روی به رو صندلی

 !آقابزرگ مزار سر بود رفته و بود خورده صبحانه زود صبح اینکه مثل

 برگردوند جاش سر رو لقمه لیلی سوال نرسیده لبم به هنوز گرفتمو ایلقمه

 آره؟ خوابید تو با دیشب..  دیشب_ 

 !دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 !شد تار.. شد تیره نگاهش

 !رسید بود هرچی ولی رسید گوشم به تر آروم صداش

 !دارن رو هواش که جایی میره ندم سرویس بهش من وقتی دیگه آره_ 

 بود؟ چی منظورش!باال پرید ابروهام

 منظورش؟.. دادن؟یعنی سرویس

 !میاوردم درش اشتباه از باید!میکردم روشنش باید دوباره کشیدم عمیقی نفس

 تخت روی دیدم کردم باز رو هامچشم که صبح فقط!اومده کی نفهمیدم اصال دیشب من_ 

 !همین! خوابیده

 کرد ریز رو هاشچشم
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 نیوفتاده؟ اتفاقی دیشب میگی یعنی_ 

 !برخورد بهم سوال این و نگاه این چرا نمیدونم

 بیارم در چنگش از رو عماد نمیخوام که بودم کرده راحت رو خیالش دیشب من درسته

 !بود روی زیاده افکارش و رفتارش توی چیزی یه ولی

 نداشت حق اون میوفتاد عماد و من بین هم میکرد فکر بهش که اتفاقی دیشب اگر

 !بزنه کنایه یا کنه پیچمسوال بخواد خاطرش به اینجوری

 !بودم عماد زن هم من بود رفته یادش اینکه مثل

 با داشتن زن چند که دیگه هایدمر از خیلی مثل میتونست عماد و بودم عروسش هم من

 !باشه میخواد که کدوم هر

 ..تیام نه..زد نهیب چیزی یه ولی

 !نیست تو عاشق چون نمیتونه عماد!بوده لیلی عاشق چون نمیتونه عماد

 گفتم فقط و دادم قورت رو بزنم لیلی به میخواستم که حرفی همین برای

 !نکنی یا کنی باور خودته میل_ 

 !بزنه حرفی دیگه ندادم اجازه بار این و

 ..شدم پذیرایی سالن وارد میز سر از شیرم لیوان با و برداشتم رو لقمه همون

 ..نداشتم هم رو اتاقم تنهایی یحوصله حتی دیگه

 گذشتن و رفتن و کنم نگاه باغ هیاهوی به بشینمو پذیرایی بلند یپنجره پشت میتونستم

 ...باشم شاهد رو جوونیم روزهای

 ...نمیگذشتن اصال هم شاید..نمیگذشتن خوب اصال که روزهایی

 《 عماد 》
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 ..نبود جمع اصال حواسم و میزدم َسر کشاورزی هایزمین به کالفه

 ...شنیدمنمی هیچی.. فهمیدمنمی هیچی ولی میدیدم رو هالب خوردن تکون

 ...نبودم اینجا من و میزد پرسه عمارت دومیطبقه آخری   اتاق داخل فکرم همش

 عموته؟ دختر فقط تیام عموت؟ دختر!میکشید نفس اونجا دخترعموم که اتاقی

  ایکالفه پوف

 خانومم شده لیلی.. عروسم شده لیلی که حاال چرا نمیکردم درک...نمیکردم درک اصال

 ...تیام سمت میره فکرم همش

 ..بدنش عطر..پوستش سفیدی سمت..تیزش هاینگاه اون سمت میره فکرم

 موقع همون میخوام میکنه حاضرجوابی هروقت که درازش زبون اون سمت حتی

 ...روزبونش

 ..دادم تکون رو سرم

 ...کنارته زندگیت عشق..پیشته هست؟لیلی عماد؟حواست میکنی فکر داری چی به

 وسط؟ این میگه چی تیام

  دادی؟ راهش تختت داخل انتقام خاطر به فقط رفته یادت

 کردم نگاهش سوالی زدمو کنار افکارمو امشونه روی زد که ناصر

 ..اینجا نیستی مرد؟ چته_ 

 دادم رو جوابش میشدم لعنتی تیام   غرق داشتم باز بودمو اشخیره که همینجوری

 ...نیست چیزی_ 

  عماد؟ اومده پیش مشکلی_ 

 کرد اضافه شوخی با بعد
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 نمیسازن؟ هم با خانوما نکنه_ 

 ...بود گرفته امبود؟خنده لیلی و تیام منظورش

 !بود نساختن نمیکردن هم با که کاری تنها تا دو اون

 ... نمیشد باورم..کردم تعجب خیلی دیدمشون صمیمی اونجوری که دیشب

 !شد تبدیل حیرت به تعجبم بردش خودش با و داشت رو هواش اونجوری که تیام حتی

 .خوبن خیلی هم با اونا بابا نه_ 

 چته؟ تو پس_ 

 افتادم راه دادمو تکون رو سرم

 ..داریم کار کلی بیوفت راه.. نیست چیزی_ 

 ..بود ساکت جا همه..شدم عمارت وارد داغون و خسته شب

 ...بود نشسته بیرون به خیره پنجره دم تیام

 ...شدم خیره رخشنیم به ایستادمو که بود خودش غرق انقدر

 ..کن جمع حواستو عماد... ازش بگیر نگاه...بگیر نگاه عماد

 !تیام تیام  

 !میکنی نگاه خیره خیره بهش داری اینجوری که نیست جوونیات عشق.. نیست لیلی

 ...باال رفتم هاپله از سریع گرفتم نگاهمو

 ..شد سست پاهام لیلی با مشترکم اتاق دم

 ..خوابیدم تیام پیش رفتم و بیرون زدم عصبانیت با دیشب

 ...لیلی پیش برم بخوام که نمیرفت دلم و دست االن

 ... باشی داشته آرامش فکر بدون که نباشه جایی خودتخونه توی کن فکر
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 ...بیرون زدم عمارت از قبل از تر خراب اعصابی با

 ...رفتم باال ده سمت

 ...برسه دادم به میتونست قدیمی رفیق ها وقت اینجور

 نمیتونست اون مثل هیچکس ولی باهاش بار آخرین بودم شده شکرآب یکم درسته... کیان

 !باشه داشته هوامو

 ..نشستم منتظرش مبلی روی

 به اصال رو داشتم باهاش تیام سر که لفظی   درگیری و سمتم اومد لبخند با همیشه مثل

 ..نیاورد روم

 ..میکردیم تَر قدیمی شرابی از ذره ذره با رو لبمون بودیمو نشسته کارش اتاق توی

 ...نمیشد بیخیالم هم لحظه یک حتی و بود همراهم لحظات این تمام توی تیام فکر

 پرسیدم کیان از افکار این از فرار برای قبل از تر عصبی

 پسر؟ نشدی عاشق بودی که اونور_ 

 زد لبخندی

 میاد؟ بدم فرنگ سرد و احساسبی هایزن از رفته یادت_ 

 ..نوجوونیمون دوران به شدم پرت سوال این با

 ..بودیم رفته شهر معروف هایتیمسار از یکی مهمونی به

 ..بود شلوغ خیلی

 غلیظ یلهجه البته و بلوند موهای و آبی هایچشم با دختری که هامهمان از یکی اونجا

 !گرفت رو کیان چشمش بود آمریکایی

 !کنیم ردش بدی حالت با نمیتونستیم بود مهمی فرد پدرش چون
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 !کنم اجرا رو زنش برادر نقش من و متاهله کیان بگیم شدیم مجبور آخرم در

 بود شده غرق روزها اون توی حتما که هم کیان و کردم ایهخند خاطره اون یادآوری با

 ...خندید همراهم

 ...بشی عاشق که ندادی تله به دم هنوز پس_ 

 !بهش راجع نیستم مطمئن احساسم به هنوز ولی.. هست یکی_ 

 باال پرید ابروهام

 بدیش؟ نشونم میخوای کی پس مرتیکه.. به به_ 

 شد پررنگ لبخندش

 واسه حتما شد درست شرایط و شدم مطمئن اگه ولی نیستم مطمئن هنوز که گفتم_ 

 ...میکنم دعوتت عروسیم

  کشیدم اششونه روی به دستی

 ...پسر توام میشی خوشبخت انشاهلل_ 

 شد جدی لحنش

 بزنی؟ حرف نمیخوای_ 

 بگم؟ چی_ 

 اینجا؟ کشوندتت چی_ 

 کردم اخمی

 بزنم؟ سر رفیقم به تا اینجا بکشونه منو چیزی باید حتما مگه_ 

 گذاشت امشونه روی دستی

 .. بزن حرف... اینجا کشونده رو تو چیزی یه.. شدم بزرگ تو با من ولی عماد نه_ 
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 کشیدم ایکالفه پوف

 ..درگیره فکرم کم یه نیست چیزی_ 

 !بربیام نگاه این پس   از نمیتونم میدونستم و میشناخت منو.. کرد نگاهم منتظر

 !شده قاطی چی همه انگار کردم عروسی لیلی با وقتی از_ 

 عروسات؟ دارن کشی گیس و گیس عمارت توی نکنه_ 

 اینجورین؟ هاهوو یهمه میپرسن؟یعنی رو سوال این همه چرا

 ..خودمم مشکل.. خوبن هم با بابا نه_ 

 صورتم روی شد دقیق و گذاشت زانوهاش روی رو دستاش

 تویی؟ مشکل چرا_ 

 دادم تکون رو سرم

 داشته رابطه لیلی با نتونستم بارم یک حتی یعروس از بعد! ذهنم توی میاد تیام همش_ 

 کشیدم لیلی با بوسه وسط دیشبم!حالم به میزنه گند و میاد تیام چشمای همش!کیان باشم

 !شد بحثمون و شد ناراحت که کنار

 !شده چم نمیفهمم گیجم اصال

 ...میشد بیشتر اخماش میگفتم که ایکلمه هر با

 پرسید حرفام شدن تموم از بعد

 یعنی؟ باشی تیام پیش داری دوست_ 

 پریدم حرفش بین سریع

 ...نمیدونم بازم ولی نمیخوام رو تیام چون کردما ازدواج لیلی با ای؟مندیوونه.. نه نه_ 

 نشست صورتم روی غلیظی اخم پرسید که سوالی
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 نمیدی؟ طالقش چرا نمیخوایش اگه پس_ 

 ..کردم نگاهش غیظ با همونجور

 طالق؟ میگه که چی بود؟یعنی سوالی چه این

 کیان؟ خوبه حالت_ 

 کرد نگاهم جدی و داد تکون رو سرش

 !نیستی راست رو خودت با انگار تو ولی خوبه حالم من_ 

 !بود فهمیده رو این و بودم شده عصبی

 میکنی؟ رویزیاده داری نمیکنی فکر کیان_ 

 داد رو جوابم برمیداشت رو مونخالی هایجام و میشد بلند جا از که همینجوری

 با زندگیت از توام و زندگیش دنبال بره بزار نداری اگه!هیچی که داری دوستش اگه_ 

 !چندی چند خودت با بفهمی نمیتونی که تویی این منطقیه حرفم!ببر لذت لیلی

 ...!گذاشت تنها عمیقی فکر با رو من رفت بیرون که کارش اتاق از

 !نمیدونستم هم بودم؟خودم چند چند خودم با من.. میگفت راست

 عالقه و عشق روی از تیام با نمیدادم؟من طالقش چرا پس نداشتم دوست رو تیام اگه

 !بودم نمونده

 شده تهدید پدرش طرف از که منی برای و بود زادهخان تیام!بود آقابزرگ ینوه تیام

 همسرم عنوان به موندنش میتونست که بود گزینه بهترین بدم دست از رو مقامم که بودم

 !باشه بزرگی حمایت

 ؟سمتش میپرید هرز لعنتیم فکر انقدر چرا آخه... چرا پس

 !زنته تیام بفهم! زنته هرز؟عماد
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 !کرد بدترش بشه کمتر فکرهام کمی پیشش بودم اومده یعنی.. کیان این دست از اوففف

 شد وارد و کرد بازش کیان کنم باز رو در خواستم تا شدمو بلند جا از

 زود؟ انقدر میری؟ داری_ 

 کردم نگاهش حرص با

 زود؟ انقدر میگی وقت اون... میشه الزم هواخوری که بهم میریزی آدمو فکر جوری_ 

 !همینه اخالقت بود رفته یادم البته

 ..بیرون زدم عمارتشون از ایدوستانه خداخافظی از بعد و خندید من شوخ کالم به کیان

 ...خودمون ده تا رفتن راه به کردم شروع پیاده دستمو گرفتم رو اسب افسار

 !چندم چند خودم با میفهمیدم امشب همین باید

 !مییخوام چی میفهمیدم امشب همین باید

 که هرچیزی از رو ذهنم و میکردم بیرون سرم از رو مسخره فکرای امشب همین باید

 !خالی داشتی ربط تیام به

 ...شدم وارد و کردم باز رو در آهسته..عمارت به رسیدم باالخره

 همش نیرویی یک ولی کردم مکث لیلی و خودم اتاق دم رفتم باال هاپله از آرومی به

 !تیام اتاق سمت میبردم

 تند پا اتاقش سمت به و شد پیروز نیرو اون آخر در ولی داشتم تردید نرفتن و رفتن بین

 !کردم

 ..دیدمش آینه مقابل و شدم وارد بزنم در اینکه بدون

 هوا توی دستش و شد گرد هاشچشم دیدنم با که بود بلندش موهای زدن   شونه حال در

 ...موند
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 در و کردم باز رو لباسم هایدکمه بردارم روش از رو نگاهم و بزنم حرفی اینکه بدون

 ..آوردمش

 ..بخونم هاشچشم توی از رو تعجب میتونستم

 به تعجبش انداختم تخت روی رو خودم زیر لباس با فقط و آوردم در که رو شلوارم

 ...بود رسیده ممکن حد بیشترین

 ... موندم اشخیره همچنان و نکردم توجهی

 سمتم برگشت و شد بلند جا از و میز روی گذاشت رو شونه و اومد خودش به باالخره

 عماد؟_ 

 پرسید که دادم تکون بله معنای به رو سرم

 لیلی؟ پیش نمیری_ 

 داد ادامه که انداختم باال رو ابروهام

 !خوابیدی اینجا هم دیشب که بود ناراحت خیلی هم امروز... هامیشه ناراحت_ 

 !نداشت شدن ناراحت حق لیلی..نشست صورتم روی غلیظی اخم

 اتاق برم شبونه که بود کرده کاری و بود شده بحث اون باعث رفتارش اون با خودش

 !تیام

 لب و زد کنار رو خودش سمت پتوی و تخت کنار اومد خودش ندادم جوابی که دوباره

 ..نشست تخت

 ..بود من به پشتش

 ..گذاشت نمایش به رو زیبایی یصحنه و دورش بود ریخته بلندش موهای

 کرد دور دارش موج و بلند موهای از رو ذهنم اومد که صداش
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 !لیلی پیش برو عماد_ 

 !شد ترغلیظ و غلیظ صورتم روی اخم

 میکردن؟ دخالت تصمیمات و من زندگی توی داشتن همه امشب چرا

 !نمیدی طالق چرا میگفت که کیان از اون

 !بخوابم کجا من کنه تکلیف تعیین میخواد که خانوم تیام از هم این

 ..بودم شده عصبی

 ..خودم سمت کشیدم رو اششونه و کردم دراز دست

 نکردم توجهی ولی ترسید بود ایدفعهیک خیلی حرکتم چون

 و برم کجا بگی کنی؟که تکلیف تعیین من برای بخوای که هستی حدی در نظرت به_ 

 نرم؟ کجا

 بین که تردیدش پر نگاه از رو این بود ترسیده عصبانیتم و حرص از پر صدای از

 چند این که شهامتی با و نیاورد خودش روی به ولی میفهمیدم بود گردش در هامچشم

 داد رو جوابم بودم دیده ازش اخیر روز

 بفهم.. نیستما همسایه دختر! زنت! زنتم چون کنی چیکار بگم که هستم حدی در بله_ 

 !اینو

 روی پایینو کشیدم بود اششونه روی دستم که همونجوری و زدم حرفش به پوزخندی

 غریدم و خوابوندمش تخت

 تخت روی زن یک عنوان به رو وظایفت پس میکنی رو بودن من زن   ادعای که تو_ 

 منظورمو؟ که میفهمی! کنی دخالت هم دیگه مسائل داخل که بشی حدی در تا بده انجام هم

 ...چرا نمیدونم
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 ..میگرفت آروم اممردونه هایحس تمام لیلی با من

 چرا؟! باشم تیام با خواستم چرا...زدم رو حرف این چرا نمیدونم ولی

 داشت لرزش هم کمی که آرومی صدای با نهایت در و شد هامچشم یخیره یثانیه چند

 داد رو جوابم

 همیشه که من ندادم؟ و بدم انجام رو وظایفم که خواستی نبودم؟ و باشم زن که خواستی_ 

 به رو وظایفش که اون! هستم و بودم زندانی عمارت این توی تو زن عنوان به اینجا

 ! تو خود   خود  ! بودی تو نداد انجام شوهر یک عنوان

 ...موندم اشخیره فهمید ازش میشد راحت رو خواستنم که هاییچشم با

 گردنش تا گونه از رو ریزم هایبوسه کشیدمو تر پایین تنش از رو لباسش جوابی بدون

 ..کشیدم

 میخواست دلم که بود جوری یه.. میخورد تکون انگار قلبم توی چیزی یه بوسه هر با

 ...کنم تجربه رو حس این بیشتر تا ببوسمش بیشتر

 ...نزد پََسم دفعهاین که بودم خوشحال.. شد تر غلیظ تیام آه   رسیدم که اشسینه یقفسه به

 اخم چهارچوبش بین لیلی دیدن و در ای یکدفعه شدن باز با که تر پایین برم میخواستم

 سعی و باالتر کشید رو لباسش کشید که بلندی هین   با تیام و نشست صورتم روی غلیظی

 ...بشینه که کرد

 توانایی که شدم عصبی قدری به واردشدنش اجازه بدون و لیلی اییکدفعه حضور این از

 !داشتم بکشم رو یکی اینکه

 در بغل دیوار به کوبوندمش و گرفتم رو لیلی دست اومدمو پایین تخت روی از سریع

... 
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 کشیدم فریاد بلندی صدای با باشن خواب ممکنه همه اینکه و بودن شب نیمه به توجهبی و

  بشی؟ وارد اجازه بی کردی جرئت چطو هآان؟ کردی؟ بود غلطی چه این_ 

 بشم این از تردیوونه شد باعث که داد رو جوابم تموم پررویی با

 حتی.. بخوابی دیگه کس هیچ با من از غیر نداری حق چون.. عشقتم چون.. زنتم چون_ 

 ... اولت زن اگه

 ...کوبیدم دهنش روی محکمی دست ضرب با و کنه پیدا ادامه جوابیش حاضر نزاشتم

 کشیدم فریاد سرش اشخیره نگاه به توجه بی...بود شده امخیره ناباوری با

 اسطویله اینجا مگه.. تو میای میندازی سرتو گاو مثل زنمی چون میکنی بیجا تو_ 

 احمق؟ یدختره

 عصای صدای در دم بودن اومده هاخدمه از تاچند بودم زده که بلندی هایدفریا صدای از

 و بستم رو در اتاق به برسه بخواد اینکه از قبل اما میرسید گوش به هم بزرگ خانوم

 !کردم قفل

 ..میکردم مشخص رو تکلیفم باید

 بود ام خیره غیضی از پر نگاه و اشک از پر هایچشم با لیلی... دوتاشون سمت برگشتم

 ...خوند ازش میشد که بود چیزی تنها ناباوری که نگاهی با  تیام و

 پایین آوردم کمی رو صدام

 دارید حق هستید من زن   که حاال کردید فکر خودتون؟ با کردید فکر چی تا دو شما_ 

 رفته یادتون چیه؟ جایگاهتون رفته یادتون کنید؟ دخالت من زندگی و من تصمیمات توی

! نیاد در صداتونم و گوشه  یه بتمرگید باید شما کنید؟ درازتر گلیمتون از رو پاتون نباید

 شدید؟ پررو نگفتم هیچی بهتون
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 ...ندادم محل ولی میکوبید در به بزرگ خانوم

 !داشتم بکشم رو تاشون دو اینکه توانایی که بودم عصبی قدری به

 !نبوده کافی براش بود خورده که دهنی تو اون انگار! بده جواب دوباره خواست لیلی

 ..نبود یادمم به دیگه بود بینمون که عشقی اصال لحظات این توی

 ..وبس بود عصبانیت فقط و فقط

 !بود ماسیده دهنش توی حرف من حرکت با که لیلی سمت رفتم

 پشت که آدمایی به توجهبی بازکردنش از بعد و در سمت بردمش و گرفتم رو بازوش

 زدم داد همشون جلوی و بیرون انداختمش اتاق از بودن مونده دهن به انگشت در

 بار فهمیدی؟! تو میای میندازی رو سرت حیوون مثل اجازه بدون باشه آخرت بار_ 

 ! بود آخرت

 با و بود شده جمع خودش توی گوشه یه که تیامی سمت برگشتم بستمو محکم باز رو در

 ..  میکرد نگاهم تعجب و ترس

 ممکن حالت ترینخشن با و تخت روی کردم پرتش سمتش رفتم نبود خودم دست حرکاتم

 ..آوردم بیرون تنش از رو هاشلباس

 ...نبود جلودارم هیچی و بودم شده زخمی ببر یه مثل

 ..کشیدم دراز تخت روی کنارش زدن نفس نفس با

 به کلمه یه حتی میکردم رفتار باهاش ممکن حالت ترین خشن با من که هاییلحظه تمام

 امخیره بود زده یخ کردم حس که هاییچشم با و بیصدا فقط... نگفت اعتراض عنوان

 ...بود شده
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 نگاهینیم حتی بدون..  کرد تن به من به پشت رو هاشلباس و شد بلند تخت روی از

 ...در سمت رفت

 ...بره گذاشتم که رابطه ازم بود برده انرژی انقدر ولی کنم مخالفت خواستم

 

 《 تیام 》

 ...داشتم بغض

 . هامتنهایی حجم بزرگی به بغضی

 ...بود شده تلنبار قلبم روی که هاییغصه تموم   یاندازه به بغضی

 و نمیشد شکسته که بغضی... کنه امخفه و نشه شکسته تا بود بسته کمر قطعا که بغضی

 !میشکست منو

 هایاتاق از یکی وارد بود مونده کم مرگش تا که روحی  و کوفته بدن و تن همون با

 ...شدم پایین یطبقه مهمان  

 ...شدم جمع خودم توی تخت روی

 زناشویی زندگی جزو رو رابطه فقط که عماد حیوانی   خوی این از... بودم خسته

 ...بودم خسته میدونست

 تنها نه گوشم کنار زدنش نفس نفس صدای از.. تنش لمس از.. باهاش رابطه از امشب

 !شدم هم منزجر بلکه نبردم لذت

 !پروندم جا از در صدای که بودم نزدیکی موقع امریخته بهن هایحس فکر توی

 !بست رو در و شد اتاق وارد آب لیوانی با که شدم زنی به خیره و در سمت برگشتم



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 380 

 

 ... گرفت سمتم به رو آبی لیوان.. شدم اشخیره بهت با

 ..خوردم کمی و گرفتم دستش از حرفبی

 صورتم اجزای تک تک از که تعجبی و بهت همون با... نشستن برای داشت تردید

 خالی جای به کردم ای اشاره گرفتمو رو دستش امزده شوک چقدر که بفهمی میتونستی

 ...تخت روی بغلم

 ..نشست تردید با

 اینکه از غیر دارم؟ اشتراکی وجه چه کناریم زن این با من میکردم فکر و بود پایین سرم

 ! مردیم یک زن   دوتامون

 ! بس و بود عماد اشتراکمون وجه تنها

 ..شدم معذب سنگینش نگاه   زیر

 ...شده امسینه یقفسه و گردن یخیره که شدم متوجه و آوردم باال رو سرم

 !شده خیره بود عماد کار که هاییمردگیخون و قرمز رنگ به حتما

 ...ریخت فرو نگاهش توی چیزی یک کردم حس

 !شد قبل از ترسنگین مبغض هم من و لرزید هاشچشم مردمک

 ... کردن بازی به کردم شروع دستم هایانگشت با

 !کرد بیشتر رو ذهنیم ریختگی   بهم صداش لحظه چند از بعد

 سنگین من بغض از داره اون که بغضی کردم حس حتی... بود حسرت از پر صداش

 !تره

 بقیه با برام کردم حس که بودم نشده بالغ هنوز... بود زندگیم توی عماد میاد یادم تا_ 

 کشیک کوچمون سر میومد روز هر که بود نشده سبز هاشلب پشت هنوز! داره فرق
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 اینکه بدون.. بود شده روزمون هر کار... بردارم آب چاه از میرم کی ببینه تا میداد

 یفاصله روز هر دومون هر باشیم زده هم با حرف ایکلمه حتی یا باشیم داشته قراری

 ...میزدیم قدم رو چاه تا کوچمون

 ..میشنیدم رو هاشقدم صدای فقط اوایل

 ..شدیم هم جسورتر شدیم که بزرگتر

 رو دلم میشد ترمردونه داشت که صداش فقط و بود نامفهوم که لبیشزیر هایزمزمه

 ..میلرزوند

 یه از داشت اون و میفهمیدم رو بود رسیده بلوغ به که هاییدخترونه داشتم تازه من

 !میشد مـرد نوجوون،

 و جنگل توی! بود شده پنهونی قرارهامون بودیم شده بزرگ دیگه... گذشت و گذشت

 ..فهمیدیم رو همدیگه هایاسم راز باالخره و میدیدیم رو همدیگر یواشکی

 ..قشنگ خیلی و دور روزهای.. بود قشنگی زهایرو

 رو خبر و ارتباطیم در هم با ما فهمید نامردی کدوم یواشکی قرارهای اون میون نمیدونم

! خبرداغ این برای گرفته هم خوبی خیلی پاداش قطعا و حتما! رسوند آقابزرگت گوش به

 ولی.. بشه بیخیال رو من که زد زخم بهش مدام و پیچوند رو عماد گوش اول آقابزرگت

 !نبود راه نیمه رفیق  ! نبود من گذاشتن تنها مرد   عماد

 ولی بود کرده سخت هم من برای رو زندگی بزرگ آقا... کرد مقاومت میتونست تا

 تموم ها،زبون زخم تموم.. میکردیم تحمل داشتیم هم به نسبت که عشقی با دوتامون

 میزد بهم جنگل میون شب آخر که عماد یخسته لبخند   یه با هافریاد و اخم و هاتهدید

 ...میشد فراموشم
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... تیام نداره هاموقع اون عاشق   عماد   به شباهتی هیچ االن حرص از پر و عصبانی عماد  

 ...نمیشناسمش دیگه.. نمیشناسم رو عماد

 !بگم که نداشتم هیچی..بزنم که نبود حرفی

 !بود من روزهای این حرف تنها سکوت

 !نبود مهم چیزی برام دیگه و میکردم سکوت کس همه و چیهمه برابر در

 هم خوب روزهای میکردم فکر خودم با همچنان و میخواستم رو روزها این گذشتن فقط

 !میرسن راه از باالخره

 ..زدم لیلی به که لبخندی مثل نه دل تَه   از و میشه واقعی هم من لبخند که خوبی روزهای

 ...سرد و روحبی و خشک

 برای حرفی هیچ شده آشنا هابزرگ آدم دنیای با زود خیلی که ایبچه دختر این دید وقتی

 کرد شروع باز نداره گفتن

 نوازشگر همیشه که هاییدست با نمیشه باورم... کرد بلند من روی دست نمیشه باورم_ 

 ! گر  حمایت دنیا آخر تا میکردم فکر که هایی دست.. داد هدیه هاملب به رو خون بود

 !من سکوت و من سکوت هم باز و

 !داشت جواب انتظار من از اگر بود زیادی توقع

 ..کنم داریدل باهاش من داشت انتظار اگر بود زیادی توقع

 ..بودم آرزوهام مرگ عزادار خودم من

 ...عماد یگونهحیوان هاینفس نفس حقارت زیر شدم ل ه احساسات   عزادار

 ...کرد ترک رو اتاق سکوت توی من مثل و شد بلند جا از شد ناامید که من از

 !بود شده عوض هم لیلی امشب
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 ..نکرد نگاهم خشم با که بود شده عوض

 رو من رابطه برای مشترکمون شوهر  چرا که نکرد بازخواستم که بود شده عوض

 !داده ترجیح

 ..زدم پوزخندی

 جوونیت و بچگی عشق.. نباش نگران میگفتم بهش بود نشسته کنارم وقتی کاشکی

 کرده استفاده شدن خالی برای من از فقط عشقت! نگذرونده من کنار رو شبش عاشقانه

 !بس و

 .تو به بده ترجیح رو من که نباش نگران

 !من برای هاشگونهحیوان و توئه برای هاشعاشقانه چون

 عجیب که سیاهی ینقطه به بودم خیره تخت روی زده چمباتمه همچنان شد که صبح

 !بود زندگیم روزهای این سیاهی   شبیه

 !نشد بلند میشد کاشکی

 ...نشد بیدار میشد کاشکی

 رو بودن خواب نقش   این کسی.. نمیکرد بیدارم کسی.. نمیومد دنبالم کسی میشد کاشکی

 !نمیگرفت ازم

 چمباتمه مهمان اتاق   همون توی همیشه از تر غمگین من و میگذشتن هم دنبال روزهام

 ...مینشستم عذا به رو نوجوونیم روزهای مرگ و میزدم

 ..رو لیلی نه و بودم دیده رو عماد نه که بود روزی چند نمیدونم

 بردم دوبار زور به سوگل..موندم همونجا خودمو شخصی خواب اتاق به برنگشتم حتی

 ...کرد تمیزم و حمام
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 ...موندممی باقی گوشه همین گندیده که بود خودم به اگر

 ..نمیخواست هیچی دیگه دلم

 ...کنه خوشحالم نمیتونست هم کنه عاشقم رو عماد که ایمعجزه حتی

 نفرت شب اون از بعد که قفسی.. بشم آزاد قفس این از میخواست دلم فقط روزها این

 !بود کرده ممنوع عمارت از رو لیلی و من خروج عماد انگیز

 خودش فقط رو بکنه رو کار این که بود کرده قانع رو خودش برهانی و دلیل چه با

 ! خودش و میدونست

 قائل ارزش وجودم برای که جایی برم بود ساخته برام که قفسی این از میخواست دلم

 ..بشن

 قائل ارزش باشه ایحرفه و هنر یادگیری وقف میتونست که نوجوونیم روزهای برای

 ..باشن

 ...شدم باغ یخیره اتاق یهپنجر از دوباره کشیدمو دردی از پر آه

 هدیه هاملب به لبخند دیدنش دیگه و نبود قبل طراوت به انگار هم باغ حتی روزها این

 ...نمیکرد

 روزها این میکرد سعی عجیب که سوگل هم باز.. سمت اون به برگشتم در صدای با

 رو حالم کمی نمیتونست هاممگیبچههمبازی حتی که روزهایی این... باشه همدم برام

 ..کنه خوب

 .. بزاره تنهام باز بخوام ازش و بزنه رو حرفش تا موندم بهش خیره همینجوری

 بود ترس و استرس از پر صداش باراین اما

 ..جان تیام.. تیام_ 
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 ..کردم نگاهش سوالی

 محکم رو در و داخل اومد دوباره و انداخت بیرون نگاهی و کرد باز رو در استرس با

 ..بست

 زد لب آهسته و ایستاد کنارم

 !برات دارم پیغام خان کیان از_ 

 !موندم اشخیره تعجب با و شد درشت هامچشم که نکشید ایثانیه به

 داشت؟ خبر من برای کیان؟ از

 کیااان؟؟؟

 داد ادامه آهسته گوشم زیر دید که رو تعجبم و بهت

 خیلی خیلی و داره حرف باهات بگمت گفت.. منتظرته پایین ده یقلعه دیوار   پشت گفته_ 

 !مهمه

 .. برو میگفت حسی یک هم برم که ترسیدممی هم

 داد ادامه دید که رو تردیدم سوگل

 .مهمه خیلی داشتن تاکید خان کیان_ 

 ...رفتم بیرون اتاق از ایسرسری شدن   آماده از بعد شدمو بلند جا از سریع حرف این با

 ...بیرون رفتم بود اشگوشه یه که بریدگی از و کردم تند پا باغ آخر دیوار سمت به

 ..کردم تازه نفسی و دیوار به چسبیدم گذاشتم بیرون عمارت باغ یمحوطه از رو پام تا

 ...بود استرس پر چقدر

 دیوار به رسوندم رو خودم ممکن حالت   ترینسریع با و بودم بسته رو هامچشم فقط

 ..پشتی
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 !کنم حفظ رو آرامشم میکردم سعی ولی داشتم استرس

 !نداشتم کم سکته مرز تا چیزی رسیدم پایین ده یقلعه دیوار به وقتی

 گوش به خبر و ببینتم کسی اینکه ترس و داشتم شدیدی خیلی خیلی اضطراب واقعا واقعا

 !برسه عماد

 !میشدم هستم که اینی از تر بدبخت من و میرسید عماد گوش به خبر که اگر من بر وای

 !ایکالسکله داخل کردن پرتم سرعت همون به و شد کشیده دستم که بودم فکرا این توی

 ..موندم خیره بود گرفته رو دستم هم هنوز که کیان به شده درشت هایچشم با

 !دادیم سکته پسر؟ چی یعنی کارا این_ 

  خوبی؟_ 

 ..برگردونم معمولی حالت به رو هامنفس ریتم کردم سعی ندادمو جواب رو سوالش

 پرسیدم ازش افتاد راه که کالسکه

 کیان؟ میریم کجا_ 

 !نبینتمون کسی و بزنم حرف باهات کالم دو بشه که جایی یک_ 

 انداختم باال ابرویی

 عماد؟ به نرسه خبر مطمئنن؟ که آدمات_ 

 ..راحت خیالت_ 

 ..موندم منتظر و دادم تکون رو سرم

 ..بودم اومده اینکه برای چیه دلیلم نمیدونستم هم خودم

 وادارم و بود گفته که جایی میکشوند منو که بود حسی یه ولی نداشتم کیان با صنمی من

 !بریم قراره کجا ببینم بمونم منتظر آرامش با و بشینم روش به رو که میکرد



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 387 

 

 ..شد متوقف کالسکه ایناگهانی تکون با

 ..بشم پیاده که زد اشاره و انداخت بیرون به نگاهی کیان

 ایستاده بود شده پناهم بار اولین برای کیان که ایکلبه همون روبروی و بودیم جنگل وسط

 ...بودیم

 مادر من موقع اون اومد یادم تا اما.. زدم لبخندی داشتم که هاییترس و شب اون یاد به

 ...گرفت بدجوری دلم... گرفت دلم بودم مونده ناکام حاال و بودم

 تزریق هامگر توی رو زندگی به امید که باشم داشته ایبچه و باشم مادر االن میتونستم

 ...کنه

 ! زندگی به امیدی نه بود مونده ایبچه دیگه نه که افسوس و افسوس ولی

 ..زدم پَس رو هامحسرت و رفتم سمتش به بود ایستاده منتظر کلبه در دم که کیان دیدن با

 پرسید و نشست خاموش یشومینه کنار ای صندلی روی

 خوبی؟_ 

 که مطلبی اصل... مطلب اصل سر بره خودش موندم منتظر و... دادم تکون رو سرم

 ..بودم کشونده اینجا تا و بیام بیرون عمارت از اونجوری بود کرده وادار رو من

 پرسید و کرد صاف رو صداش

  تیام؟ نمیره پیش درست عماد با زندگیت_ 

 نمیره؟ پیش درست.. باال پرید ابروهام

 به برسه چه! نمیره پیش اصال عماد با زندگیم گفت میشد.. نشست لبم روی پوزخندی

 !درست

 چطور؟_  شد ریز هامچشم
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 داد سوال با رو سوالم جواب

 ؟...  یا هستی راضی باهاش زندگیت از_ 

 نشست صورتم روی واضحی اخم

 کیان؟ هاسوال این با برسی میخوای چی به_ 

 ..زد قدمی و شد بلند جاش از

 کرده بندی جمع رو فکرهاش که بود مشخص صندلی روی نشست که دوباره

 .بزن حرف و کن اعتماد بهم! هستم زندگیتون جریان در بیش و کم من تیام_ 

 نداده یاد بهم میکشیدم زجر مشترک زندگی این توی و میکرد اذیتم عماد که هم هرچقدر

 از و نبود غریبه دیگه کیان شاید! غریبه مردی پیش هم اون.. کنم گله شوهرم از بودن

 حرفی بخوام که نمیداد اجازه نداشت من با نسبتی که همین ولی بود آشناتر هم آشنا

 ...بزنم

 ..بزنم جار رو خصوصیم مسائل بودن نداده یاد بهم

 ! ده فعلی   خان   به میشد مربوط اشقضیه طرف یک که ایخصوصی مسائل

 ..نبود ایچاره ولی بدم قرار مخاطبم رو کیان لحن این با نمیخواست دلم اینکه با

 ..میکشید سرک من زندگی   توی باید که چیزی اون از بیشتر داشت

 ..بدم جواب رو هاسوال این نمیبینم دلیلی_ 

 ..فهمید میشد میکشید که عمیقی های نفس از رو این و شده کالفه بود مشخص

 ..کنم کاری برات بتونم تا بزن حرف.. توئه به کمک قصدم فقط من تیام_ 

 دادم جواب سرتقی با و باال پرید ابروهام

 دارم؟ نیاز کمک به من گفته بهت کی وقت اون_ 
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 فرار قایمکی چرا شدی؟ زندانی عمارت اون توی چرا پس نداری نیاز کمک به اگه_ 

 اگه ندارن برق دیگه که هاییچشم این.. میشی ترآب داری روز به روز چرا کردی؟

 چیکار زندگیت و خودت با داری درخشن؟نمی گذشته مثل چرا پس نمیخوان کمک

  تیام؟ میکنی

 کوبید صورتم توی فریاد با تقریبا رو آخرش هایجمله و بود شده عصبانی

 تیــــام؟ میکنی چیکـــــار خودت با داری_ 

 ...موندم اشخیره تعجب با من و بود افتاده نفس نفس به بلندش فریاد از

 توی کوبید رحمانهبی که حقیقتی و بود تامل قابل زندگیم و من برای تالشش همه این

 !تر تامل قابل صورتم

 میکردم؟ حفاظت زندگی کدوم از داشتم من

 نبود؟ زندگی که ایزندگی از

 یسایه از غیر من؟ برای شوهر از غیر میگرفت لقب هرچیزی که عمادی عماد؟ از

 من؟ برای سر

 ..بود کیان با حق

 میکردم؟ چیکار زندگیم و خودم با داشتم من

 میگذشتم؟ خودم از کی خاطر به داشتم

 دادم تن عماد آرامش خاطر به.. زندگیم وسط آوردم رو لیلی عماد، خوشحالی خاطر به

 برای کسی چه میکرد؟ گذشتگی خود از من خاطر به کسی چه پس.. هاشخواسته به

 میکرد؟ تالش من آرامش و شادی
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 به لحظه که هاییحماقت موندم من و رفت بیرون کلبه از فکرم توی عمیق دید که کیان

 !میشد کوبیده صورتم توی بیشتر لحظه

 واقعا احمقی؟ کدوم آوردم؟ من که میاورد هوو خودش سر دستی دستی احمقی کدوم آخه

 ..بودم بچه من که

 .. بود احساسم روی از باشه منطقم و عقل روی از اینکه جای به تصمیماتم و بودم بچه

 ..نداشت ارزشی برام دیگه که احساسی

 !نداشتم ارزشی عماد برای من که شرایط این توی حداقل

 برام آقابزرگ که کوفتی زندگی   این به میکردم فکر و بودم گرفته هامدست با رو سرم

 ! بود ساخته

 !!!بس و بود بزرگ آقا فقط و فقط داشتم که هاییبدبختی این تمام مقصر

 ..دوختم بهش رو نگاهم شد وارد که کیان و کلبه در صدای با

 گفت و کرد صاف رو صداش .بود شده ترآروم

 !کردم بلند رو صدام ببخشید -

 !نداره اشکالی -

 پرسید ایجدی لحن با

 هایخودخواهی پاسوز   میخوای ؟ بدی ادامه همینجوری میخوای تیام؟ چیه برنامت_ 

 همیشه؟ باشی خوشحال که جوری ،بسازی رو زندگیت یا بشی؟ عماد

 زدم پوزخندی

  مونده؟ ایزندگی نظرت به_ 

 زد زانو پاهام جلوی و نزدیکتر اومد
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 !نشده هم سالت ۱۴ هنوز حتی تو سالته؟ چند مگه تو.. تیام نکن رو اینکار خودت با_ 

 هایخودخواهی بدون بسازی خوب زندگی یه بتونی اینکه برای داری وقت کلی تو

 !کنی تالش براش و بخوای! بخوای خودت اگه فقط! عماد نام به شخصی

 شدم هاشچشم یخیره

 از باید چجوری من! نمیشه عملی ولی..  هستش شدنی و قشنگ حرف حد در ها این_ 

 ! نمیده طالقم اون بشم؟ خالص عماد دست

 !کرد بدترش زد که حرفی و نداد بهم خوبی حس نافذش نگاه

 !بدم فراریت ایران از میتونم! فرار_ 

 شدم بلند جا از عصبی من دفعه این

  سرت؟ به زده کیان؟ سرت به زده_ 

 انداخت باال ای شونه و شد بلند من از تبعیت به

 خارج میری راحت! بدم فراریت میتونم من ولی نمیده که طالقت! نیست ایدیگه راه_ 

 !بسازی زندگیتو میکنی شروع اول از و کشور این از

 ...کوبیدن در به نفر چند انگار بدم جواب خواستم تا

 ..شدم قایم کیان پشت ترس از

 ..بود وحشتناکی خیلی صدای

 !آوردن هجوم داخلش نفر چند و شکست کلبه در بعدی یضربه با

 دادم تشخیص رو حسین آدما اون بین از و بیرون آوردم کیان بازوی کنار از رو سرم

 !برنگشت هامریه به دیگه نفس و
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 و روستا امور داخل و میومد حساب به عماد راست دست که کسی.. بود حسین

 !میکرد کمک حسابی کشاورزها

 اینجا؟ حسین میدیدم؟ چی حاال و

 ...میلرزید زانوهام

 ..دادم تکیه کیان به نیوفتم اینکه برای

 زدم لب و چسبوندم کمرش به رو سرم

 .شدم بدبخت.. کیان شدم بدبخت_ 

 ..نیاد یادم دوباره وقت هیچ هاصحنه اون میخواد دلم

 یک مثل و بیرون کشید کیان پشت از رو من حسین ممکن شکل بدترین با که ایصحنه

 !زمین روی انداخت عماد پاهای جلوی و بیرون برد کلبه از بدکاره

 یادم رو میکشید نفس زور به انگار که عماد عصبانیت از سرخ صورت نمیخواد دلم

 !بیاد

 !کشیدم نفس چجوری نمیاد یادم حتی رو عمارت تا کلبه یفاصله

 !گذروندم چجوری!کردم طی چجوری

 ..خوردم عماد از که ایسیلی... وای

 ...نکشید فریاد.. نزد حرف

 ...خوابوند گوشم زیر محکم یکشیده یک و شد خم فقط.. نگفت بیراه و بد

 !میکشید سوت چیزی گوشم توی انگار عمارت تا که بود محکم دستش ضرب انقدر

 ...گرفتم باال رو سرم بزرگ خانوم ورود و در شدن باز با

 ...انداخت جلوم زمین روی رو دهنش آب و ایستاد جلوم دقیقا اومد
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 ..شدم ترشوکه...شدم شوکه... بودم شوکه

 یلکه فقط تو! تیام رو خاندان آبروی کردی دارلکه! ندارم تیام اسم به اینوه دیگه_ 

 !ننگی

 تونستی؟ دیگه مرد یه با چجوری

 منتظر! تیام کردی اضافه غلط! بودی هم خان عروس!  زادهخان و بودی خان ینوه 

 به وای... حالت به وای.. عماد با مجازاتت و نمیکنم دفاعی هیچ من چون باش عواقبش

 ...حالت به وای! سر یخیره دختره حالت

 میگفت لب زیر رفتن بیرون حین.. بره که کرد رو پشتش

 به تهمت من و بوده هرز خودم ینوه که من به وای! میپره هرز لیلی میکردم فکر_ 

 !میزدم دیگه یکی

 ...حقارت... حقارت... حقارت

 !کنه توصیف میتونست شوم روز اون توی رو من حال که بود ایکلمه تنها حقارت

 !نشدم دیگه قبل تیام   من رفت که بزرگ خانوم

 !میاوردم تاب رو عماد سیلی   شاید

 ...میاوردم تاب رو عمارت یخدمه و عماد هایهمراه تحقیر   از پر هاینگاه شاید

 ...شکوندم بدجور بزرگ خانوم هایحرف ولی

 ..زد زخم جور بد مادربزرگم هایحرف

 ...گذشت توجهبی قلبم هایشیشه خورده کنار از و گفت جور بد

 ...بزنم حرفی من نداد اجازه حتی

 !کنم دفاع خودم از و بدم توضیحی من نداد اجازه حتی
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 !نبود عادالنه زندگی این

 !میزدن دم ازش همه که نبود عدالتی این

 عادالنه من زندگی توی بدبختی و مشکل همه این باشه داشته وجود خدایی واقعا اگر

 ...نبود

 !میشد ترسنگین و سنگین لعنتی بغض این و.. بودم کرده شک عدالتش به

 ..بودم نریخته اشک هم قطره یک شوم روز   این... امروز های ساعت تمام

 اتاق این توی حقیرانه اینجوری رو من تهمتی چه با نمیشد باورم و بودم زده بهت بیشتر

 !انداختن

 بلد رو کردنش درست فقط بچه از که مادری و پدر از بودم ناراحت همه از بیشتر و

 !بشه بزرگ خودش تا خدا امون   به میکردن ول رو بچه اون عمال بعد و بودن

 مادری نه و بشه نگرانم که داشتم پدری نه که بودم شده درست یبچه یک ینمونه من و

 ! تاببی دخترش تک دیدن برای که

 !بودن نیاورده هم نون لقمه یه حتی من برای و بود گذشته روز دو

 تشنگی از نبود اتاق داخل آب پارچ اگر شاید! بود گرسنگی درد نداشتم که دردی تنها و

 !میکردم تسلیم آفرینجان به جان

 !کنم دفاع خودم از چجوری که میکردم فکر روز دو این تمام  

 ...نکردم گناهی من که کنم ثابت چجوری و بگم؟ چی اینکه

 !ننداختم کیان به هم منظوری با نگاه   حتی من باالسرمونه که خدایی همون خداوندی به

 !شد تازه دلم داغ   و کیان گفتم... آخ

 کردم؟ چیکار دقیقا زندگیم با
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 شدم؟ همراهش و کردم گوش حرفش به چرا

 توبیخ رو خودم میشد رد حد ش از مقدار یه کیان سمت به فکرم وقتی حتی که من

 !میکردم

 !میکنن بیچاره دارن رو من تهمتی چه با ببین حاال

 ...نیست دوتا یکی دردم که من از آخ

 ... من از آخ

 حالت ترین آهسته با که دری و اتاق توی لیلی حضور و چرخید قفل توی که کلیدی

 !بنشینم جام سر تعجب با و بشم خارج خوابیده حالت از تا شد باعث شد بسته ممکن

 ...گذاشت هامدست بین رو ایبقچه و رسوند نزدیکم رو خودش سریع

 ..بقچه توی پیچیدم دزدیدم آشپزخونه از پنیر و نون ذره یه_ 

 پرسیدم ایگرفته صدای با

 میکنی؟ رو کاراین چرا_ 

 شد هامچشم یخیره

 درسته؟ نداشتی رابطه کیان با تو نه؟ میکنن اشتباه_ 

 !شد کوبیده صورتم توی حسرت موج موج ایلحظه برای

 !نداشتن اعتماد بهم بود من َهووی که لیلی یاندازه که هایی خونهم برای حسرت

 زدم لب حسرت با

 هوم؟ کنم؟ خیانت چجوری. .داشتم دوست رو عماد من میدونی من از بهتر که تو_ 

 داد تکون تفهیم با رو سرش

 . جاش سر بزارم نشده بیدار تا برداشتم عماد جیب از رو کلید.. میرم دیگه من_ 
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 آورده برام که نونی لقمه چند خوردن از بعد و کردم اشبدرقه نگاه با بشه خارج در از تا

 !زدم ُزل اتاق این سکوت   به دوباره بود

 تنم به  رو مو فریادی و داد صدای که بود گذشته لیلی حضور از ساعت چند نمیدونم

 !کرد سیخ

 ..بشنوم بهتر تا چسبوندم در به رو خودم شدمو بلند جا از سریع

 میزد نعره که بود عماد صدای

 .. غیرتبی داشتم اعتماد بهت من؟ عمارت بیای شده روت چطور ناموسبی_ 

 شد تموم نگفته کیان فریاد با اشجمله یبقیه

 توئه عاشق   که بیچارت زن   اون به نداری اعتماد من به! احمق میکنی اشتباه داری_ 

 ..باش داشته اعتماد شرفهبی

 ..کردم کز اتاق یگوشه و کنار کشیدم رو خودم تفاوتبی شنیدم که رو دعوا موضوع

 !شده چی و میشه چی نبود مهم برام دیگه

 ..شدم تفاوتبی

 ! عماد خود از غیر فهمیدن همه که عشقی به زدم پوزخند و

 !نداره هم اهمیتی چندان دیگه االن البته

 ...احساسی نه و مونده باقی تیامی دیگه نه چون

 ..نشنوم رو فریادها و داد که بودم گرفته رو هامگوش

 ..داشتم تهوع حالت

 !نمیکرد راحتم نمیومد باال تا و بود کرده گیر گلوم توی لقمه چند اون انگار

 !بود شده ترداغون حتی کیان حضور خاطر به اعصابم
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 !ببینه رو حقارت همه این نمیخواستم

 ..ببینه رو بیچاره تیام   نمیخواستم

 !ببینه زجر طرف هر از تا بود اومده دنیا به فقط انگار که تیامی

 !من االن   وضعیت شد کیان به اعتماد بهای   البته

 !میکردم اعتماد بهش نباید.. میرفتم باهاش نباید

 !رفت باد به بهش اعتماد با آبروم باراین ولی بود کرده کمک بهم جا همه کیان

 عماد اینکه قبل و در توی چرخید کلید دوباره که بود نشده تموم حسرتم از پر آه هنوز

 شنیدم رو فریادش بده نشون رو خودش نصفی و روز ۲ از بعد باالخره

 

 هرزه نگرفت دختر من برای بزرگ آقا! زندگیم توی آوردم پتیاره .که نگرفتم زن_ 

 !گرفت

 ... میشد تکرار ذهنم توی که بود هاییکلمه"  هرزه"  و"  پتیاره" 

 مغزت شدن متالشی جای به و میگیرن هدف رو مغزت گلوله یک از بهتر هاکلمه گاهی

 ..میکنن متالشی رو احساست.. 

 ..شد نمایان در چهارچوب توی که عماد قامت

 ..نلرزوند رو دلم بار این

 !شد خیره بهش نفرت از پر نگاهم 

 !سوزوند رو من جوونی   یریشه مرد این

 ! برد یغما به رو من احساس مرد این

 ...بود نامرد عجیب مرد این
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 ...سمتم اومد مهابابی

 ..کرد بلندم زمین از موهام با و پیچید موهام دور دستشو

 ..کشیدم بلندی جیغ  

 ..بود گرفته درد موهام کشیدن این از سرم هایمویرگ تمام

 کشون و برد بیرون اتاق از بود شده پیچیده دستش توی که موهایی همون با رو من

 ..عمارت سالن وسط کرد پرتم کشون

ه هایسفید ریش یهمه  ..بودن جمع د 

 گفت سالن توی بودن اومده که جمعیتی به رو و سالن وسط کرد پرتم

 ده این بزرگ   که شما! کرده اضافی غلط   داشته شوهر!  کرده خیانت هرزه زن   این_ 

 آقا این تازه کنم؟ چیکار من بگید هستید

 

 ادامه و زد بود شده سرخ عصبانیت از و بود ایستاده ما قدمی دو که کیان به ای اشاره

 داد

 توی اومده وقت اون زده گول رو ده خان   عروس رو من زن  ! میکنه دفاع ازش اومده_ 

 ! میکنه هم قلدری من روی

 ..شد بلند جمعیت یهمهمه جاش به.. بگیره نفسی تا شد ساکت عماد

 کنه؟ دفاع من از که بود کجا بود؟ کجا بابام لحظات این توی.. بستم رو هامچشم

 میکرد؟ دفاع اصال

 میکرد؟ باور رو دخترش اصال

 بود؟ کجا بابام
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 نبودم؟ دخترش من مگه خدایا

 نبودم؟ تنش یپاره من مگه

 نمیومد؟ چرا ؟ چرا

 نمیداد؟ پایان چرا رو من تحقیر همه این

 ..بشم بلند میخواستم من

 ..کنم دفاع حقم از و بزنم فریاد.. بزنم فریاد و بشم بلند

 صدای با و بشم بلند میخواستم اگر میدیدن هرزه یک چشم به رو من که جماعت این ولی

 !بهم میچسبوندن بودن بد انگ  بدتر بزنم حرف بلند

 کوته و بیندهن چقدر که بودم فهمیده مبچگی تموم با حتی منم میدیدم که جماعتی این

 !هستن فکر

 ..بود باال کار این ریسک همین برای

 !میشد بدتر خودم برای

 ..عمارت هایستون به انداخت لرزه فریادش صدای و نشد ساکت دوباره کیان

 غریدمی حنجره عماد از بیشتر حتی

 برگ از! نکرده خبطی هیچ واحد و احد خدای به! گناههبی زن این پیغمبر به پیر به_ 

 ...تهمته همش هااین.. ترهکپا گل

 ..بود آورده کم نفس

 گفت پررویی با و کرد استفاده کیان ایدقیقه چند سکوت از حسین

 خبط خودش این! بوده جنگل وسطای کلبه توی نامحرم مرد یک با تنها گناهه؟بی_ 

 ! میشه حساب
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 زد داد حسین حرفای بند   پشت شد شیر دوباره عماد

زای_   هشت بلکه تا چهار نه شاهدم کرده خیانت!  سنگسار   فقط و فقط دریده زن   این س 

 !نمیمونه دیگه حرفی... موجوده تا

 ..سنگسار... سنگسار... سنگسار

 سنگسار باشن بدکاره و بلغزه پاهاشون که شوهرداری هایزن میگفت بزرگ خانوم

 !میکنن

  بزرگ؟ خانوم چجوری پرسیدم

 اهالی تمام بعد.. بیرونه خاک از سرش فقط و میکنن خاک توی گردن تا رو بدکاره زن

 !میندازن سنگ طرفش به

 وقت یک که بشه هازن یبقیه برای عبرت درس هم ببینه رو زشتش اعمال جزای هم تا

 !نره خطا پاهاشون

 کنن؟ سنگسار رو من میخواستن یعنی..  یعنی

 بود؟ لغزیده پام من مگه ولی

 بودم؟ بدکاره من مگه

 بودم؟ کرده فکر حتی ایدیگه مرد به عماد از غیر من مگه

 !بس و  بود َمردَم داشتن   دوست گناهم تنها که من

 ...گرفتن رو جلوش مرد تا چند ولی عماد سمت بره تا میکرد تقال کیان

..  خودتی فکر به فقط که کثیفی نادون   یک تو!  عماد معنایی تمام به عوضی یه تو_ 

 ...تو
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 و کنه آزاد رو خودش تا میکرد تقال مدام و بزنه حرف نمیتونست حرص زور از کیان

 ..برسونه عماد به رو خودش

 ..شدم نگران اون برای خودم از بیشتر

 صورت این و شده قلمبه اششقیقه و گردن هایگر و میزنه فریاد داره که شدتی این با

 نکنه؟ سکته قرمز

 ..بود شده غلغله عمارت داخل

 !میزدن جیغ سنگسار اسم شنیدن با هازن و کیان و عماد درگیر دهامر

 هایصحنه وحشت با و بودم شده جمع خودم توی وسط اون جریان این متهم   تنها من و

 ...میگذروندم نظر از رو مقابلم

ه اهالی بیشتر که بود نشده دقیقه چند هنوز  ..بودن شده جمع باغ توی د 

 همه که هست مهم قدری به آقابزرگ ینوه و خان عروس سنگسار خبر.. معلومه خب

 !عمارت برسونن رو خودشون

 ..بودم شوکه هم من که افتاد اتفاق ایدفعهیک چی همه قدری به

 دیوونه داشتم.. نشنوم صدایی تا هامشگو روی گذاشتم رو هامدست جمعیت میون

 ...میشدم

 ..میدید سیاهی هامچشم و میرفت گیج سرم

 ...افتادم زمین روی و شد حس بی بدنم که شدچی نفهمیدم

 ..کردم بازچشم موهام روی نوازشی حس با

 !بودم خودم اتاق داخل
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 نموری و کوچک اتاق توی شدم محروم ازش کلبه وسط اتفاق از بعد که اتاقی همون

 !شدم زندانی

 ...شدم بابا یخیره تعجب با

 کنم؟ باز حساب بودنش روی بود؟میتونستم اومده بابا بود؟یعنی اومده باالخره

 کنه؟ حمایت رو دخترش تنها بود اومده یعنی

 ...نمیشد باورم...نمیشد باورم

 دخترش تک از تا بود اومده حاال... نشستمی ماجرا گود از بیرون همیشه که پدرم

 کنه؟ مواظبت

 ..برداشت موهام روی از رو دستش سریع کردم باز چشم دید تا

 شد هامچشم یخیره

 بخوان بچسبونن؟ خیانت انگ بهش که شده بزرگ انقدر من کوچولوی دختر_ 

 کنن؟ سنگسارش

 ...شد خم کمرش که دیدم... شد تیره نگاهش که دیدم سنگسار یکلمه گفتن با

 ..بودن کرده دار لکه رو دخترش تنها دامن و بود پدر نبود که هرچی! بود پدر

 ..نبود چیزی کم

 بارم درشت حرف بزرگ خانوم مثل حتی و  کنارم نشسته آروم انقدر االن اینکه و

 !خیلیه خودش نمیکنه

 ...داره اعتماد بهم یعنی این

 ..خورد تکون قلبم توی چیزی یک

 .. بود خوبی حس
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 !بود نکرده باور رو کثیف عماد   اون حرف   و.. بود کنارم بابام

 ...عالی! بود عالی بود کنارم بابا که همین

 کردم باز لب از لب

 اشبچه که.. میشه مادر که.. میشه همسر که بابا شده بزرگ انقدر دخترکوچولوتون_ 

 ... میشه دارداغ نیومده دنیا به

 گذشت؟ زود چقدر میکردم بپر بپر باغ توی که روزهایی بابا؟ میبینید

 هاییشدنبزرگ این از بیشتر.. بزنم حرف بیشتر میخواست دلم بود اومده بابا که حاال

 ..بگم نداشت ایزیبایی هیچ که

 ..بستم دهن ولی

 !بشه خسته هامپرحرفی از ترسیدممی

 !بشه خسته من از پدرم که میترسیدم من ولی بود انگیزغم خیلی

 !شد نمایان بیشتر ابروهاش بین ریز اخم ولی میدیدم صورتش توی رو لبخند رد  

 ؟ کرد اذیتت خیلی عماد_ 

 پرسید؟می رو سوال این دارید دیر کمی نمیکنید فکر_ 

 ..بندازم تیکه نمیخواستم..بزنم کنایه نمیخواستم

 پر میکرد طلب رو مادرم و پدر بودن که هایینبودن یاندازه به دلم.. بود پر دلم ولی

 !بود

 !بود دیر واقعا حاال و

 برای توانی دیگه که بود شده شکسته قدری به و بود دیده ضربه قدری به روحم که حاال

 ... بود ارزشبی واقعا سوال این نداشت ادامه
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 !شد پیر زود..شد بزرگ زود که بودم ایبچه من

 عادت حیض و بلوغ و هورمونیش تغییرات اولین به هنوز که بودم ایبچه دختر من

 !گردنش به زناشویی وظایف و شد همسر نکرده

 ..بود دیر میگم همین برای

 ...دیر خیلی

 !شد پررنگ بابا اخم

 که کردی متهم رو من کردی؟ چیکار تو و گفتم بهت چی طالق برای رفته یادت_ 

 !کنم استفاده خان جایگاه به رسیدن برای تو از میخوام

 !خواستم صالحتو فقط من نفهمیدی هنوز که تویی این

 !نشد ولی نزنم پوزخند میخواستم

 مشترکم زندگی های کسری و کم از و میکشید سرم روی محبتی دست باید که هاییزمان

 میگفت؟ طالقم از بعد.. نبود میپرسید

 داد ادامه خودش ندادم که جوابی

 رو داده ربط بهت عماد که خبطی تو که میدونم..! زدن حرف باهام پدرش و کیان_ 

 پناه پشتش و بودی کلبه توی کیان با تنها چون! سخته هم کردنش ثابت ولی.. نکردی

 !نزدیک یفاصله با هم اون گرفتی

 ..سخته اثباتش همین برای

 !میشناسمشون خوب چون حجته من برای پدرش و کیان حرف

 ..بیاد میون به هم باز سنگسار حرف نمیزارم بتونم که جاییاون تا
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 میبردنت عمارت به نرسیده هنوز قطعا آقابزرگ ینوه و نبودی من دختر تو اگر که

 !میکردن تموم رو کار و شهر میدون وسط

 ..کیان

 ریخته رو برنامش عماد که جهنمی این از من اینکه برای رو تالشش یهمه اشتد کیان

 باشه؟ مـــــرد میتونست چقدر کیان که بدم مونده من و میکرد بشم راحت بود

 بده؟ خرج به انسانیت میتونست چقدر

 ..بود کمک همیشه بود یادم تا

 !میشد ناجی داشتم که مشکالتی تمام توی

 !نداشت بدی نیت هم باز اما...  شدم کباب من ولی کنه ثواب اومد آخری این درسته

 .. بده نجات دیوصفت عماد   اون دست از رو من میخواست

  تیام؟ میگم چی میشنوی_ 

 دادم تکون رو سرم بابا صدای با

 ..هست حواسم بله_ 

 ببینتت وضع این با مادرت.. بزن صورتت به دستی و کن عوض رو لباست پاشو_ 

 !البُد میکنه غش

 ..کرد توصیف نمیشه رو مادر آغوش  

 مادری مادر اون که هم هرچقدر! نباشه اشبچه به حواسش مادر اون که هم هرچقدر

 !نداره آغوشی هیچ که داره بویی آغوشش هم باز ولی باشه نکرده

 ..نداره ایشونه هیچ که داره امنیتی

 !نداره دنیا جایهیچ که داره آرامشی و



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 406 

 

 نوازش رو موهام و بود مامان پاهای روی سرم که بود کی دقیقا بار آخرین نمیدونم

 ..میکرد

 ..میگفت الالیی برام و میکرد نوازش رو موهام

 ..دور هایسال یساله ۵ تیام   بودم شده انگار

 ..میکرد لوس مادرش برای رو خودش که

 !نمیبرد خوابش مادرش هایدست نوازش بدون که تیامی

 یاد با ولی مامان حضور از بودم سرمست حسابی بودم رفته فرو عمیقی یخلسه توی

 ..شد کمرنگ خوب حس اون ظهر از بعد اتفاقات

 بخوان واقعا.. واقعا اگه چی؟ بگذره سنگسار از که کنه راضی رو عماد نتونه بابا اگه

 چی؟ میپوشونه رو گردنم تا فقط که گودالی توی بزارن زنده زنده رو من که بخوان.. که

 چی؟ کنن پرتاب صورتم و سر طرف به سنگ بخوان اگه

 ..خوابیدم ترس با مادرم بغل توی شب اون

 ... لرزیدم خودم به سنگسار به فکر با بارها صبح تا

 ..نکردم کاری من که میدونی خودت خدایا

 ..مپاک من که میدونی خوب خودت

 ..بوده شوهرم فقط بوده من با.. بوسیده رو من..  زده دست من به که مردی تنها

 ..حالل و شرعی

 خودت خدایا..برم دنیا این از آبرویی بی با نزار...بمونه باقی ننگ یلکه این نزار پس

 !کن کمکم

 ..شدم رو به رو مامان خالی جای با شدم بیدار خواب از که صبح
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 ..کردم باز رو اتاق در احتیاط با و انداختم باال ایشونه

 شنیدم رو بابا صدای میگذشتم که عماد کار اتاق کنار از

 به! نکرد بزرگت اینجوری پدرم عماد؟ بشی خودخواه و پست انقدر کردی وقت کی_ 

 !نکرد بزرگت اینجوری که وهللا

 بود غیظ از پر صداش ولی دیدمنمی رو عماد

 سر رو شما حرص بزرگ آقا و بودی گذرونیت خوش دنبال شما که هاییوقت همون_ 

 میبودی باید شما که هاموقع همون! شدم اینجوری من هاموقع همون! میکرد خالی من

 !نبودی و

 داد رو جوابش داغه چقدر زیرزیرکی بود مشخص که صدایی با بابام

 هم اعتراض که تیام! رسیدی هم لیلی به حتی که تو چیه؟ برای کینه همه این عماد_ 

 بابای هایرگ تو که خونی! خونتههم اون باشی؟ دلسنگ انقدر میتونی چطوری.. نکرد

 چطور.. خونیدهم.. دارید تیامم و تو رو خون همون.. هست منم هایگر توی بوده تو

 و نیست خیانت آدم   معصوم طفل میدونی خوب هم خودت کنی؟ بازی آبروش با میتونی

 ! رو ماجرا کن تموم پس! تهمته همش

 ..جانعمو نمیکنم تموم_ 

 !کرد اضافه تمسخر با رو عمو کردم حس

 خان همیشه برای یا گفتم که طورهمون! میده پس رو شما بودن   دختر تقاص داره تیام_ 

 اینکه یا کنید زندگی اینجا از دور جایی یک میرید و میکنید فراموش رو ده بودن  

 !میشه سنگسار آبرویی بی با دخترتون

 ..شماست دست دخترتون زندگی! داره ربط شما تصمیم به چی همه میبینید؟
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 ..ایستادم شدهشوک

 تا.. کنه محکم ده داخل رو خودش پای جای تا میکرد استفاده من از داشت نمیشد باورم

 بازی جهتبی من آبروی با نمیشد باورم... کنه باز خودش سر از همیشه برای رو بابا

 شرفبی و پست چقدر مرد یک!بخوابه طمعش فطرتش پست خود  ..  خودش تا کرد

 خدایا؟

 ..کنم فکر این از بیشتر نزاشت بابا خشم از پر شد؟صدای اینجوری کی عماد

 باشه دیده خودش هایچشم با که شاهدی! باشه شاهد باید سنگسار برای حسابی مرد_ 

 کامل هم هاشونلباس کیان و تیام معلومه که اونجور! گرفته صورت دخولی و نزدیکی

 بخوان شاهدات که نبوده کلبه این توی دخولی و نزدیکی یرابطه هیچ و بوده تنشون

 !بدن شهادت

 شنیدم رو صداش هم من که بود بلند قدری به عماد پوزخند

 رو هرچی! دیدن بخوام من که رو هرچی من هایشاهد! شاهدات میگید دارید عمو_ 

 !بود بلد خوب آقابزرگ رو هابازی این رفته؟ یادتون.. میگن بخوام من که

 شکستش دوباره عماد که شد سکوت کمی

 برای میشن جمع اهالی بعدش! دارید وقت ظهر تا فقط.. عمو شماست با تصمیم_ 

 ...سنگسار

 ..کنار کشیدم رو خودم اومد که کارش اتاق در صدای

 ..هاپلهراه سمت به رفت بال فراق با بندازه نگاه بودم ایستاده که سمتی به اینکه بدون

 ..میدیدم رو قامتش پشت از

 !میرفت پایین هاپله از آرومی به و بود گذاشته شلوارش جیب توی رو هاشدست خیالبی
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 !باشه آروم هم باید آره

 ..باشه خاطرآسوده  و بزنه سوت باید هم االن کرده آبرو بی رو من

 چشمم پیش از داد زجرم عماد که روزهایی تمام و نرسید مغزم به خون لحظه یک

 ..گذشت

 !بود بدتر تجاوز تا صد از و نمیخواستم من وقتی اشوحشیانه هایرابطه

 ..هاشمحلیکم.. هاشدخواهیخو

 ...خواستن رو جسمم فقط

 به هم شده سقط یبچه یک سن این توی و.. بچشم رو شدن مادر من نزاشت حتی عماد

 ..کرد اضافه زندگیم

 ..کرد بازی آبروم با داشت که طمعی و هادخواهیخو برای عماد

 رو وقایع این تمام من و.. من و بگیره ازش میخواست رو بود پدرم مسلم حق که حقی

 !دیدم فقط و دیدم چشم به

 ..نکردم کاری و کشیدم رو زجرها این تمام

 پشت به رسوندم رو خودم بلند هایگام با بعد ثانیه و بود ثانیه یک توی افکار این یهمه

 بشم منصرف تصمیمم از بخوام اینکه بدون و بود رفته پایین رو دوم یپله که عمادی

 !کردم پرتش پایین سمت به داشتم که جونی تمام با و رسوندم کمرش به رو دستام تا دو

 پلهراه هاینرده که عمادی برای ولی نداشت قدرت زیاد درسته زدم که ایضربه اون

 تعادلش کمرش به زورم حجوم با که بود کافی میرفت پایین خیالبی و بود نگرفته رو

 ..بشه پرتاب و بده دست از رو
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 قامتی به بودم شده خیره لذت با باال از میوفتاد پایین سمت به داشت که ایلحظه اون تمام

 !میداد پس تقاص داشت خوب ولی.. داد عذابم بدجور که

 !حقش! حقشه هم بمیره اگه حتی

 !حقشه آره..بکشه راحتی نفس عماد مثل منحوسی وجود شر از دنیا بزار

 به رو همه که بود بلند قدری به زمین با برخوردش و افتادن حین در فریادش صدای

 ...شد بلند زن یخدمه جیغ باره یک به و کشوند هاپلهراه پایین سمت

 بود هوشبی که عمادی و مقابلمون یصحنه دیدن با و اومد بیرون اتاق از سراسیمه بابا

 ..بود شده شوکه...شد گرد هاشچشم

 ...بودم آروم خیلی من.. من ولی

 .. داشتم خوبی حس

 ..داشتم خوبی حس هم بود مرده عماد اگر حتی

 !نبودم پشیمون کارم از من و بودن برافراشته هنوز و هنوز وجودم توی انتقام هایشعله

 ...بود همین عماد سزای

 پرسید لکنت با بابا

 ..نبود تو کار بگو.. بابا نه بگو کردی؟ پرتش تو بود؟ تو کار تیام.. تی_ 

 ..شدم بود اطرافش که جمعیتی و عماد یخیره فقط

 ..بدم دست از رو صحنه این دیدن لذت نمیخواستم

 ..بودم رسیده جنون به من.. من

 هاشرحمیبی مقابل در.. نزدم دم من و کشت رو روحم.. کرد امشکنجه هرچی بس از

 ..نزدم حرفی هم باز کردم سکوت
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 ..نکرد ناراحتم اصال کار این.. بود آورده بال سرم بس از.. بشه پایمال حقم راحت گذاشتم

 !بمیره حتی که بود حقش.. بود حقش

 !میشد همین اشنتیجه نمیرسید مغزت به خون.. میرسید بهت که جنون

 ..دادی انجام تو رو کار اون نمیشد باورت خودت بعدش ساعت که میزد سر ازت کاری

 ..بود حال همین دقیقا من حال

 ..بود خاصی حس محس

 !شدم راحت و گرفتم عماد مرگ با میکردم حس که انتقامی و زیرپوستی خوشی یه

 بود شده آویخته گردنم به عماد با زندگیم توی که بودن خوار و حقارت طناب این از

 ...شدم راحت

 ..کن کمک خودت خدا یا... تیام کشتیش؟ تیام ؟کردی چیکار تو تیام.. خدا یا_ 

 ..دورش جمعیت و عماد به بودم خیره هم باز من و

 تمرکزش تا بست رو هاشچشم..  سمتم برگشت عجله با بعد ولی رفت پایین پله تا دو بابا

 اتاقم سمت به کشوند رو من ترسیده و سریع کردنش باز از بعد و برگرده

 میکنی فکر که وسایلی و هفته یک برای لباس حد در.. کن جمع وسایلتو سریع تیام_ 

 ..کردی بدبختمون که بدو.. نداریم وقت که دختر بدو.. میشه نیازت

 ..پروندم جا از که زد بهم محکمی سیلی   زدم زل بهش فقط همینجوری دید وقتی

 !بود نیاز سیلی این واقعا

 ..شدم واقعیم خود و برگشت تیام انگار تازه..کردم چیکار فهمیدم و آورد خودم به رو من

 خودم که کنم کاری بود شده باعث هامکینه و انتقام چجوری ثانیه چند توی نمیشد باورم

 ..نمیشد باورم حتی هم
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 زدم لب لرزونی صدای با و آهسته

 مرد؟ عماد ُمرررد؟... ُمـ_ 

 داد رو جوابم میکرد باز رو کمدم در که همینجوری بابا

 خودش که تهمتی این از نمیتونه هیچکس بمیره اگه چون.. کن دعا.. نمیره کن دعا_ 

 پس رو اترفته آبروی باید خودش و فهمیدن همه ده اهالی! بده نجاتت ساخته واست

 نداری؟ چیزی ایبقچه کجاس؟ راحتت لباسای.. بمونه زنده که کن دعا!بگیره

 دست چند سریع کردمو عجله هم من خودکار که بود زیاد کردم که غلطی ترس انقدر

 ..اومدم بیرون اتاق از بابا دست توی دست گذاشتمو بقچه توی لباس

 ..بودن درگیرش همه و بودن خوابونده راحتی های مبل از یکی روی رو عماد

 ..نمیشد قطع هازن یگریه و شیون و بود نرسیده هنوز دکتر

 گفت بابا اومدیم پایین که آخر یپله از

 !میکنه کمکت چیشده بگو براش.. صدرا پیش   برو.. شهر برو_ 

 !میده تحویل دستی دو منو که اون پیش برم.. عماده رفیق صدرا.. بابا_ 

.. فرستادتم بابام بگو بهش.. میکنه کمکت.. کن تعریف براش رو جریان و برو.. نترس_ 

 بلدی؟ بری؟ تنهایی میتونی

 بابا؟ میپرسید بود سوال 

  برم؟ بتونم االن که شهر بودم رفته تنهایی کی من 

 زد لب دید که رو سکوتم

 بلدی؟ که رو باال ده.. ببرتت بگو.. کیان پیش برو_ 

 ..شدم جدا ازش سریع دادمو تکون رو سرم
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 ..زدم بیرون عمارت از آشپزخونه پشتی در از من و رسوند عماد به رو خودش بابا

 !نبود من به حواسش کسی که بود همهمه از پر و شلوغ انقدر

 ..رفتممی کوچه کنار از زیر به سر اومدم بیرون که هم باغ از

 ..نشناستم کسی تا بودم کشیده جلو دماغم تا رو روسریم

 ..رفتم فرو خودم توی بیشتر شنیدمو رو اسبی اومدن صدای که بودم راه میون

 ..کشیدم راحتی نفس گذشتن کنارم از که سرنشینش و اسب

 که صدایی اون از بعد و اومد اسب هایسم صدای دوباره که بود نگذشته ایدقیقه اما

 !میزد صدا رو اسمم

 دختر؟ خودتی تیام تیام؟_ 

 ...شد قلبی قوت کیان صدای

 ..نبود کوچه توی کسی..انداختم اطرافم به نگاهی ایستادم جا سر

 گفتم آهسته و شدم نزدیک بهش

 ..کشتم رو عماد من.. کشتم من_ 

 گفت شوکه و شد گرد هاشچشم نکشید ثانیه به

 ..نکنه میگی هذیون داری خوبه؟ حالت تیام؟ میگی داری چی_ 

 شدم خیره هاشچشم به و شدم نزدیکتر

  کنی؟ دورم اینجا از میتونی..مرده کنم فکر...! پایین کردم پرتش هاپله از_ 

 جلوی بعد ایثانیه و گرفت سمتم به رو دستش ولی بود نشده باورش هم هنوز اینکه با

 زیاد سرعتش که انقدر.. بودم چسبونده کیان به رو خودم ترس از بودمو نشسته اسب

 ..بود
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 ..میسوخت هامچشم و میخورد صورتم توی وحشیانه باد

 که بادی کجا به میرسه تهش نمیدونستم که ایجاده توی و بود افتاده سرم از امروسری

 ..میداد بهم رو خنکی حس میپیچید موهام بین

 ..میداد گرمیدل بهم تاختمی و بود نشسته اسب روی پشتم که کیانی و

 !بود گرحمایت هم حضورش حتی کیان

 ..کنیم تازه نفسی تا ایستاد ایچشمه نزدیک راه بین

 ..بشم پیاده اسب از کرد کمکم

 ..افتاد راه چشمه سمت به هم خودش

 ..رفتم دنبالش

 ..زدم آب کمی رو صورتم و دست و آب نزدیک نشستم

 !کردم غلطی چه میشد دستگیرم تازه میگذشت بیشتر هرچی

 !شده سرم به خاکی چه میفهمیدم تازه

 !زدم آسیب عماد به من

 !کردم پرتش کشت قصد به من

 ..من بر وای

 بودم؟ شده رحمبی انقدر کی از

 کنم؟ چیکار باشه مرده واقعا اگه

 ..نبود خودم دست حالم

 ..نبود توصیف قابل داشتم که حسی و بودم داغون

 !میسوزوند ریشمو بدجور که گناهی.. بودم کرده گناه
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 ...نشست کنارم اومد و زد صورتش به آبی هم کیان

 گفت و کرد نگاهم خیره لحظه چند

 شده؟چی دقیقا! تیام بزن حرف_ 

 ..کردم تعریف براش کوتاه رو جریان

 برای داده قرار وسیله رو من چجوری و کرده بابا با رو کثیفی بازی چه عماد اینکه

 ..اهدافش به رسیدن

 من و کرد خودش درگیر رو من تمام   ثانیه چند توی که گفتم کنترلی غیرقابل خشم از

 !گرفتم چجوری رو ریختم که هاییاشک تمام انتقام

 ..بود امخیره ناباور کیان

 بود؟ اومده سرش به چی مظلوم تیام اون.. نمیشد باورم منم

 بگیرم؟ حقمو خواستم اینجوری که من با کرد چیکار عماد

 چه  نمیشد باورم هم خودم که بدم انجام گناهی شدم حاضر که  من با کرد کار چه عماد 

 ...شناختمی خوب رو من که کیانی به برسه

 ..دختر کردی اشتباه... تیام.. تیام.. تیام_ 

  ندادیم؟ انجام رو میگن که خبطی اون نکردیم؟ گناهی کنیم ثابت چجوری بمیره اگه

 ..میشد شرمم هم فکرش از حتی

 ..میکشیدم خجالت کیان از

 بزنه؟ حرف شراجع میتونست راحت انقدر چطور

 میدونست؟ شومعنی اصال

 ؟....هم با کیان و من یعنی
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 میزد؟ حرف ازش راحت انقدر و

 !کرد سرخ رو هامگونه فکرشم حتی

 !گرفت اشخنده وسط اون چیه موضوع بود فهمیده من حالت تغییر این از که کیان

 شده؟ گلگون هاتگونه که میکنی فکر چی به درگیری همه این میون دختر_ 

 !ضایعم انقدر که من به وای...  من به وای

 !میمونه دست کف مثل کیان برای افکارم که تابلوام انقدر که من به وای

 ..گرفت شدت اشخنده که رفتم فرو بیشتر خودم توی

 ...میشه تر سرخ داره نگاه نگاه میکنی؟ اینجوری خودت با چرا دختر_ 

 داد ادامه که نکردم حرکتی همچنان

 ...ببینم تیام کن نگاهم_ 

 ..کشیدم خجالت بیشتر و بیشتر من ولی بود خنده از پر صداش هنوز

 !کردم حس موهام و لباس روی رو آب خنکی   حس یهو که میکردم بازی دستم انگشت با

 ..نمیشد باورم

 بود؟ پاشیده آب بهم کیان

 ..شدم مواجه بدجنسش لبخند و شیطون نگاه   با کردم بلند که سر

 !نبرد به میکرد دعوتم داشت که نگاهی

 ..شد شروع همدیگه سمت به کیان و من پاشی   آب بلندمو یخنده با که نبردی

 بازیآب چشمه توی اینجوری غش و غل بی که مردی و زن این میشد باورش کی

 به بزرگی تهمت به شدن گرفتار میرسه هم آسمون به حتی اشونقهقهه صدای و میکنن

 زنا؟ نام



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 417 

 

 چند همین میشه خنده از پر دلش ساده بازی   یه با که کوچولو زن   این میشد باورش کی

 ...رو شوهرش پیش ساعت

 ..نیاد یادم بزار... نه..  نه

 ..شفافه کیان یخنده که هاییثانیه این توی

 یاد به رو عماد بزار شیطونی و بودن بچه خوب   حس از شده لبریز قلبم که هاییثانیه

 .. نیارم

 !بشه بسته باید و باید عماد دفتر

 !کشت قلبم توی رو خودش خودش، عماد

 !باشه نداشته جایی امدخترونه رویاهای میون دیگه که شد باعث خودش

 ..طمعش با.. هاشخودخواهی با..سنگش دل   با..خواست خودش

 ..باشه که نخوام دیگه که شد باعث خودش

 !باشم داشته کینه ازش انقدر که شد باعث خودش

 ..ممنوعه من برای هم بهش کردن فکر لحظه یک حتی پس...  پس

 تا موندیم منتظر و بستیم رو هامونچشم لبخند با و دادیم تکیه چشمه نزدیک درختی به

 ...کنه خشک رو هامونلباس کمی ظهر دم آفتاب

 بود داده بهم دست همه و همه بود امنیت برام قطعا که کیان حضور و آفتاب خوب حس

 !باشم خوب حس از سرشار تا

 ..داشتم دلهره.. داشتم نگرانی

 !کردمنمی عوض هیچی با رو لحظه این آرامش ولی.. داشتم استرس

 !تیام بدهکارم بهت خواهیمعذرت یک من_ 
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 !شد کیان یخیره نگاهم باال پرید ابروهام

 بده ادامه که بودم منتظر

 این بشی همراهم نمیخواستم ازت اگر.. کلبه میبردم رو تو نباید من راستش...  من_ 

 انداخت عماد پاهای جلوی اونجوری رو تو حسین که ایلحظه تصویر.. نمیوفتاد اتفاقات

 امروز..  نمیره کنار هامچشم جلوی از هم لحظه یک زد گوشت توی عماد که ای سیلی و

 بخواد تهمت این که کنم تحمل نمیتونستم! عمارتتون میومدم داشتم عماد کشت قصد به

 ... من از...  از رو تو

 ..گرفتم رو نگاهم هم من.. خورد که رو حرفش یادامه

 رو اشادامه داشتم که ششمی حس و بودم زن یک هم از اول ولی نداشتم سنی که درسته

 ..میزد حدس! میدونست

 ..نشدم پیگیر همین برای

 ..کنم درگیرش رو خودم االن بتونم که نبود ایمسئله کیان حرف یادامه این

 !کنم فکر حتی بهش بخوام که نمیرسید وقت هیچ شاید بسا چه

 ..شدم بلند جا از و نزدم حرفی همین برای

 کنیم؟ حرکت زودتر میشه کیان، ببینتمون کسی میترسم_ 

 ..شدیم اسب سوار دوباره

 !بود متفاوت کیان حضور حس   بار این

 ..صبح اول با میکرد فرق

 ..  که بود جوری
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 فشرده آغوشش توی داشتم دوست.. بدم جا بازوهاش بین رو خودم بیشتر میخواستم که

 ...عماد اسم به بود تعهدی اون و نمیداد اجازه بهم وسط این چیزی یک ولی..  ولی بشم

 گوشم کنار رو صداش که کشیدم عمیقی نفس و شدم کالفه ذهنی درگیری همه این از

 شنیدم

 ..رسید اوج به یکباره به که حرارتی و..  گوشم متری سانتی یک درست

 ؟ نگرانی عماد بابت میکشی؟ آه چرا_ 

 ..شدم جمع خودم توی و ندادم جوابی

 ..میکرد مورمورم نزدیکش حس

 زد لب گوشم دم دوباره

 و من گناهیبی تا بمونه زنده باید.. بشه خوب که باید یعنی... میشه خوب حالش عماد_ 

 ...بشه ثابت تو

 ..سرم به بود زده پاک

 .. بشه گفته کیان حرف یادامه بزارم نباید میگفتم پیش دقیقه چند همین

 وسط نشم پرت که بود ممکن غیر خودم کنترل االن و بمونه باقی بسته مسئله باید

 ..نزارم اششونه روی رو سرم و بازوهاش

 هم میکرد ردیف گوشم دم هم سر پشت که هاییکلمه از حتی که بود قوی  انقد حس این

 به تبدیل زدن بهم که تهمتی تا.. نلغزم که بود این روی تمرکزم فقط و نمیفهمیدم چیزی

 !نشه واقعیت

 ...نکنه اموسوسه و نزنه حرف گوشم دم اینجوری تا کردم متمایل جلو به رو خودم کمی

 ..بکشم راحتی نفس من و بشه تموم مسیر این تا موندم منتظر سکوت توی و
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 《 لیلی 》

 ..اومد سرمون به بالیی چه نمیشد باورم هنوز و بودم خیره روم به رو آمدهای و رفت به

 شد؟ کشیده اینجا به کار که شد چطور

 پاره یقه و بود سنگسار خواستار فقط که عماد هایدفریا و کلبه توی تیام گرفتن از

 افتادن و تیام پدر خان ساشا رسیدن تا بگیر تیام گناهی بی اثبات برای کیان هایکردن

 ..هاپله از عماد

 !بود زدن پلک یک مثل من برای ولی بودن افتاده اتفاق روز چند توی

 ..شد بلند تیام، مادر ، عموزن شیون   صدای باز

 فرار دوباره هم تیام موند زنده که کرد رحم خدا و بود افتاده عماد که روزی همون از

 !کرد

 ..نداشت قرار و آروم عموزن روز همون از دقیقا

 .. بود جالب برام

 ..دیدم چشم به من رو کشید دخترش که زجرهایی

 ..براش بشه مرحم که نبود وقت هیچ مادرش ولی سوخت تیام حال به دلم هوو من  

 چی؟ که میکرد شیون اینجوری بود کرده فرار که حاال وقت اون

 ..بپرسه رو حالش نیمد بود که وقتی

 ..رو شدنش آب ذره ذره میدیدم من

 مادر؟ ولی سوخت حالش به دلم دشمن من  
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 به رو اوضاع یاداره خان ساشا بود نیومده شهو به هنوز عماد که روزی سه این توی

 ..انداختمی آقابزرگ یاد به رو من عجیب اقتدار این و بود گرفته دست

 خاطر به نمیتونستم وقتهیچ و بود شده من عجیب سرنوشت بانی   و باعث که آقابزرگی

 ..ببخشمش پیر تیمسار اون با ایاجباری ازدواج به کردنم وادار

 ! خیلی.. کرد ظلم خیلی که یکی من حق در آقابزرگ

 خوشی گرفت نظر در من برای که حکمی بدترین با اون که بود بودنم عاشق من گناه تنها

 !گرفت ازم رو

 میزد فریاد که خدمه از یکی صدای با

 ..شد بیدار آقا.. شد بیدار_ 

 ..شدم بلند جا از شوکه

 ...رسوندم بود خوابیده داخلش عماد که اتاقی به رو خودم چطوری نفهمیدم

 ..خیره سقف به و بود باز هاشچشم

 ..کردم شکر رو خدا

 ..کردم شکر بازش هایچشم بابت رو خدا

 ..میدادم دستش از نباید و بود مونده باقی من برای که بود کسی تنها عماد

 !بود پناهم تنها عماد

 ! بود کم هم باز میکردم تشکر موندنش زنده برای خدا از همدیگه بار هزار صد اگر

 ولی نکرده ترکم که بشم مطمئن و کنم لمسش تا بشم نزدیکش خواستم

 ..شدم زده پس کناری به دکتر حضور با

 ..کرد کردن معاینه به شروع و نشست سرش باالی سریع دکتر
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 چیه؟ اسمت_ 

 داد جواب آهسته

 ..عماد_ 

 پرسید باز دکتر

 عماد؟ آقا سالته چند.. خوب خیلی_ 

 داد جواب ایگرفته صدای با

 ...فقط.. فقط.. یادمه چی همه میپرسی؟ چیه اینا دکتر_ 

 سیدپر سریع دکتر

 چی؟ فقط_ 

 حرف ترسریع کاشکی.. نداشتم طاقت و بود افتاده جونم به استرس.. رفتم جلو قدمی

 !که اینجوری میکرد داغونمون.. میگفت چیزی یک و میزد

 ..کنه خالصمون داد رضایت باالخره تا عماد دهن به بودیم دوخته چشم همه

 ..جونم به انداخت لرز پرسید که سوالی.. پرسید که سوالی ولی

 ..ببینم نمیتونم ولی بازه هامچشم بینم؟نمی رو جایی چرا دکتر؟ هامهچشم روی  چیزی_ 

 !شد آوار سرم روی دنیا

 دید؟نمی ولی.. نبود هاشچشم روی هم هیچی.. بود باز هاشچشم

 رو خودش خونسردی ما از زودتر ولی بود شوکه ما یاندازه به هم دید؟دکترنمی عماد

 پرسید ازش و کرد حفظ

  ؟نمیبینی هیچی_ 

 داد جواب ایکالفگی از پر لحن با و تاکید با باز عماد
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 ..سیاهه جاهمه.. دکتر هیچی_ 

 گفت زمانهم و کشید چشمش روی رو دستش

 ...چش روی چیزی_ 

 هاشچشم روی چیزی اینکه فهمیدن و هاشچشم روی هاشدست لمس با حرفش یادامه

 ! ماسید دهنش توی نگفته نیست

 ..فهمید هم خودش

 ..بینهنمی که فهمید هم خودش

 بینم؟نمی چرا.. چرا پس.. بازه هاممچشم.. که نیست هامچشم روی چیزی دکتر.. دکتر_ 

 سیاهه؟ جا همه چرا..  چرا

 داد رو جوابش باشه نداشته اضطرابی میکرد سعی که لحنی با دکتر

.. اسمعجزه خودش هم موندی زنده اینکه.. عمادخان خورده سرت به بدی یضربه_ 

 ..بیناییت ولی

 دکتر حرف بین پرید عصبی عماد

 شد؟ کور عماد شدم؟ کور یعنی چی؟ بیناییم دکتر؟ چی بیناییم_ 

 ..سمتش بره نمیکرد جرئت کسی که عصبی انقدر و بود شوکه انقدر

 !آخر سیم   به زد و فهمید رو فاجعه عمق انگار یکباره به

 ...بودا آخر سیم واقعا آخر سیم   این

 !میگفت مقصره میکرد فکر که هرکی به و دنیا به و دکتر به میومد در دهنش از چی هر

 ..کنار کشید خودش از رو پتو
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 کرد شدن بلند قصد و گذاشت زمین روی که رو پاهاش اما پایین بیاد تخت از خواست

 !گرفت رو سرش دستاش با و نشست تخت روی دوباره باشه رفته گیج سرش که انگار

 ..دکتر میکنه نابودم داره که چیه لعنتی درد این.. چیه لعنتی درد این دکتر_ 

 ..بره راه تا کنه کمک کرد سعی و گرفت رو هاشدست دکتر باراین

 سریع و برداره قدم یک نتونست تنهایی عماد ولی برداشت رو هاشدست بعدی قدم

 !شد کج و داد دست از رو تعادلش

 !شد ترمضطرب صحنه این دیدن با اما بود مضطرب دکتر

 و اومده هوش به تازه که میکرد متقاعدش داشت.. شد ترآروم کمی دکتر هایحرف با

 !برگرده اولش حالت به چی همه تا میبره زمان

  گفت و بیرون سمت به زد ای اشاره بزرگخانوم و عمو و من به دکتر

 !کنید خلوت رو عماد دور.. باشید بیرون لطفا_ 

 .رفتیم سالن سمت به و شدیم خارج اتاق از دکتر همراه

 کردن صاف از بعد و کرد گذرا نگاهی ما یهمه دکتر گرفتیم جای که هامبل روی

 گفت صداش

 دیده که هایی آسیب.. بوده ترسخت میکردم فکر که چیزی اون از ضربه اینکه مثل_ 

 !بده دست از شوبینایی همیشه برای.. برای داره امکان هاشچشم! هستن جدی

 !بود بدی شوک

 ..بد خیلی

 نتونه دیگه.. ببینه رو جایی نتونه دیگه داشت که" منمی منم" همه اون با عماد کن فکر

 !ببینه کال نتونه دیگه... ببینه رو چیزی
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 ..بود شده اشک از پر هاشچشم میکردم ستایش رو اقتدارش همیشه که بزرگ خانوم

 !شد نابینا که پسریش ینوه برای

 داد ادامه و کشوند خودش سمت به رو جمع حواس   کوتاهیی یسرفه با باز دکتر

 و خورده پله چندتا به سرش شدن پرتاب موقع!  نیست شبینایی فقط مشکل االن البته_ 

 وارد بهش که ایضربه آخرین میزنم حدس... افتاده آخر یپله روی سر پشت با آخرم در

 !باشه رسونده آسیب اشمخچه به شده

 پرسید محکمی لحن و اخم با عمو

 میشه؟ چی ببینه آسیب مخچه_ 

 حرکات نمیتونه! کنه حفظ رو تعادلش نمیتونه باشه دیده آسیب اشمخچه که فردی_ 

 . بود همینجور بگم بخوام که اشساده بیان! کنه کنترل رو بدنش ارادی

 ...وای... وای

 ..شدیم بدبخت

 !بیاره طاقت نمیتونه عماد

 !طرف یک هم نداشتن تعادل!طرف یک بودنش نابینا

 میاد؟ سرمون به داره بالهایی چه ؟این خدا بود مصیبتی چه این

 کشیدیم؟ دردسر همه این که زد چشممون خبریبی خدا از کدوم چشم

 بود شده عصبانی ساشا عمو

 نداره؟ وجود براش درمانی راه هیچ یعنی_ 

 کرد نگاهمون متاسف دکتر
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 این در نداشتن پیشرفتی قدراون هنوز هاپزشک..  نه ولی بشه بهتر مرور به شاید_ 

 !مسئله

 ..میریخت اشک صدابدون بزرگ خانوم

 االن چقدر که بودم فهمیده داشت عماد به نسبت که داشتنیدوست میزان از روز سه این

 ...ناراحته

 میشه؟ چی عماد تکلیف االن

 میده؟ دست از تعادلشو و بره راه صاف قدم چند نمیتونه عمر آخر تا یعنی

 ...!ایفاجعه چه!ببینه نمیتونه دیگه تازه

 ..میکرد صحبت دکتر با داشت هنوز عمو

 ..عماد اتاق به رسوندم رو خودم گفتمو ایاجازه با

 ..شدم تخت روی تنومندش قامت یخیره و شدم وارد آهسته

 ...حیف..  باال و قد این حیف  

 ..چرخوند طرف این به رو سرش که شده وارد کسی کرد حس انگار

 بینه؟نمی رو من یعنی

 لذت دیدنم از نمیتونه میپوشم رو داره دوست که هاییلباس ازش دلبری برای وقتی یعنی

 ؟ببره

 !نمیشه باورم هنوز خدایا... یعنی

 عماد؟ چرا آخه

 اینجاست؟ کی_ 

 گرفتم دستم توی رو دستش و تخت روی نشستم
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 لیلی.. عمادم منم_ 

 ..کشید عمیقی نفس

 ..خدایا خدایا.. ببینه نمیتونست دیگه.. شدم هاشچشم یهخیر

 چرا؟ آخه چرا؟ آخه من عماد  

 بوسه عمیق رو ش  چشم دو گذاشتمو هاشچشم روی رو لبام صورتشو روی شدم خم

 ...زدم

 ..گرفت آغوشم در محکم و کرد حلقه کمرم دور رو هاشدست کارماین با

 ...بود شده پناهبی من عماد  

 وقتی اونم کنم شحل   خودم توی که خواستممی بیشتر میکردم فکر هاشخوبی به وقتی

 !داره بدی احساس االن چقدر میدونستم

 میشناختم که عمادی با رفتارش اصال عروسیمون از بعد خصوص به اواخر این درسته

 ..نبود یکی

 ..ولی زد کتکم حتی و بود کرده فرق درسته

 !بودم دیده رو عماد هایخوبی من ولی

 ..میاورد گل ایشاخه برام روز هر وقتی بودم دیده رو عماد هایخوبی

 ..باشه نگفته گوشم زیر که نبود ایعاشقونه وقتی

 ..کنم جبران باید که منم این االن میکردم احساس و بود کرده محبت از سرشار رو من

 ..بود کرده حقم در حاال تا مبچگی از که هاییمحبت تمام جبران

 !شد خیس امترقوه روی لغزید موهاش بین و نشست سرش پشت که دستم

 ..نمیشد باورم.. نمیشد باورم
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 میکرد؟ گریه عماد

 بهم که بود هاشاشک این سکوت در و کرد فرو گردنم توی بیشتر رو صورتش

 ...غمگینه چقدر من مرد   فهموندمی

 ..بریزه خودم پیش داره اشک هرچقدر گذاشتم...کنه خالی رو خودش گذاشتم

 توی و کنار بود گذاشته رو اُبَُهت ش و غرور که بود غمگین من مغرور مرد   چقدر خدایا

 ...میریخت اشک من آغوش

 ..میکشید رخ به رو  بغضش بزرگی   این و میلرزید آروم هاششونه

 ..بود ریخته پَرش و ُکرک شبه یک عجیب که رو مردی بغض   بزرگی  

 ...لیلی وای میشه؟ چی تکلیفم ببینم نتونم دیگه اگه لیلی_ 

 ..بود غم از پر اشصد..بود بغض از پر صداش

 !نداشتم رو دیدنش شکسته اینجوری طاقت

 !میموند محکم باید همیشه عماد

 !موندمی باقی مقتدر عماد همون باید همیشه

... نباش نگران اصال.. میشه درست چی همه! نرسیده آخر به که دنیا... عماد هیششش_ 

 ..میکنم تعریف برات و میبینم هم تو جای به من ببینی نتونی دیگه تو اگه حتی.. هستم من

 ببینه نمیتونه فهمید که اولی یلحظه از که ایپریشونی اون از و بود شده ترآروم

 ..نبود اثری دیگه بود گرفته رو شگریبان  

 ...داد تکیه تخت پشتی به و اومد بیرون بغلم از

 ..بیارم غذا براش برم میخواستم

 ..بود اشگرسنه خیلی مطمئنا



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 429 

 

 پرسید و فهمید بشم بلند جا از خواستم تا

 نه؟ خوشحاله خیلی عموم_ 

 خوشحال؟.. باال پرید ابروهام

 ببینه؟ نمیتونه عماد که باشه خوشحال باید چی برای تیام بابای

 داد جواب پوزخند با پرسیدم خودش از که رو سوال همین

 و نمیاد بر دستش از کاری که کور آدم یه شدم من چون باشه؟ خوشحال نباید چرا_ 

 !ده خان   میشه و میرسه اشخواسته به هم عمو

 ..شد گرد هامچشم

 برای و میخورد رو خونش خون و میزد حرف دکتر با پیگیر انقدر که عمویی اون

 ! بعید...باشه خوشحال که بود بعید میخورد حرص اونجوری اشبرادرزاده

 !اصال نیست خوشحال باشه هرچی عموت.. عماد نه_ 

 !بود شده عصبی

 !میشه خوشحال دشمنش مریضی برای آدم! بفهم! دشمنیم عموم و من لیلی_ 

 گفتم ُمصر

 !نمیشه خوشحال! نه پسربرادرش مریضی   برای ولی_ 

 !کشیدم عمیقی نفس اومدم بیرون که اتاق از

 !بود دندهیک هم هنوز ولی

 !بود عاشق رو خودش حرف فقط و

 کنارش اتاق توی آورد کمکم خدمه از یکی که غذایی سینی با کشیدمو ایکالفه پوف

 ..نشستم
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 ..آوردم غذا واست_ 

 !ببرش..  ندارم میل_ 

 کردم اخم

 بگیری جون بخور.. اسماهیچه.. بخوری باید شده ضعیف بدنت.. هامیکنی ضعف_ 

 ..یکم

 !موندم عاجز بهش دادن پاسخ از که پرسید سوالی بده رو جوابم اینکه جای به

 اینجا؟ مدهونی چرا کجاست؟ تیام_ 

 بدم؟ جواب چی

 بدم؟ چی رو اخمو و خشن مرد این جواب من خدایا

 مثل هم هنوز میکرد اخم و میشد عصبی صداش و لحن وقتی ولی نبود قبل مثل اینکه با

 !میترسیدم ازش سگ

ن کمی ن م   پرسید دوباره که کردم م 

 کجاست؟ سلیطه اون کجاست؟ تیام لیلی؟ نمیزنی حرف چرا_ 

 شد ترعصبی رفتم طفره که دادن جواب از

  لیلی؟ نیستم تو با مگه_ 

 ..ترسیدممی بیشتر من و میشد تربلند رفته رفته صداش

 !نبود انتظارم در خوبی عواقب قطعا دادمنمی جواب اگه

 ..نیستش تیام خب.. تیام_ 

 نیستش؟ چی یعنی_ 

 کردم صاف رو صدام
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 !رفته عمارت از یعنی.. یعنی.. چیزه_ 

 بود هاشدست توی بازوهام حاال و بود برداشته رو اشتکیه

 کنه فرار کرده جرئت ؟دوباره کرده فرار رفته؟ چطور رفته؟ کجا رفته؟ عمارت از_ 

 باز؟

 ..صدا رو عمو گونهفریاد و بلند صدای با باراین..ندادم که جواب

 ..خان ساشا.. خان ساشا_ 

 !عصبیه انقدر چرا.. میزد دهنم توی قلبم

 ...اتاق توی رسوند رو خودش عمو که نکشید ثانیه به

 عماد؟ شده چی_ 

 روی نشسته همونجوری و شد پشیمون راه میون   ولی بشه بلند جا از میخواست عماد

 گفت عمو به تمسخر با تخت

 از بار دو زنت اگه بگو خودت حاال! بدی نجات سنگسار از رو دخترت میخواستی_ 

 که باشه نبوده معلوم باشه شده گم امدیگه شب یه هافرار این از قبل... کنه فرار خونه

  میکردی؟ چیکارش کجاس

 !دیدن برای نداشت چشمی عماد ولی دیدم من رو عمو شرمندگی

 داد ادامه خودش دوباره

 !کن پیداش پس میگذرم سنگسارش از! عمو کن پیدا رو دخترت_ 

 !شدم شوکه من امروز چقدر.. نمیشه باورم...!میگذره سنگسارش از!اتفاقی چه... اوه
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 بهتره.. رفت تیام! شد شروع تهمت یک از تیام سنگسار میدونی خوب خودت عماد_ 

.. بساز لیلی با زندگیتو و بده طالقش! نداشتی دوستش هم اول از که تو.. بدی طالقش

 !کشید زجر زندگی این توی تیام چی هر بسه

 داد جواب ایگرفته صدای با عماد

 که شما آره؟ باشه؟ کور یک زن دخترت نمیخوای ؟بدم طالقش شدم کور که حاال_ 

 طالق برای اصرارت دیگه پس! میکنی اداره رو ده امور و رسیدی دلت مراد به دیگه

 عمو؟ نه شدم کور من که خوشحالی چیه؟خیلی

 برادر یبچه تو ولی.. گرفتم پس رو بود حقم که مقامی درسته.. باش عاقل.. عماد_ 

 رو تیام میگم اگه ؟بشم خوشحال تو بیماری   از میشه مگه.. تنمی یپاره تو.. بزرگمی

 آقا زورگویی اگه! بود غلط هم اول از شما ازدواج.. میگم هم خودت برای بده طالق

! نکشید زجر کم تیام.. عماد بگذر و بیا..  میکردی ازدواج لیلی با اول از تو نبود بزرگ

 !میشد ترغمیگن روز به روز.. بود شده نصف تو با زندگی توی

 میتونید؟ ؟ بگیرید نمیتونید که حقمو.. باشه کنارم بخوام که دارم حق!  منه زن   تیام عمو_ 

 ..بود شده ساکت عمو

 !نمیکردم درک رو عماد اصرار!شدم ناراحت کمی من جاش به

 و طوالنی دوران گذشت از بعد هم حاال و بودم آخرش و اول عشق من خودش قول به

 .. همسرش بودم شده کشیدیم که زیادی هایسختی

 بره؟ نمیکرد ول رو تیام میکرد؟چرا تیام تیام هنوز چرا پس

 کرده؟ پیدا حسی تیام به نکنه ؟..نکنه
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 این از بیشتر افکارم دیگه نزاشتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم فکر این با

 ..بدن عذابم

 !بود بس عذاب این حاال و کشیدم عذاب بهش رسیدن و عماد داشتن برای عمر یه

 ..!بودم متنفر تیام از عروسی اوایل اون

 ..میدونستم تیام رو خرفت تیمسار   اون با ازدواجم و خودم هایبدبختی تموم دلیل

 ..گذشت که کمی ولی

 ..نبود تنفر اون دیگه داره صداقت کردم حس که وقتی و دیدم که رو رفتارش

 کمی و بود عماد اول زن اون هم باز ولی.. میسوخت مظلومیتش برای دلم هم کمی

 !بود باشم داشته بهش میتونستم که احساسی قاطی حسادت

 آوردم بیرون فکر از تیام  پد صدای

 !پایین بره گلوش از خوش آب یه هم تیام بزار!  عماد بگذر حقت این از_ 

 آخرمه حرف! میشه جدا من از هم سفید لباس با! شده من عروس سفید لباس با تیام_ 

 !عمو

.. کارش پی   بره تیام نمیزاره اینکه برای بتوپم عماد به که خواستم تیام پدر   رفتن از بعد

.. نداشت مناسبی وضعیت االن اون! کنم اذیتش که نخواستم و کردم درک رو شرایط ولی

 ...اومدمی کنار داشت بزرگی شوک با روحا هم و بود داغون جسما هم

 !خدا حکمت از بودم مونده تعجب در فقط

 !سرش اال بود ندیده آسیب جاشهیچ

 ..میدید صدمه سرش باید جاش به.. پاهاش نه و بود شکسته دستش نه

 !بود آور عذاب واقعا این و
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 ...بود گذشته شده کور عماد اینکه فهمیدن و کذایی روز اون از هفته دو

 ..نمیومد بر دستم از هم کاری و سوختمی براش دلم

 .. بدم بهش و ببرم براش رو عماد غذای تا آشپزخونه رفتم معمول طبق

 انجام براش منت بی منم و من گردن بود افتاده شخصیش وظایف هفته دو این توی

 ...میدادم

 !کرد فرار موقعی خوب چه تیام این که میخوردم حرص هم گاهی البته

 باغ به رو خودم زناناوق و رسید بهم گوشت بوی که بودم نداشته بر رو اول قدم هنوز

 ..زدم اوق ایگوشه و رسوندم

 ...نمیشد قطع تهوعم حالت

 ...خسته و بودم آلود خواب همش اخیر روز سه این

 !ترتیره ایشقهوه یهاله و شده بزرگتر کمی هاممسینه میکردم احساس

 نتیجه این به زدن اوق به شد منجر که غذایی بوی و صبح امروز تهوع حالت این با

 !شدم حامله رسیدم

 ..بودم کرده شک افتاد عقب حیضم وقتی

 !شدم مطمئن االن ولی

 ..نفهمم رو بارداری عالئم که نبودم بچه

 ..بودم شده تغییراتم متوجه

 ..دنبالم اومد شده بد حالم بود دیده که خدمتکارا از یکی

 جوری یک و آشپزخونه برم باز نباشم مجبور تا اتاقش ببره رو عماد غذای خواستم ازش

 ..کردم سرش به دست



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 435 

 

 !شدم حامله بفهمه فعال کسی نمیخواستم

 باز شاید خبر این گرفته سامون و سر کمی تازه که عمارت یآشفته وضعیت این توی

 !میریخت بهم رو فضا

 .. شدم عماد اتاق وارد

 ..بدم بهش رو ناهارش تا بود منتظر

 !بود شده حرفکم هفته دو این توی

 ...میخوابید رو روز اکثر و بود دشخو توی همش

 ..بیاد دیدنش به کسی نمیداد هم اجازه

 !داشتیم رو اتاقش به ورود یاجازه من و بزرگ خانوم فقط

 از دردش قلب که دیدممی و.. بود شده پیرتر روز چند این توی عجیب که بزرگی خانوم

 !شده بیشتر گذشته

 حالمو دماغمو توی پیچید بو همون باز ولی بشم غذا سینی نزدیک خواستم کشیدمو پوفی

 ...کرد بد

 ..زدم اوق اتاق سطل داخل و بزنم باغ به رو خودم نرسیدم

 خوبی؟ شده؟ چی لیلی_ 

 ...بود عماد صدای

 دادم جواب ایرفته تحلیل حالت با 

 ..ریخته بهم امروده و دل یکم.. خوبم_ 

 سرت؟ باال بیاد دکتر نگفتی_ 

 !عماد نبود مهمی چیز_ 
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 ..بدم غذا بهش نمیتونستم من ولی.. نشد پیگیر دیگه

 ..حالم شدن بد با بود مصادف سینی اون به شدنم نزدیک

 ..رسید سر نجاتی یفرشته مثل بزرگ خانوم و رسید دادم به خدا

 میدیدم رو غرورش یهذر ذره..  بزاره دهنش غذا بزرگ خانوم که بود سخت عماد برای

 ..کنه هم اعتراضی نمیتونه و میشه آب داره که

 انجام رو کاراش تنهایی نمیتونست.. نداشت عادت و بود داده دست از رو  شبینایی تازه

 !بده

 صرف برای رفتیم ناهارخوری سالن به اومدیم بیرون اتاقش از که بزرگ خانوم همراه

 !ناهار

 !نبود فراری راه هیچ ولی.. زدن اوق با میشه مصادف اونجا به ورودم میدونستم

 هم آخر و نبود شدنی ولی کنم کنترل رو خودم میکردم سعی همش شدیم که سالن وارد

 !شد بد حالم میز به نرسیده

 ! بیاد باال که نداشت هیچی که خالیم یمعده برای کردم شکر رو خدا

 خانوم ترسناک و مشکوک نگاه با کردم بلند رو سرم و کردم پاک که رو دهنم دور

 !خوندم اشهدمو و شدم مواجه بزرگ

 میدونی؟ وقته چند_ 

 ..باشم خونسرد کردم سعی

 دادم قورت رو دهنم آب

 رو؟ چی.. چی_ 

 داری؟ راه توی زادهخان یک اینکه_ 
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 !داشت تعجب جای نمیفهمید من حال از اگه خب

 !بود ترسناک شوهرش مثل درست بزرگ خانوم.. بودم ترسیده فقط

 !شدم متوجه امروز همین_ 

 لحظه همون و کشید ه ل که بود کرده پیدا یقین داشت که شکی به که انگار حرفم این با

 و کوبیپای و هلهله صدای از عمارت  و کردن همراهیش  سالن توی حاضر یخدمه

 !شد پر خنده و شادی

 !کنه خوشحال رو عمارت اهالی انقدر بودنم حامله خبر نمیشد باورم هم درصد یک حتی

 همه اون از بعد اینکه خاطر به یا بودن؟ خوشحال انقدر بود شده حامله که هم تیام یعنی

 آورده؟ شادی براشون شدم حامله ایدفعهیک من بدشانسی

 ..کشیدم ایکالفه پوف

 ...میترسیدم برخوردش از من ولی بود رسیده هم عماد به خبر

 !بود ناراحت خیلی تیام حاملگی از یادمه

 میشه؟ ناراحت دارم راه توی ایبچه منم اینکه از یعنی

 که ایبچه پس منه عاشق اون..  شد ناراحت همین برای بود متنفر تیام از عماد نه ولی

 !داره دوست رو ماست هردوی مال

 !نشم بلند و بخوابم فقط که بود داده دستور بزرگ خانوم

 دنیا به باید رو زادهخان یک که من مخصوصا کنی مراقبت باید اول هایماه میگفت

 !میاوردم

 ...اومدن همراهم عماد اتاق تا هاخدمتکار از تا دو

 پرسید مقدمه بدون عماد شدم که وارد
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 داری؟ راه توی بچه تو لیلی؟ میگن راست_ 

 ..ناراحت نه بود خوشحال نه..دادم قورت رو دهنم آب

 ..پرسید معمولی خیلی

 نشستم تخت روی کنارش و نزدیکش رفتم

 دادم قورت رو دهنم آب

 !ام حامله بله_ 

 ..میکشیدم نفس که جایی شد آغوشش ایلحظه توی که شد چی نفهمیدم

 زد لب گوشم بغل

 !کنه خوشحالم کمی فقط..  کمی اوضاعم این توی تونست که خبری تنها_ 

 !شد رفع باالخره هم استرس این.. زدم شیرینی لبخند

 روی غلیظی اخم و کرد جدام دشخو از یکدفعه که بودم غرق عماد آغوش یخلسه توی

 !نشست ابروهاش

 شده؟ چیزی عماد_ 

 حرص از پر و عصبی.. بود عصبی صداش

 حالی چه کوره باباش بفهمه بچه اون کن فکر! ببینم بچمو صورت نمیتونم کن فکر_ 

 وای! ببینم نمیتونم بچمو میشه؟

 

 《 تیام 》

 ..بستم رو خونه در و کردم خداحافظی صدرا از
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 ..شدم آیینه یخیره اتاقمو به برگشتم

 !کردم فرار ازشون سال ۶ که میکردم مقابله هاییآدم با و میرفتم باید... میرفتم باید فردا

 ... ! داشتم متفاوتی هایحس

 ..دلتنگی

 ..فراموشی

 ..ترس

 ..هیجان

 ..مادرم برای دلتنگی

 عمرا نبود بیماریش اگه و نیست خوب اصال حالش میدونستم که پدری برای دلتنگی

 !میزاشتم قدم ده اون به دوباره

 ! بود پدرم.. خب ولی

 !بکشه نفس که آخری   روزهای میدونستم

 ...ریختم اشک فقط هفته دو صدرا از خبر این شنیدن با من و بودن کرده امید قطع هادکتر

 به خاری اگه میرفت نفسم و بود پدرم ولی نداشتم یاد به ازش خاصی یپدرانه درسته

 به هم خودم من و نکشه نفس دیگه قراره بفهمم که روزی حال به وای.. میرفت پاش

 !برم یغما

 عذابم اشلحظه لحظه و داشتم عمارت توی زندگیم از که بدی خاطرات تمام فراموشی  

 ...میداد

 !کنم فرار خاکم از تا کرد کاری رفتارش که مردی با رویی به رو از ترس

 !کرد پناهمبی ولی میشد پناه باید که مردی
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 ..هامبچگی دیار   مجدد دیدن برای هیجان و

 ..بودم صدرا منتظر و بودم ایستاده در جلوی آماده

 ..بخوابم که نزاشت فکر دیشب و دیروز کل

 !بود کرده درگیرم مجدد دیدار این

 ..افتادیم راه ده سمت به هم همراه و رسید راه از صدرا

 ..میکوبید سینه به هیجان پر قلبم و بود کرده عرق هامدست

 من برای جایگاهی بود سال ۶ که عمارتی با رویی به رو تا بود نمونده چیزی دیگه

 !نداشت

 !نبود سرم روی سقفش بود سال ۶

 سمتم برگشت افتضاحم حال دیدن با صدرا عمارت به نرسیده

 بیوفتیم؟ راه بعد کنیم؟ استراحت میخوای تیام؟ خوبی_ 

 دادم جواب ایزده یخ صدای با

 ..بریم نه_ 

 پرسید دوباره

 آره؟ ؟ میترسی نکنه_ 

 داد ادامه خودش ندادم که جواب

 مثل که ایساله ۱۸ دختر یک.. سالته ۱۸ االن تو! نداره وجود ترس برای دلیلی تیام_ 

 چطوری شدی بلد تو.. رفتی مدرسه تو..  شدی بزرگ تو! نمیده ترجیح رو سکوت قبل

 دفاع حقت از میتونی که شدی بزرگ انقدر تو! تیام بیرون بکشی آب از رو گلیمت باید
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 اون عماد نه و ایبچه یساله ۱۲ تیام   دیگه تو نه! کنه اذیتت احدی ندی اجازه و کنی

 ! زورگو و سنگدل مرد  

 باشه؟! نترس هیچی از هستم من که هم زمانی تا

 ..آتیش روی بود آبی انگار هاشفحر

 !کنم تکیه بهش بود داده اجازه و بود شده حاضر من زندگی   توی وارناجی دوباره صدرا

 خوشحالش ها زن با رابطه و شراب فقط که عیاشی   آدم   صدرا که میکردن فکر همه شاید

 ..میکنه

 و زن عالمه یک بین و ها میخونه توی از باید باشی داشته کاری باهاش اگر که مردی

 ..کرد پیداش شراب لیوانی با

 ...بود ترحامی پدرم از من برای الکلی و عیاش مرد   همین ولی

 ...کرد مادری بیشتر مادرم از من برای و شد پناه بیشتر شوهرم از من برای

 و ده به برگرده تا صدرا به سپرد رو من شهر توی کیان که ایلحظه همون از درست

 بهم آزاری نزاشت هم لحظه یک که ایخانواده من برای شد صدرا چطوره اوضاع ببینه

 !برسه

 !شدم بزرگ من اشپدرانه هایحمایت با که ایحامی شد صدرا

 !شدم خانوم من اشمادرانه هایتوجه با

 ...شدم خوشحال من موقعش به هایبرادرانه با

 !بود ترخانواده هم خانواده از من برای صدرا

 ..نزد انگار قلبم.. دیدم توی اومد عمارت ساختمان که دور از

 ...عمارت این از وای... عمارت این
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 ..نکنم ناامید رو صدرا تا باشم مسلط خودم به کردم سعی ولی

 !کشید زحمت خیلی خیلی لحظه این به من رسیدن   برای اون

 جلو به کمی فشار با و گرفت دستش توی رو دستم صدرا که بودیم نشده باغ وارد هنوز

 ..کرد هدایتم

 ..بزارم باغ داخل رو اول قدم که داد جرئت بهم دستش گرمای

 باغ در از سریع و کنار به داد ُهلم کوچولویی حجم که بودم نزاشته رو دوم قدم هنوز

 ..رفت بیرون

 میکرد دنبالش دوان دوان باشه خدمه از میخورد بهش که دختری کوچولو پسر اون پشت  

 ...کنید صبر خان سهند میرید؟ کجا.. خان سهند_ 

 ..باال پرید ابروهام

 !بود سهند شیطون کوچولوی اون اسم پس

 !خان سهند زد صداش دختر اون ولی.. ولی

 چی؟ یعنی.. یعنی

 ..میشه استفاده لفظ این از هازادهخان برای فقط عمارت این توی

  ؟ یعنی

 صدرا سمت برگشتم ناباور

 صدرا؟ خبره چه اینجا_ 

 داد جواب آهسته و دزدید رو نگاهش

 ! لیلی   و عماد پسر_ 

 عماد؟ یلیلی؟بچه و عماد پسر.. کردم تکرار مغزم توی
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 !بود بزرگی شوک!شده داربچه لیلی که بود نگفته وقت هیچ بهم صدرا

 !سخت خیلی... بود سخت شیطون کوچولوی این حضور هضم

 ! بود عماد و من از که افتادم ایبچه یاد و نشست شکمم روی دستم ناخودآگاه

 !نداشت دوستش پدرش که ایبچه

 !دادم دستش از ترمظلومانه و گرفت شکل وجودم توی مظلومانه که ایبچه

 ..شدم خیره دویدمی سهند اسم به کوچولو پسر اون که کوچه انتهای به

 !بود بزرگتر ازش سالی یک بود زنده اگه من یبچه

 ؟پسر یا بود دختر یعنی

 ..گرفت رو گلوم بدی بغض

 ..میکردن کجی دهن بهم تلخم یگذشته و خاطرات و بودیم نشده عمارت وارد هنوز

 رو زانوهام سستی   کردم سعی حضورش با بار این و نشست امشونه روی صدرا دست

 ..گذاشتم باغ توی قدم کنمو پنهون

 ..دیدم رو مادرم همه از اول

 ..انداختم آغوشش توی رو خودم و شد بیشتر هامقدم سرعت

 !ریختن برای نداشتم اشکی من ولی میکرد هق هق بغلم توب مامان

ش از  ..افتاد لیلی به نگاهم و شدم جدا آغوش 

 ..بود زیبا هم هنوز ولی نداشت رو قبل شادابی اون اشچهره

 ..فشردم دستم توی رو دستش صمیمانه

 ..بود زیادی دیگه این.. نه آغوش؟ ولی

 ..باشه سخت کمی لحظه این میکردم فکر همیشه
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 ..میکردم فکر که بود چیزی از تر ساده.. نه ولی

 ..کردم حس رو چیزی کمبود شدم که عمارت سالن وارد

 !بود کم عمارت این توی مقتدرش هایگام اون با و بزرگ خانوم عصای صدای

 ..بود زجرآورد خیلی خیلی داشتم ازش که ایخاطره آخرین که بزرگی خانوم

 مرگ هم باز اما شکست رو دلم عجیب و بودم من مخاطبش که هاییحرف آخرین

 !کرد سرازیر قلبم به رو عالم هایغم شناگهانی

 خاکسپاریت مراسم توی نتونستم..باشم برات خوبی ینوه نتونستم که ببخش بزرگ خانوم

 ..نبود مساعد محال روزها اون حقیقتا..باشم داشته حضور

 باعث بودم فهمیده تازه.. کرده چیکار انسان یک با امجویانهانتقام حرکت بودم فهمیده تازه

 تعادل با رو راه قدم چند نتونه عمرش آخر تا و باشه نابینا عمرش آخر تا انسان یک شدم

 ..بزنه قدم کامل

 !باشه بوده رحمبی و رذل خیلی انسان اون هرچند

 ..بکنم بزرگ خانوم با رو وداع آخرین نتونستم داشتم که بدی روحی شرایط خاطر به

 استراحت داخلش بابا که شدیم اتاقی وارد مامان همراه و شد خارج گلوم از غلیظی آه  

 ...میکرد

 ..نزدیکش رفتم دیدنش با

 ..بزنم کنار صورتم از رو هاماشک کردم سعی

 ..گذشتم بازوهاش روی رو سرم و بوسیدم رو دستش

 ..میکردم محبت احساس بهش نسبت عمیقا

 !کمی فقط اما بود ترداشتنی دوست مامان از کمی برام بابا
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 ..شدی خانوم چه.. شدی بزرگ چه بابا؟ دختر   خوبی_ 

 بود؟ ضعیف و خسته انقدر چرا صداش... من خدای

 شد؟ پیر انقدر کی بزارم؟بابا دلم کجای رو سفیدش موهای

 !بود شده شکسته بابا از امان.. بابا ولی میرسید نظر به تر مسن قبل از کمی هم مامان

 !بود شده شکسته بد که بابا از امان

 خوبی؟ شما.. بابا خوبم_ 

 انگار نبودی وقتی!بود خالی اینجا خیلی جات.. میره و میاد نفسی هنوز که میبینی_

 ..بابا نداشت روح عمارت

 ...میکرد محبت ابراز مستقیم غیر..میشنیدم بابام از هاحرف این از بود بار اولین

 !خان ساشا بود شده که بود هامستقیم غیر همین با بابا

 میداد نشون داشت که سنی از ترپیر خیلی که اشخورهسال و تکیده یچهره همون با

 حرف به کرد شروع کرد صاف رو صداش اینکه از بعد و انداخت سمتم به ایجدی نگاه  

 زدن

 پرالتهاب یریه این.. نیستم موندنی دیگه که میدونم ولی.. نمیزنن بهم حرفی هادکتر_ 

 فرستادم.. نگذاشته باقی برام رو زیادی زمان که میدونم میکنم که خشکی هایسرفه و من

 کرده تعریف برام صدرا.. نیازه حضورت به چون اینجا بیارتت خودش با حتما صدرا

 و ساخته بهت کردن زندگی تنهایی که کرده تعریف.. شدی پخته مدت این چقدر که

 ..بسازه شیرزن یه کرد فرار عمارت این از ترس با که ایبچه اون از تونسته
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ه این چون.. بیای تا کردم خبرت  احتیاج تو به عمارت این چون..  اهالی این چون.. د 

 مردم و بده انجام رو من وظایف میتونه که کسی تنها من از بعد و ایزادهخان تو! داره

 ! تویی ببرن حساب ازش هم

 ..کردم نگاه بابا به شوکه

 به زندگی برای وقتهیچ نمیخوام که بودم مطمئن تقریبا بیام دیدنش به که خواستم وقتی

 !برگردم ده

 سر از رو سالم ۶ زندگی   و شهر برگردم بعد و باشم بابا کنار روزی چند میخواستم

 !بگیرم

 مجرد زنی عنوان به تا بگیرم طالق برای رو عماد رضایت میتونستم قبلش اگر البته

 ..بود بهتر خیلی خیلی بدم ادامه رو زندگیم

 ..زد بابا که حرفی با حاال ولی

 !بودم شوکه واقعا ده امورات   گرفتن دست به و خودش جای به من شدن جانشین و

 !نداشتم بابا از رو درخواست این انتظار

 چجوری؟ من

 میکردم؟ زندگی بود هم عماد که عمارتی توی باید چجوری

 !کشیدم من که بود هاییغم و درد بدترین شاهد... که عمارتی

 مجبور باز بابا صدای اما کنم قبول رو مسئولیت این نمیتونم بگم تا کشیدم عمیقی نفس

 کرد سکوتم به

.. برسی روستا به من جای به اینکه.. وصیتم تنها.. توئه از من یخواسته تنها این_ 

 ! نمیندازی زمین رو من روی که میدونم و بدی انجام رو من وظایف اینکه
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 من و میکرد سنگینی مدوش روی مسئولیت از زیادی حجم اومدم بیرون که بابا اتاق از

 !بود زیاد من برای سنگینی این میکردم فکر

 من؟ آخه ؟.. من

 ..بود شاهد رو من هایبغض و اشک که اتاقی همون.. شدم مقدیمی اتاق وارد

 ..نشست لبم روی لبخندی

 ..بود آماده من حضور برای و بودن کرده تمیزش

 ..اتاقم به بیاد تا بزنه صدا رو صدرا که خواستم خدمتکاری از و نشستم تخت روی

 !میکرد کمک باید صدرا

 !میگذاشت روم جلوی حلی راه باید صدرا

 تیام؟ چیشده_ 

 ..آورد خودم به رو من اشصد

 بزرگتر لبخندش رفته رفته و کردم تعریف براش رو بابا هایحرف آرومی صدای با

 !شد

 گفت که بودم لبخندش یخیره تعجب با

 هیچ نداشته سابقه حاال تا! تیام بدی نشون رو خودت بتونی که هستش فرصتی بهترین_ 

 بودن زن نهایت.. باشن داشته جایگاه این بزرگی به جایگاهی و مسئولیت زنی و دختر

 ولی..  ولی.. هستش کمی مقام بودن مادر یا.. بده نمیگم! بوده شدن مادر روستا این توی

 هاییکار از و باشه مفید میتونه هم زن یک بدی نشون اهالی به که فرصته بهترین این

 با میتونه زن یک بدی نشون.. بچرخونه رو ده یک بتونه و بیاره در سر مهمی این به

 مشکالت حضورش با میتونه و باشه میکنن فکر اینجا دهایمر که چیزیاین از تر ارزش
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 دنیا به توش که خاکی هایزن تمام خاطر با.. نه خودت تنها خاطر به... کنه حل رو

 ..بساز اینجا زندگیتو و کن قبول اومدی

 درگیر شدید فکرم و کردم نگاهش خیره خیره فقط که بود سنگین قدری به هاشحرف

 !شد

 ..میدادم صدرا هایحرف به کامال رو حق

 که مردمی به مونث جنس یک هایتوانایی دادننشون برای موقعیت بهترین این

 ..بودم خودم طرفی از ولی بود میکردن رفتار ساالرانهمرد

 ..برگردم عمارت این به همیشه برای نداشتم دوست که خودم

 این توی نابینایی مرد به رو من که مسخره بند این تا میکردم تالش االن تا که خودم

 ..کنم پاره میداد ربط عمارت

 ..بودم بودنش نابینا مقصر خودم که نابینایی مرد

 !بود شدنم آزاد و عماد از طالقم آرزوم نهایت

 این به و میکرد زنجیر عمارت این به همیشه تا رو من بابا یخواسته این ولی.. ولی

 !میزد قفل مردم

 بابا به رو رضایتم صبح امروز همین من و بود گذشته عمارت داخل اقامتم از روز دو

 ..کردم اعالم

 ..میکرد موندنی ده این توی رو من که رضایتی

 !دنبو ای چاره فعال اوضاع این با ولی

 بودم ندیده رو ایدیگه کس   صدرا و بابا مامان، از غیر بودم برگشته که روزی دو تمام

 ..بودم خوشحال عمیقا و
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 و باشه نسوزونده نبود آتیشی که میرسید گوشم به لیلی شیطون   پسرک صدای گاهی

 ..میکرد عمیق رو لبخندم

 خودش البته که بشم نزدیک شیطون سهندخان   این به داشتم دوست مادرش و پدر برعکس

 !نمیداد راه بهم

 .. کردم تند پا بابا اتاق سمت به و اومدم بیرون اتاقم از

 ..بده یاد بهم رو هاکتاب حساب از کمی روز هر بود قرار

 ..بود بسته روز دو این تمام که بود عماد اتاق   اتاقش به نرسیده

 ..بود باز امروز اما

 ..افتاد تخت روی اندامی به نگاهم و شدم نزدیک قدمی

 ..من خدای

 ..نمیشد باورم

 ..باشه عماد ضعیف و رنجور آدم این نمیشد باورم

 بودم؟ کرده چیکار مرد این با من

 بود؟ شده خمیده اینجوری که بودم کرده چیکار بلند و رشید قامت اون با من

 ..من خدای

 ..شد دقیقم دید مانع اشک و شدم اتاق داخل قدمی

 ..شد واضح تصویرش دوباره زدم که پلک

 پرسید و چرخید بودم من که سمتی به گردنش

 تویی؟ لیلی_ 

 ..شد تر پررنگ و پررنگ بغضم و ندادم جواب
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 ...نداشت رو گذشته غرور همه اون حتی هم صداش

 ..بود دردناک چه و

 که ببینم رو عمادی نمیتونستم جورههیچ بود کرده خوش جا ذهنم توی عماد اون که منی

 !شده ضعیف انقدر

 ...من خدای

 ...ک شیطنت باز بخوای و تویی اگه سهند_ 

 غلیظی اخم و کرد ساکتش بود خارج خودمم دست از کنترلش که من ای  یکدفعه ه ق ه ق

 ..نشست ابروهاش روی

 ..بود همون هنوز شاخم ولی

 گذشت لحظه چند

 ! برگردی میشی مجبور روزی یک باالخره میدونستم_ 

 ...منم که بود فهمیده

 ..بود فهمیده

 ..نشه متوجه هقم هق صدای با که نبود احمق

 عماد از ببین خوب.. ببین خوب آره..  آوردی سرم به بالیی چه دیدی باالخره پس_ 

 ..ببین خوب.. خانوم تیام مونده چی کبکبه دبدبه همه اون از ببین خوب!  ساختی چی

 ..دادم ُهلش هاپله از من میدونست..میدونست پس

 بود؟ کرده سکوت سال همه این چرا پس

 از خودش کنن فکر همه بود گذاشته و بود نزده حرف کسی به سال همه این چرا پس

 ؟پایین شده پرت



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 451 

 

 مگه چیه؟ برای هقت هق دیگه چیه؟ برای اتگریه دیگه خانوم؟ تیام دیدی خوب_ 

 اون با که ببینی بیچاره رو من نبود آرزوت مگه ببینی؟ ذلیل رو من نبود آرزوت

 شدی؟ آروم ؟ خوب دیدی هوم؟ دادی؟ هلم کوچولوت هایدست

 ..سوخت براش دلم ولی..چرا نمیدونم

 ..سوخت حاال ناتوان عماد   و گذشته سنگدل عماد برای دلم

 ..گذشت ایدقیقه

 داد ادامه و داد تکون رو سرش

 به سال ۶ این تموم.. نداشتی خوش دل من از میدونم.. کردم بد.. میدونم.. میدونم_ 

 چه که فهمیدم روز هر و کردم فکر.. کردم فکر بودی عمارت این توی که روزهایی

 ... ولی کشیدی زجری چه.. کردم تحمیل بهت رو عذابی

 ..کنم عذرخواهی ازت که باش نداشته انتظار ولی

 ..گرفتی رو کشیدی من با زندگی توی که بدبختیایی تموم انتقام تو

 کردی کاری تو.. گرفتی من یشده تباه یآینده با.. من هایچشم کوری با رو انتقامت تو

 تو و گرفتم رو کودکیت و گذشته من...  ببینم رو پسرم صورت نمیتونم وقت هیچ که

 !خانوم تیام شدیم ی ر به ی ر پس.. رو امآینده

 ..زدن برای نداشتم حرفی حرف؟

 ..عماد با بودم حرف از پر من

 ..زد قفل دهنم روی دیدنش جوری این ولی... ولی

 ..میکرد بدتر رو من داغ این و میرسید نظر به بیچاره خیلی خیلی عماد

 ..بود شده پیر عماد
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 پشیمون قبل از گرفتم که انتقامی برای من و بود شده پیر سال ۱۸ سال ۶ جای به انگار

 ..شدم

 !نه که معلومه برمیگشت؟ عماد هایفایده؟چشم چه ولی

 شده امخیره تعجب با که لیلی به و بیرون زدم اتاقش از میکردم هق هق که همونجوری

 ..ندادم محل هم بود

 ..دویدم باغ سمت به

 ..گذاشتم زانوهام روی رو سرم و نشستم باغ انتهای درختی زیر

 ..نمیریختم اشک که بود وقت خیلی من

 ..نمیکردم استفاده شدن آروم برای سالحی عنوان به اشک از که بود وقت خیلی

 باشم؟ آروم و ببینم رو بود شده یکسان خاک با که عماد اقتدار همه اون میشد مگه ولی

 ..بشه خراب کل به انسان یک زندگی شدم باعث من

 ..باشه بد انسان اون هرچند

 ... من به وای... من به وای

 براق و درشت هایچشم با و آوردم باال رو سرم سریع هامدست روی چیزی حس با

 ..شدم مواجه سهند

 ..بود عماد شبیه چقدر من خدای

 ..بودن کرده بچه رو عماد انگار

 کرد پاک امگونه روی رو اشک رد انگشتش با خودش که نزدم حرفی و شدم اش خیره

 پرسید اشگونهبچه لحن با و

  میکنی؟ گریه بابام برای توام_ 
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 ..اومدی بیرون اتاقش از دیدم

 ..شدم اشخیره تعجب با و ندادم جواب

 کرد حلقه زانوهاش دور رو دستش من مثل و نشست کنارم

 .میکنم گریه براش ببینه نمیتونه رو جاهیچ بابام فهمیدم و شدم بزرگ وقتی از منم_ 

 ..گریه زیر زدم دوباره حرفش این با

 ..میریخت اشک نمیدید که پدری برای من خاطر به هم بچه این

 ازش پدرش بودن نابینا خاطر به که هاییپدرانه برای میخواست دلم.. میخواست دلم

 ..کنم عذرخواهی ازش بود محروم

 ..برسه فریادم دنیا تمام به میخواست دلم

 ..میکرد بخشش طلب بچه پسر از که فریادی

 ..کنم محو دنیا از جوری یه رو خودم میخواست دلم

 شد باعث میکشید زبانه وجودم توی که انتقامی هایشعله و خشم آتیش که رو خودم

 !بشه دگرگون اینجوری انسان یه زندگی

 ...ببخشم خودت.. ببخشم تو خدایا..کن کمکم من خدای

 صمیمی کمی باهام حاال که سهندی با هادرخت زیر و باغ انتهای خورشید غروب تا

 ..بودیم نشسته بود شده

 ..میخندیدم من و میکرد تعریف برام هاشسوزوندن آتیش از

 قهقهه جاش به و کرد دور ازم اشخنده با رو بغض از حجم اون چطور نفهمیدم حتی

 ..داد هدیه بهم
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 و جلومون رسید همه از زودتر لیلی که شدیم عمارت سالن وارد هم دست توی دست

 گفت میگرفت بغلش توی رو سهند که همینجوری

 ..مردم نگرانی از..  آخه بودی کجا_ 

 کردم صاف رو صدام

 ..میکردیم بازی باغ توی.. بود من با_ 

 ..شدم اتاقم راهی   بخورم شام اینکه بدون هم من و داد تکون استفهام معنی   به رو سرش

 ..کردم بخشش طلب هم باز خدا از کشیدم دراز که تخت روی شب آخر

 ...ببخشتم خدا که بودم امیدوارم.. ولی بود نابخشودنی کردم اشبنده با من که کاری

 به ده توی زادهخان یک عنوان به رو کارهام بتونم فردا از که بده توان بهم و ببخشتم

 !بدم انجام ممکن شکل بهترین

 به رو هاشگفته کردم سعی و اومدم بیرون بابا اتاق از انرژی پر و سرحال صبح،

 ..بسپارم خاطرم

 بود ایباتجربه و میانسال مرد و داشت رو بابا راست   دست حکم که آقاناصر با همراه

 !افتادیم راه به کشاورزی هایزمین سمت به و شدیم هااسب بر سوار

 دوستش و میزدم غر همیشه من هرچند بود داده یاد من به هم رو سوارکاری صدرا

 .. کنم تشکر ازش خیلی خیلی باید االن اما.. نداشتم

 اعتماد بهم االن مثل نمیتونستن اهالی داشتم نیاز سوارکاری برای کسی به اگر قطعا چون

  میگفتن خودشون با و کنن

 ! کتاب حساب کلی و ده یک به برسه چه کنه کنترل رو اسب یک نیست بلد اینکه_ 
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 شده جمع هم دور جاده یگوشه که دیدیم رو زیادی جمعیت که بودیم هازمین به نرسیده

 ..میزدن فریاد و بودن

 ..نشنیدم بلندشون هایفریاد از چیزی

 سمت که ایعده و برگشتن سمتمون به همشون نفر دو ما هایاسب ییورتمه صدای با

 ..کردن اختیار سکوت بودن خودمون

 توجهبی و گذروندم نظر از جمع میون زن یک دیدن با رو تعجبشون از پر هاینگاه

 ..شدم پیاده اسب از بهشون

 !میبردن حساب ازم که میکردم برخورد جوری االن از باید

 هنوز ولی.. پیچیده ده توی سپرده من به رو هاشمسئولیت تمام بابا اینکه خبر   میدونستم

 !بود ندیده کار حین جدی صورت به رو من کسی

 این و میپیچید جا همه خبرش قطعا میدادم نشون خودم از رو برخورد بهترین االن اگه

 !بود من نفع به

 همه که نفری چند اون به رو گریشماتت نگاه   با و بود نشسته صورتم روی غلیظی اخمَ 

 توپیدم عصبانیت با بودن کشاورز

 !نیستید هازمین سر چرا ؟خبره چه اینجا_ 

 ..کردم تعجب اقتدار از پر و خشن صدای این از هم خودم

 ! نداشتم انتظار خودم از رو شجاعت همه این حقیقتا

 اشاره بودن ایستاده سمت اون که ایعده به بود تر جوون همه از که زهاکشاور از یکی

 داد رو جوابم و کرد
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 اهالی رو میاد باال کوه   از که رودی جلوی ولی کنیم آبیاری رو هازمین باید خانومخان_ 

 .. ما به برسه آب نمیزارن و گرفتن باال ده  

 !اومد خوشم خیلی کرد استفاده من برای که" خانومخان"  لفظ از

 که بود این همه از ترمهم و بود جذاب گذاشت خانوم با که احترامی هم و داشت خان هم

 !نمیچرخید هامرد زبون روی اسمم دیگه

 ! هستش کیان یمنطقه باال ده   از منظورش کردم فکر و ببینن رو لبخندم نزاشتم

 حس و شد رد قلبم توی از نسیمی که انگار هاشمردونگی و کیان به فکر با دوباره

 ..داد دست بهم خوبی

 ..سنجیدم رو موقعیت ولی

 !نبود فکرها این جای االن

 شد تر غلیظ اخمم

 داده؟ رو اجازه این بهشون کی وقت اون_ 

 نظر از رو کیان قامت و رفتن کنار باال ده   جمعیت صدایی با که بده ادامه خواستم

 گذروندم

 ! من_ 

 ..ایستاد بود کالمش توی که قدرتی همه این از قلبم

 ! مدیریت و ریاست برای بود شده ساخته واقعا انگار داشت که اُبُهتی همه این با

 ..بودم تنگشدل خیلی اینکه با

 ..میخواست رو دلش ته   از هایخنده دلم خیلی اینکه با
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 مضاعف انرژی شد باعث و داد هدیه بهم چشمه کنار بار آخرین که هاییخنده همون

 ..راه یادامه برای بگیرم

 به و کنه سرخم خجالت از که میخواست رو اششیفته هاینگاه همون از دلم اینکه با

 !نیارم خودم روی

 ..بود وسط هازمر بحث االن.. ولی

 سعی چندسال این تموم که احساساتی نباید ایذره..  ایذره و.. کشاورزها حق   بحث

 !منه به امیدشون و چشم که بزنه روستا این مردم   به ایخدشه کنم فرار ازشون کردم

 پرسیدم محکم و رفتم جلوتر قدمی

 خان؟ کیان نرسه ما هایزمین به آب که دادید رو اجازه این حقی چه با_ 

 ..گفتم تمسخر با کمی رو خان لفظ

 این حاال ولی.. خاصی پسوند و پیشوند بدون! بود خالی کیان   همیشه من برای کیان

 چه با و داره جایگاهی چه ما برای کسی چه میکردن تعیین که بودن ما هایمسئولیت

 !عنوانی

 هایزمین یسهمیه که آبی از شبونه تا دادید کشاورزهاتون به شما که حقی همون با_ 

 !کنن آبیاری رو خودشون هایزمین بوده ما

 ..باال پرید ابروهام

 هستش ده یک هایزمین مال روز هر و میشه تقسیم باال ده و ما ده بین رود آب میدونستم

 میشنیدم؟ چی حاال و کنه استفاده دیگری یسهمیه از نداره حق کسی مقرر تایم توی و

 بودن؟ کرده چیکار ما کشاورزهای

 توپیدم کیان به عصبی



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 458 

 

  مطمئنید؟_ 

 گفت و ایستاد جوون پسر همون روبروی و جلوتر اومد قدم چند

 !خانومخان بپرسید داره باد اشکله حسابی که جوون این از بهتره_ 

 .. زد صدام خانومخان هم اون و میزد حرف باهام احترام با که بود شیرین برام چقدر

 پرسیدم و پسرجوون سمت برگشتم سریع و بزنه دلم زیر شیرینیش نزاشتم ولی

 کردید؟ آبیاری بوده حقشون که رود آب یسهمیه از شما میگن؟ راست خانکیان_ 

 !داره حقیقت که فهمیدم رسوند رو جوابش که سکوتی و شد تر خم که سرش از

 من فقط که اخمی اون و بود شلوارش جیب توی که هاییدست با که کیان سمت برگشتم

 گفتم صداقت با و بود شده جذاب حسابی نمایشیه میدونستم

 تکرار دیگه اشتباه این که میدم قول و میکنم عذرخواهی کشاورزهاتون و شما از من_ 

 !ننویسید بقیه پای به رو نفر یک خطای.. کنید باز رو آب راه لطفا هم شما..! نشه

 نیست؟ طوراین! بنویسید بقیه پای به رو نفر یک خطای بلدید خوب شما ولی_ 

 ..شدم اشخیره هشد گرد هایچشم با

 ..بود شده عوض چقدر انداخت؟ تیکه بهم کیان

 ..فهمیدم رو منظورش دقیقا

 !ناراحته دستم از چقدر که رسوند بهم غیرمستقیم

 !نوشتم اون جمله از مردها یبقیه پای به رو عماد گناه   که ناراحته

 از چطوره اوضاع ببینه تا ده برگشت خودش و رسوند صدرا به رو من اینکه از بعد

 ..کنه پیدام نتونه احدی هیچ که ببره جایی رو من کردم خواهش صدرا

 ..کیان حتی
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 ..اون از حتی.. متنفرم مردها یهمه از برسونه کیان به گفتم صدرا به

 ..بشه پاره داره من به نسبت که مهری بند   این میخواستم

 اون به رو خودم که هرچی بود کافی نظرم به و نداشتیم هم با سنخیتی هیچ کیان و من

 ..بودم زده راه

 !زندگیش دنبال میرفت و میکرد من درگیر رو خودش این از بیشتر نباید کیان

 ایبچه دختر که منی به چه رو باال ده   یکردهتحصیل و قامت و قد خوش مرد.. کیان

 ؟ بود کرده سقط همبچه یک سن این با و نداشت قبولش حتی شوهرش که بودم

 ..بود َسرتر خیلی من از کیان

 ..بیان بهم که خودش مثل میکرد پیدا رو یکی باید

 میکرد غالف رو دل اون بگیرم طالق من که داشت امید و بود بسته من به دلی اگر باید

 ..باشن داشته رو لیاقتش که جایی میرفت و

 کیان؟ به چه رو من

 ..ببینه رو من دیگه که نزاشتم.. نزاشتم همین برای

 ریخته بهم چه که میرسوند.. میگرده دنبالم در به در که میرسوند رو خبرش بهم صدرا

 ..غمیگن و شده

 ..میکرد راحت من شر از رو خودش باید.. نبود ایچاره ولی

 از پر نگاه   برق این.. ساخته رو خودش که مشخصه میبینم من که کیانی این..  االن و

 .نداره جایی قلبش توی من برای دیگه که بود مشخص خشم

 ..چرا نمیدونم

 ..گرفت دلم کردم احساس ولی چرا نمیدونم 
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 ..سراغم میاد داره بغض کردم احساس

 .. من

 کم چیزی مردونگی از برام پیش سال ۶ که ببینم رو کیانی همون داشتم انتظار من

 ..نمیزاشت

 که بود مشخص مانند سرو قامت این.. نگاه خشم   این.. کالم یتیکه این.. کیان این ولی

 ! بود بسته من برای رو از رو شمشیر

 ..دادم باال سر رو میپرسید روزم اولین از که بابا هایسوال جواب   برگشتم که عمارت به

 برگشت بود اومده که اقتداری همون با کیان و شد حل آب مشکل اینکه از بعد راستش

 ..کردم چیکار روز یبقیه نفهمیدم دیگه

 ...!میکردم تایید رو هاشحرف و میرفتم ناصر آقا دنبال فقط

 رو خلوتم مامان که میکردم فکر کیان معنی از پر نگاه به و بودم کشیده دراز تختم روی

 دخترش بده نشون همه به و بگیره میخواد که زد بزرگی مهمونی   از خبر و ریخت بهم

 !شده خانوم و بزرگ چقدر

 !بود کننده خسته مطمئنا که ایمهمونی

 ..بستم رو دهنم ولی.. بگیر مهمونی داد طالقم عماد وقتی بزار بگم میخواست دلم

 .نداشتم رو مامان قهر یحوصله

 ..میزدم حرف عماد با باید طالق یمسئله راجع اومد یادم تازه

 ..شوهر من برای اون نه و بودم زن براش من نه که بود سال ۶ درست

 ..میشد برداشته اسمم کنار از اسمش باید
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 یکی این با نباشم متاهل زن یک دیگه که آزادی اون طعم ولی بودم آزاد هم االن درسته

 ..!میکرد فرق خیلی

 رسیدم خسته غروب نزدیک و دادم انجام رو وظایفم ناصر آقا با همراه دیروز مثل صبح

 ..عمارت به

 میکردم حس و بود کم داغ آب.. حمام فرستادم خدمتکارا از یکی همراه سریع مامان

 !خوردم سرما

 کمی هستش نازگل اسمش بودم فهمیده که خدمتکار همون کمک به و مامان زور به

 سرم باالی به امشقیقه کنار از ایگیره با رو بلندم موهای و زدن بهم سفیدآب سرخاب

 ..کردن رها آزاد رو اشادامه و بردن

 ..بود کرده حاضر برام بود هم پوشیده البته که رو ایتیره قرمز   لباس مامان

 ..بود شده کار هاشمآستین پایین سبک همون و بود شده دوزی منجق بلندش دامن پایین

 ..بود کرده زیباترم و بود خوابیده حسابی تنم روی

 ..شدم خیره خودم به لبخند با ایلحظه برای

 ..رفتم پایین هاپله از کمکش به و دنبالم اومد هاخدمتکار از یکی

 بود افتاده هاپله همین پایین عماد که افتادم وقتی یاد لحظه اون توی درست چرا نمیدونم

 ..بودن شده جمع دورش همه و زمین روی

 بین یگره و بشه تلخ کامم شد باعث بودم من مقصرش که تلخ یخاطره اون آوری یاد

 ..بشینه ابروهام

 ..بدم جواب لبخند با جمعیت تحسین از پر هاینگاه به نتونستم دیگه

 ..کمی فقط.. کنم آروم رو خودم کمی و ببرم پناه جایی داشتم دوست فقط
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 بقیه به رو من افتخار از پر مامان و چرخیدم هامهمون بین مامان با همراه حسابی وقتی

 ..کشیدم نفسی و کردم پیدا ایصندلی لیلی پیش داد نشون

 پرسید ازم معمولی لیلی

 شدی؟ خسته_ 

 ..دادم تکون آره معنی به رو سرم

 پرسیدم ازش و داد پایان دودلی این به مکنجکاوی.. پرسیدن برای بودم دل دو

 نمیاد؟ مهمونی عماد_ 

 داد جواب شنیدممی زور به که ایآهسته صدای با و شد غم از پر نگاهش نکشید ثانیه به

 هم خدمتکارا حتی.. ببینتش خانواده از غیر هیچکس نداد اجازه دیگه اتفاق اون از بعد_ 

 قهره دنیا با و کرده حبس رو خودش جورایی یک.. ندارن رو اتاقش به ورود یاجازه

! 

 که مردی راجع لیلی غم   از پر هایحرف هم حاال و صحنه اون یادآوری... من به لعنت

 هر از ترناراحت واقعا واقعا رو من شدنیحبس بود شده روزش و حال من خاطر به

 ..ریختن اشک برای کنم پیدا جایی و کنم فرار میخواست دلم که حدی به.. کرد وقتی

 کرد من حق در که ایرحمیبی و بدی همه اون با عماد واقعا یعنی میکردم فکر گاهی

 نه؟ یا بود ایزندگی همچین سزاوار

 ..کردم رویزیاده گرفتن انتقام توی میکنم فکر گاهی

 ...بود حقش آره میگم میکنم فکر کشیدم که زجری همه اون به وقتی بعد ولی

 ...ولی
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 رفت شد دود بود لیلی به خطاب که صدایی و امشونه روی دستی گرفتن قرار با افکارم

 بشنوم رو صداش تا شدم گوش تن همه و هوا

 ..میگیرم قرض کوچولو یه رو خانومتونخان من که ببخشید_ 

 ..کرد پر کیان رو جاش و شد بلند میز پشت از ایدوستانه لبخند با لیلی

 ..میکرد نگاهم خیره

 ..میلرزوند رو دلم گستاخ و خیره نگاه این

 خانوم؟ خان میکنی پا به خاک و گرد داری نرسیده_ 

 ..کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 باال انداختم رو ابروم تای یه

 خان؟ کیان خاکی و گرد چه_ 

 زد پوزخندی

 کار دارن کشاورزا حصار بدون سال   خیلی چی؟ که بزنن حصار هازمین بین گفتی_ 

 بین مرزها این آوردن با کنی ثابت میخوای رو چی! نبوده هم مشکلی هیچ و میکنن

 پدریمون؟ هایزمین

 انداختم باال ایشونه

 تعیین پیش وقت خیلی باید هامرز این.. میکنم جلوگیری احتمالی مشکالت از دارم_ 

 .. نکردن رسیدگی بهش ما ده و شما ده قبلی هایخان از کدوم هیچ که میشد

 ..شدم متوجه گردنش و پیشونی یبرجسته رگ  از رو این و بود شده عصبی

 قدرتمندش هایانگشت بین رو بازوم حرص با و کشید جلوتر میز پشت از رو خودش

 زد لب گوشم کنار و داد فشار
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 تیام؟ برسی چی به کارااین با میخوای_ 

 ..گفتنش تیام این از آخ

 ..میرفت یادم اسمم داشت که خدا به

 ..میرفت یادم میزد صدا خاص صدای و تلفظ این با وقتی رو اسمم

 بزنه؟ صدام اینجوری کسی بودم نشنیده که بود سال چند

 ..داشتم که خدا به نداشتم؟..بشه نگاهش قفل نگاهم و بلرزه مردمکم که داشتم حق

 ..برسم تو به میخوام بگم و کنم باز دهن میخواست دلم

 هنوز کردی رفتار باهام خشم از پر اونجوری که دیروز برعکس کنم ثابت بهت میخوام

 ..دارم اهمیت برات هم

 یقه و میستی وا همه جلوی شپاکی کردن   ثابت برای که امتیامی همون برات هم هنوز

 ..گناههبی کنی ثابت که میکنی پاره

 ..بود کرده زندگی رو من مرد این

 به نسبت که ضعفی از میکرد استفاده خوب داشت حاال و بود بلد رو من مرد این

 ... دادم نشون خودم از حضورش

 ..میشناختم من فقط رو بدجنسی از پر و محو لبخند اون

 ..  شد مطمئن کیان

 ..کنم دورش خودم از تا زدم پیش سال ۶ که هاییحرف عکس بر که شد مطمئن

 ...نگاهشه خواستار چقدر نگاه این

 ..بدم جوابی نمیتونستم.. ندادم جوابی

 ..بزنم نباید که بزنم حرفی و کنم باز زبون میترسیدم
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 .. گذشت چطوری مهمونی و خوردم چطور رو شام نفهمیدم اصال

 ..میاوردم کم نفس و میشدم ذوب داشتم کیان داغ   نگاه زیر   فقط

 ..نبود هوا دیگه که انگار

 ..بود رفته نشونه رو من فقط تیزش نگاه  

 ..میکرد دنبال رو من فقط دست به جام و بود ایستاده سالن یگوشه

 ..بشم بیخیالش نتونتم که بود تابلو هم انقدر هیکل و قد اون با

 ..میزدم حرف باهاش باید.. ایستادم کناری شام صرف از بعد

 ..بیارم دوام اینجوری نمیتونستم

 رو هامشونه ظریف و رفتم فرو حضورش حجم   توی که سمتش برم تا برگشتم سریع

 ..شد مامن هاشدست

 کجاست؟ حواست_ 

 بودم؟ نفهمیده من و بود ایستاده پشتم

 متوجهمون کسی تا انداختم نگاهی اطراف به بیرونو کشیدم بغلش از رو خودم سریع

 ..نباشه

 کسی.. کشیدن صف پدرت اتاق در دم خداحافظی برای هامهمون..نباش نگران_ 

 !نیست اینجا حواسش

 ..دادم تکون فهمیدن معنای به رو سرم

 عجیبش نگاه   با که کنم شروع براش رو غرایی نطق   خواستم و دادم قورت رو دهنم آب

 !شد خفه نطفه توی نشده شروع نطقم هاملب روی

 !خانومخان واستی مقابلم سرخ هایلب این با طالقت از بعد مشتاقم خیلی_ 
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 داد ادامه که شدم اشخیره حیرت با و شد سیخ تنم به مو خاصش لحن این با

 کردم پیدات جنگل وسط بیهوش که اولی روز همون از.. منتظرم که ساله ۷ دقیقا_ 

 ...بشه برداشته زندگیت از عماد یسایه که منتظرم

 بدم حرصش خواستم و گرفت ملجبازی رگ وسط اون چرا نمیدونم

 خان؟ کیان میشه برداشته من سر از عماد یسایه گفته کی و_ 

 پرسید ایعصبی صدای با و شد امهخیر شده شوک

 بگیری؟ طالق نمیخوای مگه_ 

 حرف اهمیت کم یمسئله یک به راجع که انگار و انداختم باال رو هامشونه مهابابی

 دادم جوابشو میزنم

 ..نداره دلیلی بگیرم؟ طالق باید چرا نه_ 

 ..کرد هدایتم باغ سمت به و گرفت رو بازوم عصبی حرفم این با

 ..نبود ما به حواسش هم کسی و بود سالن اونور بابا اتاق که کردم شکر رو خدا

 یک تا رو صورتش جاش به ولی کرد ول رو دستم غیض با رسیدیم که عمارت پشت

 .آورد پایین صورتم سانتی  

 ؟ گفتی چی بگو دیگه بار یه_ 

 ..بود گرفته حرصم

 طلبکار انقدر میداد اجازه خودش به و بود کشونده اینجا تا رو من بازوش زور با اینکه از

 !بزنه حرف من با

 !نبود اینجوری میشناختم که کیانی

 !میشد من پناه که کیانی تا بود گذشته زورگوی عماد شبیه بیشتر کیان این
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 دادم رو جوابش لجبازی و سرتقی با همین برای

 !نمیبینم طالق برای دلیلی! بگیرم طالق نمیخوام گفتم_ 

 ..میشد ترسرخ لحظه به لحظه هاشچشم

 و برگردوند رو روش میشه منفجر خشم شدت از میکردم فکر که ایلحظه توی درست

 ..گذشت مقابلم از حرف بدون

 !بود شده کیان که بود هاشغیرمنتظره همین با کیان

 ..کنم بینیشپیش نتونستم وقت هیچ

 !بشه کم درونیم التهاب از کمی تا کشیدم عمیقی نفس

 !نبودم پشیمون حال این با ولی کردم روی زیاده کمی میدونستم اینکه با

 این وعصبی بلند صدای و بازو زور   با بخواد که نیستم بچه دیگه من میفهمید باید کیان

 ..بسازه مطیعی زن من از و بده نشون رو رفتار

 ..داشت باهام عماد که رفتاری مثل

 ..کرده فرق آسمون تا زمین از تیام اون با تیام این میفهمید باید کیان

 زیر که نبودم آدمی داشتم بهش که احساسی تمام و بودم قائل براش که احترامی تمام با

 !برم زور حرف بار

 هجوم بهم مهمونی از بعد که بود زیادی فکرهای ینتیجه که سردرد کمی با بعد روز

 ..شدم حاضر بودن آورده

 حفظ با بعد و گرفتم اجازه بکنم میخواستم که کاری برای ازش و بابا پیش رفتم اول

 میزاشتم خودم برای نریختن اشک و نکردن بغض برای که وقراری قول و مخونسردی

 ..زدم ضربه چند عماد اتاق در به آهسته
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 ..نکرد دعوتم داخل به صدایی

 ..گذاشتم قدمی و کردم باز رو در آهسته خودم همین برای

 انداخته پاهاش روی پتویی و بود داده تکیه تخت پشتی به دیدمش که اولی یدفعه مثل

 ..بود شده

 ..دوخت بهم رو نداشت سویی که هاییچشم و چرخید سمت این به گردنش در شدن باز با

 ...نبود خودم دست و بودم کرده هول باشه داشته نظر زیر رو من حرکات که انگار

 ...کردم صاف رو لباسم دامن دست با

 !ببینه رو من نمیتونه عماد بود رفته یادم که انگار

 گفتم و کردم پیدا جرئت باالخره که بود سمت این به نگاهش منتظر

 ..سالم_ 

 ! نداد نشون العملیعکس هیچ باز و داد تکون سالم معنی به رو سرش

ن با اولش ن م   دادم ادامه مطمئن ولی م 

 !کنیم صحبت طالقمون به راجع هم با که اومدم.. چیزه..چ_ 

 پرسید و رفت باال کمی ابروهاش

  طالق؟_ 

 کرد مکث کمی

 ..میشنوم خب_  

 کشیدن با اما باشن داشته تسلط خودم به نمیتونستم و میاوردم کم نفس مقابلش در هم هنوز

  کنم حفظ رو مخونسردی تونستم عمیق نفس چند
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 طالق میکنم فکر افتاده که اتفاقاتی با و جداییم همدیگه از کامال که ساله چندین ما خب_ 

 طالق یصیغه اینکه برای بزاریم مشخص تایم یک که اومدم.. مونده که راهی   تنها

 ..بشه جاری

 کرد عوض رو بحث موضوع بده هامحرف به جوابی اینکه بدون

 و اومدی بر گذاشته تدوش   روی پدرت که هاییمسئولیت پس از خوب خیلی شنیدم_ 

 دادی نشون.. اومد خوشم نه.. میبرن حساب ازت حسابی اهالی روزه سه دو همین توی

 !باشی دختر اگه حتی.. آقابزرگی ینوه

 و ندادم اهمیت بهش ولی کرد خاطرمآزرده کمی بود تمسخر با همراه که تمجیدی این

 کردم پافشاری بود طالق به راجع که حرفم موضوع روی

 ! عماد بزنم حرف باهات طالق زمان   راجع اومدم_ 

 حرفش که نیاوردم خودم روی به ولی شدم عصبی کمی انداخت باال که رو هاششونه

 رسوند جنون به رو من

 !تیام کنیم مشخص براش رو زمانی که بگیریم طالق نیست قرار_ 

  برنمیداشت؟ لجبازی از دست چرا.. لعنتی.. لعنتی

 کنه؟ اذیتم میخواست باز هم بود ناتوان که حاال حتی

  نمیشد؟ من بیخیال چرا

 نمیکنی؟ برخورد منطقی چرا میگی؟ چی میفهمی عماد_ 

 داد رو جوابم ایجدی صدای با و کرد متمایل جلو به رو خودش کمی

 زندگی توی خوش روز یک درست، کردم اذیتت من! تیام تویی   منطقی غیر که اونی_ 

 ..گرفتی رو انتقامت جاش به ولی.. درست هم این ندیدی من با
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 طالق رو زنش نمیخواد نامتعادل کور   آدم همین و انتقامته ینتیجه نامتعادل کور   آدم   این

 !بده

 نمیشی؟ متوجه رو حرفم کجای غیرمنطقیه؟ حرفم کجای

 !بود عماد همون هنوز

 ! سنگدلی همون هنوز.. رحمیبی همون هنوز

 کنم؟ چیکار مرد این دست از من... من خدای

 !بود نکرده عوض رو اخالقش هم بودنش ناتوان این حتی

 بازیات زورگو این از دست کمی فقط نمیخوای چرا عماد؟ نمیشی عوض چرا_ 

 برداری؟

 زد پوزخندی

 باز رو هامچشم روز ۳ از بعد که وقتی همون درست.. شدم عوض من.. نکن اشتباه_ 

 ..شدم عوض ببینم رو نوری نیست قرار دیگه که فهمیدم و کردم

 بمونی زنده نمیزاشتم پایین دادی ُهلم هاپله از تو اینکه دونستن   با بودم نشده عوض اگه که

 !بخندی من ریش به و کنی زندگی ناموسبی صدرای اون با راحت سال ۶ و

 از ولی شدم جمع خودم توی میشد حس کلماتش تک تک توی که خشونت زیاد   حجم از

  نیومدم کوتاه موضعم

 پس.. گرفتم رو بد هایلحظه و روزها انتقام منم کردی بد من با گفتی خودت خوبه_ 

 دوش به اسمم کنار رو اسمت نمیشم حاضر دیگه! عماد بدی طالقم باید.. شدیم حساببی

 !بکنم رو زندگیم آزاد و بشم آزاد میخوام.. بکشم

 شد تر غلیظ ابروهاش اخم
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 بره یادت و بگذرونی؟ خوش میرسه راه از که ناموسیبی هر با بری که بشی آزاد_ 

 عماد این همیشه تا باید.. عزیزم نه بدبختیشی؟ مقصر خودت که افتاده گوشه این عمادی

 !کنی تحمل زندگیت توی رو

 !میکشت رو من آخر..  آخر مرد این.. من خدای.. من خدای

 برام موندن زنده برای نفسی که میکرد کاری آخر هاشزورگویی و هالجبازی این با

 !نمونه

 !شدم ترعصبی بودم عصبی

 بودم فهمیده سال همه این از بعد دیگه رو این کنه قبول رو من حرف که نبود آدمی عماد

 ..نمیکنم اذیت این از بیشتر رو خودم همین برای

 !بیرون زدم اتاقش از حرفی هیچ بی

 ..میکردم استفاده بابا نفوذ از باید

 توی رو پام خودم دیگه ولی بزنه حرف باهاش که میخواستم لیلی از بود الزم اگه حتی

 !نمیزاشتم اتاق این

 !بود ترمهم برام روانم و روح

 ..شد پیداش صدرا نشده اسب سوار هنوز و اومدم بیرون عمارت از داغون ایچهره با

 بیرون بریم عمارت و باغ این از کردم خواهش ازش و کردم احوالپرسی و سالم باهاش

 ..بکشم نفس ترراحت من تا

 ..رسیدیم ده پایین چاه به و تاختیم کمی هااسب با

 .. شستم خنک آب با رو صورتم و پاشیدم صورتم به سطل داخل از آب کمی

 ..شدم روبروم هایدرخت یخیره نشستم زمین روی کنارش.. داد تکیه درختی به صدرا
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 !خسته.. صدرا شدم خسته_ 

 سمتم به برگشت

 محکم که دادی قول! دادی قول تو میزنی؟ خستگی از حرف نشده هیچی هنوز تیام_ 

 چیشده؟ بگو حاال.. باشی

 زدم پوزخند

 روز   و حال باعث   من که میدونه! کرده شروع باهام رو ایبازیبد عماد محکم؟_ 

 ..االنشم

 نشست روبروم تعجب با

 میدونه؟ چی؟_ 

 دادم ادامه و دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 میگه!  ازم رو آیندم تو گرفتم ازت رو گذشتت من میگه.. بخشیدمت میگه.. میدونه آره_ 

 ندادنم طالق با میخواد.. گذشته که میگه دروغ! نمیده طالقم ولی شده صاف حسابمون

 زجر برای راه باز نباشه هم سالم انسان یک اگه حتی عماد ا؟صدر میبینی.. کنه اذیتم

 !میکنه پیدا من دادن

 ..نمیزد حرفی و بود شده سرم پشت اینقطه یخیره

 بود شده کالفه هم اون

 ..میزنم حرف باهاش.. نباش نگران تو.. تیام میزنم حرف باهاش_ 

 .. نکن دخالت تو.. نه نه_ 

ن با بعد ن م   دادم جواب م 
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 حرفی و کردی دارینگه من از سال چند این که ناراحته توام دست از انگار آخه.. آ_ 

 !نزدی بهش

 !کردید خاک و گرد حسابی کیان با شنیدم راستی.. میکنم حلش_ 

 دادم جواب اخم با

 گفته؟ بهت خودش_ 

 !شده عوض انقدر که کردی چیکار دختر این با میگفت پیشم بود اومده.. آره_ 

 زدم خندیتک

 صدرا؟ پرسید ازت طلبکار قدرهمین دقیقا_ 

 گفت و کرد اضافه عصبانیت کمی لحنش به

 شده؟ اینجوری که کردی چیکارش رو تیام_ 

 شده؟ چیجوری کرده؟ چیکار مگه پرسیدم

 داد جواب

 !بگیرم طالق نداره دلیلی میگه من چشم توی میزنه زل

 کرد نگاهم خنده با

  گفتی؟ بهش همینو تیام؟ آره_ 

 داد ادامه و خندید که دادم تکون رو سرم

 کنی؟ لجبازی افتاده یادت تازه تیام؟ میکنی اذیتش چرا آخه_ 

 ما کسی اگه کن فکر! باغ توی میکشونه منو بازوش زور با پُرو پُرو گنده مرد آخه_ 

 !میشد گرفته سر از گذشته هایحرف دوباره میگفت؟ چی میدید رو

 ..یکی آخه برسه؟ اشخواسته به من برای کردن قلدری با میتونه کرده فکر تازه
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 از روح کیان صدای دنبالش به و اومد پشتمون از پایی صدای نشده تموم حرفم هنوز

 کرد جدا تنم

 من مال! بوده من مال اول از دختر این میگفتم میکردمو سپر سینه میدید، هم هرکس_ 

 !مونهمی باقی هم

 ! میداد خجالتم کیان قدرت   از پر نگاه   از بیشتر صدرا شیطون نگاه  

 !بشه سفید و سرخ خجالت از که نبود گذشته تیام... تیام این ولی

 دادم جواب غیظ با و ایستادم مقابلش و شدم بلند جا از

 هنوز و داره شوهر میکنی مالکیت احساس بهش نسبت اینجوری که دختری این_ 

 بیشتر نشی باعث و بدونی رو خودت حد کن سعی پس! میاد دیگه یکی اسم بغل اسمش

 !بفهم! عمادم زن   هنوز من.. کیان بفهم! بیاد در من برای حرف این از

 ..شدم رد هادرخت بین از تندی باد مثل و شدم اسبم سوار سریع گذشتم که کنارش از

 ..داشتم دوست رو کیان با لجبازی این ولی چرا نمیدونم

 ..بدم حرصش که میومد خوشم

 .!باشه مشتاق داشتنم برای اینجوری که میومد خوشم

 ..بشینه لبم روی ایزیرزیرکی لبخند شد باعث که بود خوبی حس

 گفت صالبت همه اون با که میشد تکرار ذهنم توی صداش هنوز

 "مونهمی باقی هم من مال! بوده من مال اول از دختر این" 

 ...شدن خواسته بود شیرینی حس

 هجی بهت رو داشتن دوست این خاص و ملموس انقدر که مردی طرف از شدن خواسته

 ..میکرد
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 بودن خواستنی حس   این کسهیچ طرف از وقتهیچ که منی برای بود شیرینی خیلی حس

 !نکردم درک رو

 خودخواهی و میخواد خودم برای رو من یکی میکردم احساس واقعا که بود بار اولین

 ..کنه تالش من داشتن برای بیشتر اون و کنم لجبازی بخوام که نبود

 ..هستم عزیز کسی برای کنم حس هم من میخواستم.. نبود خودخواهی که خدا به

 ..بودم عماد زن هنوز من.. من بگذریم اون از

 !بود محض حقیقت نگفتم؟ که دروغ

ه کارهای به سرکشی از بعد  عمارت به ناصر آقا همراه   کوچولو مشکل تا دو حل و د 

 ..برگشتم

 ..رسوندم بابا اتاق به رو خودم سریع خونه رسیدم تا

 میزدم حرف باهاش باید

 بیدارید؟ بابا؟_ 

 ..داخل بیا دخترم آره_ 

 ..نشستم تخت روی کنارش و شدم وارد

 اومد حرف به بابا خود تا دوختم هامانگشت بازی به رو نگاهم

 .. پیشم بیای عماد با صحبتت از بعد صبح بودم منتظر_ 

 .بیرون برم عمارت از میخواستم فقط نبود، خوب حالم.. ببخشید_ 

 گفت و داد تکون استفهام معنای به رو سرش

 کن تعریف.. میشنوم خب_ 

 شدم عصبی کمی عماد هایحرف به فکر با دوباره
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 حرف باهاش شما میشه.. کنم چیکار باید نمیدونم! نمیده طالق رو من که میگه عماد_ 

 بزنید؟

 یصیغه و بشه بیخیال که زدم حرف باهاش سال ۶ این تموم من خوب دختر آخه_ 

 لج هم حسابی..  کرده لج.. نیست بدکار هاحرف این به گوشش ولی.. بخونه رو طالق

 !کرده

 نالیدم عجز با

 قربانی   باید من کی تا بدم؟ من رو دیگرون   لجبازی تقاص باید کی تا بابا آخه_ 

 بود نگذشته نیومدنم دنیا به از روز یک هنوز که آقابزرگ از اون بشم؟ بقیه هایخواسته

 ... و برید عماد با رو ناف که

 ..کردم سکوت دستش شدن   بلند با

 اینجوری توام مال.. میخوره رقم جوری یک هرکسی سرنوشت.. بابا نکن ناشکری_ 

 زمانی نمیکردم فکرشم بود باد پر   امکله وقتی.. جوونیام موقع ببین؟ منو.. خورده رقم

 بدمزه یجوشونده جور هزار باید برسه هامریه به بیشتری اکسیژن اینکه برای که برسه

 نفس تازه! کنم تحمل رو میدن خوردم به زور به دکترا این و هست چی نیست معلوم که

 رو فکرش کی! دردسر شده من برای ممکنه کار   ترین آسون هرکسی برای که کشیدن

.. باش شاکر رو خدا سالمه تنت که همین.. نکن ناشکری پس برسه؟ اینجا به کارم میکرد

 ..کنی صبر باید فقط.. میشه حل توام مشکل بزرگه خدا

 صبر؟ چقدر دیگه آخه بگم میخواست دلم

 بابا؟ صبر چقدر
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 اجازه و بود پوشونده رو زندگیم تمام روی که عماد اسم به سیاهی یهاله از شدم خسته

 ..بگیره رو وجودم روشنایی و بپاشه زندگیم به نور کمی دادنمی

 ..نزدم حرفی دیگه و کردم رو بابا حال رعایت ولی

 ..کشیدم دراز تختم روی بودم برگشته ده به که روزی چند این از ترخسته شب اون

 ..نمیداشت بر سرم از دست فکری هایتنش

 به رسوندم زود رو خودم و کردم رسیدگی کارهام به مردهدل و غمگین بعد روز صبح

 خالی خالی   ذهنم بزارم و بکشم دراز تختم روی و اتاقم توی برگردم میخواستم.. عمارت

 ...بشه

 رسوند بهم رو خودش نازگل که میرفتم باال هاپله از داشتم

  خانومخان.. خانومخان_ 

 نازگل؟ جانم_ 

 !منتظرتونن.. دارید مهمون_ 

 کیه؟ مهمون؟_ 

 انداخت باال ایشونه

 !اومدن باال ده از_ 

 قطع اومده باال ده از که مهمونی این میکردم حس نشده وارد هنوز.. باال پرید ابروهام

 !داره کیان به ربطی یا کیانه یا یقین به

 ..شدم سالن وارد متانت با و کشیدم صورتم به دستی

 کردم بغلش خوش روی با و ندادم بروز ولی شد گرد تعجب از هامچشم مادرش دیدن با

 ..کردم استقبال ازش و
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  گرفت دستش توی رو دستم نشستم که کنارش مبل روی

 مساعد کیان پدر حال.. بشم حاضر ورودت مهمونی برای نتونستم.. دخترم ببخشید_ 

 .. نبود

 و من برای داشت ارزش کلی و اومدن شما از نیابت به پسرتون.. حرفیه چه این نه_ 

 ..امخانواده

 زد بهم لبخندی

 .. دخترم اینجا اومدم پسرم از نیابت به االن منم_ 

 کنم پنهان نتونستم رو امرفته باال ابروهای و تعجب از گرد هایچشم ایندفعه

 کاری؟ چه برای اون از نیابت به_ 

 داد جواب میزد برق که نگاهی با و داد فشار کمی رو دستم

 و بریدن عماد با رو نافت بود نگفته ما به کسی.. جانتیام میخواد رو خاطرت پسرم_ 

 خیلی کرده کاری چه آقابزرگت فهمیدیم که بعد.. کیان برای کردیم نشون رو تو اول از

 تا.. کنم نشون کیان برای رو تو که اومدم.. دخترم دیگه سرنوشته.. شدیم ناراحت

 ..و بشه حل مشکالت

 ..نداد ادامه دیگه که خوند رو زیادم عصبانیت صورتم از انگار

 ..رو مادرش نه میکردم درک رو کیان نه

 ..میدونستن اطراف این اهالی تمام رو این و بودم متاهل من.. داشتم شوهر من

 بزنن؟ من به رو هاحرف این بیان دادن اجازه خودشون به حال این با
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 کرده تزریق قلبم به پسرش خواستن کردن بازگو با کیان مادر از که خوبی حس منکر

 اصطالح به این که ایخونه همون توی و دارم شوهر من بدونن اینکه ولی نمیشم بود

 ..برام بود عجیب واقعا کنن خواستگاری رو من که بیان میکشه نفس داره شوهر

 ..بشه خشم از پر نگاهم بود شده باعث و بود عجیب

 ..کنم احترامیبی نمیتونستم و بود بزرگتر مادرش ولی

 دادم جواب کنم کنترلش میکردم سعی که صدایی با

 هنوز که! دارم شوهر هنوز من که کنید عرض پسرتون به هم من از نیابت به لطفا_ 

 !نداده طالقم و اسزنده شوهر این

 چون! نشن من نزدیک سرمه باالی شوهر اون یسایه که زمانی تا بگید بهشون لطفا

 !نمیکنم برخورد آروم دفعه این مثل

 نداشتم؟ بزرگتر من مگه که میکردم فکر این به کردم ترک رو سالن و شدم بلند که جا از

  کنن؟ خواستگاری اون از رو من بخوان که نبود بزرگتری مگه

 ..شدم خوردل کمی

 دادن؟ رو اجازه این خودشون به نبودم دختر دیگه چون

 !بود شده پیچیده چه ماجرا

 .. میزد نبض داشت مغزم

 ..شدم اتاقش وارد زدن در بدون و کردم گردعقب دوباره گذشتم که عماد اتاق کنار از

 ..بود شده خیره اینقطه به و بود نشسته صندلی روی بار این

 و سالم بدون خودش برای بود پهلوونی روزی که ضعیفش و رنجور هیکل به توجه بی

 توپیدم بهش علیک
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 من کردن اذیت با میخوای کی تا نمیکنی؟ راحتم چرا عماد؟ میخوای جونم از چی_ 

 کنی؟ آروم رو خودت

 ..چرخوند طرفم به رو سرش آرومی تبسم با

 !بود چی همه گویای صدام البته.. رو خرابم حال همهاین نمیدید که خوب چه

 سرشار کنی؟ زندگیتو راحت جونت کیان با بری تا نمیدم طالقت که ناراحتی خیلی_ 

 خوشی؟ و عشق از

 شدم بیخیال رو کالمش تمسخر

! میکشم نفس دارم تو زن عنوان به هنوز و! منه روی تو اسم که ناراحتم خیلی..  نه_ 

 کامم به تو که اینجا هایخوشی و کیان از کردم فرار که پیش سال ۶ همون من وگرنه

 !آقاعماد بودم گذشته کردی زهر

 دادم ادامه و گرفتم نفسی

 ..عماد کن راحتم! بشم راحت بزار_ 

 بود التماس از پر و ناله با صدام

 .طالق.. بده طالقم.. بکشم نفس بزار_ 

 پرید حرفم توی

 !داره طشر طالقت.. داره شرط_ 

 کردم نزدیک بهش رو خودم باشه شده باز روم به امیدی یروزنه که انگار

 عماد؟ شرطی چه شرطی؟ چه_ 

 گفت محکمی لحن با و شد متمایل جلو به کمی

 ! سهنده شرطم_ 
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 کردم ریزی اخم

 !نمیشم متوجه سهند؟_ 

 تو و بشه ده خان   شد بزرگ سهند وقتی که کنی تضمین باید بدم طالقت میخوای اگه_ 

 !کنار بکشی رو خودت

 ..کردم نگاهش استفهام با

 !نمیشد عوض ذاتش مرد این

 ..بود طمعکار و طلب سلطه ذاتش مرد این

 شد حبس اتاق توی که جسمی یه فقط داشتن پدر از! نفهمید هیچی داشتن پدر از سهند_ 

 بهش من از میتونه که چیزی تنها میکنم فکر... کنم پدری براش نتونستم! کرد حس رو

 !هستش ده کردن اداره و بودن خان همین برسه

 !براش من نکردم که پدری وگرنه

 !همینه طالقت برای شرط تنها پس

 بمونم؟ باقی ده این خانوم  خان که مشتاقم خیلی من میکرد فکر عماد

 هرکاری بشم حاضر عنوان این به رسیدن برای که خودشم مثل من میکرد فکر عماد

 کنم؟

 ..میخواست من از که بود چیزی ترینآسون شرط این

 !بودم کرده فکر موضوع همین به هم خودم این از قبل

 ..سمت این برای بود انتخاب بهترین میشد بزرگ وقتی و بود سالش ۵ االن سهند

 ...داشتممی نگه براش امانت به رو عنوان این فقط موقع اون تا من

 !بود همین هم شمنطقی
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 !من پدر نه میشد خان باید اون از بعد و بود بزرگ آقا اول پسر عماد پدر

 ..میرسید ارث به پسرش به عماد از بعد قطعا و عماد که هم اون از بعد

 این و بگیره ازش رو عماد طبیعی حق میخواست هم من پدر میکردم فکر که خوب

 !بود طمع داشتن از نوع یک خودش

 ...!نداشت تقصیر کم هم من پدر دقیقا

 براشون؟ داشت چی قدرت برای زدن حرص این آخه

 بکشن؟ آتیش و آب به رو خودشون انقدر باید چرا نمیکردم درک من آخه؟ چرا

 دادم جواب و کردم نگاهی بود منتظر که عماد به

 باش مطمئن.. میکنم قبول میل کمال با من و سهنده حق بودن خان.. قبوله شرطت_ 

 کنار میکشم کامل بیاد بر کار این مسئولیت یعهده از بتونه که شد بزرگ قدر اون وقتی

 !میمونه امانت من پیش موقع اون تا که حقی! برمیگردونم بهش رو حقش و

 ..تصمیم   بهترین تصمیمم که کرد مطمئنم نسست هاشلب روی که تبسمی

 باغ توی همیشه از تر سرمست من و بشه جاری بینمون طالق یصیغه فردا شد قرار

 ...میچرخیدم

 بود داده دست بهم عماد موافقت از که خوب حس کلی با و چیدیم گل باغچه از نازگل با

 .. رسوندم شب به رو روزم

 رضایت موقع همون که نمیکردم فکر وقت هیچ رسیدم عماد به کیان مادر پیش از وقتی

 !بده

 ... کرد خوشحال نهایتبی رو من ولی بود شروط و شرط با هرچند

 ...شد جاری بینمون طالق یصیغه صدرا و لیلی مامان، حضور با
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 ...بودم ابرها روی که انگار شد جدا ازم عماد بند که لحظه اون

 ..بکشم نفس میتونستم من و شد تموم روزهام این کابوس باالخره نمیشد باورم

 ..نکنه تنگ برام رو عرصه شوهر عنوان به عماد حضور و بکشم راحت نفسی

 نظرم به که میداشتم نگه عده باید ماه سه فقط... بودم آزاد حاال اینکه از بودم خوشحال

 !میومد مسخره

 ..بود مسخره واقعا عده این و بودم نکرده تمکین که بود بیشتر سال ۶ من

 !میموندم بندپای بهش باید که بود چیزی خب ولی

 قبل از لیلی مجدد شدن باردار خبر   که بودم خوشی غرق حس این از هنوز

 ...کرد ترمونخوشحال

 زمانی یک چون.. کنم حس لیلی به نسبت نمیتونستم رو داشتن دوست حس وقتهیچ شاید

 اون تموم از قبل تا که رو کسی قلب.. بود صاحب رو من شوهر قلب که بود کسی اون

 ..داشتمش دوست عاشقانه من اتفاقات

 هاشخنده صدای که کنه اضافه عمارت این به دیگه یبچه یک قراره اینکه خبر ولی

 خوشحالم قلب ته از واقعا بیاره میکنن زندگی عمارت این توی که آدمایی لب به لبخند

 !کرد

 ..بگم تبریک بهش تا شدم سهند و لیلی شخصی اتاق وارد لبخند با

 ..کرد استقبال ازم لبخند با و بود نشسته تخت روی

 گرفتم رو دستش

 .لیلی میگم تبریک بهت.. شدم خوشحال واقعا_ 

 ..غمگینه نگاهش میکردم حس
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 ..میشدم متوجه هم لبخندش از رو غم این حتی

 پرسیدم و رفتم جلوتر کمی

 لیلی؟ شده چیزی_ 

 به تبدیل امسینه روی که هقی هق و داد شکست یکدفعه که بغضی با رو سوالم جواب

 ..شد اشک

 بود؟ کشونده روز و حال این به رو زن این که بود شده چی یعنی

 ..کردم نوازش رو پستش کمی دست با

 زد لب و دوخت بهم رو یشاشک هایچشم شد آروم هقشهق اینکه از بعد

.. بودی باردار که هستش ایبچه و... و تو درگیر   فکرم همش.. شدم مادر که وقتی از_ 

 ..که همون.. همون

 ..خورد رو حرفش یادامه

 ..شد مچاله اشدوباره یادآوری   با قلبم که کردم حس عمیقا من و

 ..شدم جدا پدرش از صبح امروز که ایبچه یادآوری  

 امید بودم مادرش و بود کرده لطف بهم خدا که کوتاهی مدت توی که ایبچه همون

 !واسم بود شده زندگی

 ..داد ادامه و شد مسلط خودش به لیلی

 دوباره عماد با تازه تیمسار از جداییم از بعد.. تیام بودم خام و جوون هاموقع ناو_ 

 ..شدی حامله تو رسید خبر که میدیدیم رو همدیگه پنهونی و بودیم کرده آشتی

 جایگاهی از.. حسادت از من و بود شده وارد بودم عماد عاشق که منی به بزرگی شوک

 !بگیرم انتقام تو از میخواستم..  بود شده تو نصیب و بود من مال که
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 عماد با قبلش تا حتی.. شدم خوشحال کنی سقط رو بچه میکنه کاری گفت عماد که وقتی

 ..کنه نابود رو بچه اون که بودم زده حرف

 بچه یک به میتونی چقدر کنم درک که نداشتم بچه موقع اون.. نبودم مادر موقع اون

 ..بشی وابسته

 رو وجودش تازه که ایبچه همین یا بره سهندم پای به خاری اگه میکنم فکر که االن

 رو من میخوام..  میخوام.. میرسونه جنون به رو من بیوفته براش اتفاقی کردم حس

 اون خوشحالی   برای ولی دادی دست از رو اتبچه که نبودم مقصر من... تیام ببخشی

 .. ببخش رو من موقع

 ..نشست گلوم توی بزرگی بغض ناخودآگاه

 کرده حس رو مهرش ولی بودمش ندیده هم بار یک حتی که بودم ایبچه عزادار   من

 !مرد و بود جنین که ایبچه مرگ برای بود خوشحال اون و بودم

 بهش زندگی یادامه برای که حسی تموم   بود شده که ایبچه مرگ برای.. مرد وارجنین

 ...داشتم نیاز

 ..کردی تازه دلم روی رو داغی چه.. لیلی

 ؟ من با کردی چیکار تو

 من؟ با کردن چیکار لیلی و عماد

 ..شدم تهی درون از اومد میون به دست از که ایبچه حرف وقتی

 تا میکنه رشد داره وجودت توی جنینی کنی حس باید.. کنی درک تا باشی مادر باید

 ..کنی درک

 ..کنی درک تا میگیره چشمه تو وجود از انسانی کنی حس باید
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 ..بفهمی رو من بتونی تا کنی لمس رو حس این باید

 شدم خیره بهش بود شده پر اشک از که هاییچشم با

 ..نخواه ازم.. ببخشم که نخواه ازم_ 

 ..اومدم بیرون اتاقش از کنم اشخفه میکردم سعی که بغضی با

 بیرون بغض از پر و خون دل   با و شدم اتاقش وارد گفتن تبریک برای خوشحالی با

 ..اومدم

 بیارن؟ در رو من اشک عمارت این آدمای باید کی تا آخه

 و کردم بیشتر رو سرعتم میرفت بیرون عمارت سالن در از داشت که صدرا دیدن با

 ..رسوندم بهش رو خودم

 زبونش به نگاهش سوال ندادم اجازه که کرد نگاهم سوالی و شد متوقف سرجاش دیدنم با

 .. بپرسه و برسه

 ..شکستم رو لعنتی بغض این و انداختم بغلش توی رو خودم اون از قبل

 ..باریدممی خون اشک جای به باید من

 ..میکرد چکه هامچشم از خون اشک جای به باید

 ...لعنتی من.. لعنتی من

 ..میکردم مواظبت بچه اون از باید من

 من جوریاون و بشه عصبی عماد نمیدادم اجازه اگر.. نمیکردم لجبازی اگر من..  من

 شاید.. میکشید نفس کنارم و بود زنده امبچه االن شاید بکوبونه لعنتی درخت اون به رو

 ..بود سالش ۶ االن و بود زنده

 ...من از وای.. من از وای
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 .. کنه آرومم که داشت سعی و میکرد نوازش رو کمرم

 ایثانیه برای هاش شونه میزاشت و مامنومسشد هامبغض برای که روزهایی تمام مثل

 ...بود شکسته بدجور که دلی برای بشه امن گاهیتکیه

 ..شدم جدا ازش سستی با ریختم اشک که حسابی

 ..کردم تشکر ازش و کردم پاک رو هامچشم

 ..بود نگرانم میدونم

 ..میزد فریاد رو نگرانی این نگاهش

 ...نباشه نگرانم و خوبم که کنم تلقین بهش هامچشم آرامش با کردم سعی

 اومده خوش مذاقم به حسابی آزادی حس   این و بودم گرفته طالق که بود روز سه تازه

 ...بود

ه هایکتابحساب با رو خودم  میرفتیم اهالی دخترای همراه هاعصر و میکردم سرگرم د 

 ...گردیکوچه

 میشد انجام خودم شخص حضور با چون و بودم داده یادشون من که گردیکوچه

 !بگیرن خرده بهشون و کنن دعواشون زدن قدم این برای نمیتونستن پدرمادراشون

ه میدون به  دور میکردم نزدیکی احساس بهشون واقعا حاال که دخترایی با و رسیدیم د 

 ..نشستیم هم

 ..کرد روشن آتیشی وسط اون برامون آقاناصر شب هر عادت به

 ..بیاره آجیل و تخمه بود یکی نوبت شب هر

 ..زدن حرف به کردیم شروع و وسط گذاشتیم رو تنقالت

 ..بود دلچسب حسابی هادورهمی این نبودم هاییجمع همچین توی حاال تا که منی برای
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 و میکردن تعریف ده پسرای با هاشوننگاه دوئل از یواشکی و میکردن غیبت دخترها

 ..میشدم غرق خنده از من

 ..گفتم دروغ نمیکردم حسودی نگم اگه

 ..میکردم حسادت شونپاک احساسات این به

 وقت هیچ نتونستم من و شیرینه و قشنگ چقدر میدونستم که قایمکی هایعشق این به

 ..باشمشون داشته

 ..کردن عماد عروس رو من و کرد وجود ابراز بدنم توی بلوغ هاینشونه اولین تا

 ...میکردم همسری باید کنم بچگی اینکه جای به

 !میموند باهام همیشه تا که هاییحسرت این از افسوس.. افسوس

 که میخندن چی به دارن هادختر فهمیدمنمی دیگه و بود رفته هم توی هاماخم کمی

 دخترها از یکی که فریبا دست داد رو کاغذی برگ و بهمون رسید دوان دوان ایپسربچه

 !بود

 گرفت سمتم به رو برگه فریبا که کاغذ اون به شدیم خیره تعجب با همه

 ! نوشته چی ببینید بخونید شما.. نداریم سواد که ما خانومخان_ 

 خوندم بلندی صدای با و گرفتم ازش رو کاغذ

 " رهانیمی قتل به نه...رسانیمی وصل به نه" 

 ..کردم تکرار ذهنم توی

 ..رسانیمی وصل به نه.. رسانیمی وصل به نه

 ...رهانیمی قتل به نه.. رهانیمی قتل به نه

 گفت جمع به رو آرومی صدای با و کرد باز لب که میکردم نگاه فریبا یچهره به منتظر
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 !شماهاست از یکی مال! نداره سواد اون.. نیست علی طرف از_ 

 ..شدم خیره اشونبقیه یچهره به

 نامبی هنوز نامه این و نداشتن سواد کدومشونهیچ هایپیشهعاشق بود معلوم که اینجور

 ...بود مونده نشون و

 .. کردیم جمع رو دورهمی کنجکاوی با هممون

 ..کردم زمزمه لب زیر رو بیت اون دوباره کشیدم دراز که تخت روی

 " رهانیمی قتل به نه... رسانیمی وصل به نه" 

 ..میکردم حس چرا

 بود؟ کیان طرف از نوشته این که میکردم حس

 ..کیان این از آه

 ..نشد ازش خبری هیچ دیگه زدم مادرش به که هاییحرف اون از بعد

 طرف از میکردم حس و بود شده پیدا اشکله و سر نشون و نامبی ینامه این حاال و

 ! کیان  

 ..دلخوره ازم زدم مادرش به که حرفایی خاطر به بود مشخص

 ..ناراحته که میدونستم

 !بزنم که داشتم حق رو هاحرف اون خب ولی

 بود؟ دروغ مکه

 من از اینکه برای بود فرستاده رو مادرش اون و بودم نگرفته طالق هنوز من

 کنه؟ خواستگاری

 ... میکردن خواستگاری رو من هااون از باید و داشتم بزرگتر که منی تازه
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 من از تر شاکی کیان آقا اینکه مثل ولی بشم ناراحت هم من داشتم حق اوصاف این با

 !نشد ازش خبری دیگه که بود

 طرفاون که میشدم مطمئن اوضاع بودن مرتب از و میکردم سرکشی هازمین به

 آشنایی قامت بزنن خودمون ده و باال ده هایزمین بین دادم دستور خودم که هاییحصار

 ..دادم تشخیص رو

 ..ببینم ترواضح تا کردم ریز رو هامچشم کمی

 رو بشینه لبم روی رفته رفته میخواست که لبخندی کیان دیدن با و رفتم جلوتر قدمی

 ..کردم جمع

 به واکنشی بکوبونن رو من بتونن تا بودن من از آتو یک منتظر که مردمی جلوی نباید

 ! میدادم نشون کیان وجود

 میشد نزدیک بهمون زنان قدم جاده سمت از داشت که حضوری به توجهبی همین برای

 !ندیدمش که کردم وانمود و شدم خیره کشاورزها زدنشخم به

 کیان که بودم ایستاده تنها من و بخوابونه رو هارعیت از تا دو دعوای رفت ناصر آقا

 ..رسید بهم

 خانوم؟خان شما احوال_ 

حالم صورت دیدن با هاشچشم..  سمتش برگشتم کامل  ..شد نگاهم یخیره و زد برقی سر 

 ..شما هایاحوالپرسی از.. خان کیان ممنون_ 

 ..داشت عمق لبخندش.. جلوتر اومد قدمی

 !میشد سرمست دیدنش از مروح که عمقی

 ..شد کم خیلی باهام اشفاصله.. برداشت که رو بعدی قدم
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 زدم لب و ترعقب رفتم خودم

 !نشو نزدیک من به اهالی جلوی کیان_ 

 زد لب آهسته خودم مثل و اومد جلوتر رو عقب بودم رفته که قدمی شیطنت با

 بشم؟ نزدیک بهت نداره اشکالی بودیم تنها که وقتی یعنی_ 

 ..شد سرخ صورتم بود هایواشکی از پر که ایجمله و شیطون لحن این با

 نشونش کم کم بهم داشت تازه که مرد این شیطنت همه این از قلبم و... بودم کشیده خجالت

 !میکوبید امسینه توی محکم و تند میداد

 ..بدم رو جوابش نتونستم و گرفت فاصله ازم ناصر آقا شدن   نزدیک با

 کرد زمزمه لب زیر آخر یلحظه فقط

 .."رسانیمی وصل به نه" 

 ..فرستاده خودش خود   رو شعر بیت این شدم مطمئن

 ..رفت غنج شیواشکی ینامه این از دلم

 میکردم؟ تجربه هاعاشقونه این از داشتم منم یعنی.. یعنی

 ...بود لطیفی حس چه

 زد صدام آقاناصر برم باال عمارت ورودی هایپله از اینکه از قبل

 خانوم؟خان_ 

 سمتش برگشتم

 ناصر؟ آقا بله_ 

 گفتم همین برای بزنه میخواست که حرفی برای بود دلدو کمی

 شده؟ چی.. ناصر آقا بگید_ 
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 داد جواب شرمندگی با

 نکنید دقت خانکیان با روابطتون توی اگه ولی.. ولی خانومخان ندارم دخالت قصد من_ 

 اون یهمه شاهد بخواین که نکنم فکر و میشه تکرار گذشته هایحدیث و حرف دوباره

 ..باشید هااتفاق

 !دادید تذکر اینکه برای ممنون و.. ناصر اقا مجردم دیگه االن من ولی_ 

 ..کردم تند پا عمارت سمت به و بزنه حرفی دیگه نموندم منتظر

 حاوی   که ایسینی با کردمش خشک و شستم خنک آب با رو صورتم اینکه از بعد

 ..باشم داشته بشاشی یچهره کردم سعی و شدم اتاقش وارد بود بابا هایجوشونده

 ..کردم سالم بهش شاد خیلی لبخندی با

 ..شد بسته هاشچشم بعد یثانیه و داد لبخندی با رو لبخندم جواب

 ..نشستم کنارش و گذاشتم پاتختی روی رو سینی

 ... فشردمشون و گرفتم هامانگشت بین رو بازوهاش همیشه عادت به

 میگفت لبخند با بدم ماساژش که میرفتم وقتی همیشه بابا

 !میره در تنم از خستگی.. دختر میکنه جادو هاتپنجه_ 

 کردم باز لب بود بسته هایچشم با و لبخندبی صورتش که باراین

 هوم؟ نمیکنه؟ جادو هامپنجه دفعهاین نکنه بابا_ 

 ..نداد جوابی

 ..نکرد پیدا تغییری هم صورتش حتی

 !بخوابید نداشتید عادت روز موقع این که شما بابا_ 

 ..ندیدم سمتش از العملیعکس که باز



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 493 

 

 گفتم بلندتری صدای با و کردم بیشتر رو هامانگشت فشار

  نمیزنی؟ لبخند چرا بابا_ 

 ..شدم خسته ندادن جواب همه این از

 ..بودم ترسیده

 زدم فریاد بلند صدای با.. شدم عمیق بابا خواب چقدر

 بابا_ 

 !نداد نشون العملی عکس هم باز ولی دادم تکونش قبل از ترمحکم باز و

 ..آوردن هجوم اتاق توی بقیه من بلند   صدای از

 .. زدم فریاد و دادم تکونش هم باز

 ! بده جوابی بهم بابا نیست قرار دیگه که کنم باور خواستمنمی

 ..بده جواب که نیست پدری دیگه که کنم باور که خواستمنمی

 !نمیزنه لبخند بهم و نمیشه باز هاشچشم دیگه

 ..میزدم ضجه و بودم افتاده بابا جون   بی بدن   روی

 .. نه..  نه

 ...نمرده من بابای

 ..ببرم جوشونده براش و پیشش برم کارهام از بعد من منتظره.. اسزنده بابا

 ..کنم جادو هامپنجه با رو هاششونه منتظره

 ...نشده چیزیش من بابای

 .. مامان بلند شیون   صدای

 ..لیلی صدایبی یگریه
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 ...سهند ناباور   نگاه  

 ..اتاقش در دم عماد سرگردون   یچهره

 ..میلرزید آهسته که صدرا یمردونه هایشونه

 ..میکرد ترسنگین رو بغضم و میشد تکرار ذهنم توی هم هنوز همه و همه

 ...بابا بغل روی سوزناک یگریه اون از بعد

 ..نریختم اشکی دیگه

 !میکرد ترسنگین رو گلوم حجم   و میشد اضافه بغضم روی که بود بغض فقط

 ..بودم شده یتیم که بود هاسال انگار من و بود نشده سپرده خاک به بابا هنوز

 ..نداشتم پدر که بود ها سال

 ..شدم خیره کرد تنم به کی همهمه اون توی نفهمیدم که ایمشکی لباس به

 ..شدم بابا عزادار   زود چه

 تزریقش بهم کم کم داشت حاال و کرد دریغ ازم هاسال که ایپدرانه محبت روی من

 ..بودم کرده باز حساب میکرد

 باز حساب دادممی کار گزارش شب هر وقتی تمجیدش و تحسین از پر نگاه   روی من

 ..بودم کرده

 ..رفت بابا زود چه

 ..بود کوتاه چه.. بود کم چه هاشپدرانه عمر

 شمعی یخیره دوباره و انداختم بهش نگاهینیم شد اتاقم وارد زدن در بدون که صدرا

 ...بود طاقچه لبه که شدم

 پرسیدم ازش شمع هایشعله به خیره نشست که کنارم
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 تمومی انگار اصال... میشه سپری داره طوالنی خیلی صدرا؟ میشه صبح امشب، یعنی_ 

 ...نداره

 گرفت دستش توی رو دستم

 ...بیار طاقت.. میشه تموم.. بیار طاقت_ 

 بود زود.. بودم شده صمیمی باهاش که بود کوچولو یه تازه من بابا؟ نرفت زود صدرا_ 

 نه؟

 گرفت رو گلوش بغض که شاید بود صدام غم   از

 .. بره حاال که بود این باباتم سرنوشت.. تیام داره سرنوشتی هرکسی_ 

 دادم تکون رو سرم

 جذاب مرد اون میکرد فکرشو کی میگفت.. عجیبه خیلی سرنوشت میگفت هم بابا آره_ 

 بشه؟ جوشونده و دارو محتاج کشیدن نفس برای اییکدفعه سرحال و

 شدم؟ بابا بی دیدی صدرا؟ دیدی مرد؟ زود چه سرحال و جذاب مرد همون دیدی

 فشرد بیشتر رو دستم

 ...کن گریه.. دختر کنی دق نزار.. بشه جمع نزار.. تیام کن گریه... کن گریه_ 

 !میشه فراموشم گریه میوفتم که بابا یاد همش.. صدرا نمیشه ولی کنم گریه میخوام_ 

 شنیدیم ایمردونه فریاد صدای که بده جواب خواست

 ..ببینمش باید من.. مرتیکه کنار برو_ 

 ! من یواشکی   مرد   صدای...بود کیان صدای صدا،

 داخل؟ نیاد که بود گرفته رو جلوش کی

 ..رفت بیرون اتاق از و شد بلند جا از سریع صدا تشخیص با صدرا
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 ..کردم جمع دلم توی رو زانوهام و گرفتم بغل رو بازوهام رفتنش با

 اومد هم صدرا دنبالش به و شد وارد کیان و شد باز بدی صدای با در که نرسید ثانیه به

 ..داخل

 ..شد نزدیک بهم قدم چند

 ..شد روحمبی هایچشم یخیره

 ..بود ما یخیره که صدرایی سمت برگشت و گرفت هاشانگشت بین رو بازوم

 بیرون اتاق از و داد تکون رو سرش صدرا نگاهش با فقط بزنه حرفی اینکه بدون

 ...رفت

 امزنونه هایشونه ظریف   اشمردونه هایشونه محکم   که بود نشده بسته کامل در هنوز

 ..شد پناه رو

 حس تنم سلول   به سلول با که امنیتی توی شدم غرق گذاشتم اششونه روی که رو سرم

 ..میکردمش

 ..بود گرفته آغوش رو من که حضوری حجم تو شدم غرق و کشیدم بو رو گردنش

 زد لب گوشم کنار و فشرد بازوهاش بین بیشتر رو من

 .. تیام نکن بغض اینجوری.. کن گریه.. بزن حرف_ 

 از که بغضی این تا بشنوم رو صداش و بشم گم بغلش گرمای توی بودم منتظر انگار

 ..بشکنه و بده رضایت باالخره بود گرفته رو گلوم گریبان حاال تا عصر

 ...بچکن دیگری از پس یکی بودن شده حبس که هاییاشک و بشکنه

 ..کنم گریه میخواد دلم هرچی گذاشت

 ..بزنم ضجه.. بزنم زار
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 ..کنم خالی خودش بغل توی رو هامبغض تموم گذاشت

 .. شنید فقط اون و بگم بیراه و بد زمان و زمین به.. بزنم غر بغلش توی

 ..کرد نوازشم و شنید فقط کیان

 ..اومده سر به تنهاییم یدوره بشم مطمئن تا کرد نوازشم اشمردونه بزرگ هایدست با

 ..میخواد خودم برای رو من هم کسی که کنه ثابت آغوشش با تا

 ..کرد ترآزاد رو دستاش یحلقه که شدم جا به جا بغلش توی کمی

 ... بیرون کشیدم بغلش از رو خودم

 خاک به هم هنوز که پدری دارداغ.. بودم داغ هم هنوز ولی بودم قبل از تر آروم خیلی

 !بود نشده سپرده

  باال؟ بیای نمیزاشت که میکردی بیداد و داد داشتی کی با_ 

 گرفت رو جذابش نگاه   جای اخم

 !ببینید رو خانومخان ندارید اجازه شما میگه.. آقاناصرتون این_ 

 ..گفت بامزه خیلی رو آخرش

 ..گرفت امخنده واقعا من و ناصر آقا خود حالت با

 !نمیومد امخنده ولی

 ..نداشتم خندیدن برای دلی

 !نه یا حقم پیش برم میتونم که تهش یا پیازی سر تو بگه بهش نیست یکی آخه_ 

  پرسیدم گرفته صدای و رفته باال ابروهای با

  حقم؟_ 

 داد جواب ایخسته لبخند با
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 !هستی زندگی از من حق تو.. حقم آره_ 

 ..کشیدم خجالت میکرد خرجم که احساسی همه این از

 ..شد مانع در صدای که بدم جوابی خواستم

 ..گرفتیم فاصله هم از کمی و کردیم صادر رو ورود یاجازه بفرماییدی با

 ..بود صدرا

 ..بریم بیاید. دیگه بسه! میکنن نگاهم چپ چپ پایین دارن همه_ 

 !بود خوابیده زیرش پدرم که خاکی به شدم خیره حسرت با

 ...خیلی... بود زود خیلی

 ...بود زود خیلی بابا برای

 ..بود سرنوشتشون از جزئی آقابزرگ هایپسر برای هنگام زود مرگ  انگار

.. رفت جوون که بابا از هم این و کنه بزرگ رو پسرش نتونست که عماد پدر از اون

 ..جوون خیلی

 ..کردن بلند قبر سر از زور به رو مامان

 ..کرد گریه و ریخت اشک که انقدر

 ..بده داریشدل میکرد سعی همش لیلی

 بهم اینجوری که بود چیشده! میزدن تیر با رو دیگههم مامان و لیلی.. بودم کرده تعجب

 بودن؟ چسبیده

 و بود بازوهام دور دستش و نخورد تکون بغلم از کیان مادر خاکسپاری مدت   طول   تمام

 ..میداد داریمدل



PDF سارا تُرک " به قلم : تمنای آغوشت رمان " سایت هزار و یک  

   

  

1001PDF.IR 499 

 

 پا سر رو من نگاهش محبت   دور از و شدم ذوب کیان نگاه   زیر لحظات اون تمام توی

 ..میداشت نگه

 ..نداشتم ریختن برای اشکی دیگه

 ..بود نمونده باقی اشکی دیگه و بودم ریخته کیان آغوش توی دیشب رو همش

 !شدن تهی حس فقط

 ..دادم دست از رو مجنین وقتی مثل درست

 ..شدن خالی حس همون

 ..بگیره ازم رو حس این نتونست هم مردم جمعیت بین سال ۶ از بعد عماد حضور حتی

 پا بابا برای ولی بود نیومده هم بزرگ خانوم خاکسپاری برای بودم شنیده که عمادی

 ..بود اومده بیرون زندان اون از و بود گذاشته اصولش روی

 ..سوخت خیلی هم سهند بغض   پر نگاه   برای دلم

 !نبود اینجا جاش که معصوم طفل آخه

 !بسوزه خودت برای دلت بگه بهم نبود یکی

 ! تریبیچاره همه از خودت

 !یتیم.. خانومتیام شدی یتیم

 ..نداری بابا دیگه

 ..گرفتم بابا خاک از رو روم وحشتناک حس   این با

 ..نداشتم رو بابام جدید یخونه بود شده که گوری دیدن طاقت

 ..برم بیرون گورستان این از که کردم تند پا

 ..بود ترسناک برام اینجا
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 معمولی هایقبر از کمی و بود ده هایخان خانوادگی یمقبره توی بابا قبر محل هرچند

 ...بود خوفناک.. بود ترسناک جااون فضای اون هم باز ولی بود دورتر

 !میاره سردی و سرده خاک که میگن راست

 به و برگردیم عادی زندگی به ما و بگذره بابا فوت از ماه ۲ میکرد رو فکرش کی

 برسیم؟ کارهامون

 میکرد؟ فکرشو کی

 کنیم؟ عادت و بیایم کنار شرایط با زود انقدر

 ..همینه هاآدم ما خاصیت میکنم فکر

 ..میدیم وفق باهاش رو خودمون کم کم ولی.. سخته برامون اولش

 ..االن دادن وفق مثل

 رو اون هایشونه و میبرم چای مامان برای بابا جای به عصر به عصر که منی مثل

 ..میدم ماساژ

 حافظ صفحه یک براش بابا جای به من تا من اتاق میاد شب به شب که مامان مثل

 ..بخونم

 جای به رو میارن برامون شهر از که ایشیرینی یسهمیه صبح به صبح که سهند مثل

 ...میدم بهش من بابا

 ..میشه عادی زود چی همه میبینی؟

 ...میکنی عادت

 حضور بود شده درست وجودم توی بابا برای که ایزدهماتم و هاروزمرگی این تمام بین

 و میکرد نوازشم لبخندش با که بود صدرا وجود.. بدم ادامه تا میشد انگیزه که بود کیان
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 تنهام و بودن شده دردهم حاال و بودم خندیده باهاشون که ده دخترای حضور

 کسی نزارم و کنم کنترل رو اوضاع بتونم تا بود شده باعث هااین یهمه...نمیزاشتن

 ..کنه حس کمبودی

 ..سوزونده ریشمونو بابا نبود بشه متوجه کسی نزارم

 اشکی پدرم خاکسپاری مراسم توی حتی که.. سنگمدل چقدر میگن اهالی شنیدممی

 ..نریختم

 که هستم پدری عزادار چقدر و غمگینم چقدر من میدونستن کیان بعدش و خدا فقط ولی

 ! بود کوتاه چقدر هاشپدرانه عمر

 که کشاورزایی از یکی که میریختم چای داشتم آشپزخونه توی عصر روز هر عادت به

 نالید میزد نفس نفس که همینجوری و شد آشپزخونه وارد عجله با میشناختمش

 خانومخان... کنید عجله خانومخان_ 

 پرسیدم تعجب با

 میگی؟ چی ببینم بکش نفس اول وهاب؟ شدهچی_ 

 گفت میکشید عمیقی نفس که درحالی و زانوهاش روی گذاشت رو دستاش

 خانکیان.. خانکیان_ 

 ..شد جدا تنم از روح کیان اسم شنیدن با

 شدم ترنزدیک بهش استرس از پر... نکنه.. نکنه افتاده؟ براش اتفاقی نکنه

 چیشده؟ خانکیان.. بزن حرف وهاب_ 

 عجله خانومخان.. کتک باد به گرفتن و ناصر.. میکنن دعوا دارن...  دارن هازمین دم_ 

 !کنید
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 ..شد گرد هامچشم

 بگیره؟ کتک باد   به رو ناصر باید چرا کیان

 ..کنم درک نمیتونستم اصال

.. تاختیم هازمین تا وهاب با همراه پوشیدمو رو سوارکاریم هایلباس دقیقه یک توی

 ..نره جلوتر تا بودنش گرفته اهالی زور به.. دیدم رو کیان که بودم بهشون نرسیده

 ..بود خونی حسابی صورتش و بود افتاده زمین روی ناصر

 بوده؟ خبر چه اینجا.. من خدای

 دوباره بشه باز دلش داغ   من دیدن با که انگار و شد متوجهم کیان پریدم پایین که اسب از

 کشید فریاد

 عوضی   داری چشم باباشی جای که دختری به که نداری شرف تو... شرفبی_ 

 !غیرتبی

  بود؟ ناصر آقا با.. باال پرید ابروهام

 اینا کیان ده   از نکنه داشت؟ دخترا از یکی کدوم به چشم.. داشت زن که ناصر آقا وآای

 بود؟ شده عصبانی اینجوری که دختره بود

 ..جلوتر رفتم قدمی

 ..بود افتضاح ناصر آقا صورت وضعیت

 نزدیکش رفتم

 ..دک پیش بریم شید بلند.. ناصر آقا وای_ 

 حرفم بین پرید فریاد با و بزنم حرف نزاشت کیان
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 فکرا این از بخواد ناموسیبی هر میده اجازه که مهربونیته همین.. خانومخان دیگه آره_ 

 !باشه داشته برات

 ایستادم مقابلش و کردم غلیظی اخم

 کرده؟ فکری چه کی خان؟کیان میگید چی_ 

 من جلوی و بیرون کشید بودنش گرفته که مردی تا دو دست از رو بازوهاش فشار یه با

 ..ایستاد

 !ببینم رو هاشچشم تا کنم بلند رو سرم شدم مجبور

 گفت میشنیدم من فقط که ایآهسته صدای با

 الشخور این! میگذره برت و دور چی نمیفهمی و برف توی کردی کبک مثل رو سرت_ 

 قراره شد تموم اتعده اینکه از بعد کرده پر جاهمه!  کرده تیز دندون بدنت و تن برای

 از من.. تیام کن فکر خودت.. شدم حالی چه شنیدم وقتی کن فکر خودت! بشی عروسش

 ..میشم دیوونه آخر تو دست

 ..ناصر آقا سمت برگشتم تعجب با

 بازی سهند با.. بود سهند سنهم دخترش.. داشت بچه اون.. داشت زن اون.. نمیشد باورم

 ..میکرد

 میکرد؟ فکر چی به اون و بودم قائل احترام براش چقدر من

 گفت پررویی با کیان به رو و شد بلند جا از یکی کمک با

 ...تیا.. بشه عروسم میخوام.. میخوامش آره وسط؟ این ایکاره چه تو_ 

 مشت و جلوش رفت شیری مثل کیان که بود نشده خارج دهنش از کامل اسمم هنوز

 ..فکش توی زد محکمی
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 مرده ساشاخان کردی فکر.. عوضی بیاری زبون به رو اسمش اینکه از قبل میکشمت_ 

 باید من یجنازه روی از بکنی؟ خواست دلت که غلطی هر میتونی اسمطلقه دخترشم و

 .. فطرتپست توی ببینیش دیگه بزارم که بشی رد

 ..بودم شوک توی هنوز من

 ...من به وای داشت؟ نظر من به ناصر آقا

 سنگ داشت واسم نیاد در حرف تا نباشم کیان بر و دور میداد تذکر که مدتی تمام پس

 میزد؟ سینه به رو خودش

 ..خودش اسب سمت برد و کشید رو من دست بقیه نگاه به توجه بی کیان

 ..شد سوار پشتم هم خودش و بشم سوار کرد کمک

 ..بکشم نفس نکنم جرئت که بود عصبانی انقدر

 پشت که مفت حرف یعنی ما رفتن اینجوری بقیه جلوی کنم اعتراض اینکه به برسه چه

 !میزنن سرمون

 بهم بیشتر و کرد ترتنگ بود کرده حلقه شکمم دور که رو دستی افتاد راه که اسب

 ..چسبید

 ریخت دلم... کشید بو عمیق و برد امشونه و گردن بین رو سرش شدیم تردور که کمی

 .. پایین

 زد لب گوشم دم ایدورگه صدای با

 .. بکشه نفس رو بو این بخواد که رو آدمی اون میکشم_ 

 ..لرزوند دل زد گوشم پایین و گردنم روی درست که ایبوسه و بعدیش عمیق   نفس

 ..بکشم نفس که رفت یادم ایثانیه و لرزوند دل
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 حاال تا که رو منی.. میسوزوند و میشد داغ.. میشد داغ انگار هم هنوز اشبوسه جای  

 ..رو احساسی بودم نکرده حس اینجوری

 ..بودم نشسته صدرا و مامان روی به رو خجالت با

 ..بودم شده سرخ حسابی من و بودن کیان مادر و پدر ترطرف اون کمی

 رو مادرش و پدر و عمارت آورد رو من عصبانیت با اونجوری نمیشد باورم هم هنوز

 ..بیان اینجا تا کرد خبر

 ..داره کسالت پدرش میدونستم

 داشت کسالت زهارو همون از.. کیان به سپرد رو کارها مسئولیت که ها زرو همون

 ..بود زنده و میکشید نفس هم هنوز ولی

 سریع که شدم خوشحال اشجمله اولین شنیدن با و کرد شروع مامان به رو کیان پدر

 !بده عذابم این از بیشتر من وحشتناک استرس این نداد اجازه و مطلب اصل سر رفته

 عمر یک برای.. میخواد رو دخترخانومتون ما پسر   آقا.. میدونید که همونجور.. خب_ 

 ما   چشم تخم روی.. ما سر تاج میشه دخترتون بشه حاصل رضایتی اگه.. میخواد زندگی

 .. کیان یعزیزکرده داره جا

 ..بود محبت با چقدر پدر این که وای

 ..رفت ضعف کردنش بغل برای دلم نشده هیچی هنوز

 داد جواب و انداخت بود پوشیده که ایمشکی پیرهن به نگاهی مامان

 ..هستیم همسرم مرگ دارغدا هنوز ما_ 

 !گرفت رو همه غمی انگار..  شد ساکت جمع

 داد ادامه مامان
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 ..مونده هنوز اشعده! شده جدا قبلیش همسر از که شده ماه دو تازه تیام اون از غیر_ 

 داد جواب آرومی لبخند با کیان پدر

 صالح اگر.. کنن عقد امروز همین و االن همین نمیگیم ما.. درسته شما هایحرف_ 

 بتونیم و بشه تموم هم پدرش سالگرد تا بشه ما کیان   یکردهنشون خانومتیام فقط بدونید

 ..بندازیم راه مفصلی مراسم

 کرد اضافه پدرش حرف یادامه کیان

 رو قبیل این از و امروز اتفاق مثل هاییاتفاق نمیتونم ولی ببخشید رو ما احترامی  بی_ 

 !زمین روی بریزم رو یکی خون آخرش میترسم.. کنم تحمل

 !شدم کیان یکردهنشون سادگی همین به و

 ..زندگیش دنبال بره تا بزنم شپَس   کردم سعی سال ۶ که کیانی

 !باشه اشپیالههم قولی به که کنه پیدا رو کسی تا

 ..باشه داشته رو مردونگی همه این لیاقت که کسی

 !بود عاشق من کیان  ... کیان.. خب ولی

 ..کرد صبر سال ۶ من برای که عاشقی

 !بیام پایین شیطون خر از من تا موند منتظر سال ۶

 ..بود خواستگاری شب

 ..بودن خواب هاشوناتاق توی همه

 !بخوابم نمیتونستم من.. من ولی

 ایحلقه و بزاره عمارت توی پا خواستگار عنوان به کیان که برسه روزی نمیشد باورم

 !بمونه ما پیش امانت به
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 ..بود نشده تموم هنوز امعده.. درسته

 !بود حلقه یک فقط این ولی

 آخر تا هاشحمایت بود قرار که میاورد ارمغان به برام رو مردی هایحمایت که ایحلقه

 !بشه نصیبم عمر

 ..شنیدم رو صداش میشدم رد که عماد اتاق کنار از

 اونجاست؟ کی بیداره؟ کی_ 

 ..گذاشتم اتاقش به قدمی

 کنی؟ امشوکه میخوای باز نکنه لیلی_ 

 داد ادامه خودش که نزدم حرفی بازم

 .لطفا بیار آب برام کنی َهوار روم خودتو اینکه قبل_ 

 ..اتاقش به برگشتم آب لیوانی با و آشپزخونه رفتم

 پرسید که دستش دادم رو لیوان

 نه؟ مگه تیام خودتی تیام؟_ 

 ..مقابلشه کی که بده تشخیص و ببینه هاشچشم با نمیتونست مرد این که داشت درد چقدر

 ..خودمم_ 

 پرسید و خورد آب از قلوپی

 ..امروز بوده خواستگاریت شنیدم_ 

 ! بینهنمی که نبود حواسم..  دادم تکون مثبت معنای به رو سرم

 حداقل.. نداشتی نگه رو مونده اتعده از ماه یک هنوز و بودم شوهرت که منی حرمت_ 

 !نمیکردی حرمتبی رو گذشته گشمر از ماه دو تازه که بابات
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 براش؟ دارم نگه حرمت داشت توقع نکنه

 زدم زخم هم من هاشزبون زخم تموم یاد به

! دارم نگه حرمت بخوام اینکه تا.. عماد ترهمهم برام باشه داشته آرامش َمردَم اینکه_ 

 !کرد حمایت ازم مردونه که مردی همون

 نیاوردم خودم روی به ولی میکرد اذیتم پوزخندش

 میکنه؟ اذیتم میندازی که هاییتیکه این از بیشتر چی میدونی_ 

 داد ادامه خودش که ندادم جواب

 خودم از رو تو خودم!کردم خراب خودم چون!بخورم حسرت نمیتونم حتی اینکه_ 

 ..نمیشه.. تیام بخورم حسرت نمیتونم همین برای.. روندم

  انداخت پایین رو سرش

! شکستم داشتی خواستگار تو و بودم اتاق این توی من که امشب چقدر میدونه خدا فقط_ 

 امشب مثل اتفاقی هیچی هاسال این تمام توی.. تیام مردم یک من.. میدونه خودش فقط

 ... نکرد کوچیکم

 ..کنم ترک رو اتاق اون حرف بدون که شد باعث اشخمیده هایشونه

 ..میموند باقی قلبم یگوشه یه همیشه عماد...لعنتی... عماد... عماد

 ..بود اول نقش هامبچگی رویاهای تمام توی اون

 توی اول نقش همون عنوان به ولی بود شده تموم داشتم بهش نسبت قبال که عشقی شاید

 ..بود مونده باقی ذهنم

 ...ببینمش امشب مثل وقت هیچ نداشتم دوست که اولی نقش

 ...داغون و شکسته انقدر
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 " آخر قسمت" 

 .. میرفتم جنگل وسط یکلبه سمت به

 خوندمش بارهسه و دوباره و کردم باز رو کیان ینامه

 گرفت جای جان و دل در توام   مهر چنان آن" 

 برَود َسر اگر که

 !نرود جان از و دل از

 

 ...  منتظرتم...دیدمت بار اولین که ایکلبه همون.. کلبه بیا کارهات از بعد

 

 " کیان

 

 

 ..کردم باز رو در آهسته و رفتم باال کلبه هایپله از

 !بود ایستاده شومینه روی به رو من به پشت کیان

 ..من سمت به برگشت هم اون ورودم با

 ..بود دستش رزی گل شاخه

 !بودم کرده انتخاب زندگیم نهایتبی برای رو مرد این من
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 میگذروندم دنیا آخر تا شدن خواسته حس برای.. شدن داشته دوست برای رو مرد این من

 ..میشدم صاحب همیشه تا رو هاششونه امن و

 ..میخواد خودم برای رو من میدونستم که مردی

 !کنم باز حساب بودنش روی میتونم بودم مطمئن که مردی

 ...بشه عوض که محال   عاشق نگاه این دنیا آخر تا که ببندم شرط احساسش روی میتونم

 ! کنم زندگی که بود قرار رو مرد این من

 ..سمتم اومد لبخند با

 گفتم شیطنت با و گرفتم ازش رو کل

 !کنن تقدیمش بهم میخواستن خودشون آقا بگو.. نبودا اتاقم توی رز گل امروز دیدم_ 

 کرد نزدیک گوشم رو سرش و زد لبخندی شیطنتم به

 گفت گوشم دم

 بود؟ حواست.. شد تموم دیروز اتعده... تیام اومدی خوش من زندگی   به_ 

 ..سمتش برگشتم ناباور

 ..باشه گذشته زود انقدر نمیشد باورم

 ..شد مهمان ایبوسه به هاملب و نداد اجازه که بزنم حرفی خواستم

 به.. میاورد کم پیشش بوسه این زیبایی   از.. بوسه این محبت از بهشت که قسم خدا به

 ...لحظه این آرامش مقابل در بود هیچ بهشت که قسم خدا

 کرد زمزمه گذاشت گوشم کنار رو داغش هایلب که دوباره

  لبت ز چیدن بوسه" 

 ...هاستسلسله در سلسله
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 ... "هاست حوصله کم غم   دوای بوسه این اصال

 

  پایان

 ترک سارا

 ۹۷ پاییز


