
 



 پست اول #
  رویای  _در _شب #

 مهی   عبدی #
 
 
 

انیم  سن  ک  بیلیسن  من  سن   چوخ   – ماشگانا  جی 
ام  !دوداخالرون   سویرم  !پس  گورخما  !عشقوند  یانی 

ییس،  گاشالرون  کمانییس،  ساچالرون   می   قی 
 !پیچکلری،  منیم  هوش  و  حاواسیم  آپاریب  !آی  گی   

 
ماشگانا  خوشگل  من،  تو  که  م دوی   من  چه قدر   )

س  !تو  عشقت  دارم  م سوزم  ! دوست  دارم  .پس  نیر
لبای  قرمزت  !ابروهای  کمونت  !موهای  حالت  دارت  !

 ( !هوش  و  حواس  من  رو  برده  ه  دخیر 
 
 

خدایا  من  با  این  پرسعمو  چه کنم؟  خودت  راه  به  من  
نشان  بده  !چرا  نم خواهد  بفهمد  که  من  و  او  هیچ  

 گاه  آب مان  در  یک  جوی  نخواهد  رفت؟ 



 
ل  چه  َمی    !می    سن  سوموز  ی    –

َ
م  اوق ل  َسن  االه  ا

َ
ا

 !آرخا  گدمز  !سن  االه  من   بوشال 
 

پرس  عمو  تو  رو  به  خدا  از  من  دست  بکش  !من  و   )
تو  آب مون  تو  یه  جوی  نم ره  !تو  رو  به  خدا  من  رو  

 ( !ول  کن 
 

نگاه  خمارش  را  در  چشمانم  دوخت  .در  این  شب  
رسد،  با  وجود  زوزه های  گرگ ها  و  سگ های  گله،  ا ز  

او  بیشیر  م ترسیدم  !از  او  بیشیر  هراس  داشتم  !آخر  
ه  رس،  این  وقت   ک  خی  یک  نیست  به  من  بگوید  دخیر
ل  زدنت  به  ستاره های  

ُ
شب  آمدنت  به  باالی  تپه  و  ز

 نزدیک  به  زمی    چه  بود؟ 
حال  خیالت  راحت  شد؟  حال  که  همانند  گنجشک  

تازه  متولد  شده  در  میان  دست های  پر  از  هوس  و  
آغوش  پر  از  گ ناه  او  م لرزی  و  گی   افتاده ای،  خیالت  

 راحت  شد؟ 
 



من  سی    ال  چکمرم  ماشگانا  !سن  اوزون  گشح   –
ینی    عقدی،  گوید   بیلیسن  ام  اوقلونان،  ام  گی  

یازیلیب  !پس  بو  آقشام  گوی  من  بو  موراث  آرزیما  
یمی    چاتا   بی  یتیشیم  !من  ک  غریبه  دیرم  !راحات  بی 

م     !اوزوم  بیلی  م  نقی 
د  می   !بیلروخ  !بوحلریمی  

 
من  از  تو  دست  نم کشم  ماشگانا  !تو  خودت  خیل   )

عمو،  پرسعمو  تو  آسمونا   ،  عقد  دخیر خوب  م دوی 
نوشته  شده  !پس  بذار  امشب  من  به  این  آرزوی  

ی  صاحبم  برسم  !من  که  غریبه  نیستم  !خیل  راحت  
ها  هم  با  من  ! م تونیم  به  همدیگه  برسیم  !بزرگیر

 ( !خودم  م دونم  چ  کار  کنم 
 

 پست دوم #
  رویای  _در _شب #

 مهی   عبدی #
 
 

وی   که  خورده  بود  حالم  را  برهم  م زد  !
بوی  گند  مرسر

آداالن،  بسان  اسمش  مشهور  بود  اما  نه  به  نیک  !به  



پست ترین  فرد  این  روستا  !م دانستم  اگر  کم  بیشیر  
بگذرد  و  هوا  بیشیر  از  این  تاریک تر  شود،  من  هم  

بیشیر  در  عمق  آغوش   پر  از  هوس  و  گناه   آداالن  فرو  
 !خواهم  رفت 

 
خدایا  من  چگونه  خودم  را  از  دست  این  پرسعموی  
شیطان  صفت  خالص  کنم؟  ای  کاش  یک  از  همی    

گرگ های  در  حال  زوزه  کشیدن  م آمد  و  م  دریدش  
تا  بلکه  من   ماشگانای   چهارده  ساله،  از  دست  او  

  !خالص  یابم 
دندان هایم  از  شدت  ترس  و  رسما  محکم  بر  هم  
 م خ ورند  و  من  چگونه  خودم  را  خالص  کنم؟ 

وقنر  مچ  هر  دو  دستم  اسی   دستش  شده؟  تکان  
محکم  م خورم  و  نفسم  را  حبس  م کنم  !هیچ  

نم توانم  در  آغوش  سوزان  او  دوام  آورم  وقنر  با  هر  
 !دم  و  بازدم  مشامم  پر  م شود  از  بوی  تعفن  دهانش 
م خواهم  نفسم  را  بیشیر  حبس  کنم  اما  با  تمام  بد  

مست  بودنش  متوجه  م شود  و  من  را  به  تک  درخت  
  .و  پهن   روی  تپه  م چسباند 

 .دست  مردانه اش  را  روی  دهانم  م گذارد  و  م فشارد 



 
منیم  ددم  یاندیریبسان  !اوزون  بیلمیسن  اما  مند   –
دای  طاقت  گویمیبسان  گاال  !بسنر  هر  نخدیر  صی   

المیشم  !بسنر  هر  نخدیر  دیلر  ماشگانانی    جثن   
دادی ! توی  الم  جای   یوخدی  !بسدی  هر  نخدیر   خی 

دیلر  ضعیفدی  اوشاق  دوغاماز  !من  بو  آقشام  دای  
 !سی    ال  چحمرم 

 
پدر  من  رو  در  آوردی  !خودت  نم دوی   اما  صی   و   )

طاقت  برا  من  نذاشنر  بمونه  !بسته  هر  قدر  صی   
کردم  !بسته  هر  قدر  گفیر   ماشگانا  جثش  کوچیکه  !
برای  عروس  کردن  جوی   نداره  !بسه  هر  قدر  گفیر   

ضعیفه  نم  تونه  بچه  بدنیا  بیاره  !من  امشب  دیگه  از  
 ( !تو  دست  نم کشم 

 
 

اصوات  نامفهوم  از  دهانم  خارج  م شد  .هیکل  
مردانه اش  به  رویم  سایه  افکنده  بود  و  من  ی   پناه  

اشک هایم  روان  شده  بودند  .دخیر  ضعیف   نبودم  اما  
  من  کجا،  اوی   که  مست  و  

 
انه هیکل  ظریف  و  دخیر



ی  داشت  کجا  !رسم   هیکلش  در  برابر  من  قدرت  بیشیر
 .را  به  چپ  و  راست  تکان  م دادم 

 
هر  نخدیر  تقال  السون،  چوخ  تر  حریص  اولورام  ک   –

 !سنون  تاموی   مزه  مزه  الیم 
 

،  بیشیر  حریص  م  شم  که   ) هر  قدر  بیشیر  تقال  کن 
 ( !مزه  تو  رو  بچشم 

 
مچ  دست هایم  را  که  با  دست  آزادش  گرفته  بود،  رها  

  در  آغوشش  
ا
کرد  و  دور  کمرم  حلقه  کرد  و  من  عمل

محبوس  شدم  !سفت  و  محکم  مرا  به  خودش  
د   !م فرسر

ه  و  تار  شد  که  لب هایش  را  به     برایم  تی 
دنیا  زمای 

،  از  ترس  این   پیشای  ام  رساند  و  من  از  ترس  ی   آبروی 
که  بگویند  دخیر  ارسالن  خان  توسط  پرسعمویش  

بوسیده  شده،  رسم  گیج  رفت  و  د یگر  هیچ  چی    
 !نفهمیدم 

 
 پست سوم #



  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

با  صدای  آرام  و  ریز  آیاتای  که  در  حال  پچ  زدن  با  
گونل  باالی  رسم  بودند،  آرام  چشمانم  را  از  هم  

 .گشودم 
یقا  َسفه   –

َ
رین  آشدی  !دور  ا

َ
  عجی    خانیم  گوزل

َ
ن

ول  باشوا  
ُ
  االه  اوزوَو  باخیب؟  ک

َ
قی    !بیلیسن
 !اولماسی   

 
چه  عجب  خانم  چشماش  رو  باز  کرد  !بلند  شو   )

ه  دیوونه  !هیچ  م  دوی   خدا  به  روت  نگاه  کرد؟   دخیر
 (!خاک  تو  رست  نشه 

 
رسی  تکان  دادم  و  نیم  خی    شدم  .بعد  از  آن  که  

  
ر
آداالن  آن  کار  را  کرد  دیگر  یادم  نیست  چه  اتفاق

افتاد؛  فقط  بسته  شدن  چشمانم  از  ترس  را  م  



فهمیدم  و  تاریک  مطلق  !دسنر  به  شال   سفید  رنگم  
 .که  گل  های  درشت  صوریر  رنگ  داشت  کشیدم 

 
؛   – َ  مست  المیشینر ف  گی     ی   رسر

ُ
  اولدی  !ا

َ
بیلمدیم  ن

دیم  هر  آقشام     .ایستی 
َ
  تپه  اوستون

ُ
گدمیشتیم  ا

  
ُ
دن  ا کیمی    اوتورام  اوزومَ  اورح  سوزلریم  یازام؛  بی 

شیطان  کیمی    گاباخیما  چیخدی  !زوری  می    
سی    حداقل  بیدن  تپسیی     چوخیدی  .الیمدی م  بی 

دی  بورا؟  ل  !کیم  من   گتی 
َ
َ
َ
 وورام  اوزون  گ

 
ف  باز  هم  مست  کرده   ) نم  دونم  چ   شد  !اون  ی   رسر
بود  .رفته  بودم  روی  تپه  .م  خواستم  مثل  همیشه  از  

م  بنویسم  .یدفعه  اون  مثل   حرفای  دلم  تو  دفیر
شیطان  جلو  روم  ظاهر  شد  !زورش  از  من  زیاد  بود  .

نتونستم  یدون ه  بزنم  بلکه  به  خودش  بیاد  !من  رو  ک  
 (آورد  این  جا؟ 

 
ووی  سنون  الونن  آی  قی    !واالهه  ی   ایش  گوَررسن   –

  آداالن  سفه  ایش  گوراجاخ  الوو  ایش  ورجیخ 
ُ
 !ا
 



وای  که  از  دست  تو  دخیر  !واال  به  خدا  یکاری  م   )
کن   اون  آداالن  دیوونه  کار  دیوونه  ای  کنه  و  کار  

 (!دستت  بده 
 

 پست چهارم #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

از  جایم  بلند  شدم  و  دسنر  به  دامن  پر  چینم  کشیدم  
س  گفتم   :و  با  هول  و  اسیر

 
آتام  !آتام  بیلمدی  ک؟  د   یوز  گوروم  کیم  من    –

یب  آچ  !؟   بوراجان  گتی 
 

پدرم  !پدرم  نفهمید  که؟  د  آخه  بگید  ببینم  ک  من   )
 (رو  تا  این  جا  آورده  آخه؟ 

 



گونل  و  آیاتای  هم  از  جایشان  بلند  شدند،  صدای  
برخورد  سکه  های  کوچک  که  به  روی  جلیقه  هایشان  
دوخته  شده  بود،  آمد  .هر  دو  با  هم  از  پنجره  داخل  
ون  انداختند .آن  ها  هم  همانند  من   اتاق  نگاه  به  بی 

  هراس  در  دلشان  کاشته  شده  بود 
 
 !دانه

 
ل  اولبسان؟  آتون   –

َ
ین  !د وای  !ووروب  باشینا  بو  قی  

بیلس،  بیلیسن  ناوالر؟  گان  تورسر  اورئون  ایچ   
 !یانماسی   

 
وای  !زده  به  رسش  این  دخیر  !روای   شدی؟  پدرت   )

بفهمه  م  دوی   چ   م  شه؟  خون  راه  م  افته  جیگرت  
 (!نسوزه 

 
رش  را  به  دور  گردنم  

َ
شال  باز  شده  و  نامرتبم  را  یک  پ

ر  دیگش  را  به  دور  دهانم  پیچاندم  و  فقط  
َ
پیچیدم  و  پ

 .ابروها  و  چشم  هایم  نمایان  ماندند 
 

آی  ک  آی  االه  !ایالن  سوزون  دیلوزی  وورسون  ! –
دی؟  یوز  گوروم  کیم  من   گتی  وز  آغزوزی  آچوز  د   بی 



 
ای  خدا  !مار  زبونتون  رو  بزنه  !یک  تون  دهنتون  رو   )

 (باز  کنید  بگید  ببینم  ک  من  رو  آورد؟ 
 

به  ای  به  رسم  زد  و  یک  دستش  را   آیاتای  با  حرص  ض 
ه  به  چشمانم  گفت   :به  پهلویش  زد  و  خی 

 
لَ  دونن  آقشام  سن   وورموشنر  !بی     – ای  کاش  ایالن  ا 

نبیلخ؟  دونن  آقشام  گونلیی    گلدوخ  گوردوخ  خانیم  
یر  !منتظر  اولدوخ  گوردوخ  یوخ  سی    هچ  خی   

َ
یریند  د

نی    
َ
ی
َ
لندوخ  پ یوخ  !یاواشجانا  اوقورچیالر  کیمی    گی  

یب  ! ددوخ  آداالن  دی  َسن   گتی 
َ
دووارین  دالیندا  !بی    ب

؟    کیمیدی  ک  سن   گوجاخینا  توتموشنر
ُ
 پس  یای   ا

 
ای  کاش  مار  همون  دیشب  تو  رو  م  زد  !ما  از  کجا   )

بدونیم؟  دیشب  با  گونل  اومدیم  دیدیم  خانم  تو  
جاشون  نیسیر   !منتظر  موندیم  دیدیم  نه  خی   از  تو  

ی  نیست  !یواشک  عی    این  دزدا  قایم  شدیم   هیچ  خی 
پشت  دیوار  طویله  !ما  فکر  کردیم  آداالن   که  تو  رو  



آورده  !پس  یعن   اون  ک  بوده  که  تو  رو  تو  بغلش  
 گرفته  بود؟ 

 
بعد  از  گفیر   حرفش  نگاه  سؤال  اش  را  بی    من  و  

گونل  چرخاند  .با  حرف  هایش  بدنم  یخ  کرد  !اگر  
 آداالن  نبوده  پس  چه  کیس  من  را  آورده  بود؟ 

 
 پست پنجم #

   رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

َ  سوز  گورمدوز؟  –
َ
  گالدیم  ک  من  !ی 

َ
ره  گون

َ
 ق

 
به  روز  سیاه  نشستم  که  من  !پس  مگه  شما   )

 (ندیدین؟ 
 
 

 :گونل  آب  دهانش  را  قورت  داد  و  گفت 



 
  قرندوروخدا  ک  آدام  ایاخی    گاباخی     –

ُ
یدی  ا ج  بابا  گ 

دا  گورمی   بی    نجور  یا  هاردان  بیلخ  او  کیمیدی؟  بی    
 !حدس  ووردوخ  ک  آداالن  اوال 

 
بابا  شب  بود  تو  اون  تاریک  که  آدم  نم  تونه  جلو   )
پاش  رو  ببینه  ما  چطوری  یا  از  کجا  بدونیم  اون  ک  

 (!بوده؟  ما  حدس  زدیم  که  آداالن  بوده 
 

خب  دیوز  گوروم  من   هارا  گویدی؟  سوز  من   هاردا   –
 گوردوز؟ 

 
خب  بگی    ببینم  من  رو  کجا  گذاشت؟  شما  من  رو   )

 (کجا  دیدین؟ 
 

گفتم  و  منتظر  به  هر  دویشا ن  نگاهم  را  گره  زدم  .باز  
هم  گونل  متکلم  شد  و  با  آب  و  تاب  و  هیجان  در  
 :حال  که  دست  هایش  را  هم  تکان  م  داد  گفت 

 



لنمیشتوخ  پینی     – دوخ  ک  !آیاتایینان  گی   د 
ی  اوزاخدان  گلی   ! دوواریسینی    یانینا؛  گوردوخ  بی 

  ددوخ  جیندن  زاداندی  !بیاز  ک  
َ
خوخالندوخ  ب

ی   گاباخلیخ  گلدی  و  سن   گویدی  پینی    اوبی 
د   دوواریسینی    یانیا،  تز  سوشدی  گدی  .بی  

ین   اوقورچیالر  کیمی    گدوخ  گوردوخ  بل  خانیم  شی 
دوخ  اوَو   !یوخودادی  !آیاتایینان  زوران  گتی 

 
گفتیم  که  !با  آیاتای  قایم  شده  بودیم  پشت  دیوار   )

طویله  !دیدیم  یک  داره  از  دور  م  اد  !ترسیدیم  و  فکر  
ی   !همچی    که  جلوتر  اومد  و  تو  رو  

کردیم  جن   چی  
گذاشت  پشت  اون  یک  دیوار  طویله،  زودی  رفت  !ما  
ین   ! هم  یواشک  رفتیم  دیدیم  بله  خانم  تو  خواب   شی 

 !به  زور  برداشتیمت  آوردیمت  خونه 
 

دستم  را  به  روی  قلب  پر  تپشم  گذاشتم  و  نفس  
 .آسوده  ام  را  رها  کردم 

 
پس  یای   هچکیم  گورمیب  و  اودا  من   تانیم یب  ! –

  
 
بوشلیوزدای  یاخچ   گوتاردی  !گونل  سنده  خواهیشا



دیم  ی   ایش   او  سفه  گارداشون  گاباخی    توتوز  !ایستی 
  کیشیلیهدن  توش  !حیف  اولمادی 

ا
 !گورم  کل

 
پس  یعن   هیچ  کس  ندیده  و  اون  هم  من  رو   )

نشناخته  !حاال  ول  کنید  این  حرف  هارو  خوب  تموم  
شد  !گونل  ازت  خواهش  م  کنم  جلو  اون  براد ر  
  از  

ا
ین  !خواستم  یه  کاری  کنم  کل دیوانت  رو  بگی 

  ی   افته 
 
 !مردونک

 
 پست شش #

   رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

گونل  در  جواب  حرفم  فقط  رسی  تکان  داد  و  ی   هیچ  
حرف  دیگری  اتاق  را  ترک  کرد  .آیاتای  خواهرم  هم  

مشغول  جمع  کردن  لهاف  و  تشک  هایمان  که  روی  
به  پهن  شده  بود،  شد *

َ
  .گ
 



من  هم  جاروی  چوی   را  برداشتم  و  مشغول  جارو  
کردن  اتاق  شدم  .برای  جمع  و  جور  کردن  خانه  دیر  

  .هم  شده  بود 
 

  خودش  را  نشان  داده  بود؛  تنها  
 
چون  آفتاب  تقریبا

شانیس  که  آورده  بودم،  محل  خوابیدنم  بود  که  
همراه  گونل  و  آیاتای  و  رسوناز  در  یک  اتاق  بودیم  و  

 .چندان  کیس  به  این  اتاق  رفت  و  آمد  نداشت 
 

با  خانواده  عمویم  اردالن  خان  در  یک  مکان  بودیم  .
 !یک  ایل  بزرگ  با  کل  نوه  و  نتیجه 

  ارسالن  خان  و  
 
   چهارده  ساله

من،  ماشگانا،  دخیر
ی  که  پدرم  بیش   آیسان  ننه  بودم  .فرزند  چهارم  دخیر

  .از  حد  به  رویم  حساس  بود 
 

آن  هم  فقط  به  این  دلیل  که  از  زن  دوست  داشتن   و  
  !مورد  عالقه  اش  بودم 

زی   جوان  و  زیبا  که  بعد  از  بدنیا  آوردن  من  از  رس  زا  
 !رفت 



پدرم  ارسالن  خان  بزرگ  با  این  که  زن  اول  داشت  اما  
طبق  رسم  و  رسومات  زن  دیگری  اختیار  کرد  تا  بلکه  

شنر  و  
ُ
پرسزا  باشد  و  ارسالن  خان  بزرگ  هم  پرسی  و  پ

  !ادامه  دهنده  نامش  را  داشته  باشد 
 

اما  از  زن  اولش  سه  دخیر  و  از  مادر  من  فقط  من  را  و  
از  زن  سومش  آیاتای  را  داشت  که  باز  هم  زن  سومش  
زا  بود  و  پدرم  دیگر  از  داشیر   فرزند  پرسی  ناامید   دخیر

 !شده  بود 
 

اما  برخالف  او  اردالن  عمویم  چهار  پرس  داشت  و  تک  
ش  همان  گونل  بود   !دخیر

سه  پرسش  که  سه  خواهر  اولم  را  اختیار  کرده  ب ودند  
و  آداالی   هم  که  م  خواست  هر  طور  شده  من  را  

 !بدست  آورد 
 

اما  همه  م  دانستند  که  او  تا  چه  حد  پست  و  اهل  
ب  و  خمر  است  !با  این  حال  مادرش  و  عمویم  برای  رسر

بهم  رساندن  من  و  پرسش  از  هیچ  کاری  دری    غ  نم  
 !کردند 



  راص   نبود  و  حنر  نم  گذاشت  زمای   که  
 
اما  پدرم  ابدا

من  در  صحر ا  و  چشمه  مشغول  به  کارم،  آداالن  
 !نزدیکم  شود 

 
  
 
سه  خواهر  از  خودم  بزرگیر  در  همان  دوازده  سالگ

ازدواج  کرده  بودند  و  صاحب  فرزندای   بودند  اما  در  
نظر  ایل  و  قوم؛  من  سنم  روز  به  روز  باالتر  م  رفت  و  

 !ممکن  بود  دیگر  خواستگاری  نداشته  باشم 
 

 پست هفت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبد ی #
 
 
 

من  هم  بر  حسب  رسم  و  رسومات  باید  در  همان   
  ازدواج  م  کردم  اما  پدرم  ارسالن  خان  

 
دوازده  سالگ

  !هر  کیس  را  که  م  آمد  عذرش  را  م  خواست 



ی  از  روستا  عالقه  شدیدی  به  این  داشتم  که   من  دخیر
آزاد  و  رها  باشم  !ی   قید  باشم  از  رسم  و  رسومایر  که  

  !پای  رهای   ام  را  م  بستند 
 !آ زاد  و  رها  همچو  آهوهای  رمیده  این  دشت 

ان  این  روستا  در   دوست  نداشتم  همانند  دیگر  دخیر
سن  کم  ازدواج  کنم  و  به  یک  سال  نکشیده  شکمم  باال  
  ای  کنم  که  م  دانم  راص   

 
بیاید  و  خودم  را  اسی   زندک

 !نخواهم  بود 
 

ماشگانا  منیم  ایشیم  گوتولدی،  گدیرم  گویونارین   –
 .سوتون  ساقام 

 
ماشگ انا  من  کارم  تموم  شد  دارم  م  رم  شی    )

 ( .گوسفندارو  بدوشم 
 

جارو  کردن  اتاق  هم  توسط  من  که  به  اتمام  رسید،  
قامت  خم  شده  ام  را  صاف  کردم  و  دسنر  به  پیشای   

 .عرق  کرده  ام  کشیدم 
 



م  .آتا   – یاخچ   ایندی  مند  گدرم  چشمدن  سو  گتی 
 دمدی  ناهارا  نمن   گویاخ؟ 

 
باشه  منم  االن  م  رم  از  چشمه  آب  بیارم  .پدر   )

 ( نگفت  برای  نهار  چ   بذاریم؟ 
 

 :همانطور  که  در  اتاق  را  باز  م  کرد  گفت 
 

ی   آتا  سحر  تزدنن  گویون  کسمیشتیلر،  قیدی  ددی   –
ک  ناهارا  آبگوشت  گویاخ  گویونون  ایر  تزدی  یمل  

 .اوالر 
 

چرا  پدر  صبح  زود  گوسفند  بریده  بودن،  برگشت   )
گفت  برای  نهار  آبگوشت  بذاریم . گوشت  گوسفند  

 ( .تازست  خوشمزه  م  شه 
 

 .رسم  را  تکای   دادم 
 

یاخچ   سن  آبگوشنر  گوی  مند  گدیم  آیری  ایشلر   –
 .یتیشیم  .بواخت  اولماسی   



 
باشه  پس  تو  آبگوشت  بذار  منم  برم  به  بقیه  کارها   )

 ( .برسم  .دیر  نشه 
 

 پست هشت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

آیاتای  همان  گونه  که  از  اتاق  خارج  م  شد؛  زیر  لب  
 :گفت 

 
فقط  سن   بوشلیاالر  گدسن  اویان  بویانا  گزسن  ! –

یورولمیاسان  زیرح  خانیم  !هام  ایشلری  سالدون  منیم  
 !باشیما 

 



فقط  تو  رو  ول  کی    بری  این  ور  و  اون  ور  بگردی  ! )
خسته  نباسر  زرنگ  خانم  !همه  کارها  رو  انداخنر  رس  

 ( !من 
 

دستانم  را  به  کمرم  زدم  و  چند  قد م  با  رسعت  به  او  
 .نزدیک  شدم 

 
گاشما  گوروم  !دایان  جاوابوی   آل  سوراگد  !دیل   –
م؟  خانیم  بو   آلنر  دانیشیسان  بدیسن  من  اشیدمی 

م   ایشلری  ک  هر  گون  من  گورورم  !ایندی  ک  ابستی 
یخدا  ایش،   م  اوزود  بو  آقی  گدم  چشمدن  سو  گتی 

  یول  اوزاخ  من  یورولمورام؟ 
 

فرار  نکن  ببینم  !بمون  جو ابت  رو  بگی   بعد  برو  !زیر   )
زبوی   حرف  م  زی   فکر  م  کن   من  نم  شنوم؟  خانم  

این  کارها  رو  که  من  هر  روز  انجان  م  دم  !االن  هم  
که  م  خوام  برم  از  چشمه  آب  بیارم  خودشم  کار  به  

،  راه  دور  .من  خسته  نم  شم؟   ( این  سنگین 
 
 



با  دستش  برو  بابای   نثارم  کرد  و  از  مقابل  دیدگانم  
  .دور  و  دورتر  شد 

رسی  تکان  دادم  و  من  هم  از  اتاق  خارج  شدم  .دسنر  
به  دامن  پرچی    زرد  و  قرمز  رنگم  کشیدم  و  خودم  را  

  .به  ظرف  های  مخصوص  آب  رساندم 
 

نوه  های  عمویم  با  هم  بازی  م  کردند  و  پا  برهنه  روی  
هایشان   مرتع  مشغول  گشت  و  گذار  بودند  .کوچکیر
هم  بدنبال  بزغاله  ها  م  کردند  و  یک  دل  سی   ان  ها  
را  م  چالندند  !طفلگ  ها  نم  دانستند  از  دست  آن  

 !وروجک  ها  کجا  فرار  کنند 
 

هوای  اول  صبح  خنک  بود  اما  امان  از  زمای   که  آفتاب  
  آسمان  م  آمد  و  پوست  را  در  این  ارتفاع  م  

 
به  میانه

سوزاند  .عادت  کرده  بودیم  اما  روزهای   هم  بود  که  
  طاقت  فرسا  م  آمد 

 
 !شدیدا

 
 پست نه #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #



 
 
 

  را  در  مرتع  برپا  کرده  بودند  تا  
 
چهار  سیاه  چادر  بزرک

ند  .یک  سیاه  چادر  متعلق   ازییالقات  بخوی   بهره  بی 
به  مهمای   دادن  بود  و  زمای   که  اهل  و  عیال  پدرم  

یعن   ارسالن  خان  و  اهل  و  عیار  عمویم  یعن   اردالن  
خان  دور  هم  جمع  م  شدند،  یک  دیگر  از  سیاه  چادر  

ها  متعلق  به  عمویم  و  خانواده  اش  بود  و  دیگری  
  .خانواده  ما 

یک  از  سیاه  چادرها  را  هم  برای  زمای   برپا  کرده  بودند  
که  مهمای   که  م  آمد  تا  در  آن  جا  سکن   گزیند  .اما  
بخاطر  حساسیت  های  پدرم  اتاق  را،  پرسعموهایم  

ها  در  آن  بمانند    .تعبیه  کردند  که  دخیر
ها  هم  در   د ر  صوریر  که  ایل  و  قوم  های  دیگر،  دخیر
ره   "

َ
لن   ق

َ
سیاه  چادر  م  ماندند  .به  قول  پدرم  را   "ق

  .م  دانستند  یعن   قلبش  سیاه  و  تاریک  است 
در  حال  که  این  چنی    نبود  و  پدرم  م  خواست  از  ما  

انش  محافظت  کند  اما  با  این  حال  من  دیشب   دخیر
  ام  را  نصیب  شده  بودم 

 
ین  شانس  زندک  !بزرگیر



فقط  نم  دانم  آداالن  چه  شد  و  آن  مرد  ناشناس  که  
 !بود  که  من  را  آورد؟ 

باید  بنشینم  دعا  کنم  بلکه  چهره  ام  را  ندیده  باشد  !
که  اگر  بشناسد  و  بداند  من  دخیر  ارسالن  خانم  و  

دیشب  در  آغوش  او  آورده  شدم  و  بخواهد  به  گوش  
دیگران  برساند،  کالهم  پس  معرکه  است  !و  طبق  

مرد  باشد   رسم  و  رسومات  باید  با  ازدواج  کنم  !چه  پی 
 !چه  جوان  !چه  متاهل  باشد  و  چه  مجرد 

خورجی    را  از  کنار  در  طویله  بر  م  دارم  و  به  روی  
پشت  حیوان  بامزه  ای  که  با  دو  چشمان  سیاه  و  

ه  شدخ  م  اندازم   .بزرگش  به  اطراف  خی 
ی  ای  که  همراه  من  هرازگاهز   قاطر  سفیدی  و  خاکسیر

 .برای  آب  آورد ن  از  چشمه  همراه  م  شود 
دسنر  به  بدنش  م  کشم  .کوزه  های  آب  را  داخل  

خورجی    م  اندازم  و  چند  ظرف  بزرگ  را  هم  با  نچ   
کلفت،  محکم  به  خورجی    م  بندم  و  روی  قاطر  م  

  .اندازم 
م  و   طنای   که  به  دور  گردن  آن  بسته  شده  را  م  گی 

خودم  جلوتر  حرکت  م  کنم  تا  آن  هم  پشت  رس  من  
  .بیاید 



ون  آمده  ام  ندیده  ام  و  ی    پدرم  را  از  زمای   که  به  بی 
شک  به  همراه  اردالن  عمویم  به  مرتع  های  دیگری  

  .رفته  اند 
صدای  زن  عمویم  را  از  سیاه  چادری  که  کم  عقب  تر  
از  بقیه  سیاه  چادرهای  دیگر  است  م  شنوم  .در  حال  
دعوای  نوه  هایش  است  که  ی   شک  خرابکاری  ای  به  

 .بار  آورده  اند 
 

 پست ده #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

شال    ر 
َ
نسیم  سحرگاه  که  به  صورتم  م  خورد،  یک  پ

د  و  دامن  پرچینم  به  این  سو  و   بزرگم  را  به  بازی  م  گی 
  .آن  سو  تکان  م  خورد 



  ام  را  در  مکان  
 
غرق  حس  خوسر  م  شوم  وقنر  زندک

های   م  گذرانم  که  حس  پرواز  و  سبکبال  را  به  من  
  .القا  م  کنند 

هنوز  هم  شبنم  بر  روی  گل  های  کوچک   سفید،  زرد  
  .و  صوریر  مرتع  نمایان  است 

ی  های  مرتع  هم  نم  دار  هستند  و  تر  و  تازه   ...سی  
همه  چ   باالی  کوه  ها  زیباست  ...گاه  م  شود  که  
ابرها  گوی   زیر  پاهایت  هستند  و  تو  سوار  بر  ابرها  

شده  ای  و  طلوع  و  غروب  خورشید  را  از  نزدیک  تر  م  
 .بین  

  کوچ  نشین   گرچه  سخنر  های  خودش  را  دارد  
 
زندک

  های  پرزرق  و  برق  شهری  م  ارزند 
 
  .ول  به  تمام  زندک

من  این  جا  دقایفر  را  م  گذرانم  که  زرق  و  برق  
طالهایش،  انوارهای  روشنای   بخش  خورشید  است  و  

ی  های   اهن  های  رنگارنگش  و  گران  قیمتش،  سی   پی 
مرتع  و  گل  های  صحرای   است   

  .سی  
هوایش  همچو  شهر  پر  از  دود  و  مسموم  نیست  و  
،  در  هر  دم  و  بازدم  هوای   را  به   وقنر  نفس  م  کیسر
  را  به  

 
ریه  هایت  مهمان  م  کن   که  هربار  حس  تازک

 .وجودت  رسازیر  م  کنند 



ی  از  عطر  و  ادکلن  نیست  وقنر  بوی  گل  های   خی 
طبیعت  م  شود  خوش  ترین  عطرها  و  گران  قیمت  

 ...ترین  ها 
ی  از   تمام  محصوالتش  طبیع  ست  و  دیگر  خی 
کارخانه  ها  و  موادهای   عجیب  و  غریب  که  به  

  .محصوالت  م  زنند  نیست 
ما  اینجا  با  تالش  خودمان  کار  م  کنیم  و  حاصل  

نج  خودمان  را  با  شادی  خرج  م  کنیم   .دسیر
  دور  هم  هستیم  و  دور  یک  سفره  غذا  م  

 
همک

ی  از  لوله  های  فلزی  آب  نیست  وق نر   خوریم  .خی 
چشمه  ای  همیشه  خروشان  آبش  گواراتر  و  خنک  تر  

 .از  هر  یخچال  است 
  مان  با  طبیعت  گره  خورده  و  من  هم  

 
ما  این  جا  زندک

  این  بوم  و  طبیعتم 
 
 .زاده

شب  هایم  را  با  ماه  و  ستاره  هایش  که  گمان  م  کردی  
م  توای   دستت  را  دراز  کن   و  آن  ها  را  از  نزدیک  

بچین   و  در  دامانت  نگاهشان  دار ی  .به  قدری  که  
بنظرت  فاصله  نزدیک  م  آمد  و  هوا  تمی    بود،  م  

 .گذرانم 



  خاطر  
 
  م  کنم  ...با  آسودک

 
  را  زندک

 
من  این  جا  زندک

 ...و  فراغ  بال 
ی  از  دیار  گل  های  مرتع  های  سی    و   من  ماشگانا  دخیر

 !چشمه  ای  همیشه  خروشان  و  آفتای   سوزانم 
 

 پست یازده #
   رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

از  مرتع  های  بزرگ  و  کوچک  که  عبور  م  کنم،  
صدای  زنگوله  های   که  به  گردن  بزغاله  ها  بسته  

شده،  با  هر  حرکت  و  دوییدنشان  به  صدا  در  م  آید  
 .و  باعث  م  شود  لبخندی  بزنم 

 
پرس  های  هفت  هشت  ساله  را  م  بینم  که  در  ارتفاع  
های  باالتر  گله  ای  از  گوسفندان  را  برای چرا  برده  اند  



  نازک  را  به  دست  گرفته  اند  تا  
 
و  چوی   بزرگ  و  تقریبا

 .گوسفندان  را  در  یک  مسی   هدایت  کنند 
به  رسعت  قدم  هایم  م  افزایم  تا  زودتر  به  چشمه  
برسم  .به  مسی   سنگالچ   که  م  رسم  آفتاب  هم  

 .مستقیم  به  چشمانم  م  زند 
رسم  را  پایی    م  اندازم  و  سع  م  کنم  این  رسباالی   را  

  .زودتر  ط  ک نم 
  .کم  نفس  نفس  م  زنم  و  بشدت  هم  تشنه  ام  شده 
صدای  نفس  نفس  هایم  اکو  م  شود  و  من  طناب  را  

  .محکم  تر  در  دستم  م  فشارم 
بعد  از  این  رسباالی   باید  یک  رساشین   را  هم  ط  کنم  
تا  کم  جلوتر  از  آن  در  کنار  راه،  رود  را  ببینم  و  کم  

  .که  پیش  رفتم  چشمه  را 
در  هر  دو  طرفم  درخ ت  های  بیشماری  وجود  دارند  

که  قامتشان  رس  به  فلک  کشیده،  با  هر  نسیم  مالیم  
که  م  وزد  باد  هوهو  کنان  میان  شاخ  و  برگ  های  

درختان  بازیگوسر  م  کند  و  صدای  برگ  ها  را  در  م  
 .آورد 



صدای  گنجشک  های  کوچک  و  چاق  و  چله  ای  که  
از  بذرها  و  دانه  ها  تناول  م  کنند  و  حسای   به  چشم  

 .م  آ یند،  شنیده  م  شود 
اگر  فرصت  داشتم  کم  روی  مرتع  ها  دراز  م  کشیدم  

  آسمان  آی   با  ابرهای  شکل  
و  به  سقف  باالرسم  یعن 

ه  م  شدم  و  برای  خودم  اشکال  را  در  ذهنم   دارش  خی 
ین  بهره  را  م  بردم  . م  ساختم  و  از  فضای  موجود  بهیر

 .اما  م  دانم  که  خیل  زود  باید  برگردم 
 
 

  !یاخچ   الی می    گاشدون  ماشگانا  –
 

 ( !خوب  از  دستم  فرار  کردی  ماشگانا  )
 

با  صدای  آداالن  نگاه  متعجب  و  ترسیده  ام  را  باال  
 کشیده  و  به  او  م  دهم  .او  این  جا  چه  م  کرد؟ 

 
یسن؟  –  سن  بوردا  نقی 

 
؟  )  ( تو  این  جا  چ   کار  م  کن 



 
نگاهم  به  کبودی  زیر  گونه  اش  م  افتد  و  روی  بین   

  افتاده  بود؟ 
ر
 اش  که  زخم  شده  !چه  اتفاق

 
  من  تاپیم  !بیلیم  کیمیدی  اوت   –

 
ق   ی   رسر

ُ
فقط  ا

وورام  !هم  سن   هم  اوی   که  چوخ  زیرحلیح  الدی  که  
 !دالدان  آغاجینان  ووردی  من  

 
ف  رو  من  پیدا  کنم  !بفهمم  کیه   ) فقط  اون  ی   رسر

  
 
آتیش  م  زنم  !هم  تو  رو  هم  اون  رو  که  خیل  زرنک

 ( !کرد  که  از  پشت  با  چوب  م ن  رو  زد 
 

 پست دوازده #
   رویای  _در _شب #

 مهی   عبدی #
 
 
 



این  بار  ی   آن  که  هراس  به  دلم  راه  بدهم  جوابم  را  
محکم  بر  زبان  آوردم  .با  چشمای   که   از  آن  ها  شعله  

 !های  خشم  ساطع  م  شد 
 

؟  ندیسن  گی     –
َ
گی    چوخ  ایچیبسن  هاواالنیبسان  ح

گونوز  آقشام  منیم  گاباخیما  چیخیسان؟  عوض  ا ینکه  
د  اوزَو  ی   ایش  گور  !فقط  

َ
ورسن  گ   باش  من  گی 

َ
یق
َ
د

آداالن  ی   یولدا  منیم  گاباخیما  چیخاسان  و  من   تهدید  
 !الیسن  واالهه  آتاما  دیرم  !گور  بو  اییسر  گورم  یا  یوخ 

 
باز  دوباره  زیاد  خوردی  هوا  برت  داشته  آره؟  چ   م   )

  باز  دوباره  ظهر  و  شب  جلوی  من  در  م  آی؟  
 
ک

عوض  این  که  هر  دقیقه  به  من  گی   بدی  برو  برای  
خودت  یکاری کن  !فقط  آداالن  یبار  دیگه  جلو  من  

دربیای  و  من  رو  تهدبد  کن   به  خدا  قسم  به  پدرم  م  
 !گم  !ببی    این  کار  و  م  کنم  یا  نه 

 
 



چشمان  او  هم  برزچ   بودند  !صورتش  از  حرص  به  
کبودی  م  زد  و  دست  هایش  کنار  بدنش  مشت  شده  

 !بودند 
 
 

  م \کیمیدی   –
ُ
  اوزادما  ماشگانا  !دوزون  د   !ا

َ
دیلوی   مَ ن

؟  مستیدیم  اما  سند  گشح  
َ
سن   گوجاخالدی؟  ح

اوزوی   وروردون  غش  الم  ک  اودا  گابلخدان  گلمیش  
الدی  من   تاپتادی  !سنید  گوجاخالدی  آپاردی  !

بدیسن  ایکوزدا  چوخ  زیرحسوز؟  آبریزی  آپارام  ای  من  
 !دوزون  دمسون 

 
زبونت  رو  برای  من  دراز  نک ن  ماشگانا  !راستش  رو   )
بگو  !اون  ک  بود  که  تو  رو  بغل  کرده  بود؟  ها؟  من  

مست  بودم  توأم  قشنگ  خودت  رو  زدی به  غش  
کردن  که  اون  هم  دست  پیش  گرفت  و  من  رو  کتک  
زد  !تو  رو  هم  بغل  کرد  و   برد  !فکر  کردین  دوتاتون  
؟  آره؟  آبروتونو  م  برم  اگه  به  من   هم  خیل  زرنگی  

 
 
 !راستش  رو  نک

 



 
یخ  زدن  خون  در  رگ  هایم  را  حس  کردم  !محبوس  

شدن  نفس  در  سینه  ام  را  هم  !دیده  بود  !آداالن  دیده  
بود  !احساس  م  کردم  دیگر  هیچ  چی    از  محیط  

  م  زد،  شده  
 
اطرافم  حس  نم  کنم  !اگر  آداالن  حرق

زن  عمویم  از  لجبازی  هم  که  شده  به  حرف  های  
پرسش  بال  و  پر  م  داد  و  آن  موقع  بود  که  دیگر  

 !بد بخت  شدنم  حتم  بود 
 

ده #   پست سی  
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

نمندن  دانیشیسان؟  حالون  خوش  دیر  یوخ؟  سفه   –
م   .لیبسن؟  اوزونن  سوز  بزم  !من  بیلمی 

 



؟  حالت  خوش  نیست  نه؟   ) از  چ   حرف  م  زی 
دیوونه  شدی؟  از  خودت  حرف  در  نیار  !من  نم  

 ( !دونم 
 

اهن  نخودی  رنگش  کش ید  و  روی  سگک   دسنر  به  پی 
کمربندش  مکث  کرد .نگاهم  بی    هر  خرکنر  که  انجام  
م  داد  در  نوسان  بود  .وای  که  اگر  با  پسنر  و  رذالت  
پشت  رسم  حرف  در  م  آورد  حسابم  با  کرام  الکاتبی    

  !بود 
 
 

بدیسن  من  هشتاد  حالیم  دیر  یوخ؟  اوشاقام؟   –
اشحم؟  من   نمن  بیلیبسن؟  منیم  اوتوزیاشیم  وار  !
سن   اوشاق  ای ستیسن  نه  ایش  گورسن؟  بوی   بیل  

 !ماشگانا  هچکیم  منیم  کیمی    سن   ایستمی  
 

پس  فکر  کردی  من  هیچ   حالیم  نیست؟  بچه  ام؟   )
خرم؟  من  و  چ   فرض  کردی؟  من  س  سالمه  !توئه  

؟  این  و  بدون  ماشگانا   بچه  م  خوای  چکار  کن 
 ( !هیچکس  عی    من  تو  رو  نم  خواد 



 
 

نگاهم  را  کم  بیشیر  در  صورتش  به  رقص  درآوردم  .به  
  بودند  و  بلندی هر  دو  

ر
سیبیل  هایش  که  چخماق

طرفشان  تا  روی  چانه  اش  م  آمد  .به  رد  زخم  عمیق  
و  کهنه  ای  که  در  دعوای   کنار  ابرویش  جامانده  بود  .
بین   عقای   اش  و  لب  های  نازکش؛  ابروهای  کمش  و  
گره  خورده  اش  !چشمان  قهوه  ای  رنگش  و  موهای  

 .مشک  اش 
من  از  این  آد االن  واهمه  داشتم  !از  این  که  با  کله  

  ام  را  به  قعر  نیسنر   و  نابودی  
 
خرای   اش  زندک

  !بکشاند 
 
 

سن  اوزوندا  گشح  بیلیسن  سی    منیم  ک  توتماز  ! –
 !اوزوی   یورما 

 
تو  خودت  هم  خیل  خوب  م  دوی   من  و  تو  با  هم   )

 ( !جور  در  نم  یایم  !خودت  رو  خسته  نکن 
 



 پست چهارده #
   رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

  با  فاصله  کم  
 
قدم  دیگر  به  سمتم  برداشت  و  دقیقا

 .از  من  ایستاد 
 
 

بو  سوزوم  گشح  گوالخ  آس  !یا  می    آدام  کیمی     –
ازدواج  الرسن  !یا  ی   ایش  گورم  هم  بودونیادا  یاناسان  

هم  اودونیادا  !ی   ایش  گورم  گونوز  آقشام  آقالر  
 !گاالسان  !گور  بو  اییسر  گورم  با  یوخ 

 
این  حرفم  رو  خیل  خوب  گوش  بده  !یا  مثل  آدم  با   )

من  ازدواج  م  کن   !یا  یه  کاری  م  کنم  هم  تو  این  دنیا  
بسوزی  هم  اون  دنیا  !یکاری  م  کنم  روز  و  شب  
  !ببی    این  کار  رو  م  کنم  یا  نه 

 ( !گریون  بموی 



 
چشمانم  از  ترس  گرد  شده  بودند  و  قلبم  بسان  

گنجشکان  تازه  متولد  شده  م  تپید  !م طمی    بودم  
وقنر  آداالن  به  سیم  آخر  بزند  یک  طوفای   عظیم  در  

راه  خواهد  بود  !اما  نم  دانم  چرا  روزگار  با  من  با  
 !نامالیمت  رفتار  م  کرد 

چگونه  م  خواستم  از  خودم  در  برابر  گناه  نکرده  
 دفاع  کنم؟ 

 
گد  اویانا  آداالن !من  هچ  ایش  گورممیشم  ک   –

سوراسینان  گورخام  !هر  نایش  گورجحسن  گور  !
هچکیم  سنون  سوزو  گوالخ  آسماز  !هام  دا  بیلی   

سی    پست  تری  یوخدی  !حلد  کچ  اویانا  یولوم  
 !باقلیبسان 

 
برو  اون  ور  آداالن  !من  هیچ  کاری  نکردم  که  از   )

سم  !هرکاری  م  خوای  بکن   کن  !هیچکس   بعدش  بیر
حرف  تو  رو  گوش  نم  ده  !همه  هم  م  دونن  از  تو  

پست  تر  نیست  !حاال  هم  برو  اون  ور  راهم  رو  
 ( !بسنر 



 
 

پوزخندی  زد  .با  انگشت  شصت  و  اشاره  اش،  انتهای  
یک  طرف  سیبیلش  را  کم  چرخاند  و  با  همان  نگاه  
ش  یک  دور  از  رستاپایم  را  برانداز  کرد  . ناپاک  و  هی  

 :کم  با  تعلل  خودش  را  کنار  کشید  و  در  نهایت  گفت 
 
 

م  !ی   هفته  وقتون   – گوررسن  من  باشوا  نه  بال  گتی 
وا ر  فکر  الیسن  !نتیچ   یتیشمدون  من  اوندا  بیلم  

ای   م  !حلد  گد  ایشوی   گور  !ارباب  ارسالنی    جی   !نقی 
 
 

خودت  م  بین   چه  بالی   به  رست  م  یارم  !یک   )
هفته  وقت  داری  فکر  کن   !به  نتیجه  نرسیدی  من  

اون  موقع  م  دونم  چ   کار  کنم  !حاال  هم  برو  کارت  
ان   ارباب  ارسال ن   ( !رو  انجام  بده  !جی 

 
 پست پانزده #

  رویای  _در _شب #



  مهی   عبدی #
 
 
 
 

ی   آن  که  نگاه  دیگری  سمت  آداالن  بیندازم  طناب  را  
دم  .ابروهایم  از  حرص  و  آز   در  دستم  محکم  تر  فرسر

بقدری  به  یکدیگر  قفل  شده  بودند  که  پوست  صورتم  
  .درد  گرفته  بود 

با  قدم  های   محکم  و  بلند  خودم  را  دور  و  دورتر  م  
کردم  .دل م  م  خواست  حنر  یک  لحظه  دیگر  هم  

آداالن  را  نبینم  !اما  م  دانستم  که  این  امر  غی   ممکن  
است  و  من  باید  تا  مدت  ها  مزاحمت  های  آداالن  را  

 .به  جان  بخرم 
ای  کاش  پدرم  برای  یک  بار  و  همیشه  جواب  او  را  م  

  .داد  و  خیال  مرا  راحت  م  کرد 
دادن  های  عموی م  اردالن   اما  این  را  هم  م  دانم  که  گی 

و  زن  عمویم  و  مادرم  یعن   همان  مادر  آیاتای  نم  
د   !گذارند  که  پدرم  تصمیم  درسنر  بگی 



م  با  سه  پرس  عمو  اردالنم   چرا  که  سه  خواهر  بزرگیر
  .ازدواج  کرده  اند  و  من  هم  باید  با  آداالن  ازدواج  کنم 
اشک  به  چشمانم  نیشیر  م  زند  و  من  نم  دانم  چه  

کنم  !آیاتای  و  گونل  هم  خوب  م  دانند  که  تا  چه  حد  
 !آداالن  پست  و  رذل  است 

م  دانند  که  اگر  خواستگار  دیگری  داشته  باشم  
 !آداالن  آن  ها  را  منرصف  م  کند 

بقدری  درگی   فکرهای  گوناگون  شده  ام  که  نم  دانم  
 !ک  به  چشمه  رسیده  ام 

ان  و  زن  های  کم  و  بییسر  را  م  بینم  که  برای  پر   دخیر
کردن  آب،  لباس  و  ظروف  شسیر   دور  چشمه  و  کم  

از  آن  پایینیر  آب  جاری  شده  از  چشمه  که  رودی  پر  
خروشان  را  بی    دو  مرتع  ایجاد  کرده،  نشسته  اند  و  
بعض   هایشان  هم  مقابل  چشمه  که  آب  با  فشار  از  

ون  م  آید  ظرف  های  آبشان  را  پر  م   دل  زمی    بی 
کنند  .صدای  خروشان  آب  را  م  شنوم  که  با  برخورد  

 !سنگ  ها  هم  زیباتر  ش ده 
طنای   که  با  آن  قاطر  را  م  کشیدم  را  رها  کردم  و  از  

شان  با   شان  ک  گره  ای  که  زیر  گردنش  بود  گرفتم  و  ک 
  .خودم  همراه  ساختم 



از  تپه  ای  که  کم  مرطوب  بود  به  آرام  پایی    م  روم  
و  خودم  را  آرام  آرام  به  درخت  های  تک  و  توک  که  قد  

ا نیده  اند   علم  کرده  اند  و  سایه  شان  را  بر  زمی    گسیر
  .م  رسانم 

طناب  قاطر  را  به  دور  یک  از  درخت  ها  م  بندم  و  یک  
ون  م  کشم  .با   به  یک  ظرف  ها  را  از  خورجی    بی 

صدای  نارگل  از  پشت  رسم  به  سمت  او  م  چرخم  که  
 :با  لهجه  زبان  ترک  مان  م  گوید 

 
 پست شانزده #

   رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 
 

 سالم  ماشگانا  حالت  چطوره؟  –
 

 سالم  خوبم  تو  چطوری؟  –
 



دسنر  به  شکمش  م  کشد  و  شال  مقابل  دهانش  را  
 .کم  کنار  م  زند 

 
 منم  خوبم،  گونل  و  آیاتای  چطورن؟  –

 
نگاهم  چشمان  نارگل  را  نشانه  گرفته  که  از  شادمای   

برقشان  هویداست  !هم  سنیم  با  این  تفاوت  که  او  
حال  حامله  است  و  چندماه  دیگر  فرزندش  بدنیا  م  

آید  و  من  با  پافشاری  هایم  توانسته  ام  حداقل  دو  
سال  از  ازدواج  کردنم  را  به  تعویق  بیندازم  .اما  اگر  

 !آداالن  و  مزاحمت  هایش  بگذارد 
 

 .اونا  هم  خوبن  –
 

 :چشمانش  را  کم  تاب  داد  و  در  نهایت  گفت 
 

؟  امروز  فردا  آیاتای   – تو  نم  خوای  عروس  کن 
ازدواج  م  کنه  و  اون  موقع  برای  تو  شو هر  سخت  

ای   پیدا  م  شه  ها؟  !یا  گونل  !م  دوی   که  ازدواج  دخیر
ایل  هم  مثل  رسیدن  میوه  تویه  فصل  م  مونه  .تا  



؛  حاال  این   نوبرانه  و  ترگل  ورگل  باسر  زود  م  چیی  
طور  هم  که  شنیدم  خواستگار  زیاد  داری  !حاال  اون  

 .آداالن  هیچ  بقیه  پرسهای  ایل  که  هسیر  
 

خم  شدم  و  چند  ظرف  دیگر  را  بر داشتم  و  همان  طور  
 :که  آرام  از  کنار  او  رد  م  شدم  گفتم 

 
  رو   –

 
من  دوست  ندارم  ازدواج  کنم  نارگل  !من  زندک

ای  دیگه  م  بینم  .نم  گم  ازدواج  خوب   تو  چی  
 .نیست،  چرا  اما  من  نم  خوام  االن  ازدواج  کنم 

 
به  گمانم  فهمید  که  ناراحت  شده  ام  که  دیگر  ادامه  

 !نداد  و  بحث  دیگری  را  پیش  کش ید 
 

حاال  اینارو  ولش  کن  ...راسنر  م  دوی   ارباب  اونیک   –
ایل،  هموی   که  م  گن  خیل  ستمگر  و  مروت  رسش  

 نم  شه  با  دوتا  پرساش  اومده !؟ 
 

 !ابروهایم  از  شنیدن  حرف  های  نارگل  باال  پریدند 
 



؟  –  منظورت  آغازال 
 

 .رسی  تکان  داد 
 

 !آره  !آغازال  و  سارمان  و  سایمان،  پرساش  –
 

 پست هف ده #
   رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

  
 
خودش  را  م  شناختم  حنر  یادم  هست  که  در  بچک

 !هایم  او  را  دیده  ام  اما  پرسهایش  را  نه 
 
 

 حاال  برای  چ   اومده؟  –
 

 :نگاه  عاقل  اندر  سفیه  به  سمتم  انداخت  و  گفت 



 
؟  —  یعن   نم  دوی 

 
 .شانه  ای  باال  انداختم 

 
نه  از  کجا  باید  بدونم؟  م  دونس تم  که  ان  قدر  از   –

 !اومدنشون  هم  تعجب  نم  کردم 
 

ی  گفت  که  متوجه   رسی  تکان  داد  و  زیر  لب  چی  
  .نشدم 

 
  از  من  شنیدی  خب؟  –

 
 من  بهت  م  گم  ول  نک

 
با  حرفش  دلشوره  ای  به  جانم  افتاد؛  ایستادم  و  نارگل  

 :را  هم  مجبور  به  ایستادن  کردم،  ی   معطل  گفتم 
 

 بگو  ببینم  مردم  از  دلشوره؛  بر ای  چ   اومدن؟  –
 

نگاه  به  اطراف  انداخت  و  در  نهایت  حرفش  را  
 .آهسته  ادا  کرد 



 
اون  جور  که  شوهرم  م  گفت  مثل  اینکه  آغازال   –

اومده  از  پدرت  زمی    های   که  م  گن  رسمایش  زیاده  
بخره؛  من  که  رس  در  نمیارم  ول  م  گن  آغازال  خیل  

وقت   دنبال  این  زمیناست  و  پدرت  هربار  جواب  نه  م  
گف ته  بهشون  !ول  این  رسی  آغازال  کوتاه  بیا  نیست  و  

تا  اون  زمی    ها  رو  به  امالک  و  اموال  خودش  اضافه  
نکنه  راحت  نم  شه  !م  گن  دوتا  پرسش  رو  این  رسی  

آورده  که  قضییه  رو  تموم  کنه  !م  گن  پرساش  هم  
خیل  مغرور  و  خشی    !کافیه  یبار  اشتباه  کن   تا  ببین   

چه  بالی   به  رست  م  یارن  !ن م  دونما  ول  حرف  و  
ای   حدیث  زیاد   !م  گن  پرساش  رو  آورده  تا  از  دخیر

 !ارباب  ارسالن  هم  برای  اونا  خواستگاری  کنه 
 

با  حرف  های   که  نارگل  م  زد  قلبم  بیش  از  پیش  پر  
  قصدشان  دخیر  

 
تپش  م  کوبید  !چه  م  شد  اگر  واقعا

  گرفیر   از  ایل  ماست،  گونل  و  آیاتای  م  بود؟ 
 

ماشگانا  یادت  باشه  از  من  هیچ   نشنیدی  ها  ! –
خودت  بهیر  م  دوی   ارباب  ارسالن  پدرت  بفهمه  



حرف  تو  حرف  زیاده  و  پشت  رس  خانوادش  کیس  
حرف  بزنه  چ   م  شه  !پس  هرچ   شنیدی  باد  به  

 !گوشات  رسونده  نه  من 
 

نارگل  م  گفت  و  من  به  این  فکر  م  کردم  که  مگر  
پرسهای  آغازال  تا  چه  حد  خشن  هستند  که  از  ایل  و  

تبار  خودشان  دخیر  نگرفته  اند  و  م  خواهند  با  ایل  ما  
ی  که  دست  م   وصلت  کنند؟  هر  چند  روی  هر  دخیر
 !گذاشتند  بدون  شک  باید  جواب  بله  را  م  شنیدند 

 
 پست هجده #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

در  مقابل  حرف  نارگل  سکوت  اختیار  کردم  و  قدم  
هایم  را  به  سمت  چشمه  برداشتم  .ظرف  ها  را  یک  به  
یک  از  آب  پر  کردم  و  نارگل  هم  به  رساغ  لباس  شسیر   



خودش  رفت  .با  فکری  مشغول  ظرف  ها  را  از  آب  پر  
 .کردم 

 
کارم  که  به  اتمام  رسید  ظرف  های  پر  شده  را  داخل  

خورجی    گذاشتم  .طناب  را  از  بند  درخت  آزاد  کردم  
 .و  راه  آمده  ام  را  به  رسعت  برگشتم 

م  خواستم  تا  زودتر  بفهمم  چخی   شده؟  م  توانم  از  
ون  یا  نه؟    بکشم  بی 

 
 !دهان  کس  دیگری  حرق

 
دیگر  نه  خنک  هوا  را  م  فهمیدم  و  نه  گرمایش  را؛  
فقط  با  رسعت  راه  م  رفتم  و  قاطر  بیچاره  هم  با  

  .همان  بار  سنگینش  بدنبالم  کشیده  م  شد 
از  بی    مرتع  ها  گذشتم  تا  باالخره  سیاه  چادرها  را  

  .دیدم 
 

  زن  عمو یم  و  یا  مادر  آیاتای  آگاه  بودند  که  
 
پس  حتما

 !از  صبح  زود  بیدار  شده  بودند 
رعشه  ای  بدنم  را  فرا  گرفت  !اگر  پدرم  این  بار  ی   

  خیال  زمی    هایش  م  شد  چه؟ 



ان  ایل  ارباب  ارسالن  م   آن  ها  ی   خیال  وصلت  با  دخیر
شدند  و  م  رفتند  ی   کارشان  تا  با  ایل  دیگری  وصلت  

 کنند؟ 
 

یعن   آیاتای  و  گونل  هم  این  قضییه  را  تا  به  االن  
 فهمیده  اند؟ 

  
ا
نم  دانم  حدسیاتم  درست  از  آب  درآمده  یانه  !اصل
  آن  ها  برای  نهار  مهمان  ما  هستند  یا  

 
نم  دانم  واقعا

  نه؟ 
کاش  خودم  را  ناپدید  م  کردم  و  به  جای   م  رفتم  که  

 !اثری  از  من  نباشد 
 

زمای   که  رسیدم  ی   معطل  ظرف  های  آب  را  روی  
 .زمی    و  کنار  سیاه  چادرها  قراردادم 

قاطر  را  به  جای  قبلش  بازگرداندم  .بچه  ها  همچنان  
به  این  و  آن  طرف  م  دوییدند  .صدای  زن  عمویم  و  

مادر  آیاتای  را  از  سیاه  چادری  که  متعلق  به  مهمان  ها  
بود  م  شنیدم  که  در  حال  صحبت  بودند  و  گوی   در  

ه  ها  بحث  م  کردند  ب 
َ
 .مورد  *گ

 



 
 
 

 .گبه  :نوع  دیگر  از  گلیم  و  جاجیم  *
 

 پست نوزده #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

خودم  را  به  اتاق  رساندم  تا  ببینم  گونل  و  آیاتای  را  در  
آنجا  پیدا  م  کنم  یا  نه  که  از  خوش  اقبال  ام  

 !هیچکدام  نبودند 
به  طویله  رفتم  و  باز  هم  آن  ها  را  نیافتم؛  با  عجله  

قدم  هایم  را  بر  م  داشتم  و  بشدت  رساسیمه  بودم  و  
  هم  مزید  بر  علت  شده  

 
نفس  نفس  م  زدم  .گرینک

س،  حالت  تهوع  هم  دامن   بود  تا  از  فشار  و  اسیر
م  شود    .گی 



از  پشت  سیاه  چادرها  گذشتم  .دامن  بلند  و  پر  از  
چینم  با  هر  حرکت  تند  و  رسیعم  به  این  سمت  و  آن  
سمت  تکان  م  خورد  .دستم  را  به  دهانم  رساندم  و  

 .شالم  را  از  مق ابل  دهانم  کنار  زدم 
ی  به   دم  عمیفر  گرفتم  و  بازدمم  را  با  شدت  بیشیر

شان  ون  فرستادم  .دیدم   !بی 
م  بود  که     که  از  هی  

ر
آیاتای  و  گونل  را  در  کنار  اجاق

  
ر
در  آن  جا  پخت  و  پز  را  انجام  م  دادیم  دیدم  .اجاق
  
 
که  حال  در  حال  شعله  کشیدن  بود  و  رویش  ظرق

گرد  و  میس  گذاشته  بودند  و  در  ح ال  پهن  کردن  
خمی   نان  بر  روی  آن  بودند  تا  برای  نهار  نان  تازه  را  

  .پخت  کنند 
ی   معطل  کنارشان  رفتم  و  با  عجله  با  همان  لهجه  

  مان  پرسیدم 
 
 :ترک   همیشک

 
 

 راست   که  آغازال  و  پرساش  دارن  م  آن  اینجا؟  –
 



گونل  زودتر  از  آیاتای  در  حال  که  چشم  هایش  را  از  
م  های  در  حال  سوخیر   ریز  کرده  بود   دود  کم  هی  

 :گفت 
 

آره  !ک  به  تو  گفت؟  صداش  رو  در  نیاری  ها  !م   –
  
 !گن  ارباب  ارسالن  خیل  عصبای 

 
  .کارم  در  آمد 

آیاتای  نگاه  به  اطرافش  انداخت  و  با  صدای  آهسته  
 :تری  گفت 

 
ارباب  ارسالن  نهار  مهمون  داره  و  گفته  هیچ  کدوم   –
ون  !نهار  که   از  ما  سه  تا  حق  تداریم  از  اتاق  بیای م  بی 
آماده  شد  باید  بریم  اتاق  !بیا  توأم  کمک  کن  تا  زودتر  

 .تموم  بشه 
 
 

حق  نداشتیم  به  ارباب  ارسالن  که  پدرم  باشد،  پدر  
بگوییم  !همه  او  را  ارباب  ارسالن  نام  م  بردند  و  پدرم  
  اش  جواب  همه  را  م  داد  !اما  

 
هم  با  صالبت  همیشک



ی  باب  میلش  نبود  آن  وقت  کل  خا نواده  نباید   اگر  چی  
 !دور  و  برش  م  پلکیدند 

 
 پست بیستم #

   رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

اما  من  حال  و  روزم  به  گونه  ای  نبود  که  بخواهم  به  
آیاتای  و  گونل  کمک  کنم  تا  هر  چه  زودتر  بساط  نهار  
را  آماده  کنیم  .واهمه  داشتم  و  افکارم  هیچ  جوره  این  

اجازه  را  به  من  نم  دادند  که  تمرکزی  ب ه  روی  کارهایم  
داشته  باشم  .با  این  حال  برای  این  که  چندان  مورد  
  زن  عمویم  نشوم  همانند  

 
توجه  اطرافیانم  خصوصا

آیاتای  و  گونل  روی  تخته  سنگ  کوچک  نشستم  و  
های   گرد  شده  نان   مشغول  آرد  پاشیدن  به  روی  خمی 

 .ها  شدم 
 



  م  افته  بی    آغازال  و  ارباب   –
ر
بنظرتون  چه  اتفاق

 ارسالن؟ 
 

  به  همی    موضوع  م  اندیشیدم  .به  
 
من  هم  دقیقا

  فکری  بود  که  در  رس  من  
 
  که  گونل  زد  و  دقیقا

 
حرق

در  حال  چرخ  خوردن  بود  اما  آیاتای  بود  که  جواب  
 :داد 

 
نم  دونم  ول  حدس  م  زنم  ارباب  ارسالن  به  دادن   –

زمی    هاش  اکتفا  کنه  .بعید  م  دونم  بذاره  آغازال  از  
  آغازال  خواسته  

ا
اش  خواستگاری  کنه  !ا حتمال دخیر

  زده 
 
 !ارباب  ارسالن  رو  امتحان  کنه  که  همچی    حرق

 
آغازال  به  خوی   از  حساسیت  های  ارباب  ارسالن  

انش  نقطه  ضعفش  بودند  .چه   پدرم  با  خی   بود  !دخیر
من  و  خواهرانم  که  از  خودش  بودیم  و  چه  گونل  که  
ان  خانواده  اش  تعصب   دخیر  برادرش  بود  .او  به  دخیر

 !خاص  داشت 
 



ول  من  دلم  شور  م  زنه  !من  نم  دونم  این  رسم  و   –
رسومات  تا  ک  و  کجا  م  خواد  ادامه  داشته  باشه؟  تا  
ا  باید  مثل  یه  وسیله  برای  محکم  بسته  شدن   ک  دخیر
عهد  و  پیمان  بی    دوتا  ارباب  ایل  پیشکش  بشن؟  من  

م  دونم  ارباب  ارسالن  هیچ  وقت  این  کار  رو  نم  
 !کنه 

 
 :گونل  در  پاسخ  حرفم  گفت 

 
منم  قبول  دارم  ماشگانا  اما  بنظرت  م  شه  مخالفت   –

کرد؟  کدوم  دخیر  رو  یاد  داری  که  بخواد  رو  حرف  
 اربای   حرف  بزنه؟ 

 
حرف  گونل  را  قبول  داشتم  اما  خودم  هم  خوب  م  
دانستم  که  من  نم  توانم  روزی  این  رسم  و  رسوم  را  

 !در  مورد  خودم  قبول  کنم 
 

م  برم  جای   و  رو  ح رف  ارباب  ارسالن   – من  که  حاض 
 !حرف  بزنم  اما  هیچ  وقت  تن  به  همچون  کاری  ندم 

 



گونل  و  آیاتای  هر  دو  بالفاصله  بعد  گفیر   حرفم  
هین   از  ترس  کشیدند  و  نگاه  به  اطرافشان  

انداختند  .آیاتای  کم  خودش  را  در  همان  حالنر  که  
 .نشسته  بود،  به  من  نزدیک  کرد 

 
وای  ماشگانا  ساکت  شو  !آخر  رس  من  و  گونل   –

بخاطر  این  حرفا  و  کارای  تو  رسمون  رو  به  باد  م  دیم  !
؟  م  خوای  ارباب  ارسالن  رو  

 
معلوم  هست  چ   م  ک

؟   عصبای   کن 
 

ی   قید  شانه  ای  باال  انداختم  .بر  خالف  آن  ها  من  رس  
 !پر  سودای   داشتم 

  
 
انک   ام  بودم  .عاشق  این  که  دخیر

 
عاشق  محل  زندک

  .هایم  را  با  دل  خوش  بگذرانم 
در  مرتع  های  رسسی    قدم  بزنم،  چرخ  بزنم  و  شادمان  

 .باشم 
های  هم  سن  و  سال  ام  در  شهر،  در  تپه   همانند  دخیر

ها  گشت  و  گذار  کنم  و  زندگای   ام  را  بگذرانم  اما  ما  
  .این  جا  در  کوچک  بزرگ  م  شدیم 



دلم  م  خواست  صدای  شادی  ام  را  رها  کنم  و  هم  
پای  رقص  پروانه  ها  و  شاپرک  ها  باشم  و  قاصدک  ها  

را  با  نفس  رسخوشم  در  آسمان  آی   و  نیمه  ابری  به  
 .چرخش  در  بیاورم 

 
 پست بیست و یک #
 رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 

م  خواستم  همانند  اسمم  باشم  و  بمانم؛  دوست  
نداشتم  جی   زندگای   از  من  زی   را  بسازد  که  لحظایر  را  

 .هم  حنر  وقت  نم  کرد  برای  خودش  باشد 
 

اما  من  حقیقت  رو  گفتم  !دلم  م  خواد  مثل  پرنده   –
های  این  آسمون  پرواز  کنم  .مثل  اون  ها  آزاد  و  رها  

باشم  نه  این  که  برم  تو  قفیس  .دلم  م  خواد  روی  
مرتع  های  بلند  شده  تو  تابستون  دراز  بکشم  و  به  

م  نه  این  که   ه  بشم  و  برای  خودم  لذت  بی  آسمون  خی 
رسم  رو  بلند  کنم  و  ببینم  یه  سقف  دیگه  باالی  رسم  و  



یه  عالمه  بچه  که  دور  و  برم  هسیر   و  خودمم  دارم  ی   
  م  کنم  !بدون  این  که  حنر  عالقه  ای  به  

 
عشق  زندک

  !مردی  که  قرار  شوهرم  باشه  داشته  باشم 
 

این  بار  گونل  بود  که  با  همان  دست  آردی  اش،  به  
 :روی  صورتش  کوبید  و  گفت 

 
ل  شدی  ماشگانا  !م  خوای  جنگ  راه  بندازی  –

ُ
تو  خ

تو  ایل  یا  م  خو ای  ارباب  ارسالن  همه  جا  رو  به  خاک  
و  خون  بکشه؟  عاشفر  چیه  دیگه؟  کدوم  یک  از  
؟   ادمای  ایلمون  عاشق  شد  که  تو  دومیش  باسر

مادرت  خدا  بیامرز  هم  که  اگه  رسوصدای  سوگل  
بودنش  برای  ارباب  ارسالن  همه  جا  پیچید  بخاطر  

بعد  ازدواجشون  با  هم  بود  !اون  آداالن  هم  که  
بخاطر  مستیش   که  هو ش  و  حواس  نداره  و  چرت  و  

؟ 
 
 پرت  حرف  م  زنه  !این  حرفا  چیه  م  ک

 
اما  من  در  هوشیاری  کامل  بودم  .حرف  های   که  م  
زدم  حرف  های  یک  دخیر  چهارده  ساله  ای  بود  که  

  کند  .نه  به  این  
 
دلش  م  خواست  برای  خودش  زندک



معنا  که  تنها  باشم  نه  !فقط  م  خواستم  با  افکاری  که  
م    ام  را  پیش  بی 

 
  .خودم  داشتم  زندک

شاید  هم  همانند  بچه  های  کوچکیر  ایل  بدنبال  
بزغاله  ها  در  مرتع  بدوام  و  با  صدای  بلند  بخندم  .

  کنم  !یا  
 
شده  برای  لحظایر  کوتاه  همانند  آن  ها  بچک

سوار  بر  اسب  قهوه  ای  رنگ  شوم  و  دشت  های  
 .پهناور  را  با  هر  یورتمه  اسب  ط  کنم 

 
دستم  را  در  برکه  و  چشمه  خروشان  کنم  و  با  لذت  

نظاره  گر  قطرات  آی   باشم  که  بر  رس  و  صورتم  
اصابت  م  کنند  .تأللؤ  نور  خورشید  را  بر  شبنم  های  

گ  های  گل  ها  شاهد  باشم  و  همچو   نشسته  بر  گلی 
نشسیر   آرام  پروانه  ای  به  روی  آن  ها  من  هم  دستم  را  
نوازش  وار  به  روی  آن  ها  بکشم  .به  روی  گل  های  ریز  

 !صحرای   و  بوی  مدهوش  کننده  شان 
 

اما  من  به  آرزوهام  م  رسم  !به  همه  ثابت  م  کنم   –
  کرد  !نه  این  

 
که  م  شه  عاشق  شد  و  با  عشق  زندک

  
 
که  فقط  با  مردهای   که  برامون  انتخاب  م  کی    زندک
کنیم  و   مجبور  باشیم  چند  شکم  بزائیم  و  هیچ   هم  



  نفهمیم  .من  به  همه  آرزوهام  م  رسم  ...م  
 
از  زندک

شم  یه  خانم  معلم  و  به  بچه  های   که  مثل  خودم  
 !اینجا  تو  ایل  عاشق  درس  خوندنن  درس  یاد  م  دم 

 
ی   گفتم  و  خمی    گرد  شده  کوچک  را  با  حرص  بیشیر

َورز  دادم  و  آرد  پاشیدم  .نگاه  سنگی    آیاتای  و  گونل  را  
به  روی  خودم  حس  م  کردم  اما  کار  خودم  را  م  

  .کردم 
م  دانستم  مانند  قبل  باز  هم  از  حرف  ها ی  من  عاص  
ی  که   و  متعجب  شده  اند  اما  من  ماشگانا  بودم  .دخیر
  
 
عاشق  طبیعت  بکر  و  ناب  و  پرواز  در  آسمان  و  زندک

 ..در  جای   بود  که  بوی  دلخوسر  م  داد 
 

 پست بیست و دوم #
 رویای  در شب #

  رویای  _در _شب #
 
 



نان  ها  را  با  وجود  فضای  سنگی    و  خفقان  آوری  که  
بینمان  بوجود  آمده  بود  پخت یم  .آبگوشت  را  آیاتای  

 .بار  گذاشته  بود 
با  وجود  این  که  دو  سال  از  من  کوچکیر  بود  اما  

ان  ایل   بخوی   غذا  پخیر   را  هم  آموخته  بود  .تمام  دخیر
   شان  تمام  کارهای   را  که  یک  زن   

 
از  همان  هفت  سالگ

خانه  دار  باید  بلد  م  بود  را  م  آموختند  .ما  بزرگ  
نشده  خیل  از  مسائل  را  م  آموخ تیم  ی   آن  که  کیس  
باالرسمان  بایستد  و  بخواهد  آموزسر  به  ما  بدهد  .با  

همان  یک  نگاه  یاد  م  گرفتیم  که  چگونه  از  
گوسفندها  و  گاوها  شی   بدوشیم  و  یا  فرش  و  گلیم  و  
ه  ببافیم  .چگونه  لباس  هایمان  را  آراسته   ب 

َ
جاجیم  و  گ

یم  و  یا  از  شی   محصوالت   کنیم  و  چگونه  غذا  بی  
 .دیگرش  را  درست  کنیم 

زمای   که  کارهایمان  به  انتها  رسید،  از  جایمان  بلند  
شدیم  .بوی  نان  تازه  و  داغ  که  شامه  ام  را  به  بازی  

گرفت  و  نوازش  داد  تازه  به  خودم  آمدم  که  گرسنه  ام  
  .و  صبحانه  نخورده  ام 

همراه  آیاتای  و  گونل  چند  نای   را  برداشتیم  و  نان  های 
دیگر  را  هم  الی  پارچه  ای  پیچیدیم  تا  خشک  نشوند  .



ی  را  که  خودمان  درستش  کرده   کم  از  رسشی   و  پنی 
بودیم  به  همراه  چای   ای  که  روی  آتش  آماده  کرده  

بودیم  برداشتیم  و  به  سمت  اتاق  رفتیم  .نهار  را  هم  
باید  صی   م  کردیم  تا  مهمانان  ارباب  ارسالن  م  رفتند  

و  بعد  تناول  م  کردیم  چون  غریبه  بودند  و  از  نظر  
ارباب  ارسال ن  معصیت  داشت  اگر  مقابل  مردای   

غریبه  زنان  ایل  رس  سفره  بنشینند  و  همراه  با  آن  ها  
 .مشغول  غذا  خوردن  شوند 

صبحانه  را  در  میان  صحبت  های  معمول  هر  روزه  
مان  خوردیم  و  بعد  از  جمع  کردن  بساط  صبحانه  

ظرف  ها  را  داخل  َمجمع  گذاشتیم  تا  در  ارسع  وقت  با  
 .آب  های   که  از  چشمه  آورده  ب ودم  بشوئیم 

آیاتای  به  رساغ  لباس  هایش  رفت  و  گونل  هم  خودش  
را  به  داری  که  فرش   نصفه  بافته  اش  از  آن  آویزان  

مانده  بود  رساند  و  خودش  را  با  بافیر   فرش  مشغول  
  .کرد 

اما  من  نم  توانستم  در  اتاق  بمانم  وقنر  هوای  دلپذیر  
ون  و  هوهوی  باد  مرا  صدا  م  زد  تا  همپای  چمن   بی 

های  روئی ده  شده  مرتع  ها  به  بزم  و  شادی  آن  ها  
  .بپیوندم 



به  رسعت  از  جایم  بلند  شدم  و  در  جواب  آیاتای  و  
 :گونل  که  م  گفتند  کجا  م  روی  فقط  گفتم 

ون  هوای  آزاد   – نم  تونم  این  جا  بمونم  وقنر  اون  بی 
 !هست  .م  رم  باالی  تپه 

آیاتای  هوف  پر  حرص  کشید  و  در  حال  که  سع  م  
ن  صدایش  باال  نرود  گفت 

ُ
 :کرد  ت

خدا  کنه  که  بری  یه  بالی   رست  بیاد  دلم  خنک  شه   –
  از  تو  همون  

ا
بلکه  دیگه  بشین   رسجات  !یا  اصل

ی  بیاد  رساغت  ستون  یه  روچ  چی    !قی 
  را  بزنم  

 
گونل  اما  سکوت  کرد  .م  دانست  وقنر  حرق

پای  حرفم  خواهم  ماند  و  از  هیچ  چی    نخواهم  ترسید  
 .و  پای  رفتنم  ُسست  نخواهد  شد 

حرص  نخور  آیاتای  !زود  بر  م  گردم  .حداقل  این   –
که  صدای  آغازال  و  پرساش  رو  نم  شنوم  و  تا  دلم  م  

ون  استفاده  کنم  و   خواد  م  تونم  از  آرامش  بی 
 !دلشوره  حرف  هاشون  رو  نداشته  باشم 

ون  زدم  و  گفیر   هر   بعد  از  گفیر   حرفم  از  اتاق  بی 
حرف  دیگری  را  از  آن  ها  سلب  کردم  .کفش  هایم  را  
به  پا  زدم  و  با  رسعت  خودم  را  دور  و  دورتر  کردم  تا  
توجه  کیس  را  جلب  نکنم  .م  دانستم  ارباب  ارسالن  



بزودی  خواهد  آمد  و  مهمان  هایش  هم  همینطور  .
نگاهم  را  به  اطراف  م  چرخاندم  تا  مبادا  کیس  من  را  

ببیند  !شالم  را  محکم  دور  دهانم  پیچیدم  و  دو  طرف   
شال   بلندم  را  به  روی  شا نه  هایم  انداختم  و  از   پر 

پشت  گره  شان  زدم  .دستمال  نازک  هم  به  دور  گردنم  
پیچیده  بودم  که  گردنم  دیده  نشود،  کم  اذیتم  م  

کرد  اما  در  قبال  کاری  که  در  حال  انجامش  بودم  
  .اذینر  نداشت 

  دور  شدم  و  
 
زمای   که  از  سیاه  چادرها  به  اندازه  کاق

  .دیگر  دیده  نم  شدند  رسعتم  را  کم  کردم 
دو  مرتع  دیگر  را  رد  کردم  و  تپه  محبوبم  را  دیدم  به  

غارش  بود    .همراه  تک  درخنر  که  یار 
لبخندی  به  روی  لبم  نشست  و  آرام  آرام  از  تپه  باال  
ستای   بود  که  مادرم  هم   رفتم  .کم  آن  طرف  تر  قی 
  .در  آنجا  به  آرام  چندین  سال  بود  که  آرمیده  بود 

ی  از  سنگ  قی   و  نام  و  ن شای   نبود  . اما  اینجا  خی 
  را  جمع  آوری  م  کردند  و  بعد  از  

 
سنگ  های  بزرک

دفن  مرده  رویش  خاک  م  ریختند  و  آن  سنگ  ها  را  
هم  روی  آن  قی   م  گذاشتند  .هر  کیس  برای  این  که  
محل   عزیز  دفن  شده  خودش  را  بشناسد  روی  قی   یا  



  را  که  رنگ  و  
 
کنارش  نشای   م  گذاشت  .من  هم  سنک

شکل  خاص  را  داشت  کنار  سن گ  های  دیگر  روی  قی   
  بماند 

ر
 .گذاشته  بودم  تا  نشای   باق

 
 پست بیست و سوم #

 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

  دخیر   –
 
سالم  آیسان  ننه  !بازم  من  اومدم  !یموقع  نک

من  چقدر  ی   وفاست  ها  !تو  هر  لحظه  کنار  من   .
االن  هم  ببی    اومدم  .م  خوام  بشینم  زیر  سایه  این  

درخت  اون  دور  دورهارو  نگاه  کنم  و  شعر  بخونم  .از  
اونای   که  وقنر  م  خونم  ارباب  ارسالن  م  گه  من  رو  

یاد  آیسان  سوگلیم  م  ندازی  !آیسان  ننه؟  درست   من  
تو  رو  هیچ  وقت  نشد  ببینم  اما  چهره  ت  هر  لحظه  

ای   فکر  م  
تو  ذهن  من  هست  .برای  خودم  یه  چی  

کنم  اما  همه  م  گن  من  خیل  شبیه  توأم  .م  دوی   
   که  

آیسان  ننه؟  ارباب  ارسالن  هم  بخاطر   همی  



رد   غم  به  صورتش  
َ
همش  به  قیافم  نگاه  م  کنه  انگار  گ

م  پاشن  !تو  م  دوی   چرا؟  ول  من  فکر  م  کنم  باید  
خوشحال  باشه  نه  ناراحت  !نم  دونم  اما  ارباب  

ارسالن  همیشه  زیاد  تو  صورتم  نگاه  نم  کنه  .م  
؛  م  دونم  این  حرفا  ت کراری  شده  از   دونم  که  م  دوی 
بس  که  اومدم  و  گفتم  اما  خب  بازم  م  گم  که  بدوی   
خیل  عزیزی  که  ارباب  ارسالن  هنوزم  که  هنوز   بعد  

  !چهارده  سال  فراموشت  نکرده 
 !آیسان  ننه  یه  عالمه  خی   دارم 

 
همان  طور  که  حرف  م  زدم  روی  تپه  نشستم  و  تکیه  

  باال  رسم  شده  بود  تا  
 
ام  را  به  درخنر  دادم  که  سایه

ن ور  خورشید  دزدانه  خودش  را  از  البالی  شاخ  و  برگ  
ل  

ُ
ها  به  صورتم  نرساند  .شال  دور  دهانم  را  هم  ش

کردم  و  دستمال  دور  گردنم  را  هم  باز  کردم  و  روی  
وع  به  وزیدن  کرد  و   شانه  ام  انداختم  .بادی  رسر

خودش  را  هوهوکنان  میان  چمن  ها  به  بازی  در  م  
آورد  و  صدای  آن  ها  را  در  م  آورد  .پاها یم  را  دراز  
کردم  و  دامن   پرچینم  اطرافم  همچو  نیم  دایره  ای  

ه     درخت  تکیه  دادم  .خی 
 
پخش  شد  .رسم  را  هم  به  تنه



  روبه  رویم  حرف  های  تلنبار  شده  در  
 
به  منظره

  .کاهدان   پر  حرف   درونم  را  هم  ادا  م  کردم 
 

از  آداالن  اول  م  گم  هرچند  خودت  م  دوی   چه   –
بالهای   که  رسم  نم  آره  !اما  آیسان  ننه  اینرسی  ازش  

م  ترسم  !نم  تونم  جواب  دندون  شکن   بهش  بدم  
چون  آتو  داره  ازم  !م  ترسم  برام  دردرس  درست  کنه  

   !اگه  کاری  
آیسان  ننه  !تو  که  م  دوی   چطور  شیطای 

کنه  ارباب  ارسالن  بفهمه  و  بخواد  حربه  کنه  تا  من  و  
م  آیسان  ننه  !ت و   به  زور  به  عقدش  در  بیاره  من  م  می 

که  خوب  م  دوی   ارباب  ارسالن  چه  آتییسر  به  پا  م  
کنه  !دیگه  حنر  اسمم  نمیاره  !دلم  نم  خواد  ارباب  
ارسالن  ازم  ناامید  بشه  !م  دوی   که  چقدر  دوستم  

داره؟  چون  از  سوگلیشم  !سوگلیشم  که  توی   آیسان  
 !ننه 

 
زمای   که  جوای   نم  شنوم  لبخندی  م  زنم  .نگاهم  را  

ک    به  آسمان  آی   م  دوز م  که  با  ابرهایش  برای  دلی 
پیکر  طالئیش  عشوه  و  غمزه  م  آید  و  آن  پنبه  

ی   بیشیر  در  مطبچ   از   مانندهای  سفید  را  برای  دلی 



پنبه  های   نرم  مانند  به  مقابلش  م  گذارد  و  خورشید  
هم  قرص  آینه  ای  از  خشت  به  خشت   انوارهای  

طالئیش  را  از  البالی  آن  ها  عبور  م  دهد  و  بر  روی  
زمی    م  تاباند  .همچو  شانه  ای،  نرم  و  لطیف  روی  

ه  ها  و  گل  ها  دسنر  م  کشد  و  گرمای  دلچسب  و   سی  
 .مطبوعش  را  به  ُرخ  م  کشاند 

 
آیسان  ننه؟  خی   مهمم  ول  یه  چی    دیگست  ! –

 !آغازال  اومده 
حرفم  را  که  م  گویم  باد  با  شدت  م  وزد  و  فریاد   

ارها  و  گل  های  صحرای   را  در  م  اورد؛  ابرها ی   چمی  
ی  مقابل  خورشید  م  ایستند  و  هوای  صاف،   بیشیر

ستان   نیمه  ابری  م  شود  و  صدای  ترسناک  گوی   از  قی 
بلند  م  شود  !اما  تمام  این  ها  برای  من  خوفناک  تر  

 !از  آمدن   آغازال  نیست 
 

آغازال  و  پرساش  اومدن  !آیسان  ننه؟  االن  هم  از   –
آداالن  م  ترسم  هم  از  اومدن  آغازال  و  پرساش  !ای  
ک اش  تو  بودی آیسان  ننه  !م  دونم  که  م  دوی   زن  

عمو  بیکار  نم  شینه  !برای  اینکه  من  زود  شوهر  کنم  



هرکاری  م  کنه  آیسان  ننه  !هرکاری  !اما  من  چ   کار  
 کنم  آیسان  ننه؟ 

بغض  هجیم  راه  گلویم  را  سد  م  کند  و  کم  بیشیر  
شال  را  از  دهانم  فاصله  م  دهم  .بزاق  دهانم  را  برای  
فروخوردن  بغض  به  کمک  م  فرستم  و  لبخندی  تلخ  

 ...م  زنم 
 

  ولش  کن  آیسان  ننه  .بذار  حاال  که  پیش   –
ا
اصل

 ...همیم  بازم  برات  شعر  بخونم 
صدای  چکاوک  ها  را  م  شنوم  و  من  هم  شعرم  را  با  

وع   صدای   که  همه  به  زعم   شان  م  گفتند  زیباست  رسر
به  خواندن  م  کنم  و  ملودی  اش  هم  م  شود  صدای   
ه  ها  و  گل  ها  در  حال  رقصیدن   بادی  که  در  میان  سی  

 ...است 
 سئوگیلیم  عشق  اولماسا،  وارلیق  بوتون  افسانه  دیر  –

  محروم  اوالن،  انسانلیغا  بیگانه  دیر 
َ
 عشقیده  ن

 سئوگل  دیر،  پالیی    محببتدیر  حیاتی    جوهری 
 بی   کونول  ک  عشق  ذوقی    دویماسا  غمخانه  دیر 

 
 عزیز  من  عشق  نباشد  تمام  دنیا  افسا نه  است  )



از  عشق  هرکیس  که  محروم  شود  با  انسانیت  بیگانه  
 است 

 عشق،  محبت  تنها  جوهر  حیات  است 
 ( قلن   که  از  ذوق  عشق  رسشار  نباشد  غمخانه  است 

 
بقدری  غرق  فضای  اطرافم  شده  ام  که  با  صدای  کیس  

 !از  جا  م  پرم 
 

له  در  _  عاشق  سوزون  گی  
له  در   سوزون  دوزون  گی  
 سن  چیخمه،  چیخاندا 
له  در   الله  او زون  گی  

 
 عاشق  حرف  دلش  را  پنهان  م  کند  )

 حقیقت  حرفش  را  پنهان  م  کند 
ار  م  آی    وقنر  تو  به  چمی  

م  خودش  را  پنهان  م  کند   ( الله  از  رسر
 

  داری  –
 
 !صدای  قشنک

 



 پست بیست و چهارم #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

ندانستم  به  شعری  که  خوانده  بود  تمرکزی  داشته  
  که  زده  بود؟ 

 
 باشم  یا  حرق

در  همان  هیاهو  بودم  که  شالم  را  به  روی  دهانم  
رد      گ 

 
کشیدم  و  با  دست  دیگرم  سع  م  کردم  یقه

لباسم  را  باالتر  بکشم  تا  گردنم  دیده  نشود؛  اما  حنر  
نم  دانستم  کجا  ایستاده  و  من  در  کجای  محل  دید   

او  ایستاده  ام  !قلبم  پر  تپش  م  کوبید  و  هراس  داشتم  
بار  دیگر  آداال ن  ببیند  و  بدون  حتم  این  بار  دیگر  کارم  
زار  بود  !حنر  رسم  را  هم  بلند  نم  کردم  و  مانند  تمام  
بدبیاری  هایم  وزش  باد  نی    شدیدتر  شده  بود  و  مزید  

بر  علت  تا  شالم  به  رقص  در  بیاید  و  من  نتوانم  بخوی   
 .صورتم  را  بپوشانم 

 !احساس  م  کنم  آشنا  م  آی  –



با  حرفش  دیگر  نفس  کشیدن  را  ف راموش  کردم  و  
خودم  را  مرده  ای  بیش  ندانستم  !وای  که  اگر  از  

مردهای  ایل  م  بود  چه؟  صدایم  را  هم  شنیده  بود  !
آن  هم  صدای   که  ارباب  ارسالن  گفته  بود  هیچ  کس  

ان  و  زنان  و  خودش،  حق  شنیدنش  را   بغی   از  دخیر
 !ندارند 

ی  که  زبانت  سقش  سیاه  است  !بال   آی  که  آیاتای  بمی 
بر  رسم  نازل  شد  !بدون  شک  با  شنیدنش  حق  به  

 .جانب  با  من  رفتار  م  کرد 
به  خودم  آمدم  و  قدم  هایم  را  بلند  برداشتم  تا  از  

مهلکه  فرار  کنم  .اما  گوی   آن  مرد  صحنه  ای  جذاب  را  
 !م  دید  که  لحنش  ته  مایه  ای  از  خنده  داشت 

 !کاریت  ندارم  فرار  نکن  آهوی  گریز  پا  –
آهوی  گریزپا؟  وای  که  ماندنم  بدون  شک  آتش  جهنم  
را  در  این  دنیا  برایم  شعله  ور  م  کرد  !نکند  این  مردک  

  هم  مانند  آداالن  مست  بود؟ 
دم   دامنم  را  میان  دست  مشت  شده  ام  بیشیر  م  فرسر
و  باالتر  م  گرفتم  تا  مبادا  زیر  پایم  گی   کند  و  در  این  

واپسی    لحظات  نفس  گی   نقش  بر  زمی    شوم  و  
رسوای   دیگری  به  بار  آورم  !اما  هوی دا  بود  که  او  هم  



در  دنبال  کردنم  است  !صدایش  با  کم  نفس  نفس  
 .زدن  همراه  بود 

  !صی   کن  فقط  م  خوام  شال  گردنت  رو  بدم  –
حاض   بودم  هم  اکنون  زمی    دهان  باز  م  کرد  و  من  را  

  من  نم  دانم  این  مردک  حال  اینجا  
ا
م  بلعید  !اصل

  زمای   که  من  م  خواستم  تنها  
 
چه  م  کرد؟  دقیقا

باشم  او  اینجا،  جای   که  کمیر  کیس  این  زمان  م  آید  
  چه  م  کرد؟ 

من  اینجا  را  همچو  نهان  خانه  ای  م  دانم  تا  با  آیسان  
ه  به  منظره  ناب  و  ب کرش  خلوت  کنم؛  او   ننه  و  خی 

  چه  م  خواست؟ 
نم  دانستم  برای  گرفیر   دستمال  گردنم  بایستم  یانه  

راهم  را  ادامه  دهم؟  اما  دستمال  گردنم  دست  او  ب ود  !
  اگر  به  دست  ارباب  ارسالن  م  رسید  چه؟ 

دیگر  شک  نداشتم  هر  طور  که  شده  من  را  شوهر  م  
 !داد 

در  همان  حی    با  رسعت  راه  رفتنم  بودم  که  نفهمیدم  
 !چه  شد  که  مچ  دستم  اسی    دست  مردانه  ای  شد 



کوبش  قلبم  متوقف  شد  و  زمان  برایم  با  ایستادنم  
همراه  شد  و  نفس  کشیدن  را  فراموش  کردم ! کارم  
 !تمام  شده  بود  !رؤیاهایم  را  تمام  شده  م  دیدم 

  !بگی   این  دستمال   –
من  که  گفتم  کاریت  ندارم  دخیر

گردنت  !هوای  خودت  رو  بیشیر  داشته  باش  !تا  جای   
که  من  از  رسم  و  رسومات   ایل  شما  برای  این  جور  
ا  م  دونم،  تاوان  سخنر  باید  پس  بدی !ول   ...چی  

رسم  را  به  بقدری  به  زیر  اف کنده  بودم  که  به  جزء  چی    
های  دامن  خودم  جای   را  نم  دیدم  !یک  دستم  

همچنان  به  روی  شالم  که  مقابل  دهانم  گرفته  بودم،  
بند  بود  و  دست  دیگرم  اسی   دست  او؛  وقنر  پارچه  را  

درون  دستم  حس  کردم،  دستم  را  بشدت  پس  
کشیدم  .همچو  خودمان  با  لهجه  ترک  حرف  م  زد  اما  

لحن  غلیظ   نداشت  و  گوی   به  سخنر  کلمات  را  ادا  
م  کرد  .با  حرف  هایش  مطمی    شدم  که  از  اهال  ایل  

خودمان  و  این  حوال  نیست  و  این  کم  خاطرم  را  
آسوده  کرد  .اما  رسم  و  رسومات  ایل  ما  را  از  کجا  م  

 دانست؟ 
صدایش  را  این  بار  بعد  از  مکث  چند  دقیقه  ایش  از  
 !پشت  رسم  شنیدم  و  در  جایم  تکان  سخنر  خوردم 



ول  احساس  م  کنم  عطر  خاص  داری  !عطر   –
خاص  که  همی    دیشب  بوش  رو  احساس  کردم  !

ی     دیشب  و  همی    جاها  !تو  ...تو  همون  دخیر
 
دقیقا

 درسته؟ 
دیگر  ماندن  به  صالح  نبود  !با  تمام  رسعنر  که  م  

توانستم  دوئیدم  !دوئیدم  اما  بسان  مجرمای   که  از  
 !محل  ارتکاب  جرم  فرار  م  کنند  !من  فرار  ک ردم 
او  خودش  بود  !همان  مردی  که  من  را  از  دست  

آداالن  نجات  داده  بود  و  ناچ   من  شده  بود  و  من  را  
 !در  آغوشش  گرفته  بود  !او  همان  بود 

ارها  زیر  پاهایم  لگدمال  م  شدند  و  من  از  هراس   چمی  
این  که  کیس  ما  را  نبیند  فقط  م  دوئیدم  ...م  دوئیدم  

و  نم  دانستم  که  قرار  است  روزی  دلم  را  جای   به  
امانت  بگذارم  که  برایم  رویای   بود  که  در  شب  رقم  

  هایم  ...پاک  و  
 
انک خورده  بود  ...رویای   در  شب   دخیر

زالل  همچو  چشمه  و  آب  شفاف   رودخانه  همیشه  
 ...خروشان 

 
 پست بیست و پنج #

 رویای  در شب #



  مهی   عبدی #
 
 
 
 

بقدری  با  رسعت  فرار  م  کردم  که  حنر  به  هوار  زدن  
های  او  که  م  گفت   »صی   کن  « !هم  واکنیسر  نشان  

 .ندادم 
م  رفتم  تا  خودم  را  ناپدید  کنم  تا  بلکه  دیگر  او  را  

نبینم  !اما  چه  م  دانستم  کائنات  و  قلم  تقدیر  برایم  
 جور  دیگری  رسنوشتم  را  رقم  زده  اند؟ 

دل   پر  تالطمم  را  به  دندان  کشیدم  و  نفس  های  
منقطع  و  گسسته  ام  را  به  جان  خریدم  تا  ه ر  چه  

رسیعیر  دور  و  دورتر  شوم  و  خودم  را  از  دیدگانش  
  .دور  سازم 

از  بس  ی   تاب   پریشان  حال  ام  شدم  که  حنر  نفهمیدم  
  .همچو  موج   رسگردان   طوفای   شده  ام 

وجودش  حقیقت  بود  یا  دور  و  تسلسل  را  نم  دانم  !
اما  تکرار  حرف  هایش  در  ذهنم  گوی   قصه  ی   هزار  و  

یک  شن   شده  بود  که  همچو  افسانه  ها  برایم  تکرار  



م  شد  !نم  دانم  !نم  دانم  چگونه  چرخ  و  فلک   
روزگار  چرخید  که  حال  م  بایسنر  من  او  را  بار  دیگر  

م  دیدم  !اوی   که  حنر  نم  دانم  نامش  چه  بود  و  که  
بود  .اوی   که  من  را  نشناخته  به  آغوش  کشیده  بود  و  

  .از  عطر  من  سخن  بر  زبان  آورده  بود 
درون  سینه  ام  گو ی   انقالی   برپا  شده  بود  که  من  حال  

  .و  روزم  همانند  فتنه  گران  شده  بود 
  عمری  کرده  بودم  که  از  آن   رنگ   

 
من  دلم  را  بیمه

ارها  بود  و  آی    آسمان   سقف  باالی   های  این  چمی   سی  
  
 
رسم  !طالی   همچو  پیکر  خورشید  سوزان  و  رنک

   
همچو  گل  های  صحرای   !من  دلم  را  بیمه  عاشفر

 ...طبیعت  کرده  بودم 
  آرام  و  

 
من،  دل   پر  تالطمم  نعره  زنان  م  درید  پرده

قرار   جانم  را؛  فریاد  م  زد  از  آن  کیس  که  م  دانم  
   نگاهش  هم  چنان  نی    به  رویم  است 

 !سنگین 
نم  دانم  چقدر  از  مسی   را  دوئیدم  .فقط  زمای   از  

حرکت  ایستادم  که  دیگر  نفیس  نداشتم  .خودم  را  به  
روی  چمن  های  مرتع  رها  کردم  و  دراز  کشیدم  .

چشمانم  را  بستم  و  گذاشتم  باد  کم  خنکایش  را  در  
ر  گرفته  ام  به  ُرخ  بکشاند  .تن  داغم  را  از  

ُ
وجود   گ



درون  آرام  کند  و  بدانم  همی    چند  دقایفر  که  گذشت  
 چه  بر  رسم  آمد؟ 

کاش  نزدیک  چشمه  بودم  تا  با  لحن   آب   آیینه  وار  
 خودم  را  ببینم  و  بدانم  چه  بر  صورت  سوزان م  آمده؟ 

دستم  را  به  روی  سینه  ام  که  درونش  قلن   دیوانه  وار  
 .م  کوبید  گذاشتم 

نفس  هایم  را  عمیق  تر  کشیدم  تا  بلکه  نفس  هایم  
منظم  شوند  .بقدری  هراس  و  واهمه  داشتم  که  حنر  

نتوانستم  نیم  نگاه  سمتش  بیندازم  تا  ببینم  او  که  
بود؟  که  بود  که  من  را  نجات  داده  بود  و  که  بود  که  
  شوم  رها  کرده  بود 

ر
 .حا ل  این  بار  هم  من  را  از  اتفاق

صدایش  هنوز  هم  در  پس   راه  های  پرپیچ  و  خم  
گوشم  شنیده  م  شود  .مهربان  و  زیبا  !همی    را  م  

توانم  توصیف  کنم  !اما  م  خواهم  بار  دیگر  چشمانم  
را  ببندم  و  چهره  اش  زا  هم  برای  خودم  تصور  کنم  !

  .چهره  کیس  را  که  صدایش  دل  نشی    بود 
باید  دیوانه  شده  باشم  که  تک  و  تنها  این  هنگام  روی  

ار  دراز  کشیده  و  به  صدا  و  چهره  آن  ناچ    چمی  
 !بیندیشم  !اما  گوی   شده  بودم 



فقط  کافیست  کیس  مرا  در  این  حال  و  روز  ببیند  !
  !کارم  زار  م  شد 

دم  و  بازدم  عمیفر  را  انجام  م  دهم  و  در  جایم  نیم  
  دو  

 
خی    م  شوم  .نگاه  به  اطراف  م  اندازم  .دقیقا

طرفم  را  تعدادی  درخت  پوشانده  اند  و  تپه  های   
پشت  رسم  نی    قرار  دارند  .وقنر  چشم  م  چرخانم  و  
کیس  را  نم  بینم؛  شالم  را  از  رسم  بر  م  دارم  و  ابتدا  
دستمال  گردنم  را  م  بندم  و  سپس  شالم  را  به  روی  

رسم  م  اندازم  و  بعد  از  پوشاندن  دهان  و  بین   ام،  دو  
  .طرف  شال  را  پشت  رسم  گره  م  زنم 

باید  تا  بیشیر  از  این  اتفاق  بر  رسم  نیامده  خودم  را  به  
سیاه  چادرها  برسانم  و  خودم  را  داخل  اتاق  حبس  

کنم  و  با  خودم  کلنجار  روم  تا  اتفاق  امروز  را  هضم  
 !کنم 

باید  بازیگر  خوی   شوم  و  در  مقابل  آیاتای  و  گونل  
ی  را  متوجه   نقش  بازی  کنم  تا  از  احواالت  درونم  چ ی  

 .نشوند 
وقنر  از  قول  و  قراری  که  با  خودم  گذاشته  ام  مطمی    
م  شوم؛  از  جایم  بلند  م  شوم  و  مسی   سیاه  چادرها  

م    .را  در  پیش  م  گی 



ه  به   اما  ندانستم  که  صاحب  دو  جفت  چشم  خی 
 !خودم  را  پشت  درخنر  جای  گذاشته  ام 

 
 پست بیست و شش #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

نم  دانم  چه  مدت  زمای   گذشت  و  آیا  تا  به  االن  
مهمانان  ارباب  ارسالن  آمده  بودند  یا  نه؟  اما  تمام  

توانم  را  جمع  کردم  تا  خودم  را  عادی  نشان  دهم  تا  
  من  نشوند  .

 
بی    متوجه  دستپاچک آیاتای  و  گونل   تی  

زمای   که  سیاه  چادرهایمان  را  دیدم،  دسنر  به  شال  
روی  رسم  کشیدم  و  قدم  هایم  را  آ رام  تر  برداشتم  .

کم  مانده  بود  که  به  اتاق  برسم  که  با  صدای  ارباب  
 !ارسالن  در  جایم  میخکوب  شدم 

 کجا  بودی  ماشگانا؟  –
سع  کردم  خودم  را  همانند  همیشه  عادی  جلوه  دهم  
و  آرام  و  خندان  !برگشتم  و  ارباب  ارسالن  را  در  حال  



دیدم  که  لباس  محل  به  تن  داشت  و  شال  دور   
کمرش  بسته  ب ود؛  تفنگ  شکاری  اش  در  دستش  بود  و  

  .ابروهایش  را  درهم  کشیده  بود 
مطمی    بودم  ابروهای  درهمش  بدلیل  آمدن  آغازال  و  

پرسانش  است  .اما  دلیل  خصومت  ارباب  ارسالن  و  
آغازال  را  نم  توانستم  درک  کنم  و  فقط  بر  رس   زمی    

های   بدانم  که  هردویشان  به  راحنر  م  توانستند  با  
  .سودی  دو  طرفه  به  اتمام  برسانند 

ی  فراتر  از  زمی     اما  شک  نداشتم  خصومت  آن  ها  چی  
ها  بود  !موردی  که  ارباب  ارسالن  را  وادار  کرده  بود  تا  

ُمهر  سکوت  بر  لبانش  بخورد  و  در  مقابل  آمدن  
 !آغازال  سکوت  کند 

ه  نگاه  کردن  به  ارباب  ارسالن  حذر  کردم  چون   از  خی 
نم  توانستم  مستقیم  به  چشمانش  نگاه  کن م  و  حرف  

 !حقیقت  را  بر  زبان  بیاورم 
 !رفته  بودم  رس  قی   آیسان  ننه  –

بر  خالف  خواسته  اش  و  خودداری  اش  که  سع  م  
کرد  آه  عمیقش  را  نشنوم،  اما  شنیدم  .آه  عمیق  که  
ون  فرستاده  بود   .از  عمق  و  ژرفای  سینه  اش  به  بی 



خیل  خب  .برو  تو  اتاقت  تا  نگفتمم  هیچکدومتون   –
از  اتاق  نیاین  بی  ون  !خوش  ندارم  که  حاال  این  مهمونا  

  .دارن  م  یان  چشمشون  به  شماها  ی   افته 
 .چشم  ارباب  –

خواستم  بچرخم  و  به  سمت  اتاق  بروم  که  مجدد  با  
صدایش  کم  مکث  کردم؛  در  حال  که  دستش  را  به  
  اش  رسانده  بود  و  انتهای آن  را  تاب  

ر
سیبیل  چخماق

 .م  داد 
 ماشگانا؟  –

در  جوابش  بله  ای  گفتم  که  در  دو  قدم  ام  ایستاد  .
 .گوی   بغی   از  عصبانیت  کالفه  هم  بنظر  م  رسید 

 رفنر  اونجا  کیس  رو  ندیدی؟  –
هنوز  هم  نم  توانست  مستقیم  به  قی   آیسان  ننه  
اشاره  کند  .هنوز  هم  برایش  سخت  بود  باور  مردن  

آیسان  ننه  !من  که  آیسان  ننه  را  ندیده  بودم  اما  همه  
م  گفتند  در  همان  سن  کوچکم  که  ارباب  ارسالن  تا  

چه  حد  او  را  دوست  داشت  و  حنر  بزور  لباس  مشک  
اش  را  هم  از  تنش  در  آوردند  و  بزور  توانست  خودش  

را  رسپا  نگه  دارد   .من  فقط  از  گفته  های  خواهرانم  



توانستم  تصورایر  از  آیسان  ننه  را  در  ذهنم  تداع  
  .کنم 

اما  منظورش  را  درک  نم  کردم  !او  که  خودش  م  
  در  ی   کارهای  

 
دانست  ا ز  اهال  ایل  این  ساعت  همک

ستان   روزمره  شان  هستند  و  کیس  به  سمت  قی 
کوچک  نم  رود  .پس  منظورش  چه  بود؟  مگر  قرار  
ستای   که  کمیر   بود  کیس  در  آنجا  باشد؟  آن  هم  قی 

  .کیس  به  آنجا  رس  م  زد 
ما  مردم  ایل  اهل  کوچ  کردن  بودیم  و  با  توجه  به  

   مان،  ییالق  و  ق شالق  م  کردیم  و  با  این  
 
نحوه  زندک

ستان  کوچک  از  یادها  نی    م  رفت  اما     قی 
 
وجود  تقریبا

  بود  که  
 
  رنک

 
من  نشانم  همان  تپه  و  درخت  و  سنک

ستان  به  روی  سنگ  قی   آیسان  ننه  گذاشته   در  قی 
  .بودم 

در  مقابل  سؤال  ارباب  ارسالن  برای  اولی    بار  دروغ  
حرف  زدم  !نم  توانستم  حقیقت  را  عریان  کنم  و  بر  
زبان  اورم  !وقنر  که  م  دانستم  گفیر   حقیقت  چه  بر  

 !رسم  م  آورد 
 .نه  ارباب  ارسالن  من  کیس  رو  ندیدم  –



ه  اش  در  چشمانم  بگونه  ای  بود  که  گوی   م   نگاه  خی 
خواهد  واو  به  واو  صحت  حرفم  را  از  ذهنم  بخواند  !
 !طوری  که  نگاه  نافذش  در  چشمانم  رسوخ  کرده  بود 

 « ...!ارباب  ارسالن  ....!ارب اب  ارسالن  »
با  صدای  فریاد  پرس  خواهرم  که  ارباب  ارسالن  را  صدا  

م  زد،  هر  دو  نگاهمان  را  به  او  دوختیم  که  از  همان  
فاصله  دور  در  حال  که  دوان  دوان  م  آمد  و  دستش  

 :را  در  هوا  تکان  م  داد،  گفت 
 « ...!آغازال  ...!آغازال  داره  م  رسه  »

برسعت  نگاهم  را  به  ارباب  ارسالن  دا دم  .با  قد  بلندی  
که  داشت  اما  کم  گذر  زمان  شانه  هایش  را  خمیده  
کرده  بود،  اسلحه  اش  را  کم  به  اندازه  چند  سانت  
باال  انداخت  و  مجدد  در  میان  دستش  گرفت  و  با  

د  .چهره  اش  بقدری درهم  و   انگشت  هایش  فرسر
سخت  شد  که  حنر  حاض   نبودم  برای  ثانیه  ای  دیگر  

 !در  چهره  اش  نگاه  بیندازم 
 !برو  ماشگانا  –

نتوانستم  کالم  بر  زبان  بیاورم؛  چرخیدم  و  با  قدم  
  تا  
 
  که  نهایتا

ر
های   بلند  خودم  را  به  اتاقم  رساندم  .اتاق



چند  ماه  دیگر  مهمانش  بودیم  و  بعد  از  آن  م  بایسنر  
 .با  رسد  شدن  هوا  به  جای   دیگر  کوچ  م  کردیم 

 .کفش  هایم  را  درآوردم  و  داخل  اتاق  شدم 
 

 پست بیست و هفت #
 رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

 سی   شدی؟  –
رسم  را  به  سمت  آیاتای  که  این  حرف  را  زده  بود  

 .چرخاندم 
ک  رو  دیدی  از  حرف  زدن  با  مادرش  سی   بشه  که   –

 من  بشم؟ 
نگاه  از  او  گرفتم  و  خودم  را  به  پشت  پنجره  رساندم  تا  
بلکه  بتوانم  مهمانان  ارباب  ارسالن  را  ببینم  .آیاتای  و  

گونل  ه م  به  من  ملحق  شدند  و  هر  کدام  در  یک  
طرف  من  ایستادند  .آیاتای  و  گونل  گوشه  ای  از  پرده  



ون  را  ببینند  اما  من  از  همان   را  کنار  زده  بودند  تا  بی 
 .پشت  پرده  نازک  هم  م  توانستم  ببینم 

وع  به  تپیدن  کرد  . نم  دانم  چرا  اما  قلبم  ی   محابا  رسر
 !گوی   قرار  بود  چی    عجین   را  ببینم 

آیات ای  و  گونل  مدام  پچ  پچ  م  کردند  اما  من  مسی   
نگاهم  ارباب  ارسالی   را  م  دید  که  به  همراه  عمویم  

اردالن  در  کنار  یکدیگر  ایستاده  بودند  و  پشتشان  به  
  زیاد  بود  و  به  سخنر  م  

 
پنجره  بود  .فاصله  تقریبا

توانسنر  چهره  ها  را  تشخیص  ده  اما  همان  هم  
 !کفایت  م  کرد 

آغازال  که  برای  اولی    بار  به  همراه  پرسانش  به  اینجا  
م  آمد  .وقنر  نزدیک  و  نزدیک  تر  م  شدند،  

  .پرسعموهایم  نی    به  پدرم  و  عمویم  ملحق  شدند 
اما  آغازال  برل  به  تاراج  بردن  سکوت   ایل   مان  به  

  بود  .بقدری  که  حنر  اسمش  هم  لرز  بر  تن  
 
تنهای   کاق

 .همه  م  انداخت 
  
 
باالخره  دیدمشان  .آغازال  و  پرس انش  را  .آغازال  تقریبا

همانند  ارباب  ارسالن  بود  اما  به  او  م  خورد  کم  
جوانیر  باشد  .پرسانش  هم  نی    مانند  خودش  هیبنر  
  یک  رس  و  گردن  از  پدرشان  بیشیر  .اما  

 
بودند  .دقیقا



برخالف  پدرشان  کت  و  شلواری  پوشیده  بودند  .
گوی   تمام  آنچه  را  که  در  مورد  پرسان  آغازال  م  

گفتند  حقی قت  داشت  !پرسانش  شهری  بودند  و  م  
 .خورد  که  تحصیل  کرده  باشند 

م  وای  از  اون  پدر  مثل  برج  زهرمار  این  دو  تا   –
َ
د
َ
وای  د
 پرس؟ 

گونل  گفت  و  آیاتای  دستش  را  از  مقابل  من  دراز  کرد  
به  ای  به  رس  گونل  زد   .و  ض 

الل  بیسر  گونل  .ساکت  شو  .یک  میاد  تو  اتاق  م   –
ن   گاو  ها  رو   ه  شنوه  اون  موقع  باید  بریم  تو  طویله  پ 

تمی    کنیم  .آخر  رس  من   بدبخت  بخاطر  تو  و  ماشگانا  
 .تو  بدبخنر  م  افتم  .ول  ک  خدا  م  دونه 

از  گوشه  چشمانم  دیدم  که  گونل  در  حال  مالش  
دادن  رسش  بود  اما  لحنش  مشخص  بود  که  از  ان  

 .پرسها  معنای  تعریف   ست 
گمشو  آیاتای  .تو  ایل   خودمون  باید  بریم  ب گردیم  تا   –

مثل  اینا  پیدا  کنیم  .پیدا  هم  کرده  باشیم  زن  دارن  .اگه  
این  ماشگانای  کله  خر  نبود  یا  ازدواج  کرده  بود،  حتم  
م  بیاد  اما  فعال  که   منم  شانس  داشتم  که  مثل  اینا  گی 

 .ماشگانا  خانم  جلوی  راه  همه  ما  رو  بسته 



 
 پست بیست و هشت #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

م  دانستم  گ ونل  و  آیاتای  هم،  همانند  مابفر  مردم  
ایل  فکر  م  کردند  .همانند   همان  های   که  م  گفتند  

من  سن   ازدواجم  در  حال  گذشیر   است  و  سدی  برای  
  .آمادن  خواستگاران  گونل  و  آیاتای  شده  ام 

ون  زده  شده  بود،  هر   در  حال  که  میخ  نگاهم  به  بی 
 .دوی  آن  ها  را  مخاطب  قرار  دادم 

اگه  هر  دوتون  خیل  دوست  دارین  ازدواج  کنید،   –
خب  برید  ...شاهزاده  سوار  بر  قاطرتون  رو  پیدا  

  خودم  
ا
کنید  .به  من  چ   کار  دارین؟  م  خواین  اصل

یجوری  به  ارباب  ارسالن  م  گم  که  شما  دو  تا  رو  
جلوتر  از  من  شوهر  بده  !شماها  بدجوری  با  دیدن  

حنر  یه  مرد  چاق  و  کچل  هم  آب  دهنتون  راه  م  
فته 

ُ
 .ا



هر  دویشان  با  هم  نیشگوی   از  دو  بازویم  گرفتند  که  
از  دردی  که  به  جانم  ریشه  دوانید  تکای   خوردم  و  

بدری  روی  بازوهایم  قرار  دادم  و   انگشت  هایم  را  ض 
وع  به  مالیدن  بازوهایم  کردم   .رسر

آره  برو  به  ارباب  ارسالن  بگو  تا  با  گوشت  تنمون   –
آبگوشت  بار  بذاره  و  کله  هامونم  برای  سحر  بندا زه  

 !تو  دیگ 
نگاه  چپ  چن   ام  را  روانه  آیاتای   که  بشدت  ترسو  بود  

 .دادم 
ل  انگار  دارن  با  نگاهاشون  همدیگرو  م  زنن  –

َ
د
َ
 .وای  د

ر  
َ
  نگاهم  را  به  آن  سمت  پ

 
با  حرف  گونل  مجدد  پرنده

دادم  .نم  دانم  از  این  فاصله  چگونه  متوجه  نگاه  آن  
ها  شده  بود  اما  نحوه  ایستادنشان  به  گونه  ای  ا ز  

 !رابطه  خصمانشان  پرذه  بر  داشته  بود 
هر  چه  گونل  و  آیاتای  حرف  م  زدند  در  هیچکدام  از  

کت  نکردم  و  فقط  چشمانم   بحث  های  ان  ها  رسر
مردی  را  م  دید  که  نم  دانم  چرا  هر  بار  نگاهم  را  به  
او  م  دوختم  تپش  قلبم  اوج  م  گرفت  !در  حال  که  

 .من  حنر  او  را  نم  شناختم  و  ندیده  بودمش 



بر ایم  جای  تأمل  داشت  .نم  دانم  چقدر  محو  او  شده  
بودم  اما  زمای   به  خودم  آمدم  که  از  مقابل  پنجره  

کشیده  شدم  و  به  مسببان  این  کار  هاج  و  واج  نگاه  م  
کردم  .اما  پرنده  نگاهم  همان  جا  آشیانش  را  ساخته  

 ...بود 
خوبه  ما  رو  مسخره  م  کن   و  خودت  اون  جوری   –
؟  خاک  تو  رست  نشه  ندیدی  چجوری   ه  م  سر خی 

پرس   داشت  این  طرف  و  نگاه  م  کرد؟  وای  بحالمونه  
اگه  از  مردامون  بفهمن  ما  پشت  پنجره  بودیم  !بیاین  

 !هر  کدوم  بریم  وری  یه  کاری  کنیم 
 

 پست بیست و نه #
  رویای  در شب #
  رویای  در شب #

 
 
 
 

ک  درون   من،  بلند  پرواز  شده  بود  و   اما  روح   دخیر
جای   میان   خورشید   س قف   آرزوهای  آسمان  مانده  



بود  و  چشمان   بیدادگرش  در  همان  جا،  جا  مانده  بود  .
جای   میان  نگاه  های   که  از  پس   پرده  ای  حریر  به  من  

ه  مانده  بودند  .نم  دانم  چگونه  اما  چشمانم   خی 
د   انرژی  ای  شده  بودند  که  در  آن  نگاه  

ّ
همانند  مول

جریان  داشت  !نگاه  که  هر  قدر  ناشناخته  و  دور  م  
امد  اما  همان  قدر  هم  قلبم  در  ی    نشانه  ای  از  

 !آشناییت  ی   دلیل  پر  تپش  م  کوبید 
همان  وسط  مانده  بودم  و  آیاتای  و  گونل  در  ی   

  و  مستأصل  
 
کارشان  رفتند  .رسی  از  روی  درماندک

شکچه  کوچک  که  گل  های  درشت  
ُ
تکان  دادم  و  روی  ت

  داشت  با  برگ  های   سی    و  کوچک،  که  
 
صوریر  رنک

  .مقاب ل  پشنر  پهن  شده  بود  نشستم 
تومانم  را  که  همانجا  کنار  پشنر  و  دیوار  گذاشته  *

بودم  تا  انتهایش  را  که  کم  نخش  از  دوختش  خارج  
شده  بود  را  بدوزم،  برداشتم  و  نخ  و  سوزن  را  هم  که  

به  میان   آن  گذاشته  بودم  را  برداشتم  و  خودم  را  
مشغول  دوخیر   کردم؛  اما  تمام  حواسم  حول  و  هوش  

آن  س یاه  چادر  و  آدم  های  درونش  این  که  قرار  بود  
چه  حرف  های   بزنند  و  چه  حرف  های   را  بشنوند،  

  .معطوف  شده  بود 



یک  سؤال  مدام  در  ذهنم  چرخ  م  خورد  !یعن   آغازال  
  
 
  از  خواستگاری  به  زبان  م  آورد؟  یا  فقط  حرق

 
حرق

بوده  که  در  بی    مردم  ایل  دهان  به  دهان  شده  بود؟  
اگر  حقیقت  داشت  وا کنش  ارباب  ارسالن  چه  خواهد  

 بود؟ 
تمام  اما  و  اگرها  و  واگویه  های   که  در  ذهنم  در  حال  

جوالن  دادن  بودند  هر  کدام  راه  را  در  پیش  م  
گرفتند  و  هر  کدام  دست  از  پا  درازتر  باز  م  گشتند ی   

 .هیچ  ثمر  و  فایده  ای 
پارچه  در  دستم  را  سوزن  م  زدم  و  تصویرهای   ناب   

اتفاقات  صبح  برای م  تداع  م  شد  .نگاه  دزدیدن  هایم  
و  دسنر  مردانه  که  بند   دستم  شد  و  دریاچه  مسکوت   

دل   من  را  طوفای   کرد  .ابرهای  دلهره  و  وحشت  از  
  زدند  و  بارای   بارشش  را  بر  

ر
دیده  شدنمان  رعد  و  برق

  .بام   کلبه  چوی   وجودم  آغاز  کرد 
  هایم  از  

 
اما  چه  ساده  خاطرات  و  تعریف  روزمرک

  را  همچو  روباه  که  زاغک  را  فریفت،  از  من  
 
زندک

دور  ساخت  و  چه  ساده  حال  مرا  با  خاطرات  امروز  به  
ت  مهمان  کرد  !همای   که   وادی  رسگردای   و  حی 

ناشناخته  بود  !همای   که  در  یک  شب   رسد   



   فصل   تابستان  در  میان  گل  های  رقصان   
کوهستای 

بدست  باد،  به  آغوش  کشیده  بود  .کاش  م  شد  بدین  
  .گونه  د نیای  مرا  دستخوش  تکرار  با  اتفاقات  نم  کرد 

اما  م  دانم  که  باید  سپاسگزارش  باشم  که  مرا  از  
چنگال  دست  ها  و  آغوش  پر  از  هوس  آداالن  نجات  

  .داده  بود 
ره  نخ  فرو  کردم  . رق  بعد  از  اتمام  کارم  سوزن  را  درون  ق 
تومانم  را  تا  کردم  و  قصد  بلند  شدن  داشتم  که  گونل  

  به  روی  دار  کوبید  و  سمت  من  
 
فتی    را  با  کال فک

َ
د

چرخید  و  در  حال  که  قیافه  اش  بشدت  آویزان  شده  
 :بود  گفت 

ی  نمیاد؟   – آی  خدا  مردم  از  فضول  !پس  چرا  خی 
ه؟   جونم  داره  در  میاد  تا  بفهمم  اونجا  چخی 

آیاتای  در  ظاهر  خودش  را  ی   خیال  نشان  م  داد  و  در  
مقابل  حرف  گونل  واکنیسر  نشان  نداد  اما  مطمی    
 .بودم  او  هم  مشتاق  است  تا  بداند  چخی   شده 

در  حال  باز  کردن  شالم  از  مقابل  دهانم،  حرفم  را  هم  
  .ادا  کردم 

منم  م  خوام  بدونم  حرف  هاشون  در  مورد  چیه  . –
ی  گرفت؟   اما  چه  م  شه  کرد  وقنر  نم  شه  خی 



آیاتای  با  همان  رسی  پایی    گرفته  شده  و  در  حال  که  
ابروهایش  بخاطر  تمرکزش  به  ر وی  کارش  به  یکدیگر  

 :نزدیک  شده  بودند،  گفت 
 !یکاری  م  شه  کرد  –

گونل  زودتر  از  من  با  عجله  و  هول  و  والی   که  به  
 :جانش  بدتر  از  من  ریشه  دوانده  بود،  گفت 

 الل  نشو  بگو  ببینم  چطوری؟  –
 

دفتی    :وسیله  ای  برای  کوبیدن  گره  های  فرش،  پس  *
 .از  بافیر   یک  رج  و  خواباندن  پودهای  ضخیم  و  ن ازک 
 .تومان  :دامن   محل  و  پرچی    .به  گویش  زبان  ترک *

 
 پست س #

 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 

ه  به  من  و   آیاتای  لباسش  را  کناری  گذاشت  و  خی 
 :گونل  گفت 



یک  مون  یواشک  بره  نزدیک  یک  از  سیاه  چادرها   –
 !خودشو  قایم  کنه  تا  حرفاشون  رو  بشنوه 

رد  ماندند  !بازی  با   چشمانم  از  شنیدن  حرف  آیاتای  گ 
؟  م  شی 

ُ
 د

ی  کامل  بمونم  اما  همچی     – م  تو  ی   خی  من  که  حاض 
 !کاری  نکنم 

س  پیدا   اما  گونل  گوی   در  همی    چند  لحظه  رس  نیر
 !کرده  بود 

من  م  رم  !ول  اگه  حواستون  به  من  نباشه  و  من  رو   –
ببینم  م  گم  شما  دو  تا  م  خواستی    بفهمی    چخی   

 !شده  من  رو  انداختی    وسط 
آی اتای  قرقره  نچ   را  که  در  دستش  بود  به  سمت  

 .گونل  پرتاب  کرد 
من  که  کاری  ندارم  .م  خوای  بری  برو،  م  خوای   –

 !نرو  !فقط  پای  من  رو  وسط  نکش 
گونل  مستأصل  نگاهش  را  بی    من  و  آیاتای  چرخاند  .

  درهم  تر  م  شد  .
 
چهره  اش  هر  لحظه  از  درماندک

رسآخر  طاقت  نیاورد  و  با  حرص  خودش  را  به  ر وی  
ه  ی   پهن  شده  بر  کف  اتاق  کوبید  و  نشست  ب 

َ
 .گ



خسته  شدم  چرا  ان قدر  ما  بزدلیم  آخه؟  یعن   چ    –
 که  موندیم  تو  این  اتاق  کاهگل  منتظر؟ 

به  پشنر  تکیه  دادم  و  پاهایم  را  از  زانو  خم  و  سپس  در  
آغوش  گرفتمشان  .دست  هایم  را  هم  به  دور  

زانوهایم  پیچیدم  .حق  با  گونل  بود  اما  فقط  ما ندن  
 .در  این  اتاق  کاهگل  دوای  درد   افتاده  به  جانمان  بود 
مثل  سه  تا  دخیر  خوب  منتظر  م  مونیم  تا  ببینیم   –
  افتاده  .حاال  نهار  هم  قرار  اینجا  باشن  پس  

ر
چه  اتفاق

خیل  وقت  مونده  .هیچ  کار  دیگه  ای  هم  نم  شه  
 .کرد 

هر  سه  مان  کالفه  تر  از  قبل،  خودمان  را  به  دیدن  در  
و  دیوار  رس گرم  کردیم  اما  هر  سه  مان  هم  ذهنمان  

 .درگی   بود 
نم  دانم  چقدر  گرم  دیدن  اطراف  شدم  که  چشمانم  

 ...اسی   دستان  خواب  شدند 
 

. . . . . . . . . . . . . 
 

 !ماشگانا  پاشو  ...ماشگانا  پاشو  –



چه  مدت  زمای   در  رسزمی    خواب  و  بیداری  بودم  را  
نم  دانم  اما  زمای   چشمانم  را  گشودم  که  آ یاتای  و  

گونل  دو  طرفم  نشسته  بودند  و  من  را  بشدت  تکان  
 .م دادند  و  نامم  را  صدا  م زدند 

 !اه  ماشگانو  پاشو  .پاشو  زود  باش  –
تونه؟  چ   شده؟  –  چه خی 

 
 پست س و یک #
 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 

 !پاشو  مهمونای  ارباب  ارسالن  دارن  م  رن 
  که  گونل  زده  بود،  هم  خواب  به  کل  

 
با  شنیدن  حرق

بساطش  را  از  چشمانم  جمع  کرد  و  هم  برای  صحت  
آن  چه  که  شنیده  بودم  در  جایم  نیم  خی    شدم  و  با  

ت  پرسیدم   :حی 
؟  از  کجا  فهمیدین؟  –  چ 

هردویشان  برسعت  از  کنارم  بلند  شدند  و  خودشان  را  
 .به  پنجره  رساندند 



 !توأم  پاسر  م  توی   بیای  بفهم  از  کجا  دونستیم  –
از  جایم  بلند  شدم  و  حی    این  که  *یاشماخ  را  مقابل  

دهانم  م  بستم،  این  بار  کناری  ایستادم  و  کم  از  
پرده  را  کنار  کشیدم  .دیدم  که  آغازال  و  دو  پرسانش  

هر  کدام  سوار  بر  اسن   شده  اند  .اما  مگر  من  چه  
مدت  زمای   خوابیده  بودم  که  حال  آن  ها  قصد  رفیر   
کرده  بودند؟  یعن   چه  صحبت  های   بینشان  ردوبدل  

 شده  بود؟ 
زمای   که  مهمانان  ارباب  ارسالن  دور  شدند  ما  هم  از  

اتاق  خارج  شدیم  تا  به  بهانه  جمع  کرذن  بساط  نهار  و  
 !شسیر   ظرف  ها  بفهمیم  که  در  مهمای   چه  گذشت 
صدای  پارس  دو  سگ  گله  که  آن  ها  هم  تا  مسافنر  

بدنبال  آغازال  و  دو  پرسش  رفته  بودند  م  آمد  .
خورشید  وسط  آسمان  ایستاده  بود  و  دست  های  

آتشینش  را  بر  هر  آنچه  که  در  زمی    موجود  بود  م  
 .کشید 

اما  نم  دانم  چرا  صدای   از  کیس  در  نم  آمد  و  هیچ  
  از  سیاه  

 
کس  سخن   بر  زبان  نم  آورد؟  مردها  همک

چادرها  دور  شدند  و  زن  عمویم  و  مادر  آیاتای  و  زن  
اول  ارباب  ارسالن  در  کنار  یکدیگر  قدم  بر  م  



داشتند  .برا ی  لحظه  ای  دلم  گرفت  که  چرا  آیسان  
ننه  من  در  کنار  آن  ها  نیست؟  اگر  من  نبودم  حال  او  
زنده  بود  و  مانند  آن  ها  به  آرام  صحبت  م  کرد  .اما  

چه  حال  پر  گدازوسوزی  داشتم  برای  خودم  که  در  
 .بی    آنان  مادر  نداشتم 

کناری  ایستادم  اما  آن  سه  بقدری  رسگرم  گفت  و  گو  
بودند  که  من  را  ندید ند،  شاید  هم  م  خواستند  من  را  

ند  !از  کنارم  در  حال  عبور  کردند   از  قصد  ندید  بگی 
که  صدای  زن  اول  ارباب  ارسالن  یعن   رسوناز  را  در  

 :حال  با  حرص  شنیدم  که  گفت 
ارباب  ارسالن  نه  م  تونه  از  زمی    هاش  دست   –

؟  هر      آیسان  ننه  !باالخره  که  چ 
بکشه،  نه  از  دخیر

چند  ارباب  ارسالن  ب اید  تقاص  کارش  رو  پس  بده  !
 !تقاص  کاری  که  کرده  بود 

  چیست؟  ارباب  ارسالن  
 
ندانستم  منظورش  دقیقا

تقاص  کدامی    کارش  را  باید  پس  م  داد؟  در  احواالت  
خودم  بودم  که  گونل  و  آیاتای  در  حال  که  پایی    

تومانشان  را  گرفته  بودند  تا  مقابل  با  عجله  راه  
د،  خودشان  را  به  جمع  مادرانشان   رفتنشان  را  نگی 

  .رساندند 



های  بیشماری  در  اختیار  آن  سه  زن   حدس  اینکه  خی 
بود،  چندان  سخت  نبود  اما  من  باید  از  چه  کیس  
سوال  م  پرسیدم؟  آیاتای  و  گونل  هم  که  مطمی    

ی  را  هم  م  دانستند  محال  ممکن  بود   بودم  اگر  چی  
به  من  بگویند  وقنر  م  دانستند  مادرانشان  تأکید  م  
دار  شوم  !با  این  که  من  هم   کردند  که  من  نباید  خی 

ی  از  همی    خانواده  بودم  اما  به  همان  اندازه  هم   دخیر
دور  بودم  .در  جمع  زنان  اگر  سخن   م  بود  که  من  

نالید  م  فهمیدم،  در  خفا  به  رساغ  همدیگر  م  رفتند  
و  به  دور  همنشین   هایشان  حرف  م  زدند  .من  هم  

خودم  را  به  باالی  تپه  م  رساندم  و  با  آ یسان  ننه  
خفته  در  خواب  حرف  م  زدم  ...ی   پناه  تر  از  من  در  
این  خانواده  کیس  نبود  چون  من  فقط  دخیر  آیسان  
ننه  ای  بودم  که  زن  مورد  عالقه  ارباب  ارسالن  بود  !

همی    ها  بود  که  سع  م  کردم  خودم،  خودم  را  
بسازم  و  هوای  خودم  را  داشته  باشم  تا  ابری  و  طوفای   

  !نشود  اما  تا  کجایش  را  نم  دانم 
نفس  خسته  ام  را  رها  ساختم  و  خودم  را  به  سیاه  

چادر  مهمانان  رساندم  تا  قبل  از  آمدن  مردها  آنجا  را  
مرتب  کنم  .م  دانم  که  گونل  و  آیاتای  به  این  زودی  



ها  پیدایشان  نم  شد  !اما  با  خودم  حرف  شنیده  را  
مرور  م  کردم  " .ارباب  ارسالن  باید  تقاص  پس  بده  !

 " !تقاص  کاری  که  کرده 
ی  که  هویدا  بود،  این  بود  که  ارباب  ارسالن  در   اما  چی  

دوراه  بدی  قرار  گرفته  بود  .آن  زمی    ها  ارزش  
بیشماری  دارند  و  ی   شک  سودزیادی  هم  خواهند  

داشت؛  نم  دانم  ارباب  ارسالن  قرار  بود  چه  انتخای   
داشته  باشد  اما  امیدوار  بودم  رس  من  معامله  نکند  !

 !که  اگر  م  کرد  من  خو دم  را  تمام  شده  م  دیدم 
 

 پست س و دو #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 

نم  دانم  رسنوشت  چه  خوای   برایم  دیده  اما  هراس  
که  به  جان  و  روحم  رسوخ  کرده  بود  انکار  نکردی   

بود  !نم  دانم  چرا  شانس  من  باید  بدین  گونه  باشد؟  
چراآغازال؟  چرا  پیشنهادش  که  هر  دو  رس  آن  برای  
  ارباب  ار سالن  سوخیر   بود،  نصیب  من  شده  بود؟ 



هر  چند  شک  ندارم  که  خیل  ها  از  جمله  زن  عمویم  
از  فرط  خوشحال  برای  هر  چه  زودتر  وصلت  و  دور  

شدن  من  از  این  ایل  تمام  تالشش  را  خواهد  کرد  !
همی    مسئله  بود  که  سع  م  کردم  چندان  به  

  !چشمان  زن  عمویم  دیده  نشوم 
خودم  را  به  سیاه  چادر  رسان دم  و  گوی   بدنبال  آشنای   

ناآشنای   بودم  که  حضور   سایه  وارش  را  در  اینجا  
 !احساس  م  کردم 

نم  دانم  حس  های  عجین   که  در  من  بوجود  آمده  
بودند  از  کجا  نشأت  م  گرفتند؛  اما  همی    بس  که  

بشدت  درمانده  ام  م  کردند  و  من  هیچ  راه  را  پیدا  
نم  کردم  تا  بتوانم  خودم  را  از  این  رسدرگ م  نجات  

  .دهم 
کاسه  های  آلومینیوم  را  که  آغشته  به  آبگوشت  

شده  بودند  را  دسته  کردم  و  داخل  مجمع  م  
گذاشتم  .برسعت  کارهایم  را  انجام  م  دادم  تا  ارباب  

ارسالن  اینجا  را  آشفته  و  نامرتب  نبیند  .اما  نم  
توانستم  ذهن  مشوشم  را  آرام  کنم  وقنر  آن  حرف  
های   را  شنیده  بودم  که  بشدت  مرا  در  سیاه  چال   



ای   معلق  نگه  داشته  بود  .هر  بار  با   رسگردای   و  حی 
ناکوک م  تپید   .فکر  به  این  موضوع  قلبم  بسان   ساز 

نم  دانم  چگونه  به  تنهای   تمام  ریخت  و  پاش  های  
سیاه  چادر  را  مرتب  کردم  اما  زمای   خودم  را  دریافتم  

که  مجمع  حامل  ظرف  های  کثیف  در  دستم  و  به  
سمت  محل  که  برای  شسیر   ظرف  ها  بود  رفتم  و  

،  مجدد     زمی  
 
بعد  از  گذاشیر   آن  به  روی  سطح  سنک

برگشتم  و  ظرف  آی   را  هم  برداشتم  .آیاتای  دوان  
دوان  خودش  را  به  من  رساند  و  کمکم  کرد  تا  ظرف  

سنگی    را،  راحت  تر  حمل  کنیم  .در  همان  حال  
 :گفت 

ماشگانا  نوبت  به  تو  افتاده  !این  بار  دیگه  فکر  کنم   —
 !راه  فراری  نداری 

  نزدم  .خودم  هم  م  دانستم  راه  دیگری  ندارم  .
 
حرق

م  دانستم  که  آن  زمی    ها  آنقدری  منفعت  دارند  که  
ارباب  ارسالن  نخواهد  از  سودش  و  منفعتش  بگذرد  .

  تمام   
  برای  اربای   در  ایل  یعن 

   زمی  
دارای   و  داشیر

 !حاکمیت  و  بزرگ  شناختنش 



ش  را  هم     اش  !یعن   حنر  اگر  دخیر
 
یعن   تمام  زندک

  بی    دو  ایل  قربای   م  
برای  محکم  شدن  عهد  و  پیمای 
 !کرد،  باز  هم  منفعت  داشت 

اما  برایم  جای سوال  داشت  !چه  رس  و  رسی  بی    
ط   آغازال  و  پدرم  بود  که  ارباب  ارسالن  در  مقابل  رسر

  های  او  مهلت  خواسته؟ 
شک  نداشتم  که  مهلت  خواسته  !که  اگر  این  چنی    
  !نبود  من  حال  در  ح ال  پذیرای   از  مهمانانش  بودم 

گوی   هرچه  بیشیر  به  اعماق  و  ژرفای  این  مسئله  پیش  
م  رفنر  به  مکای   تاریک  تر  و  خوفناک  تری  م  

 !رسیدی 
آیاتای  یک  ریز  حرف  م  زد  و  من  بدنبال  جوای   برای  

فکرهایم  بودم  .بدنبال  جوای   برای  حرف  های  در  
لفافه  زن  اول  ارباب  ارسالن  !و  بیشیر  از  هم ه  بدنبال  

جوای   برای  تقاص  پس  دادن  ارباب  ارسالن  !چه  
خطای   کرده  بود  که  من  باید  تقاصش  م  شدم؟  چه  

خبظ  که  بعد  از  چهارده  سال  آغازال  به  اینجا  پا  
گذاشته  بود  و  بدنبال  آن  تا  زودتر  به  خواسته  اش  

 برسد؟ 
 



 پست س و سه #
 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 

  حواست  هست ؟  –
ا
 ماشگانا  اصل

 .با  صدای  آیاتای  رسم  را  به  سمت  او  م  چرخانم 
 !ها؟  آره  ...آره  –

  که  گرفته  بود  
 
چشم  غره  ای  رفت  و  یک  طرف  ظرق

 .را  روی  زمی    قرار  داد 
آره  دارم  م  بینم  حواست  هست  !رسیدیم  کجا   –

 داری  م  ری؟ 
نگاه  از  چهره  اش  گرفتم  و  مردمک  های  رصدگرم  را  
برای  دیدن  اطرافم  چرخاندم  .مگر  من  چقدر  درگی   

افکارم  و  واگویه  های  ذهن   ام  شده  بودم  که  حال  حنر  
گذر  زمان  را  نی    حس  نم  کردم؟  من   که  هر  ثانیه  
تمام  حواسم  را  به  محیط  اطرافم  م  دادم  تا  نهایت  

م   .استفاده  از  طبیعت  بکر  و  ناب  خدادای  را  بی 
  را  که  کم  روی  زمی    توسط  من  کشیده  شده  

 
ظرق

 .بود  را  به  آرام  رها  کردم 



شده  بودم  از  روزگاری  که   با  بهانه  یا  ی   بهانه  دلگی 
گوی   قرار  نبود  طعم  خوسر  را  به  وجود  من  همچو  
  
 
حرآمی    بچشاند  .چرا  نم  توانستم  زندک ی  س  کسی  ا 

ام  را  ی   دغدغه  بگذرانم؟  سهم  زیادی  بود  که  بخواهم  
ار  ها  و  در  میان  گل   های  درختان  و  چمی   در  میان  سی  

  کنم؟ 
 
 های   صحرای   زندک

  آغازال  چه  اخالقیایر  دارد  
 
هرچند  نم  دانستم  دقیقا

  خود   ایل  آن  ها  چه  رفتاری  
ا
و  یا  حنر  پرسانش  .اصل

  داشتند؟ 
هربار  فقط  گریزی  کوچک  به  این  مسئله  ها،  دریای  

  .آرام  دلم  را  دچار  طوفای   وحشتناک  م  کرد 
انه  خوف  م  کردم  از  دنیای   که  در  نظرم   من  دخیر

  نداشت  !دن یای   که  باید  از  تمام  شادی  های   که  
 
رنک

  !من  تمام   جانم  بودن  
کودکانه  م  ماندند  دوری  کن 
 !در  این  مکان  را  فریاد  م  زد 

در  حال  که  هیچ  چی    مشخص  نبود  و  من  از  تصمیم  
ارباب  ارسالن  ی   اطالع  بودم؛  اما  در  دلم  برای  خودم  

مرثیه  رسای   به  راه  انداخته  بودم  و  وجودم  را  غم  و  
اندوه  ب یشماری  فراگرفته  بود  که  کیس  به  جزء  آیسان  

 !ننه  ام  را  نم  خواستم 



یم  نیست  –  !بیا  ظرف  ها  رو  بشوریم  من  چی  
آیاتای  پایی    تومانش  را  جمع  کرد  و  در  حال  که  خم  

 :شد  تا  آب  به  روی  ظرف  ها  بریزد  گفت 
–  

 
 !باشه  تو  که  راست  م  ک

چه  م  گفتم  در  مقابل  حرفش؟  چه  داشتم  که  
بگویم؟  م  گف تم  من  در  بی    جمع  که  خانواده  ام  

محسوب  م  شوند  غریب  و  تنها  افتاده  ام؟  خواهر  
دارم  اما  از  مادران  دیگری  که  چشم  دیدنم  را  ندارند؟  
یا  پدری  که  با  تمام  عالقه  و  حساسیتش  به  روی  من  

ش  خی   ندارد؟  چه  م   اما  چندان  از  غربت  دخیر
گفتم؟  م  گفتم  همه  شما  در  نبود  من  حرف  ها  را  م  

زنید  و  با  وجود  من  حرف  ها  در  خفا  م  ماند؟  م  
   آیسان  ننه  ام  باید  در  خانواده  باشم  

گفتم  چون  دخیر
و  نباشم؟  از  کدام  دردهای  انبوه  دلم  سخن  م  

 گفتم؟ 
مانند  همیشه  فقط  آه  پرسوز  و  گدازم  از  اعماق  سینه  

ام  خارج  م  شود  .کم  بعد  هر  دو  مشغول  بکار  م  
شویم  و  ظرف  ها  را  م  شوریم  .بعد  از  اتمام  کارمان  

آن  ها  را  به  سیاه  چادر  برگرداندیم  .هیچ  میل  به  غذا  
نداشتم  .آبگوشنر  که  پر  از  گوشت  تازه  بود  و  بویش  



مدهوش  کننده  .برعکس  دلم  م  خواست  هرچه  
زودتر  خورشید  بساطش  را  جمع  کند  و  ماه  کوله  بار   

شبانه  اش  را  پهن  کند  تا  من  بار  دیگر  با  آیسان  ننه  
درد  و  د ل  کنم  و  تمام  اخبار  را  برایش  بازگو  کنم  .دلم  
م  خواست  تا  مدیر  که  هوا  رسد  نشده  و  ما  از  اینجا  

انه  ام  را  با  او  بازگو   کوچ  نکردیم  تمام  حرف  های  دخیر
ی  و  منظره  تپه  برای  شش  ماه   کنم  .تا  دیدن  سنگ  قی 
بعدی  و  دوری  ام  از  آیسان  ننه  توشه  لحظات  تنهای   

  .ام  باشد 
اما  باید  این  ب ار  محتاطانه  عمل  م  کردم  و  همه  چی    

را  رَسرسی  نم  گرفتم  .مسافت  زیادی  تا  سیاه  چادرها  
بود  و  اگر  ارباب  ارسالن  م  فهمید  من  هرشبم  را  
ستان  و  روی  تپه  رس  م  کنم،  مجازات   درکنار  قی 

  .سخنر  را  برایم  در  نظر  م  گرفت 
اما  حال  اگر  دو  اتفاق  اخی   را  هم  م  فهمید،  دیگر  در  

میدان   کارزار  بودم  !اما  برایم  نبود   آداالن  تعجب  
برانگی    شده  بود  !معلوم  نبود  باز  رسش  در  کدام  

  !آخوری  گرم  شده  و  به  شهر  رفته  یا  نه 
ی  پیدا  کرده  ام  که  به   بقدری  با  احواالت  خودم  درگی 

کل  آداالن  را  فراموش  کرده  ام  !وجود  اوی   که  



  
 
تهدیدش  هم  در  یادم  مجدد  زبانه  م  کشید  !کاق

،  خودم  را  در  دردرس  تازه   س ت  باردیگر  با  حواس  پریر
ای  بیندازم  .آن  وقت  است  که  اگر  آداالن  باخی   شود،  

ن  فیکون  م  کند 
ُ
 .دنیایم  را  ک

اما  در  حال  حاض   تنها  خودم  هستم  و  آیسان  ننه  ای  
 !که  شب  انتظارم  را  م  کشید 

 
 پست س و چهار #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

در  میان  هیاهوی  خ انواده  ام  که  در  اطراف  سیاه  
چادرها  و  داخل  آن  ها  شنیده  م  شد،  سع  م  کردم  
خودم  را  در  چشمشان  نشان  ندهم  و  با  انجام  دادن  

کاری  رسگرم  شوم  .اما  صدای  پچ  پچ  هایشان  به  خوی   
از  گوشه  و  کنار  شنیده  م  شد  .من  درست  در  مرکز  

  شان  قرارداشتم  و  م  دانستم  خیل  هایشان  
 
دید  همک

دست  به  دست  هم  داده  تا  ارباب  ارسالن  را  مجبور  



به  این  کار  کنند  که  قید  زمی    هایش  را  نزند  .اما  من  
فقط  م  خواستم  بدانم  ارباب  ارسالن  تا  چه  حد  قرار  

بود  در  مقابل  حرف  ها  کوتاه  بیاید  .حرف  ارباب  
اردالی   که  دو  سال  از  خودش  کوچک  تر  بود  و  

طرفدار  زمی    ها  را  قبول  م  کرد؟  یعن   باعث  دوری  
 من  از  ایل  و  از  این  طبیعت  بکر  و  منظره  ها  م  شد؟ 
حرف  های   که  به  گوشم  شنیده  ک  شد  باعث  آزارام  

  شان  هم  به  اتفاق  از  تاوان  و  تقاص   
 
بودند  .همک

کاری  صحبت  م  کردند  !بقدری  از  این  صحبت  ها  
کالفه  شده  بودم  که  کارهایم  را  با  کم  حرص  و  

  .عصبانیت  انجام  م  دادم 
نم  دانستم  به  رساغ  چه  کیس  بروم  و  از  چه  کیس  
بخواهم  که  اصل  موضوع  را  برایم  ی   آنکه  در  لفافه  

  .باشد  به  زبان  بیاورد 
اما  گوی   قرار  نبود  هیچ  گاه  از  حرف  های  خانواده  ام  

 !رس  دربیاورم 
ی   رنگ  آسمان  که  به  رنگ   برگ  های  فصل  پایی  

درآمد،  ارباب  ارسالن  و  ارباب  اردالن  نی    به  همرا ه  
  .پرسعموهایم  به  جزء  آداالن  وارد  سیاه  چادر  شدند 



ی  ای  که  روی  اجاق  چوی    در   برسعت  خودم  را  به  کیر
حاله  شعله  کشیدن  بود،  رساندم  .هوا  هرچه  به  شب  
وع  به   و  تاریک  نزدیک  تر  م  شد،  رسدتر  و  باد  هم  رسر
وزیدن  م  کرد  .طوری  که  لباس  ها  در  تنمان  به  رقص  

  .در  م  آمدند 
در  ارتفاع ات  بودیم  و  ارتفاعات  هم  به  آسمان  گوی   

 ...نزدیک  تر  بود 
ل  کردن  بود  را  

ُ
ل  ق

ُ
ی  را  که  چای   درونش  در  حال  ق کیر

ه  اش  از  روی  اجاق  برداشتم  و   با  دستمال  از  دستگی 
روی  چمن  گذاشتم  .سین   و  قندان  را  به  همراه  چند  

وع  به  ریخیر    استکان  از  داخل  سیاه  چادر  آوردم  و  رسر
چای   کردم  .کارم  که  به  اتمام  رسید،  سین   را  برداشتم  

و  به  داخل  سیاه  چادر  رفتم  که  زن  عمویم،  زن  اول  
ارباب  ارسالن  به  همراه  زن  سوم  ارباب  ارسالن  را  هم  

 .در  انجا  دیدم 
وقنر  چای   ها  را  تعارف  کردم  مابفر  اعضای  خانواده  

ام  به  جمعمان  اضافه  شدند  .نگاه  ها  بقدری  به  رویم  
سنگین   م  کرد  که  هرب ار  نگاه  م  دزدیم  و  به  نفر  
دیگری  نگاه  م  دوختم،  نگاه  او  را  هم  نی    به  روی  

  .خودم  م  دیدم 



گوی   مجرم  م  بودم  و  حال  منتظر  شنیدن  جواب  
 !خطایم 

م  و  به  همان  اتاق  کاهگل  پناه   خواستم  از  جایم  برخی  
م  که  با  صدای  محکم  ارباب  اردالن  در  جایم   بی 

 !میخکوب  ماندم 
ماشگانا  !م  د ونیم  که  یه  حرف  های   شنیدی  و  م   –
 !دوی   که  پدرت  باید  یک  از  راه  ها  رو  انتخاب  کنه 

د  ! ون  بی  قلبم  کم  مانده  بود  از  قفسه  سینه  ام  به  بی 
نفس  هایم  منقطع  شده  بودند  و  نای  حرف  زدن  

م  و   نداشتم  !فقط  توانستم  رسم  را  مخترص  باال  بگی 
نگاهم  را  به  ارباب  ارسالن  بدهم  که  رسش  را  پایی    

  در  فکر  فرورفته  بود 
 
  !گرفته  بود  و  عمیقا

چگونه  با  حرف  هایشان  خامش  کرده  بودند  که  حال  
وتش  کاسته  شده  بود؟  چگونه  راص   اش   گوی   از  جی 

  اش  
 
بهت  همیشک

ُ
کرده  بودند  که  حال  از  همان  ا

ی  نبود؟  آن  ها  که  به  خوی   آگاه  بودند  ارباب   خی 
ارسالن  من  را  طور  دیگری  دوست  دارد  !چگونه  در  

بطن  و  روح  او  رسوخ  کرده  بودند  که  حال  گوی   ارباب  
 ارسالن  من  و  هراسم  را  نم  دید؟ 



زبانم  بند  آمده  بود  و  همانند  چوب  خشک  بزور  در  
دهانم  م  چرخاندم  .قطره  های  ریزعرق  را  در  پشت  

  و  وضع  
 
گردنم  حس  م  کردم  که  بیشیر  بر  کالفک

 !حال   مجهول  الحالم  دامن  م  زد 
اما  عمویم  چه  ی   رحمانه  با  حرف  هایش  شالق  بر  

انه  ام  م  زد  !چه  ی   رحمانه  تازیانه  بر  جانم   روح  دخیر
 .م  زد  و  من  را  نادیده  م  گرفت 

 
 پست س و پنج #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

م  دوی   که  تو  هیچ  کدوم  از  ایل  ها  رسم  نبوده  که   –
ارباب  ایل  بخواد  ی   خیال   دارای   هاش  بشه  !از  قدیم  

   بی    دو  ایل  روابط  
االیا م  تا  بوده،  زمای   که  م  خواسیر

بوجود  بیاد،  دخیر  و  پرس  یا  دخیر  و  ارباب  یک  از  ایل  
 .ها  رو  به  وصلت  همدیگه  در  م  آوردن 

 



چرا  حس  م  کردم  نقش  کاالی   را  برعهده  دارم  که  
قرار  است  خریده  شود؟  چرا  رسم  سنگی    شده  بود  و  
  
 
ر؟  چرا  نم  توانستم  حرق

ُ
دیدگانم  ماالمال  از  اشک  پ

 بر  زبان  بیاورم؟ 
  از  گونل  و  آیاتای  بیاریم  چون  تو   –

 
نم  تونیم  حرق

ازاونای  
نت  داره  م  گذره  هم  بزرگیر  .هم  س 

مگر  من  چندسال  داشتم؟  چهارده  سال  بیشیر  بودم؟  
ان  ایل  را  شوهر     دخیر

 
م  دانستم  که  در  دوازده  سالگ

م  دادند  اما  چرا  این  قضییه  برای  من  سخت  م  آمد؟  
چرا  دلم  م  خواست  خودم  برای  خودم  تصمیم  

  ام  !حرف  زیادی  بود؟  یا  خواسته  
 
م  .برای  زندک بگی 

  بر  زبان  بیاورم؟ 
 
 زیادی؟  اما  مگر  م  توانستم  حرق

 ماشگانا  حواست  به  حرفای  من  هست  یانه؟  –
بهت  نبود،  

ُ
با  این  که  همچو  ارباب  ارسالن  صدایش  پرا

اما  بازهم  از  او  واهمه  داشتم  !از  قدوقام ت  پدرم  کم  
جثه  اش  کوچک  تر  بود  اما  از  چهره  شباهت  زیادی  

س  خشک   به  او  داشت  .با  این  که  دهانم  از  فرط  اسیر
مانده  بود  اما  آب  دهای   را  که  نبود  قورت  دادم  و  با  

 :صدای   لرزان  گفتم 
 .ب  ...بله  ...ارباب  ...ارباب  اردالن  –



وقنر  ارباب  ارسالن  در  ایل  نبود  و  برای  هفته  های   به  
شهر  م  رفت،  ارباب  اردالن  بود  که  حواسش  به  ایل  

م  بود  و  کارهای  ارباب  ارسالن  را  انجام  م  داد  .از  آن  
 .رو  بود  که  به  او  هم  قبل  از  اسمش  ارباب  م  آوردیم 

اما  حال  که  صحبت  م  کرد،  تنها  طرف  صحبتش  من  
نبودم  و  طوری  سخن  م  گفت  که  مابفر  جمع  هم  
بخوی   حرف  هایش  را  بشنوند  و  بدانن د  که  اصل  و  

نسبشان  مهم  تر  است  !اصل  و  نسن   که  یک  طرفش  
 !بودن  آن  زمی    ها  بود 

این  زمی    ها  از  قدیم  وارث  به  وارث  از  پدران  ما   –
رسیده  !ما  نم  تونیم  بذاریم  آغازال  به  راحنر  از  

چنگمون  دربیاره؛  خیل  از  شهری  ها  بدنبال  این  زمی    
ها  بودن  .قیمتای  خیل  زیادی  روشون  گذاشیر   ام ا  ما  
ی  نیست  که  راحت   کوتاه  نیومدیم  .این  زمی    ها  چی  

  این  
 
بدیم  برن  !زمی    ها  تمام  دارای   ما  هسیر   .پشتوانه
ایل  هسیر   !از  دست  دادنشون  یعن   خال  شدن  

رش  
ُ
دست  من  و  برادرم  !یعن   دیگه  تو  ایل  حرفمون  ب

نداره  !ما  رو  ریش  سفید  نم  بیی    !حاال  با  این  که  ایل  
آغازال  از  اینجا  دو رتره  اما  اونقدرا  هم  که  م  گن  سگ  

اخالق  نیست  !چندسال  که  اینطور  شده  !ماشگانا  !



این  روی  حرفم  با  توئه  !اگر  عروس  اون  ایل  شدی  باید  
رو  حرفشون  حرف  نزی   !به  جزء  بله  و  خی   و  چشم  

حرف  دیگه  ای  از  دهنت  در  نیاد  !دو  سه  شکم  که  
 !زاییدی  شاید  بتوی   رسی  تو  جمعشون  دربیاری 

چرا  احس اس  م  کردم  قلبم،  وجودم،  احساساتم  در  
حه  شدن  است؟  چرا  دیگر  خودم  را  در   حه  رسر حال  رسر
ارها  و  دریاچه  نیلگون  و   دنیای  رسسی    مرتع  ها  و  چمی  
نقره  ای  رنگ  حس  نم  کردم؟  چرا  احساس  م  کردم  
ابرهای  سیاه  و  تاریک،  آسمان  صاف  و  آی    احساساتم  

را  پوشانده  اند؟  چرا  این  گونه  طوفان  دهش تناک  در  
وع  شد  که  من  را  در  گرداب  خوفناک  در     ام  رسر

 
زندک

 حال  چرخش  دادن  بود؟ 
 

 پست س و شش #
 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

 فهمیدی  که  چ   م  گم؟  –



  بر  زبان  نم  اورد؟  چرا  بدین  
 
چرا  ارباب  ارسالن  حرق

قدر  در  مقابل  حرف  های  ارباب  اردالن  سکوت  م  
  کرد  و  رس  تعظیم  فرود  م  آورد ؟ 

  و  جانم  به  معن   آن  رسیده  بودم  !
  
فهمیده  بودم؟  با  ی

  وحشتناک  این  اتفاق  تا  مغز  استخوانم  نفوذ  
 
واهمه

کرده  بود  و  هر  لحظه  چنگال  های  سیاهش  بر  روحم  
 !چنگ  م  انداخت 
 ...ب  ...بله  ارباب  –

  بر  زبان  نم  آورد  !حنر  
 
نه  تنها  من،  هیچکس  حرق

آن  سه  زی   که  هرروز  مدام  در  ی   شوهر دادن  من  به  
 !دست  و  پای  ارباب  ارسالن  م  پیچیدند  هم 

 !خوبه  ماشگانا  –
بغض   هجیم  هر  لحظه  راه  گلویم  را  بیشیر  و  بیشیر  

ی   د  و  من  بیشیر  محتاج  ان  باالی  تپه  و  قی  م  فرسر
 .بودم  که  خودم  را  رها  کنم 

نم  دانم  چه  خبط  و  خطای   کرده  بودم  که  
 !مستوجب  چنی    بال  و  عقوبت  سخنر  شده  بودم 

ارباب  اردالن  سنگدالنه  م  تازاند  یا  ارباب  ارسالی   که  
 حضورش  را  هم  حس  نم  کردم؟ 



حس  کیس  را  داشتم  که  در  سیاه  چال  عمیق  دست  و  
پایش  را  به  زنجی   کشیده  اند  و  از  حس  آزادی  و  رهای   

  !دریغش  کرده  اند 
 !حس  کیس  که  به  صالبه  کشیده  شده 

در  افکار  خودم  غوطه  ور  ماندم  و  زمای   خودم  را  
دریافتم  که  زانوهایم  را  در  اتاق  کاهگل  به  اغوش  

ه  به  آسمان   تاریک  از  پشت  پنجره   کشیده  بودم  و  خی 
مانده  بودم  !نه  دلداری  های  گونل  را  م  شنیدم  نه  

آیاتای  .وقنر  خود  خدا  هم  سکوت  کرده  بود؛  دلداری  
ان  ها  به  چه  کارم  م  آمد؟  وقنر  تمام  کائنات  هم  

مقابلم  قد  علم  کرده  بود ند  و  بر  رسنوشت  شوم  که  
قرار  است  داشته  باشم،  پافشاری  م  کردند؛  جنگیدن  

 به  چه  کارم  م  امد؟ 
کاهایشان  

َ
فقط  منتظر  بودم  تا  همه  رس  روی  ُمت

بگذارند  تا  بتوانم  خودم  را  به  تنها  کیس  که  هوای   من   
تنها  را  داشت  برسانم  .دیگر  حنر  برایم  مهم  نبود  این  

ستان  ببیند   .وقت  شب  کیس  من  را  در  کنار  ق ی 
بغض  داشتم  اما  آرام  بودم  .چشمانم  لبالب  از  اشک  

پر  بودند  اما  حنر  قطره  ای  نم  گذاشتم  به  روی  
 .صورتم  رسازیر  شود 



به  آرام  در  چوی   اتاق  کاهگل  را  باز  کردم  و  بعد  از  
  .خارج  شدنم  به  همان  آرام  نی    بستم 

نگاه  به  اطرافم  انداختم  و  در  نهایت  راه  باال  تپه  
شد م  .صدای  پارس  سگ  ها  و  زوزه  های  گرگ  ها  م  

آمد .هرکس  دیگری  بود  حنر  مردش،  به  تنهای   در  این  
وقت  شب  راه  مکای   که  من  م  شدم،  نم  شد  !

بقدری  که  خوفناک  جلوه  م  کرد  اما  برای  من  معنای   
نداشت  وقنر  خدارا  همراه  خودم  م  دانستم  .

ی  از  آداالن   حداقلش  خیالم  آسوده  بود  که  خی 
نیس ت  !هرچند  مطمئنم  نبود   آداالن  هم  ی   ربط  به  

آغازال  نیست  !شک  نداشتم  عمویم  و  زن  عمویم  او  را  
راه  شهر  کرده  بودند  که  تا  زمای   که  آغازال  برای  

خواستگاری  پرسش  از  من  اینجا  حضور  دارد،  او  مانع  
  !نباشد 

به  زعم  خودشان  اداالن  گوی   پرس  روبه  راه  بود  که  
 !من  بخواهم  زن  او  شوم 

 
 پست س و هفت #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #



 
 
 

  بودم  زن   مرد   روشن  دل  و  هر  عیب  و  نقص  
حاض 

 !داری  شوم  اال  او 
یک  مرتع  را  ط  کرده  بودم  و  باید  دو  مرتع  دیگر  را  نی    
ط  م  کردم  تا  به  باالی  تپه  م  رسیدم  .هوا  اما  سوز  

 .زیادی  داشت  .با  این  که  فصل  تابستان  بود 
رسم  را  پایی    انداخته  بودم  و  فقط  به  این  فکر  م  

کردم  که  هرچه  رسیعیر  برسم  و  به  درخت  محبوبم  
  .تکیه  بدهم 

  باد  که  در  میان  شاخ  و  برگ  درختان  م  
 
صدای  زوزه

پیچید،  بیشیر  بر  فضای  دلهره  اور  شب  دامن  م  زد  .
اما  دقایفر  بعد  باالخره  به  مکان  آرامش  بخشم  

رسیدم  .تنها  مکای   که  در  آنجا  معنا ی  کامل  آرامش  را  
 .درک  م  کردم 

  به  روی  
 
نفس  خسته  ام  را  رها  کردم  و  خودم  را  تقریبا

ار  انداختم  .به  تنه  درخت  تکیه  دادم  و  رسم  را   چمی  
 ...هم 

 



  بار   که  تو  یه  روز  دوبا   –
آیسان  ننه؟  اومدم .این  اولی  

ت  رو    م  یام  پیشت  !اینبار  اومدم  بگم  دارن  دخیر
شوهر  م  دن  .دارم  عروس  م  شم  آیسان  ننه  .عروس  

هموی   که  که  حنر  اسمشم  دل   کوه  رو  م  لرزونه  !
ارباب  اردالن  م  گه  فقط  باید  بهشون  بله  و  خی   بگم  .

آیسان  ننه  من  اینجا  بی    خانواده  خودم  غریبم؛  
چطوری  برم  بی    یه  مشت  ادم  هفت  پشت  غریبه؟  

م  ترسم  آیسان  ننه  .کاش  حداقل  تو  بودی  .رسم  و  م  
ذاشتم  رو  دامنت  ب ا  صدات  برام  الالی   م  خوندی  .م  

ا  برام  حرست  شده  .مثل   دوی   آیسان  ننه؟  خیل  چی  
ی   .کارا  و  حرفای  مادر  و  دخیر

 
اشک  هایم  ی   اذنم  روی  صورتم  همچو  نم  نم  بارای   

 ...م  چکیدند  و  بغضم  سخت  تر  و  سفت  تر 
این  بار  م  خوام  ازت  گالیه  کنم  آیسان  ننه  .م   –

؟  حاال  من  باید   خوام  گالیه  کنم  که  چرا  تن هام  گذاشنر
 چ   کار  کنم؟ 

حرف  هایم  را  با  گریه  در  دل  تاریک  شب  م  گفتم  و  
خودم  برای  شوربخنر  ام  بیشیر  از  قبل  اشک  م  

 .ریختم 



آیسان  ننه  اگه  از  ترس  ارباب  ارسالن  نبود،  ایل  و   –
اقوام  تورو  رساغشون  رو  م  گرفتم  و  م  رفتم  پیش  

همونا؛  ول  م  دونم  نم  شه  .نه  م  شناسمشون  نه  
ارباب  ارسالن  اجازه  م  ده  .اما  توأم  مثل  من  غریب  

افتادی  تو  این  ایل  این  رو  م  دونم  آیسان  ننه  .م  
دونم  توأم  تنها  بودی  این  جا  و  بغی   از  ارباب  ارسالن  
کیس  و  نداشنر  .منم  رسنوشتم  داره  م  شه  مثل  تو  
آیسان  ننه  .منم  غریب  دارم  م  شم  ول  اونجا  کیس  

نیست  که  دو ستم  داشته  باشه،  من  سوگل  کیس  
نیستم  که  مراقبم  باشه،  من  دارم  عروس  کیس  م  شم  

که  بزور  باید  نفس  بکشه  .ای  کاش  م  رفتم  پیش  
همون  ایل  تو،  تا  منو  پناه  بدن  .اما  آیسان  ننه  تو  که  

  اینجا  بزرگ  شدم  .
 
خودت  م  دوی   من  از  همون  بچک

بی    این  همه  دار  و  درخت  .با  بزغاله  ها  بازی  م  
 .کردم  .تو  همی    رودخونه  اب  بازی  م  کردم 

صدای  هق  هقم  رها  م  شود  و  خودم  برای  ی   کیس  
ام  بیشیر  ناله  م  کنم  وقنر  حنر  دیگر  ارباب  ارسالن  

 ...هم  کاری  برای  من  نم  کند 
 



  چرا  اونموقع  من  نمردم  که  تو  بموی   آیسان   –
ا
اصل

ننه؟  زندگیت  و  بخشیدی  که  چ   بشه؟  منو  غریب  
 ...بذاری؟  من  م  ترسم  آیسان  ننه  !م  ترسم 

 
  صخره  ها  رس  م  گذارم 

 
 بر  شانه

 و  در  هم  آغوسر  با  زمی   
 هوای  رودی  را  نفس  م  کشم 

 موسیفر  طبیعت  را 
 با  تک  تک  سلول  هایم 

چ   م  کنم 
ُ
 ه

 
 
 ...رها  از  تمام  حصارهای  ساختک

 
 پست س و هشت #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 

آیسان  ننه  هر  بار  تو  را  مرور  م  کنم،  سینه  ی  پر  
تپشم  زخم  م  شود  .هر  نفسم  که  از  تو  و  یاد  تو  پر  



ین  اشاره   م  شود،  از  لطافت  است  و  من  حنر  به  کمیر
ای  از  شعاع   دیده  های  نبود   تو  پر  از  شکوفه  م  شوم؛  

نیاز   من  به  تو  به  گونه  ای  است  که  عرش   واژه  ها  را  
م  گشایم  تا  به  هر  نشانه  ای  از  حرف  ها  از  تو  و  

 .نشا ی   از  تو  رسدرآورم 
آیسان  ننه؟  م  دانم  که  تو  همچو  نور   منبع  شدی  

   من  
 
  زندک

 
  روی  تو  بدون   مکث  زمانه

 
که  آفتاب   ندیده

  .را  عجی    م  کند  به  انوارهای  مهربای   تو 
به  هر  بال  و  مشکل  اگر  دچار  شوم،  هربار  که  یاد  تو  

در  من  باشد  عالج  م  شوم  و  دیگر  هیچ  بهانه  ای  
   وجود   تو،  از  من  تراوش  م  کند  و  

ندارم  وقنر  مهربای 
 .تنها  یادگاری  ای  که  در  وجودم  نهاده  ای 

رسنوشت  من  هم،  همچو  تو  رقم  خورده  آیسان  ننه؛  
من  هم  نم  توانم  مخالفنر  کنم  وقنر  م  دانم  نم  

توانم  با  قلم  و  رسنوشت  نوشته  شده  ام  بجنگم  و  با  
  .کائنات  به  مقابله  در  بیایم 

نم  دانم  در  ایل   آغازال  چه  بر  من  خواهد  گذشت  و  
چه  ماجراهای   در  آنجا  خواهم  داشت  اما  م  دانم  که  
اگر  باب   میل   آن  ها  رفتار  کنم  جانم  در  امان  است  .م  

دانم  که  دیگر  نم  توانم  بدنبال  رؤیاهایم  باشم  .م  



دانم  که  نم  شود  دیگر  برای  خودم  خانم  معلم  
 .شوم  و  به  بچه  های  ایلمان  درس  بیاموزم 

نفس  عمیقم  را  رها  م  کنم  و  حرف  های   که  در  
مخزن  ارسارم  برای  خودم  با  ی   زبای   گفته  ام  را  به  

 .بادها  م  سپارم 
باید  خودم  را  قوی  سازم  .م  دانم  زمای   هم  که  آیسان  

ننه  پا  به  این  ایل  گذاشته  با  وجود   زن   اول  ارباب  
ارسالن  ی   شک  روزگار  خوسر  را  نگذرانده  !م  دانم  
  داشته  که  زخم   زبان  های  زیادی  را  به  

 
که  دل   ب زرک
 .جان  خریده 

   ارباب  ارسالن  بودم  اما  
   خوی 

من  هم  با  این  که  دخیر
  .از  نیش  زبان  هیچکدامشان  ی   نصیب  نمانده  بودم 
  غرق   در  تاریک  را  

 
نگاهم  با  هدف  و  ی   هدف  منظره

رصد  م  کرد  .منظره  ای  که  به  رنگ  سیاه  و  نقره  ای  
درآمده  بود؛  نور   ماه  که  تأللؤاش  در  آب  دریاچه  با  

وجود  فاصله  بسیار  اما  برق   تصویر   کامل   خودش،  
مود  کرده  بود   .همچو  تابلوی   ی   نظی   ن 

نم  دانم  چقدر  حرف  زدم  و  خودم  را  رها  ساختم  اما  
وقنر  دیدم  دیگر  ماندنم  سودی  ندارد  از  جایم  



برخاستم  و  راه  آمده  ام  را  برای  برگشیر   در  پیش  
 .گرفتم 

این بار  دیگر  عجله  ای  نداشتم  و  آرام  آرام  قدم  هایم  را  
برداشتم  .م  دانستم  فردا  روز  سخنر  خواهد  بود  !

روزی  که  من  ی   شک  با  آغازال  و  پرسش  آشنا  خواهم  
شد  !روزهای  آیر  ای  که  نفس  گی   و  جانکاه  خواهند  
 .گذشت  .حنر  نم  دانم  اخالقش  چطور  خواهد  بود 

م  خیالشان  آسوده  ب ود  چون  هر   سه  خواهر  بزرگیر
سه  شان  با  هر  سه  پرسعمویم  ازدواج  کرده  بودند  و  

شانس  من  باید  بدین  گونه  باشد  که  نه  تنها  آشنا  
نیستند  بلکه  حنر  باید  از  ایل  و  قوم  خودم  جدا  شده  

و  به  مکای   بروم  که  حنر  نم  دانم  فاصله  اش  با  اینجا  
  .چقدر  است 

  نکند  من  زن  دوم  و  یا  سوم  شوم؟ 
ا
  اصل

هزاران  اما  و  اگر  در  رسم  جوالن  م  دهند  و  من  ی   
 .جواب  برای  آن  ها 

زمای   که  م  رسم  به  آرام  در  را  باز  م  کنم  و  داخل  
م  شوم  تا  صدای  پارس  سگ  ها  باعث  کشاندن  

 .مردها  به  این  سمت  برای  رسکیسر  نشود 



در  را  م  بندم  و  کفش  هایم  را  در  م  اورم  و  کورمال  
کورمال  خودم  را  به  محل  خوابم  م  رسانم . سع  م  
ین  رسوصدای   ایجاد  نکنم  تا  مورد  مؤاخذه   کنم  کمیر

م   .آیاتای  و  گونل  قرار  نگی 
ش   زیر  پتویم  م  خزم  و  شال  رسم  را  درم  آورم  .ک 

موهایم  را  نی    از  انتهای  موهای  بافته  شده  ام  باز  م  
کنم  و  پیچ  و  تاب  خرمن  و  انبوه  سیاه  از  موهایم  

 .روی  متکایم  رها  م  شوند 
رسم  را  که  رو ی  متکا  م  گذارم  چشم  هایم  نی    

ناخودآگاه  بسته  م  شوند  و  من  را  برای  فردای   سخت  
 .آماده  م  کنند 

فردای   که  رسنوشت  یک  عمرم  را  مشخص  م  کند  اما  
 .با  تمام  وجود  خداوند  را  احساس  م  کنم 

د  .همچو  پدری   همچو  مادری  که  در  آغوشم  م  گی 
که  رسم  را  بر  شانه  هایش  م  گذارد  و  همچو  

خوا هری  که  با  من  درد  و  دل  م  کند  .اما  وقنر  به  
تنهای   خودم  در  زین  پس  فکر  م  کنم،  باز  هم  م  
دانم  که  تنها  خداست  که  با  من  حرف  خواهد  زد  .

چون  تنها  خدا  خواهد  بود  که  حال  مرا  بفهمد  و  تنها  
 .خداست  که  حضورش  آرامم  خواهد  کرد 



 ...خدای   که 
و  کامل  غرق  خواب  م  شوم  و  دیگر  هیچ  چی    را  نم  

 ...فهمم 
 

 پست س و نه #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

م  . صبح  زودتر  از  آیاتای  و  گونل  از  خواب  بر  م  خی  
ه  م  شود  اما  راه     بر  من  چی 

 
  شدیدا

 
احساس  گرسنک

گلویم  را  توده  ای  سخت،  َسد  کرده  است  .م  دانم  که  
مریض  شده  ام  و  گلو  دردم  هم  از  اثرات  دیشب  

  .است  .اما  برایم  م هم  نیست 
موهایم  را  شانه  م  زنم  و  مجدد  م  بافمشان؛  گل  رسم  
را  هم  انتهای  موهایم  م  بندم  .لباس  هایم  را  تعویض  

م  کنم  و  لباس  های  قبلم  را  گوشه  ای  م  گذارم  تا  
  .بعد  بشورمشان 



جای  خوابم  را  جمع  کردم  و  گوشه  ای  گذاشتم  .
کارهایم  را  با  آرامش  و  طمأنینه  انجام  م  دادم  .گوی   
ف  وقوع  باشد 

  .قرار  نبود  امروز  اتفاق  خاص  در  رسرُ
رد   غم  بر  

َ
امروز  روز  خواستگاری  ام  است  و  گوی   گ

رس  اهال  ایل  پاشیده  اند  !حال  من   که  با  رسنوشتم  
کنار  آمده  ام؛  هیچکدام  از  اهال  خانه  اما  گوی   

شان  را  راه  خانه  بخت  نم  کنند   !دخیر
طبق  رسم  و  رسوماتمان  امروز  روز  خواست گاری  ای  

است  که  هر  دو  ایل  به  جواب  مثبتش  از  قبل  به  
نتیجه  رسیده  اند  و  بعد  از  آماده  شدن  و  آماده  کردن  

بساط  عروس،  من  یک  هفته  دیگر  فقط  در  اینجا  
 !مهمانم  !من   که  گوی   از  اول  هم  مهمان  بودم 

اما  حداقل  خشنودم  که  خودم  دورای   را  به  عبث  
نگذراندم  و  حنر  شد  به  تنهای   اما  خو دم  برای  خودم  

 .خوش  گذراندم 
  برایم  وسیع  است؛  حنر  اگر  به  غربنر  بروم  

 
اما  زندک

  برایم  وسیع  است؛  وسیع  به  اندازه  
 
باز  هم  زندک

وسعت  فکرهایم  .اینکه  گرچه  پرس  آغازال  را  بخوی   
نم  شناسم  و  کیس  هم  تعریف   از  او  به  من  نکرده،  

  ام  را  بگذرانم 
 
  .اما  م  دانم  که  م  توانم  زندک



یا د  دارم  که  برای  هر  کیس  که  عروس  اش  م  شد  
زنان  چه  هلهله  و  رقص  و  آوازی  رس  م  دادند  .مردها  
شب  ها  به  دور  آتش  م  رقصیدند  و  با  تفنگ  هایشان  

به  آسمان  شلیک  م  کردند  .همه  را  در  بزم   شادی  
شان  سهیم  م  کردند  و  هفت  شبانه  روز  طعام  م  

دادند  .اما  چرا  حال  برای  من  هیچکدام  از  زنان  ارباب  
ارسالن  نم  آیند  تا  طبق  رسم  و  رسومات  به  حمام  

ند  و  لباس  آراسته  بر  تنم  کنند؟  مگر  روز   بی 
خواستگاری  ام  نیست؟  چرا  هیچکدامشان  زود  از  

 خواب  برنخواستند؟ 
  که  درونش  

 
لباس  های  تعویض   ام  را  به  همراه  ظرق

پودر  شست  و  شو  بود  را  برداشتم  و  از  اتاق  بعد  از  
ون  زدم  .صدای   از  گوسفندها   پوشیدن  کفش  هایم  بی 
نم  آمد  و  دریافتم  که  مردها  صبح،  زودتر  از  خواب  

را  به  ارتفاعات  
َ
برخواسته  اند  و  آن  ها  را  برای  چ

 .بلندتری  برده  اند 
همانند  قبل  ظرف  های  خال  آب  را  برداشتم  و  لباس  
هایم  را  هم  داخل  خورجی    گذاشتم  تا  در  چشمه  آن  

ها  را  بشویم  .امروز  خود م  م  بایسنر  گوی   کارها  را  



انجام  م  دادم  .خودم  برای  خودم  هم  خوشحال  م  
 !بودم  و  هم  ناراحت 

به  سمت  چشمه  رفتم  و  بعد  از  رسیدنم  و  انجام  
کارهایم  به  سیاه  چادرها  برگشتم  .اما  با  این  تفاوت  که  
  خودش  در  حال  جارو  

 
زن  عمویم  با  وسواس  همیشک

کردن  سیاه  چادر  مهمان  ها  بود  و  دو  زن  دیگر  ارباب  
ه  های  آن  جا؛  شادمای   و   ب 

َ
ارسالن  در  حال  تکاندن  گ

 !خوشحال  از  چهره  هر  سه  شان  هویدا  بود 
به  گمانم  آمده  بود  که  کیس  خوشحال  و  شادمان  

نیست  !این  سه  زن  بیش  از  همه  خشنود  بودند  !زن  
عمویم  برای  اینکه  من  عروسش  نشوم  !زن  اول  ارباب  

ارسالن  بخاطر  کینه  ای  که  از  ارب اب  ارسالن  برای  
   سوگل  ارباب  

گرفیر   زن  دوم  و  داشت  و  حال  دخیر
که  به  ایل  دیگری  م  رفت  و  عروس   پست  ذات  ترین  
فرد   ایل   دیگری  م  شد  و  زن  سوم  ارباب  ارسالن  هم  

ش   که  راه  برای  زودتر  و  بوقتش  شوهردادن  دخیر
 .آیاتای  هموار  گشته  بود 

 
 پست چهل #

  رویای  در شب #



  مهی   عبدی #
 
 
 

در  حال  گذر  از  مقابل  سیاه  چادر  بودم  که  با  صدای   
 .بشاش   زن  عمویم  متوقف  کردم 

ماشگانا؟  دیدی  باالخره  نوبت  توأم  م  شه  !همش   –
 !غصه  م  خوردی 

من  غصه  م  خوردم؟  کدام  روز  از  ی   شوهری  و  
ازدواج  نکردنم  ناراحت  و  دلگی   بودم  که  خودم  خی   

 نداشتم؟ 
اما  تا  جواب  زن  عمویم  را  بدهم  زن  اول  ارباب  ارسالن  

 :گفت 
ها  ماشگانا  مادرت  نیست  ببینه  چجوری  داریم  برای   –

ش  آب  و  جارو  م  کنیم   !عروس  دخیر
  بر  زبان  بیاورم  .چه  م  خواستم  

 
نم  توانستم  حرق

بگویم  که  جوای   دندان  شکن  برای  آن  ها  باشد؟  
ین  کار   هرچه  م  گفتم  حرف  دیگری  م  گفتند  .بهیر

  .همان  سکوت  بود 



رسم  را  به  زیر  انداختم  و  بعد  از  بسیر   قاطر  به  جای  
  
 
  اش،  ظرف  های  آب  را  هم  در  محل  همیشک

 
همیشک

شان  گذاشتم  .برایم  جای  سؤال  داشت،  یعن   پرس  
آغازال  هم  بزور  این  وصلت  را  قبول  کرده  بود؟  او  هم  

  اش  قمار  کرده  بود؟  یا  او  هم  از  همان  
 
بر  رس  زندک

مردهای   بود  که  هرچه  برایش  تصمیم  م  گ رفتند  
  نم  زد؟ 

 
 حرق

وقنر  جوای   برای  سؤال  های  بیشمارم  پیدا  نم  کردم،  
  کالفه  م  شدم  اما  چه  م  توانستم  کنم؟  شاید  

 
شدیدا

امشب  کم  م  توانستم  او  را  بشناسم  .آن  هم  با  پرس  
و  جوی   که  ارباب  ارسالن  و  یا  ارباب  اردالن  از  آغازل  

 .م  کردند 
لباس  های  خیسم  را  روی  بندرخنر  که  پش ت  سیاه  

چادرها  با  دو  میله  بهم  وصل  کرده  بودند،  پهن  کردم  
 .تا  کامل  خشک  شوند 

داخل  اتاق  که  شدم  آیاتای  و  گونل  هم  در  حال  جمع  
 .کردن  رختخواب  هایشان  بودند 

 !وای  ماشگانا  باورم  نم  شه  داری  عروس  م  سر  –



شکش  را  روی  
ُ
گونل  گفت  و  بعد  از  گفیر   حرفش،  ت

  
 
رختخواب  های  دیگر  در  کنار  د یوار  گذاشت  .حرق

 !نداشتم  که  بزنم 
؟  –  م  گم  ماشگانا  م  خوای  چ   کار  کن 

چه  کاری  م  خواستم  و  یا  م  توانستم  انجام  دهم؟  
منظور  آیاتای  را  از  گفیر   حرفش  بخوی   درک  کرده  

بودم  .گمان  م  کرد  مخالفت  م  کنم  و  یا  ارباب  
ارسالن  را  التماس  م  کردم  که  ی   خیال  شود؛  اما  مگر  
ط  زمی    ها  نبود  این  کار  را  انجام   م  شد؟  شاید  اگر  رسر

 !م  دادم  اما  امکان  ناپذیر  بود  چنی    درخواسنر 
نشستم  و  تکیه  ام  را  به  پشنر  دادم  و  در  همان  حال  

 .جواب  آیاتای  را  هم  دادم 
خوبه  خودت  دیشب  بودی  و  شنیدی  که  ارباب   –

اردالن  چ   گفت  !با  این  حال  برم  و  مخالفت  کنم؟  م  
دونم  که  اربا ب  ارسالن  حال  و  روز   درست  و  حسای   

نداره  .دیگه  منم  هرچ   بیشیر  جلو  چشمش  باشم  
بیشیر  عذاب  م  کشه  چه  برسه  به  اینکه  بخوام  

حرفم  بزنم  !از  صبح  که  بیدار  شدم  ندیدمش  .نم  
دونم  حنر  کجا  رفته  که  نیستش  حنر  مردهامون  رو  
صدا  کنه  تا  در  مورد  امشب  صحبت  کی    .خوب  م  



دونی    که  این  ا زدواج  بخاطر  سود  و  منفعت  و  هیچ  
شادی  ای  توش  نیست  .پس  خودتون  رو  به  اون  راه  

 .نزنید 
  نگفتند  و  به  انجام  دادن  

 
هردویشان  دیگر  حرق

 .کارهایشان  مشغول  شدند 
دلهره  و  واهمه  مهمای   امشب  بقدری  در  همی    

ساعات  به  جانم  رسوخ  کرده  بود  که  حنر  دیگر  از  
ی  نبود  .نم  دانس تم  چه  کاری   آرامش  صبحم  خی 

  
ا
درست  و  چه  کاری  نادرست  است  .اما  آنچه  که  کامل
ط  توسط  خانواده  ام  بود   مشخص  بود  قبول  هر  رسر
تا  ارباب  آغازال  بازهم  بحث  زمی    ها  را  پیش  نکشد  .
شک  نداشتم  که  مهمای   امشب  جوالن  گاه  آغازال  

بود  !بقدری  که  نفوذ  پذیری  اش  زیاد  بود  و  حنر  اگر  
ارباب  ارسالن  قبول  نم  کرد،  ارباب  اردالن  این  کار  را  

 !م  کرد 
 

 پست چهل و یک #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 



 
 

صبحانه  و  نهار  را  با  اضارهای  بیش  از  حد  گونل  و  
آیاتای  داخل  اتاق  خورده  بودیم  .خوردی   که  همانند  

کودکای   که  با  غذایشان  بازی  م  کنند،  بزور  چند  
قاشفر  خورده  بودم  .گونل  و  آیاتای  سع  داشتند  با  

حرف  هایشان  حال  و  هوای  من  را  تغیی   دهند  و  
لبخند  به  روی  لبم  بیاورند؛  اما  کدام  لبخندی  وقنر  

  بروم؟  هرچند  
 
گوی   قرار  بود  به  بند  اسارت  و  بردک

ممکن  بود  چنی    هم  نشود  و  آنچه  که  در  مورد  
آغازال  م  گویند  برعکسش  بوده  باشد  !اما  خودم  هم  
چندان  به  واگویه  های  ذهن   ام  ایمان  نداشتم  و  ذهن   

 .پر  تشویشم  را  ی   قرارتر  م  کرد 
ون   اتاق  کاهگل   شب  که  از  راه  رسید،  صداهای   بی 

هم  بیشیر  شده  بود  و  همهمه  مردان  و  زنان  هم  بیشیر  
 !و  مشخص  بود  که  در  تکاپو  بودند 

 !واهمه  و  دلشوره  من  هم  به  اوج  خودش  رسید 
ماشگانا  پاشو  حداقل  شال   روی  رست  رو  عو ض  کن   –

دخیر  !االن  تو  باید  یه  رنگ  شاد  بپوسر  !عروس  
 !آخه 



منظور  گونل  از  رنگ  شاد  را  م  دانستم  .شال  که  
سفید  بود  و  گل  های  درشت   صوریر  رنگ  داشت  و  
فوق  العاده  زیبا  بود،  اما  نم  دانم  چرا  دست  و  پایم  

 !به  انجام  هیچ  کاری  نم  رفت 
رویم  را  برگرداندم  و  دست  هایم  را  زیر  چانه  ا م  

سنجاق  کردم  .آیاتای  هم  به  گونل  اصافه  شد  و  
 .باالرسم  آمدند 

م  دونیم  حرف  زیاد  شنیدی  و  زخم  زبون  .م   –
دونیم  که  دل  خوسر  ازت  ندارن  زن  عمو  و  مادرامون  .
اما  بیا  و  با  خودت  لجبازی  نکن  !بذار  حداقل  آغازال  و  
   مونده  ای  هسنر  و  چه  م  

پرسش  فکر  نکی    که  دخیر
 !دونم  از  این  حرفا 

به  این  که  گاه  اوقات  آیاتای  حرف  واقعیت  را  بر  
زبان  م  آورد  شک  نداشتم  .اما  چشم  دیدن  آغازال  را  

  من  را  هدف  
 
  زندک

 
  نداشتم  .با  آمدنش  دقیقا

ا
اصل

 .گرفته  بود 
   از  خداش  بوده؟  خودش  رو   –

بپوشم  که  بگن  دخیر
 حاض   و  آماده  کرده  و  رنگ  سفید  پوشیده؟ 

  شالم  را  باز  کرد  و  در  یک  حرکت  
 
گونل  از  پشت  گره

  .شال  را  از  رسم  درآورد 



–    
نخی   بپوش  برای  این  که  بدونن  و  ببیی    دخیر

ارباب  ارسالن  یک  یدونست  و  ارباب  ارسالن  براش  تو  
 !هیچ   کم  نذاشته 

خر  شدم  !دیوونه  ها  !بچه  چهار  پنج  ساله  ام  من   –
رو  با  این  حرفا  گول  م  زنید؟  اونوقت  نم  گن  ارباب  

ش  رو  دوست  داشت  ی   خیال   ارسالن  خیل  دخیر
   عزیز  دردونش 

 !زمی    هاش  م  شد  .نه  ی   خیال  دخیر
آیاتای  هوف  حرص  ای  از  دهانش  خارج  کرد  و  شال  
سفید  را  بر  رسم  انداخت  .گونل  رسبندی  که  از  سکه  

های  بسیار  ریز  و  سنگ  های  تزئین   کوچک  درست  
شده  بود  را  روی  گردی  رسم  انداخت  .پیشای   ام  که  

سکه  های  رسد  کوچک  را  لمس  کردند،  بغض   هجیم  
هم  به  گلویم  چنگ  انداخت  .بدنم  از  فرط   ناراحنر  

 .ارتعاسر  مخترص  فرا  گرفته  بود 
ها  ببی    ماشگانا  چه  قشنگ  شدی  !بال  به  رسش   –

  اون  آغازال  و  پرسش  و  مامانای  ما  که  چشم  
ا
بیاد  اصل

 .دیدن  خوشبخنر  تو  رو  ندارن 
پوزخندی  زدم  .با  این  که  م  دانست م  چقدر  گونل  به  

  فقط  برای  
 
مادرش  عالقه  دارد  و  آن  حرف  را  ضفا

 !آرامش  دل  من  زده  است 



آیاتای  خودش  را  به  مقابلم  رساند  و  گونل  را  کناری  
زد  .روی  دو  زانویش  نشست  و  دو  پر  شال  را  گرفت  و  

  تزئین   آن  ها  را  به  زیر  گلویم  وصل  کرد  و  
ر
با  سنجاق

کناره  های  شال  را  هم  مرتب  کرد  و  صورت م  کامل  
 .نمایان  شد 

 
 پست چهل و دو #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 

امشبم  که  دیگه  نم  خواد  صورتت  رو  بپوشوی   ! –
ول  ماشگانا  مثل  اسمت  م  موی   ها  !وای وای  پرس   

 !امشب  چشماش  در  م  آد 
 .آیاتای  را  کناری  زدم  و  از  جایم  بلند  شدم 

کارتونو  انجام  دادین  دستتونم  درد  نکنه  .حاال  م   –
؟   شه  دیگه  در  مورد  امشب  حرف  نزنی  

ه  ماشگانا  مسخره  حرف  نزن  !داری  م  ری  عی     –
َ
ا

  دیگه  
ا
  کن   !هیچ  م  دوی   اصل

 
خانومای  شهری  زندک

تو  خونه  آغازال  از  رفیر   به  چشمه  و  چه  م  دونم  



ی  نیست؟  م  گم  خری   ون  خی     تو  بی 
ظرف  شسیر

ناراحت  م  سر  !خونه  هاشون  رو  عی    شهری  ها  
 !ساخیر   باید  از  خداتم  باشه 

ابروهایم  از  آنچه  که  م  شنیدم  به  باال  پریدند  !گونل  
های   را  داشت  و  م  دانست؟   از  کجا  این  چنی    خی 

؟  –  تو  از  کجا  م  دوی 
هردویشان  نگاه  به  یکدیگر  انداختند  و  آیاتای  در  

د،  رسش  را   حال  که  شال  قبل  ام  را  در  دستش  م  فرسر
وع  به  صحبت  کرد   .پایی    انداخت  و  گونل  رسر

خب  ...اومم  ...م  دوی   ...مامانم  گفت  .خب   –
اولش  ارباب  اردالن  به  مامانم  گفته  بود  و  مامانمم  به  

من  گفت  .خب  مثل  اینکه  ارباب  اردالن  و  ارباب  
ارسالن  بیشیر  راص   بشن  برای  وصلت،  آغازال  گفته  

که  خونشون  اونقدری  بزرگ  هست  و  چه  م  دونم  
آخه  حرفای  دیگه  که  مامانمم  ب ه  من  درست  و  

حسای   نگفت  .خالصش  اینکه  همی    حرفای  آغازال،  
 !دهن   ارباب  ارسالن  رو  برای نه  گفیر   بست 

حال  برایم  مشخص  شد  که  چرا  ارباب  ارسالن  
مخالفنر  از  خودش  نشان  نم  داد  !یا  داد  و  فریاد  به  

راه  نینداخته  بود  !او  قبل  از  این  مراسم  با  آغازال  پس  



صحبت  های  دیگری  هم  داشته  ک ه  خیالش  آسوده  
گشته  بود  !چون  م  دانست  به  جای  بدی  عروس  

نخواهم  شد  !پس  اما  چرا  از  اخالق  و  رفتار  بد  آغازال  
سخن  به  میان  م  آوردند؟  چرا  با  این  وجود  زن  

عمویم  و  یا  مادرآیاتای  دست  بکار  نشدند  برای  شوهر  
ان  خودشان  به  پرسان  آغازال؟    دادن  دخیر

پس  بخاطر  همی    که  ارباب  ارس الن  مخالفنر  نداره  ! –
اما  چرا  با  این  وجود  مادرای  شما  دست  بکار  نشدن  تا  
شما  رو  جلوتر  شوهر  بدن؟  اما  شما  چه  حرفای  دیگه  

ای  م  دونید  که  از  من  مخف   کردین؟  خواهر  و  
 دوستی    یا  دشمن؟ 

این  که  م  دیدم  و  م  شنیدم  همه،  همه  جور  خی    
در  چنته  شان  داشتند،  اال  من  برایم  سخت  م  آمد  !
قرار  بود  من  ازدواج  کنم  اما  بقیه  بیشیر  از  من  از  آن  

خانواده  خی   داشتند  !باز  هم  با  حرف  نزدنشان  و  
سکوتشان  دریافتم  که  اجازه  حرف  زدن  ندارند  که  به  
ال   هر  جای  اتاق  چشم  م  دوزند  و  نگاه  م  چرخانند  ا 

 !من 
بغض   که  در  گلویم  بود  بر  دیواره  های  گلویم  چنگ  

 :م  انداخت  وقنر  که  گفتم 



یادتون  باشه  من  همه  شما  رو  دوست  داشتم  و   –
دارم  اما  شماها  هیچ  کدومتون  یه  بار  من  رو  به  چشم  

دخیر  این  ایل  ندیدین  !نم  دونم  چرا  اما  یروزی  م  
 !فهمم 

 .آیاتای  از  جایش  بلند  شد 
ی  نداریم  ماشگانا  .ما  هم  نم   – من  و  گونل  تقصی 

دونیم  چ   بوده  که  باعث  این  کدورت  شده،  ما  هم  
نم  دونیم  چرا  از  خدابیامرز  آیسان  ننه  کینه  به  دل  
دارن  .هرموقع  خودت  فهمیدی  به  ما  هم  بگو  .ما  با  
تو  دشمن   نداریم  اما  مادرامونم  خودت  م  دوی   که  
اگه  بفهمن  ما  حرفاشونو  پیش  تو  م  گیم  چ   کار  م  

کی    .ول  خب  حاال  ی   خیال  این  حرفا،  رنگ  سفید  
خیل  بیشیر  بهت  م  آد  .م طمئنم  اگه  تا  چند  دقیقه  
ی  حسای   دل   پرس   آغازال  برات  بلرزه  ! دیگه  چای   بی 

؟  پرس  بزرگ   حاال  م  دوی   اسم  شوهر  آیندت  سارمان 
 !آغازال 

سارمان؟  پرس  بزرگ  آغازال  و  شوهر   آینده  من؟  
چقدر  این  کلمه  و  اسم  برایم  نامأنوس  م  آمد  و  دور  

 ...از  فکرهایم 
 



 پست چهل و سه #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

اونوقت  تو  م  دوی   کدوم  پرس   آغازال  به   –
خواستگاریم  اومده  و  من  حنر  این  رو  هم  خودم  نم  

 !دونم 
با  تقه  ای  که  به  در  خورد،  دیگر  نه  آیاتای  جوای   داد  
؛  در  باز  م  شود  و  من  مادرآیاتای  را  م  

 
و  نه  من  حرق

بینم  که  در  درگاه  در  ایستاد  و  نگاهش  را  یک  دور  به  
ما  سه  نفر  چرخاند  و  در  نهایت  روی  من  ثابت  نگاه  

داشت  .سع  داشت  لبخند  بزند  اما  چندان  هم  موفق  
 !نبود 

ماشگانا؟  هیچ  م  دوی   مهمونات  از  نیم  ساعت   –
پیش  اومدن؟  آماده  هم  که  هسنر  پس  چرا  نم  آی؟  

؟   یا  نکنه  م  خوای  ارباب  ارسالن  رو  عصبای   کن 
قصد  چنی    کاری  را  نداشتم؛  اما  گ مان  هم  نم  کردم  
  !مهمان  های  امشب  نیم  ساعت  است  که  آمده  اند 



نگاه  به  گونل  و  آیاتای  انداختم  و  قدم  هایم  را  آرام  و  
 .آهسته  به  سمت  مادر  آیاتای  برداشتم 

ال  سالم  !رست  رو  هم   –   ا 
  نم  زی 

 
یادت  باشه  حرق

ی  !حنر  زمای   هم  که  کنار  ما     باال  نم  گی 
ا
اصل

نشسنر  به  هیچ  عنوان  نب ینم  رست  باال  باشه  .م  دوی   
 !که  خودت  رسم  و  رسومات  رو 

همه  را  م  دانستم  و  با  خودم  هم  مرورشان  کرده  
بودم  .اما  ای  کاش  کم  حداقل  حال  لحن  گفتارش  

متفاوت  م  بود؛  کم  مهربان  تر  و  کم  دلسوزانه  تر؛  
من  که  کیس  را  نداشتم  .چه  م  شد  اگر  این  سه  زن  

امشب  ی   خیال  من  و  تیکه  اندا خیر   هایشان  م  
 شدند؟ 

 .رسی  تکان  دادم  و  مقابلش  ایستادم 
 .بله  م  دونم  .چشم  –

اما  با  تمام  این  ها  باز  هم  مادرآیاتای  کم  مهربان  تر  
ه  به   بود  .دسنر  به  رسم  کشید  و  در  حال  که  خی 

 :چشمانم  بود،  گفت 
من  هیچ  وقت  آیسان  ننه  رو  ندیدم  .اما  فقط  از   –

  قیافه  
 
شنیده  ها  حرف  م  زنم  .م  گن  تو  دقیقا

مادرت  رو  به  ارث  بردی  .انگاری  که  خود   آیسان  ننه  



ای  !حنر  حرف  زدنت  .حنر  قشنگیت  .حنر  مظلوم  
بودنت  !من  نم  خوام  بد  باشم  اما  به  من  هم  حرف  
های   م  زنن  که  باعث  م  شن  لحنم  تلخ  باشه  .منم  

زنم  و  دلم  م  خواد  شوهرم  به  فکر  زن  االنش  باشه  نه  
زی   که  چهارده  ساله  مرده  !تو  دخیر  این  ایل  هسنر  و  
م  موی   .من  هم  اگر  مادرت  نیستم  و  مادری  نکردم  و  

بهت  سخت  گرفتم  یا  زبونم  نیش  دار  شد  فقط  
بخاطر  حرفاییه  که  منم  اذیت  م  کرده  !اما  بدون  منم  

با  این  که  زن  ارباب  ارسالنم  اما  نم  تونم  در  مقابل  
م  د و     بزنم  .حنر  با  این  که  دخیر

 
اون  حرف  ها،  حرق

سال  از  تو  کوچیک  تره،  تو  خودت  عروس  داری  م  
سر  و  م  ری  م  بین   که  عروس  ها  تو  ایل  نم  تونن  
اص   کی    .م  دوی   که  ارباب  ها  چه     بزنن،  اعیر

 
حرق

ی  ندارم  و   بالی   به  رسشون  م  یارن؟  من  هم  تقصی 
بدون  دلم  برات  کباب  م  شه  اونم  االن  و  تو  این  روزا  

 .که  م  دونم  دلت  چه  حال  دا ره 
با  حرف  هایش  نم  اشک  بر  چشمانم  نشست؛  اما  چه  

کنم  که  دیگر  این  حرف  ها  به  کارم  نم  آمد  .به  
 :خودم  جرأت  دادم  و  گفتم 



دیگه  داره  تموم  م  شه  و  منم  از  ایل  م  رم  .نم   –
دونم  دیگه  بعد  از  اینکه  از  اینجا  برم  ک  شماهارو  م  
بینم،  اما  سع  م  کنم  حرفاتون  رو  به  یاد  بسپارم  زن  

 .ارباب  ارسالن 
 

 پست چهل و چهار #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 

گفتم  و  از  کنارش  گذشتم  .دستش  از  روی  رسم  رها  
شد  و  بعد  از  دو  سه  قدم  که  برداشتم،  او  هم  

خودش  را  به  من  رساند  و  با  من  همقدم  شد  .دیگر  
  به  زبان  نیاورد  .زمای   نمانده  بود  که  بخواهد  

 
حرق

ئه  کند  و  یا  بخواهد  من  او  را  ببخشم،   خودش  را  تی 
  کنار  سیاه  چادر  مهمان  ها  رسیده  بودیم  

 
چون  دقیقا

و  صدای  صحبت  هایشان  بخوی   به  گوش  م  رسید  .
  .سیاه  چادر،  امشب  شلوغ  تر  از  همیشه  بود 

م  دانم  که  حال  آیاتای  و  گونل  از  حس  کنجکاوی  
ر  شدن  هستند  و  م  خواهند  بدانند  چه  

َ
رپ
َ
درحال  پ

  خواهد  افتاد 
ر
 .صحبت  های   م  ش ود  و  چه  اتفاق



 !ماشگانا  –
با  صدای  زن  عمویم  رسم  را  از  ورای  شانه  ام  چرخاندم  
و  به  او  که  سین   ای  که  چندین  استکان  پر  از  چای  در  
دستش  بود  نگاه  انداختم  .خودش  را  با  چند  قدم  به  

 .من  رساند  و  سین   را  به  دستم  داد 
حواست  باشه  چای   ها  نریزن  تو  سین   .اول  از   –

مهمان  ها  بگی   و  بعد  به  رساغ  ارباب  ارسالن  و  ارباب  
اردالن  برو  .اگر  دیدی  آغازال  پول  تو  سین   گذاشت  
برنداری؟  وقنر  چای   ها  رو  تعارف  کردی  و  تموم  شد  

  .سین   رو  بذار  پیش  خودت 
رسی  تکان  دادم  و  چشم  بر  لب  راندم  .همچنان  

ی  از  آداالن  نبود  و  خدا  م  داند  که  چقدر  جیب   خی 
های ش  را  با  پول  پر  کرده  بودند  که  از  شهر  برنگشته  و  
تراق  کرده  بود  تا  مجالس  به  اتمام  برسد  

ُ
در  همان  جا  ا
  !و  او  برگردد 

ابتدا  زن  عمویم  داخل  شد  و  بعد  از  ان  زن  ارباب  
ارسالن  و  پشت  رس  ان  ها  هم  من  .قلبم  پر  تپش  م  

  بود  چه  
 
کوبید  و  حنر  نام  آغازال  برای  واهمه  ام  کاق

برسد  به  د یدنش  !حنر  خنکای  هوا  هم  نتوانست  
آتیسر  که  در  زیر  پوستم  شعله  ور  شده  بود  را  



خاموش  کند  !بدنم  رسد  بود  و  صورتم  پر  حرارت  و  
 !من  گوی   تب  و  لرز  گرفته  ام 

با  همه  تالشم  برای  نلرزیدن  دست  هایم،  اما  باز  هم  
دستانم  م  لرزیدند  اما  مخترص  .فقط  توانستم  نیم  
نگاه  به  اختصار  سمت  مهم ان  ها  بیندازم  تا  بتوانم  
چای   ها  را  تعارف  کنم  .اما  همان  نیم  نگاه  هم  برای  

  بود 
 
 !ایستادن  قلبم  کاق

آغازال  را  دیدم  !برای  اولی    بار  !گرچه  کوتاه  و  برای  
ه  اش  به  رویم   چند  ثانیه؛  اما  همان  نگاه  نافذ  و  خی 

  بود  تا  حنر  نتوانم  بزاق  جمع  شده  در  دهانم  را  
 
کاق

 !قورت  بدهم 
قلبم  بقدری  هراسان  خودش  را  به  قفسه  سینه  ام  م  

ون  جهیدنش  را  م   کوبید  که  هر  ان  احتمال  به  بی 
دادم  !ابروهای  پرپشت  و  جوگندم  اش،  سیبیل  که  

انتهای  هر  دو  طرفش  تا  گونه  هایش  امده  و  بلند  
  
 
بودند  و  به  همان  رنگ  ابروهایش؛  هیبتش  اما  دقیقا

دو  برابر  پدرم  بود  !با  لباس  محل  ای  که  به  تن  
 !داشت  وحشت  را  در  دلم  مهمان  کرده  بود 

لبم  را  از  داخل  بقدری  محکم  اسی   دندان  هایم  کردم  
که  مزه  شور  و  بوی  خون  برسعت  شامه  ام  را  پر  کرد  !



  باید  با  خود  آغازال  چشم  در  
 
نم  دانم  حال  چرا  حتما

چشم  م  شدم  !اما  حنر  همان  نگاه  هرچند  کوتاه  هم  
  بود  !نم  دانم  

 
برای  لرزیدن  استخوان  های  بد نم  کاق

سالمم  را  چگونه  گفتم  اما  وقنر  جواب  ها  را  شنیدم  
کم  خیالم  آسوده  گشت  که  حداقل  سالم  دادن  را  

 !فراموش  نکردم 
بقدری  هول  کرده  بودم  که  حنر  نم  دانم  چند  نفر  

بودند  !چون  رسم  را  پایی    گرفته  بودم  و  به  جزء  سین   
 .و  استکان  های  چای   چی    دیگری  را  نم  دیدم 

با  پاهای   که  یک  م  آمد  و  یک  نم  آمد  به  سمت  
همان  آغازال  قدم  برداشتم  .خم  شدم  و  بدون  حرف  
سین   چای  را  مقابلش  گرفتم  .تعلل  که  در  برداشیر   

استکان  چای  داشت،  بخوی   هویدا  بود  و  حدس  اینکه  
ه  نگاه  کردن  به  من  است،  سخت  نبود  ! در  حال  خی 

ه  که  دانه  های  عرق  بر  رو ی  پیشای   ام  النه   بقدری  خی 
گزیدند  .شک  نداشتم  اگر  چای  ها  را  به  مابفر  مهمان  

ها  تعارف  کنم،  از  دهن  افتاده  و  رسد  شده  اند  !
باالخره  با  هر  جان  کندی   که  بود  و  بعد  از  اینکه  

آغازال  چای   اش  را  برداشت،  از  مقابلش  گذشتم  .زن  
عمویم  به  گمانم  آغازال  را  خیل  دست  به  جیب  



حدس  زده  بود  که  م  گفت  پول  داخل  سین   م  
گذارد  !او  من  را  با  نگاهش  راه  ان  دنیا  نم  کرد،  

  !پولش  پیشکش 
ی  تعارف  م  کردم،   فقط  چای   ها  را  با  رسعت  بیشیر
اما  وقنر  سین   چای  را  مقابل  مردی  که  به  گمانم  او  

هم  مهمان  بود  گرفتم،  اول  دو  کاغذ  پول  که  
مشخص  بود  مبلغش  زیاد  است  را  دیدم  که  داخل  

سین   قرار  گرفت  و  بعد  استکای   که  برداشته  شد  و  
 ...بعد 

 !ممنونم  ماشگانا  خانم  –
و  بعد  زنگ   صدایش  که  به  لهجه  فارس  به  گوش  

 ...!هایم  نواخته  شد  !اما 
  !اماصدایش  را  شنیده  بودم 

ارهای   
صدایش  را  در  میان  زوزه  های  باد  در  میان  چمی  

 !مرتع  ها  شنیده  بودم 
 !صدای   که  من  را  آهوی  گر یزپا  خطاب  کرده  بود 

 !صدای   که  م  گفت  با  من  کاری  ندارد 
صدای   که  صاحبش  با  دست  مردانه  و  بزرگش  دستم  

 !را  گرفته  بود  و  شال  گردنم  را  بدستم  داده  بود 
 !صدای   که  از  رسم  و  رسومات  ایل  ما  خی   داشت 



 !او  خودش  بود 
 !مطمی    بودم  و  شک  نداشتم 

او  همان  بود  که  حال  من  در  زیر  نگاه  گر م  و  سوزانس  
 !در  حال  سوخیر   بودم 

همای   بود  که  حال  دلم  مورد  آماج  حمله  های  
 !گوناگون  حیس  قرار  گرفته  بود 

او  همان  بود  که  حال  قلبم  رسکش  شده  و  ی   قرار  م  
 !تپید 

او  خودش  بود  !همای   که  از  صدایم  تعریف  کرده  
ه  نگاهم  م  کرد  و  من  حاشایش   بود  ...همای   که  خی 

 !م  کردم  در  پستوهای  ذهنم 
 نتوانستم 

 
 ادامه پست چهل و چهار #

  رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 



نگاهم  را  باال  نکشم  و  نگاهش  نکنم  !نتوانستم  این  بار  
ناچ   ام  را  نگاه  نکنم  !نتوانستم  افسار  چشمانم  را  
م  که  از  اراده  ام  خارج  نشوند  !اما   ...محکم  بگی 

 ...!اما  باالخره  دیدمش 
  
 
نگاهمان  که  در  هم  گره  خ ورد،  من  طوفای   از  مردانک

 !را  در  چشمانش  دیدم 
چشمانش  گوی   آینه  ای  از  باطنش  را  به  نمایش  

 !گذاشته  بودند 
پرس  آغازال  بود  !پرس  مردی  که  به  ظالم  بودن  شهرت  
داشت  !پرس  همان  مرد  !پس  چرا  نم  خورد  از  همچو  

  پدری  این  چنی    پرسی؟ 
  کرده  بود  که  با  زور  پا  پیش  نگذاشته  بود  !که  

 
مردانک

ی  که  حال  روبه  رویش  است،   جار  نزده  بود  دخیر
دخیر  ارباب  ارسالن  است  و  دستش  را  گرفته  بود  !

شالش  را  بدستش  داده  بود  و  در  شن   او  را  به  آغوش  
 ...کشیده  بود 

شن   که  زین  پس  باید  نامش  را  رویای   در  شب  
 !بگذارم 

 ...نگاهم  را  دزدیدم  اما 
 ...ای  داد  و  فغان  از  دل  ...فریاد  و  امان  ا ز  دل 



 
 پست چهل و پنج #

 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #

تمام  مدیر  که  چای  ها  را  تعارف  م  کردم،  فقط  و  
فقط  یک  جفت  چشم  در  ذهنم  مداوم  نقش  م  

 !بست 
از  تعارف  کردن  چای   ها  که  فارغ  گشتم،  خودم  را  به  

نشده  بود   کنار  مادر  آیاتای  که  کیس  در  کنارش  جاگی 
رساندم  و  نشستم  .سین   را  به  کنارم  گذاشتم  اما  در  
لحظه  آخر  نگاهم  به  ان  دو  عدد  ورق  پول  افتاد  که  

 .او  گذاشته  بود 
شاید  نباید  او  را   "او   "خطاب  م  کردم  اما  حنر  نم  
توانستم  در  یادم  هم  او  را  به  اسم  کوچکش  خطاب  

  بعد  از  دیدنش 
 
 !کنم  دقیقا

وع  شده  بود  اما  جوسنگین   هم  بر   صحبت  ها  رسر
فضای  موجود  حاکم  بو د  !گوی   همه  به  سخنر  با  

 !یکدیگر  سخن  م  گفتند 
گلویم  خشک  مانده  بود  و  کف  دست  هایم  عرق  

کرده  بود  .بقدری  رسم  را  به  زیر  گرفته  بودم  که  چانه  



ام  به  گردنم  گوی   سنجاق  شده  بود  .سنگین   نگاه  ها  
را  به  خوی   به  روی  خودم  احساس  م  کردم  و  این  

 .بیشیر  مرا  معذب  م  کرد 
بقدری  با  افک ارم  در  جدال  بودم  که  نم  توانستم  

تمرکزی  بر  صحبت  های  آن  ها  داشته  باشم  .اما  برایم  
جالب  بود  که  پرسآغازال  من  را  به  اسم  کوچک  خودم  

به  نام  خواند  و  تشکر  کرد  .در  حال  که  این  چنی    
جساریر  در  مقابل  هر  دو  خانوداه  ان  هم  با  وجود  
رسم  و  رسومات  سخت  ایل  ها  نوع  تابوشکن   م  
آم د  !اما  او  با  همان  کارکوچک  ثابت  کرده  بود  که  
حتم  مطیع  اخالقیات  خاص  خودش  است  !نم  

 !دانم  شاید  هم  این  چنی    نبود 
صدای  زن  های  ناآشنای   را  م  شنیدم  که  با  زن  عمویم  

و  زن  اول  ارباب  ارسالن  در  حال  صحبت  بودند  و  
  .هرازگاه  هم  اسم  من  میان  کالم  هایشان  بود 

ه  شدن  به  رنگ  هایش   بقدری  با   پارچه  دامنم  و  خی 
خودم  را  رسگرم  کرده  بودم  که  نم  دانم  چه  زمای   

صدای  دست  زدن  های  آرامشان  را  شنیدم  !یعن   تمام  
 شد؟ 



ابروهایم  از  حاصل  فکرم  در  هم  تنیدند  و  من  گوی   
  .کیس  بر  دلم  چنگ  م  زد  و  رخت  م  شست 

کوبش  قلبم  به  اوج  خودش  رسید  وقنر  که  صدای   
مخت  را  شن یدم  که  با  حالنر  دستوری  گفت 

ُ
 :ز

آ  سید  قربان  االن  براشون  خطبه  عقد  رو  م  خونه  ! –
وع  م  شه  !من  خوش  ندارم   از  فردا  هم  مراسمات  رسر

عروسم  زیاد  از  شوهرش  جدابمونه  !تو  این  دوروز  
جشن  و  پایکوی   تمام  م  شه  و  عروسم  تو  خونه  

خودشه  !ما  جهاز  هم  نم  خوایم  !خونه  حاض   و  
  !آمادست 

آغا زال  حرف  م  زد  و  من  تمثال  کیس  را  داشتم  که  در  
  اسی   شده  باشد  !از  ترس  م  

کوهستای   رسد  و  یچ 
لرزیدم  !طوری  دستوری  سخن  م  گفت  که  مطمی    
بودم  همه  همانند  من  نفس  هایشان  در  سینه  شان  
حبس  شده  بود  !اما  ارباب  ارسالن  هم  گلوی   صاف  

  اش  گفت 
 
 :کرد  و  با  همان  صالبت  همیشک

دخیر  م ن  با  وسایل  که  از  شهر  م  خریم  راه   –
م  رو  بدون  وسایلش  راه   خونش  م  شه  !من  دخیر

 !خونه  شوهر  نم  کنم 



گوی   میان  این  دو  مرد  تازه  دوئل  آغاز  شده  بود  !چون  
  که  در  لفافه  زد  باعث  سکوت  ارباب  

 
آغازال  با  حرق

  !ارسالن  شد  !اما  در  چرایش  مانده  بودم 
هامون  رو  حاض   و  آماده  م  کنیم   – ماهم  جهاز  دخیر
هامون  رو  بدون  جهاز  راه  نم   ارسالن  !ما  هم  دخیر

کنیم  جای  غریب  !اما  وسایل  ماشگانا  رو  خودم  آماده  
کردم  !اولی    عروسمه  !اولی    عروس  ها  برای  من  نور  
ت   چشمن  ارسالن  !پاره  تی    ارسالن  !تمام  آبرو  و  غی 

  
 
رو  برای  عروس  اول  گرو  م  ذاریم  ارسالن  !مخصوصا

 !اگر  عزی زکرده  هم  باشن  ارسالن 
نم  توانستم  درک  از  حرف  هایشان  داشته  باشم  !

فکرهای  گوناگون  در  رسم  هجوم  آورده  بودند  و  من  
خودم  را  برای  فهمیدنشان  از  هر  زمان  دیگری  عاجزتر  
و  درمانده  تر  م  دیدم  !نم  دانستم  چرا  باید  آغازال  و  
ارباب  ارسالن  بدین  گونه  با  کینه  و  غضب  با  یکدیگر  

 !سخ ن  بگویند؟ 
صدای  پچ  پچ  کردن  های  زنان  بلند  شد  و  من  گوشم  

  ای  که  در  هنگام  پرواز  تی    بود  کردم  تا  
ر
را  همانند  قرق

  را  بشنوم  اما  فقط  صدای  زن  اول  ارباب  
 
بتوانم  حرق

ارسالن  را  توانستم  تشخیص  دهم  که  مجدد  از  تقاص  



پس  دادن  ارباب  ارسالن  حرف  م  زد  !دلم  م  
خواست  این  جمع  نبود  و  من  جرأتش  را  داشتم  و  

مقابل  او  و  یا  ارباب  ارسالن  م  نشستم  و  م  پرسیدم  
  از  کدام  تقاص  حرف  م  زنید؟ 

ی  بوده  که  من  باید  تقاص  ارباب  ارسالن   چه  چی  
باشم؟  چرا  آغازال  باید  خودش  برایم  وسایل  تهیه  

 کرده  باشد؟ 
بقدری  کالفه  شده  بودم  که  دلم  فریاد  زدن  م  

خواست  تا  خودم  را  خالص  کنم  از  حجم  تفکرایر  که  
در  حال  آزارم  بودند  !اما  نه  تنها  نم  توانستم  بفهمم  
چه  خی   است؛  بلکه  آغازال  به  همان  آسید  قربای   که  

بعنوان  عاقد  آورده  بود،  دستور  داد  تا  عقد  را  
 !بخواند 

ی  از  به  شهر  رفیر   و  چه  م  دانم  آزمایش   در  ایل  خی 
های   که  م  گفتند  نبود  .اینجا  کیس  به  ان  مسائل  

بهای  چندای   نم  داد  .اما  برایم  جالب  بود  وقنر  دو  
پرس  آغازال  هر  دو  شهری  بودند  چطور  ساده  از  کنار  

 این  امر  گذشتند  و  یا  او  ممانعنر  نداشت؟ 
نم  دانم  دو  زی   که  به  سمتم  آمدند  قرار  بود  آن  ها  

و  یا  من  چه  نسبنر  با  آن  ها  داشته  باشم  اما  حنر  



لباس  های   هم  که  به  تن  داش تند  همانند  شهری  ها  
 .بود 

با  کمک  آن  ها  از  جایم  بلند  شدم  .با  راهنمای   شان  
  به  گوشه  ای  از  سیاه  چادر  رفتم  .حنر  نم  

 
تقریبا

م  . توانستم  به  اندازه  چند  سانت  رسم  را  هم  باال  بگی 
به  سخنر  نفس  م  کشیدم  و  بغض   سخت  گلویم  را  
د  و  حال  و  هوای  ابرهای  بهاری  را  داشتم  که   م  فرسر

 دلش ان 
 

 ادامه پست چهل و پنج #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 

باریدن  م  خواست  !روی  دو  زانویم  نشستم  و  
دم  .اشک  هایم  سدی  را   انگشت  هایم  را  مدام  م  فرسر

  .در  پشت  پلک  هایم  ایجاد  کرده  بودند 
نم  دانم  چرا  اما  هراس  داشتم  !واهمه  داشتم  !از  این  
که  دیگر  قرار  نبود  از  دوروز  بعد  در  ایل  باشم  !همی    
فکرها  متحد  شده  بودند  و  باعث  ارتعاش  بدنم  شده  



  
 
وع  ماجرای  اتفاقات  زندک بودند  !اما  این  ها  فقط  رسر
ام  بودند  !وقنر  او  هم  آمد  و  در  کنارم  با  فاصله  ای  
 .کم  جای  گی   شد،  بیشیر  و  بیشیر  بر  خودم  لرزیدم 

زیر  چشم  دیدم  که  روی  دو  زانویش  نشسته  و  
دست  های  پهن  و  بزر گ  مردانه  اش  را  به  روی  

پاهایش  گذاشته  .چقدر  در  نظرم  آرام  و  خونرسد  م  
  برعکس  من 

 
 !آمد  !دقیقا

  بر  
 
کم  کم  زن  ها  اطرافمان  را  گرفتند  و  هرکیس  حرق

وع  به  خواندن   زبان  م  آورد  .اما  وقنر  آ  سید  قربان  رسر
  ساکت  ماندند  و  من  فقط  

 
خطبه  عقد  کرد،  همک

صدای  نفس  های  منقطع  و  از  هم  گسس ته  خودم  را  
به  وضوح  م  شنیدم  و  اشک  هایم  که  قطره  قطره  

  .روی  دست  هایم  م  چکیدند 
هیبت  اوی   که  در  کنارم  نشسته  بود،  به  رویم  سایه  

انداخته  بود  .بقدری  که  خودم  را  در  کنار  او  بسان  
 !طفل  مفلوک  م  دیدم 

 
 پست چهل و شش #

 رویای  در شب #
  مهی   عبدی #



 
آیه  های  قران  خوانده  م  شد  و  من  به  این  فکر  م  

کردم  که  باالخره  تسلیم  ازدواج  شدم  .من   که  گمان  
م  کردم  م  توانم  ارباب  ارسالن  را  توجیه  کنم  که  م  

م  اما     خودم  تصمیم  بگی 
 
توانم  خودم  برای  زندک

تقدیر  به  گونه  ای  برایم  رقم  خورد  که  حال  در  
  باید  عروس  شوم؛  آن  هم  عروس  ایل  

 
چهارده  سالگ

  .که  شناخنر  از  آن  ها  نداشتم 
اما  آیه  های  قرای   که  خوانده  م  شد  برایم  حکم  
  ام  

 
ی  را  داشتند  که  در  حال  تغیی   زندک رستاخی  

  ام  را  به  سمت  و  سوی   دیگر  
 
بودند  و  مسی   زندک

سوق  م  دادند؛  اما  گوی   آرزوهایم  امتدادی  شده  
بودند  که  هرچه  دست  دراز  م  کردم،  راهش  گنگ  

دی  که  
ّ
بود،  خفه  های   هوای   بود  و  ارتماس  های   معد

نفس  هایم  را  م  ترساند  در  تاریک  و  از  تمام   این  ها  باز  
 ...هم  دور  و  دورتر  م  شد 

با  هر  آیه  ای  که  خوانده  م  شد؛  جانم  به  لب  م  
رسید  و  چشمان   رصدگرم  اما  به  هر  نقطه  ای  میخش  

را  م  کوبید  .نشای   از  آیسان  ننه  نبود  و  چه  م  شد  
ی   

اگر  من  هم  او  را  ح ال  و  کنون  داشتم  تا  اثر   هی 



خلقت  خداوند  را  ببینم؟  خلقنر  که  اسمش  مادر  بود  
 .و  وجودش  مرحم   دل   زخم  ام 

نم  دانم  چه  شد  اما  غوغا  و  شوری  برپاخواست  .
جواب  بله  را  م  خواستند  و  من  زبانم  ناکام  مانده  بود  

 !از  گفتنش 
زی   خودش  را  به  مقابلم  رساند؛  جعبه  ای  کوچک  در  
دستش  بو د  .جعبه  ای  کاغذی  با  شکل  و  شمایل  زیبا  

ی  داشت  که  در  وجودش  به  نهان   که  نشان  از  انگشیر
نشسته  بود  .جعبه  را  باز  کرد  و  انگشیر  را  درآورد؛  اما  
انگشیر  را  به  دست  او  داد  .اوی   که  انگشیر  را  میان  دو  

 .انگشت  اشاره  و  شصتش  گرفته  بود 
م  دست  راستت  رو  بده  سارمان  انگشیر  رو   – دخیر
بندازه  تو  انگشتت؛  این  انگشیر  نشونته،  مبارکت  

 .باشه 
چگونه  م  خواستم  دستم  را  دراز  کنم؟  توانش  از  من  

خارج  بود  و  من  در  انجام  دادنش  عاجز  !فقط  
دم  و  سع  م  کردم  نفس  های    انگشت  هایم  را  م  فرسر
از  هم  گسیخته  ام  را  منظم  کنم،  اما  تپش  قلبم  امانم  

را  بریده  بود  .خواستم  بزاق  ج مع  شده  در  دهانم  را  
قورت  دهم  که  با  صدای  آرام  او  که  به  لهجه  فارس  



حرفش  را  ادا  کرد،  آب  دهانم  در  گلویم  ماند  و  من  
  را  تجربه  کردم 

 
 !حس  خفک

 .دستت  و  بده  به  من  –
نتوانستم  تحمل  کنم  و  به  رسفه  افتادم  .حتم  نداشتم  

صورتم  گلگون  شده؛  با  هر  مشقنر  بود  توانستم  بر  
رسفه  هایم  غلب ه  کنم  که  دسنر  مردانه  به  آرام  دستم  

را  گرفت  و  به  آتش  کشید  !در  کرسی  از  ثانیه  
ی  بود  که  با  دست  سوزان  او  در  انگشت  دومم   انگشیر

جایش  را  خوش  کرد  .دستش  را  پس  کشید  و  صدای  
ید  قربای   که   دست  زدن  ها  آمد  و  بعد  از  آن  آ  س 
وع  به  خواندن  خطبه  عقد  کرد  .نگاهم   مجدد  رسر

ی  را  م  دید  که  نصف   یک  بند   انگشت  دومم   انگشیر
ی  با  مدل  تاج  شکل  که   را  اشغال  کرده  بود  .انگشیر

نگی    های  کوچک  روی  آن  خودنمای   م  کرد  .زیبا  بود  
اما  نه  برای  من   که  از  ازدواج  هراس  داشتم  !زیبا  بود  

ی  که  آرزویش  را  داشت  !نه  من   که   اما  برای  دخیر
 !تقاص  پدرم  شده  بودم 

پاهایم  از  ی   تح رک  چند  دقیقه  ایم  ی   حس  شده  
بودند  و  من  بدنبال  فرصنر  بودم  تا  آن  ها  را  در  حالت  
دراز  کش  قرار  دهم  تا  بلکه  از  اذینر  که  بر  من  وارد  م  



کردند  بکاهم  .اما  م  دانم  که  به  این  زودی  ها  این  امر  
ممکن  است   .غی 

ّید  قربان  را  نم  شنوم  به  خودم   وقنر  دیگر  صدای  آ  س 
م  و   جرأت  م  دهم  و  ک م  رسم  را  روبه  باال  م  گی 

ی  را   نگاهم  به  زنای   م  افتد  که  گوی   از  من  طلب  چی  
دارند،  م  بینم  و  م  شنوم  که  همان  زی   که  انگشیر  را  

آورده  بود،  به  آرام  م  گوید  که  بله  را  بگویم  .نگاه  
هراسانم  را  که  م  بیند،  با  آرامش  چشمانش  را  باز  و  
  ام  

 
بسته  م  کند  و  لبخندی  م  زند  .دل  شوریده  ک

بان  قلبم  به  اوج  خودش  م  رسد   بیشیر  م  شود  و  ض 
و  صدای  کوبش  قلبم  گوش  هایم  را  آزار  م  دهند  .

نگاه  از  آن  زی   که  اشعه  های  مهربای   از  صورتش  
م  و  به  دامن  پرچینم  م  دهم  . ساطع  م  شود،  م  گی 
حال  چه  باید  م  گفتم؟  بله  ای  ی   هیچ  حرف  اضافه  

ای  م  گفتم  یا  م  بایسنر  از  کیس  هم  اجازه  م  
گرفتم؟  در  دوراه  ای  گی   کرده  بودم  که  کالفه  ام  

کرده  بود  .نم  دانم  چند  دقیقه  گذشت  که  با  صدای  
اخطارگونه  و  توبیخ  گرانه  ارباب  اردالن  در  جایم  تکان  

 .سخنر  خوردم 
 !ماشگانا  منتظر  توأن  –



نم  دانم  چرا  اما  چشمانم  برسعت  ابری  شدند  و  
د  .لب  هایم  تکان   بغض   چنگال  ها یش  را  بر  گلویم  فرسر

م  خوردند  اما  آوای   از  دهانم  خارج  نم  شد  .شاید  
ارباب  اردالن  پیش  خود  گمان  م  کرد  با  جواب  ندادنم  

  نم  
 
م  خواهم  این  مجلس  را  برهم  بریزم  اما  واقعا

توانستم  صدای   از  دهانم  خارج  کنم  .هربار  م  
ی  را  ببلعم  تا  بلکه  را ه  نفسم  باز   خواستم  هوای  بیشیر
شود  و  هم  خودم  را  و  هم  بقیه  را  از  رسر  جواب  دادن  

  .آسوده  کنم،  اما  نم  شد  و  من  نم  توانستم 
 :رس  آخر  هم  زن   اول   ارباب  ارسالن  گفت 

جوابش  رو  داد  سّید  !صداش  ضعیفه  نم  رسه  ! –
 !بله  رو  گفته 

وع  شد  اما  با  صدای  آ  سّید   همهمه  ای  ضعیف  رسر
  ساکت  شدند 

 
 !قربان  همک

با ید  بلندتربگه  !من  خودم  باید  بشنوم  !اگر  عروس   –
  !ناراص   باشه  وصلت  معصیت  داره  در  عرش  خدا 

حرف  کامل  از  دهان  آ  سّید  قربان  درنیامده  بود  که  
صدای  عصن   و  پرخاشگرانه  ارباب  اردالن  یه  هوا  

 !برخاست 
 



 ادامه پست چهل و شش #
  رویای  در شب #

  مهی   عبدی #
 
 

   !دخیر  تو  هم  جواب  رو  بگو  منتظر   _
عروس  راص 

 !توأن 
اشک  هایم  به  روی  گونه  هایم  چکیدند  اما  در  همان  

حال  دیدم  که  او  چگونه  دست  هایش  را  از  عصبانیت  
 !م  فشارد 

 !چه  آشوی   برپا  شد 
قلبم  بار  دیگر  شکست  و  شکسته  هایش  روحم  را  

  .خراش  دادند 
آغازال  و  خانواده  اش  هیچ  نم  گفتند  و  خانواده  

خودم،  خانواده  ای  ک ه  خونشان  در  رگ  های  من  هم  
 !جریان  داشت  بدنبال  خالص  شدن  از  من 

 !آن  از  زن  اول  ارباب  ارسالن  و  آن  هم  از  ارباب  اردالن 
آ  سّید  قربان  میانچ   گری  کرد  و  با  لحن   مهربان  من  را  

 .مخاطب  قرار  داد 
؟  – م  جوابت  رو  بگو  .راص   هسنر  دخیر



دیگر  تعلل  جایز  نبود  .هیچ  نم  خواستم  این  میان  
د عوای   هم  برپا  شود  .آشوی   که  اگر  آغاز  م  شد،  
ان  دامن  گی   م  شد   !خدا  م  دانست  آتشش  چه  می  

کف  دست  هایم  را  به  آرام  روی  دامنم  کشیدم  و  
م،  نفیس  تازه  کردم  و   سع  کردم  بغضم  را  نادیده  بگی 

 ...در  اخر 
 .بله  –

 
 پست چهل و هفت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 

آ  سّید  قربان  وقنر  جوابم  را  شنید،  مبارک  باشه  ای  
گفت  و  از  او  هم  سؤال  کرد  که  او  هم  بله  را  گفت  و  
بعد  از  آن  صدای  دست  زدن  های   که  به  آرام  فضای  

  .سنگی    سیاه  چادر  را  در  بر  گرفت 
آ  سّید  قربان  قد  کوتاه  داشت  و  کاله  نازک  و  سی    

اهن   سفید  با  خط   رنگ  بر  رسش  گذاشته  بود  .پی 
های   نازک  مشک  که  در  تاروپود  لباسش  نقش  خورده  



بود  با  جلیقه  ای  مشک  که  روی  آن  پوشیده  بود،  به  
همراه  شلواری  مشک  و  گشاد  که  به  پا  داشت،  مقابل  

ی  بزرگ  را  مقابلمان  گذاشت   .ما  نشست  .دفیر
 .این  جاهای   رو  که  م  گم  امضاء  کنید  –

من  حنر  نم  دانستم  مهریه  ام  چقدر  است  !حنر  نم  
ب  های م  را  چقدر  تعیی    کرده  بودند  و  حنر   دانم  شی 

خیل  از  قرار  مدارهایشان  را  هم  نم  دانستم،  فقط  
چای  ها  را  تعارف  کردم  و  زمای   هم  که  خطبه  عقد  

جاری  شد،  جوابم  را  گفتم  و  حال  هم  م  بایسنر  این  
  که  مقابلم  قرار  گرفته  بود  را  امضاء  م  

 
دفیر  بزرک

  کجای  این  وصلت  قرار  داشتم  ر ا  نم  
 
کردم  .دقیقا

 .دانم،  هر  چند  بعد  از  رفیر   مهمان  ها  م  فهمیدم 
آ  سّید  قربان  خودکار  به  سمتم  گرفت  و  هر  جای   را  

که  انگشتش  را  م  گذاشت  امضاء  م  زدم  .امضاء  ای  
که  بسان  خط  خظ  کردی   بیش  نبود  .هر  شکل  از  
آن  درم  آمد  اال  امضاء  یک  نوعروس  .وقنر  به  اتمام  
رسید  تا  زمان  امضاء  کردن  آ ن  دفیر  بزرگ  توسط  او،  

دفیر  کوچک  و  قرمز  رنگ  دیگری  را  هم  چندین  
 .امضاء  زدم 



وقنر  امضاء  کردن  هایمان  به  اتمام  رسید  آ  سّید  قربان  
رو  به  او  گفت  که  برای  گرفیر   شناسنامه  هایمان  و  
خانه  اش  بیاید  که  او   جل  مان  باید  به  شهر  و  دفیر س 

 :هم  در  جواب  آ  سّید  قربان  گفت 
 .م  ام  آ  سّید  –

یک  مجدد  از  جایش      تی 
آ  سّید  قربان  که  بعد  از  گفیر

بلند  شد  و  رفت،  او  هم  به  کنار  مابفر  مردان  رفت  و  
  
 
من   ماندم  که  زن  ها  دوره  ام  کردند  و  هر  کیس  حرق

بر  زبان  م  اورد  .سین   ای  را  به  کنار  خود  کشیدند  که  
رویش  را  با  شال  قرمز  و  بزرگ  پوشانده  بودند،  آن  را  

برداشتند  و  پا رچه  ای  سفید  را  از  داخل  سین   
دراوردند  .همان  زی   که  انگشیر  را  آورده  بود  به  من  

 :گفت 
پاشو  عروس  قشنگمون  .پاشو  این  پارچه  چادری  رو   –

یم  که  پس   ُ ی  یم  و  ب  بندازیم  رو  رست  اندازش  رو  بگی 
  .فردا  باید  بندازیمش  رست 

رسی  تکان  دادم  و  از  جایم  بلند  شدم  .پارچه  چادری  را  
که  حریر  بود  و  گل  های  ریزی  هم  داشت  را  روی  رسم  

انداخت  و  زی   دیگر  از  پایی    آن  را  اندازه  گرفت  و  با  
قیچ   ای  که  در  دست  داشت  آن  را  برسر  زد  .بعد  از  



ل  کشیدن  های  زنان  آمد  و  شکالت   آن  که  صدای  ک 
یک  های   که  با   های   که  روی  رسم  ریخته  شد  و  تی 
لهجه  ترک  م  گفتند  و  دایره  ای  که  یک  ا ز  زن  ها  

ب  زدن  روی  آن  کرد  .دایره  ای  که  حلقه   وع  به  ض  رسر
های  نازک  و  کوچک  دورتادور  آن  بود  و  عکس  نقاسر  

شده  نیمرچ   از  زی   روی  آن  خودنمای   م  کرد  .کم  
وع  به  خواندن  شعرهای   محل  کردند  . که  گذشت  رسر
له  قندی  بود  که  

َ
سین   دیگری  هم  بود  که  درون  آن  ک

با  ربای   قرمز  تزئینش  کرد ه  بودند  .مقابل  مردها  
گذاشتند  و  یک  از  ریش  سفیدها  با  چکیسر  کوچک  و  

آهن   ای  که  به  آن  هم  ربای   قرمز  زده  بودند،  با  
به  زدن  روی  آن  کرد  و  آن   وع  به  ض  شوچ   و  خنده  رسر
را  شکست  .اما  در  این  بی    شعرهای  زنان  باعث  خنده  

 .مردان  هم  شده  بود 
 اداخل  قی    اوزین  مکم  توتودی 

  *ن ن  دوداغلرین  بوکردی  یوتودی 
 

 یاشماع
 سوزلرین   دئمسدی  او 

 قونیم  قونیسر  اونون  اوزین  گورمسدی 
 قی    نئچه  گون  سونن  چوره  یمسدی 

 دخیر  نامزد  شده،  صورتش  را  محکم  م  گرفت 



 با  رورسی  مخصوص  خود  لبهایش  را  پنهان  م  کرد 
  نم  زد 

 
 سخنانش  را  قورت  م  داد  و  حرق

  همسایه  ها  صورتش  را  نم  دیدند  و 
 .دخ یر  از  خجالت  تا  چند  روز  آب  و  غذا  نم  خورد 
زنان  م  خواندند  و  من  به  این  فکر  م  کردم  که  از  

فردا  نم  توانم  خودم  را  آفتای   کنم  .مردها  و  زن  های  
ی  که  تازه  نامزد  و  یا  عروس   ایل  بد  م  دانستند  دخیر

شده  نباید  خودش  را  تا  چند  روز  به  مردها  نشان  
دهد  .باید  تا  جای   که  ممکن  ب ود  در  اتاق  م  ماندم  و  

  .از  پدرم  و  مابفر  مردها  روی  م  گرفتم 
زمای   که  برش  چادر  تمام  شد،  آن  را  از  رسم  برداشتند  

 .و  من  مجدد  روی  زمی    نشستم 
جندین  جعبه  کوچک  و  بزرگ  طال  هم  داخل  سین   
بود  که  همان  زن  یک  به  یک  آن  ها  را  باز  م  کرد  و  

نشان  م  داد  و  سپس  به  دست  هایم  م  اند اخت  .اول  
ی  بود  که  هرکدام  از  طرف  اقوام  بود  و   چند  انگشیر

  .به  انگشتانم  انداخت 
اما  من  حواسم  را  به  شعر  جدیدی  دادم  که  زنان  م  

 .خواندند  و  دایره  و  دست  م  زدند 
 



یاشماغ  :شال  که  تازه  عروسان  و  اکی   زنان  روستای   *
 .مقابل  دهانشان  م  بندند 

 
  پست چهل و هشت #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 

دی   اوغالن  گوین   اداخلیسی    ایستی 
ه  یر  قه  ینئیه  ردی   قی    قارداسر  غئی 
 کوره  کن   ائوه  او  یول  وئرمسدی 

 اوغالن  اوزین  اوتو  سووه  ووروردی 
 قی    ننه  س  اوغرونچ   یول  وئرردی 

 پرس  نامزدش  رو  م  خواست 
ت  برادر  دخیر  نم  ذاشت   اما  غی 
 داماد  رو  اون  خونه  راه  نم  داد 

 پ رس  خودش  رو  به  آب  و  آتیش  م  زد 
مادر  دخیر  دزدک  ترتیب  دیدن  دخیر  و  پرس  رو  م  

 .داد 
 



یر  شود  و  نه   اما  من  نه  برادری  داشتم  که  برایم  غی 
مادری  که  بخواهد  بطور  پنهای   باعث  مالقات  من  و  

  .نامزدم  شود  .تنهای  تنها  بودم 
گوی   به  آن  ها  هم  اشاره  شد  که  من  مادر  و  برادری  

ندارم  که  سع  کردند  با  خندیدن  و  دست  زدن  فضا  را  
عوض  کنند  و  شعری  دیگر  بخوانند  .آن  طور  که  

  زن  هایشان  حسای   
 
مشخص  بود  اقوام  او  مخصوصا

اهل  بزن  و  بکوب  و  شادی  بودند،  تعداد  زیادی  زن  و  
شان  هم   مرد  و  بچه  داخل  سیاه  چادر  بودند  که  بیشیر

ل   مربوط  به  آغازال  بودند  .زن  هایشان  مجدد  ک 
کش یدند  و  در  آن  بی    آن  زن  مهربان  هم  در  دست  

 .هایم  النگو  م  انداخت 
 
 

غماع  کوره  کنن   سققلرین   قی 
 تارقابالیی    حاماما  اپاردیالر 

 
 

 دوست  و  رفیق  آراالریندا  گولماع
 گوردوم  اونده  رفیق  لری   مئهرین  

  یاریولداشن   لوطفیی   
 قوم  و  خییسر

 ریش  داماد  را  زدند  در  مراسم  ریش  تراسر 
 با  دایر ه  و  بزن  و  برقص  به  حمام  بردنش 

 بی    دوست  و  رفیق  و  با  خنده 



 دیدم  اونجا  مهرومحبتشون  رو 
 .و  لطف  اقوام  و  خویشان  و  یاران  را 

  
 
من  او  را  دیده  بودم  .اما  همان  چندثانیه  نگاه  هم  کاق

بود  تا  چهره  اش  در  خاطرم  ثبت  شود  .چهره  ای  
مردانه،  ابروهای   پرپشت  و  بلند  .چشم  های   کشیده  
و  مش ک  .بین   ای  عقای   شکل  و  لب  های   متوسط  با  

ته  رییسر  که  صورتش  را  پوشانده  بود  اما  سیبیل  
هایش  کم  بیشیر  بود  .قدوقامتش  هم  که  همانند  
  برازنده  خودش  .سارمان  !یعن   

 
اسمش  بود  !دقیقا

  .قوی  هیکل  و  قدرتمند 
اما  برایم  جالب  بود  که  از  او  نم  ترسیدم  .اما  از  

مقوله  ازدواج  چرا  .و اهمه  داشتم  .در  همان  چندثانیه  
نگاه،  چشمانش  مهربای   را  فریاد  م  زدند  .شاید  همی    
خصلتش  بود  که  باعث  شده  بود  با  جوانمردی  اش  از  

آن  موقعیت  سوء  استفاده  نکند  وگرنه  که  االن  م  
  به  میان  م  آورد،  

 
بایسنر  اگر  از  آن  شب  و  روز  حرق

با  جنگ  و  دعوا  راه  خانه  شان  م  شدم  .اما  او  با  
بزرگ  مردی  اش  به  خواستگاری  ام  آمده  بود  .اما  نم  

دانم  چرا  وقنر  زن  ها  آن  شعر  را  خواندند  دوست  
نداشتم  او  ریش  هایش  را  بزند  !گرچه  رسم  بود  که  



ند  و   داماد  را  در  روز  عروس  با  دوستانش  به  حمام  بی 
بعد  از  آن  موها  و  صورتش  را  اصالح  کنند  و  بعد  

اتمام  کارشان  در  مقابلشان  ب عد  از  به  خانه  آمدنشان  
  بنوازند  .اما  عجیب  به  دلم  

 
عاشیقالر  *ساز  و  آهنک

خوش  نشسته  بود  همان  ته  رییسر  که  جذابیت  چهره  
 ...اش  را  بیشیر  کرده  بود 

 
 

عاشیقالر  :گروه  سننر  که  با  دف  و  دایره  و  ی    *
 .آهنگ  م  نوازند 

 
 پست چهل و نه #

 رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 

اما  نم  دانستم  به  همان  اندازه  که  او  برایم  جذاب  
 آمده،  من  هم  به  چشمان  او  آمده  ام  یانه؟ 

روزی  برایش  مهم  م  شدم؟  به  مانند  آفتاب  بر  گندم  
،  به  مانند  رودی  جاری  در  دشنر  پر  از   زارطالی 



شقایق،  به  مانند  مهتاب  در  دل  تاریک  ...روزی  م  شد  
 که  برایش  مهم  باشم؟ 

شاید  دو  شب  دیگر  به  دستانش  نوا زش  م  شدم  و  از  
  
 
  هایم  خداحافظ   م  کردم  و  زندک

 
انک دنیای  دخیر

متاهل  ام  را  آغاز  م  کردم  همانند  بسیاری  از  
ها،  شاید  هم  همان  شب  تمام  آسمان  نغمه  ای   دخیر
از  عشق  م  رساییدند  و  مهر  هر  دویمان  به  دل  های  
یکدیگر  ُمهر  و  موم  م  شد،  شاید  من  به  مانند  پیله  
ابریشم  پروانه  شدن  خودم  را  غزل  م  گفتم  و  شاید  

باز  هم  برایش  مهم  م  شدم  ...اما  حنر  از  آن  شب  هم  
 !هراس  دارم 

من  که  م  دانم  رسم  و  رسوماتمان  چقدر  سخت  
است  اما  کاش  به  من  مهلت  م  داد  تا  حنر  این  ازدواج  

 .را  باور  م  کردم  و  از  شوک  آن  خارج  م  شدم 
کاش  حنر  م  دانست  که  چقدر  برایم  مهم  است  ...
  
 
م هم  این  که  باعث  و  بای   نجات  من  شده  ...مردانک

  اش  به  دلم  نشسته  
 
اش  را  ثابت  کرده  و  همی    مردانک
 .و  او  را  در  نظرم  پررنگ  جلوه  داده 

اما  وقنر  فکرش  را  م  کنم  که  او  در  شهر  تحصیل  
کرده  و  رسووضعش  با  من  متفاوت  است،  برایم  سؤال  



ی  از  ایل  و  روستا   م  شد  که  چطور  قبول  کرده  دخیر
د؟  من   که  حنر  پوششم  هم  متفاوت  بود   .بگی 

بقدری  درگی   افکارم  بودم  که  حنر  نم  دانم  مهمای   
امشب  را  چگونه  به  پایان  رساندم  !من   که  بعد  از  

انداخیر   طالها  و  شکالت  ریخیر   به  رسم  و  خوردن  
چای  و  میوه  و  قرار  گذاشیر   برای  فردا،  سیاه  چادر  را  

 ...ترک  کردند  و  من  خودم  را  به  اتاق  ر ساندم 
وای  ماشگانا  بگی   بخواب  فردا  صبح  زود  باید  بلند   –

سر  ها  !ه  تکون  م  خوری  تو  جات  چرا؟  حداقل  دو  
 .ساعت  بخواب 

مگر  م  توانستم  بخوابم؟  دو  ساعت  خواب  که  
 !رویای   بود  برای  خودش 

 !خوابم  نم  آد  –
 .با  پایش  محکم  به  پایم  کوبید 

فردا  صبح  زود  باید  بری  حموم  .بعدشم  که  م  آن   –
صورتت  رو  اصالح  کی    .بعدشم  که  واست  لباس  م  

یارن  و  هزارویک  برنامه  دیگه  و  شبشم  که  حنا  ...غش  
 !م  کن   از  ی   خوای   اون  وسط  ها 

ساق  دستم  را  به  روی  پیشای   ام  گذاشتم  و  عمیق  به  
  که  در  تاریک  محض   فرورفته  بود  چشم  

ر
اتاق



چرخاندم  .با  حرکت  دستم  النگوهای   که  به  دستم  
 :انداخته  بودند  صدا  دادند  که  آیاتای  با  خنده  گفت 
ینگم  راه  م  ندازه  تو  این   – ینگ  جی  ها  !ببی    چه  جی 

 !دوروزی  که  اینجاست 
گونل  پایی    تشکم  جای  خودش  را  پهن  کرده  بود  

طوری  که  کم  پاهایمان  بهم  برخورد  م  کرد  و  آیاتای  
  .هم  کنار  گونل  جای  خوابش  را  پهن  کرده  بود 

آیاتای  بعد  از  گفیر   حرفش  خندید  که  من  هم  نیمچه  
 .لبخندی  زدم 

 خب  چ   کار  کنم؟  دستم  و  دیگه  تکون  ندم؟  –
در  همان  تاریک  دیدم  که  گونل  نیم  خی    شد  و  سایه  

 .هیکلش  به  روی  دیوار  سایه  انداخت 
چرا  تکون  بده  ول  کوفتت  نشه  .اول  بسم  للا  این   – 

همه  طال  آویزونت  کردن  .حاال  ببی    روز  عروسیت  
چ قدر  پول  و  طال  کادو  م  دن  .هر  چقدر  ازدواجت  

هول  هولگ  شد  اما  شانس  داری  .حاال  ببی    شوهرت  
چ   از  آب  در  م  آد  خدای   !همیشه  م  گن  ها  اوی   که  

ش  م  آد  راست  م  گفیر   !ول   ش  گی  ی   خیال  بهیر
حاال  من  و  آیاتای  رو  ببی    !اگه  یه  ننه  دوست  و  بدرد  

مون  نیفتاد  من  اسمم  رو  عوض  م  کنم   !نخور  گی 



 
 پست پنجاه #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
تک  خنده  ای  م  زنم  و  رسی  تکان  م  دهم  .من  هم  

همچو  گونل  در  جایم  نیم  خی    م  شوم  .م  دانم  که  
 .خواب  بر  چشمانم  حرام  شده 

؟  –  من  خوابم  نم  آمد  حاال  چرا  شما  نم  خوابی  
آیاتای  هم  در  جایش  نیم  خی    شد  و  دستش  را  به  

 .رسش  ر ساند 
 .برای  این  که  آخرین  شبای    که  تو  پیش  من  و  گونل  –
  که  انگاری   –

 
آخرین  شب  هست  اما  یجوری  م  ک

آخرین  شب   زندگیم   !م  آم  اینجا  !هیچ   نم  تونه  من  
 .و  از  اینجا  دور  کنه 

گونل  خودش  را  چهار  دست  و  پا  به  من  رساند  .
پاهایم  را  کم  با  همان  ژستش  لگد  کرد  که  آچ   گفتم  
و  گو ی   برایش  مهم  نبود  که  همان  شکل  خودش  را  به  

 .من  رساند  و  کنار  من  زیر  پتو  جا  کرد 



اون  رو  ولش  کن  بلد  نیست  حرف  زدنش  رو  ...من   –
و  کشت  تا  امشب  تو  اون  سیاه  چادر  مهموی   تموم  

سیم  .خوابمون   بشه  و  تو  بیای  اینجا  تا  ازت  سؤال  بی 
هم  نم  آد  .ول  ماشگانا  خودمونیم  من  که  م  گم  

آغ ازال  چون  با  این  شهری  ها  زیاد  نشست  و  برخاست  
کرده  االن  برات  وسایل  قشنگ  خریده  مثال  از  این  

تخت  ها  که  روش  م  خوابن  !فکر  کن  دو  شب  دیگه  
باید  رو  تخت  بغل  یه  مرد  بخوای   که  پرس  آغازال   !

 !ووی  خوف  برم  داشت  ها 
محکم  بر  رسش  م  کوبم  که  در  میان  خندیدن  هایش  
دسنر  هم  به  روی  رس ش  م  کشد  .آیاتای  هم  خودش  
 .را  به  ما  م  رساند  و  در  طرف  دیگرم  زیر  پتو  م  خزد 
ول  م  گم  ماشگانا  از  این  آغازال  بعید  نیست  بگه   –
من  زودی  نوه  م  خوام  ها  !نه  که  پرس   اولش   زودم  

نوه  م  خواد  !وای  وای  فکر  کن  بگه  من  نوه  پرس  م  
م  وای 

َ
د
َ
 !خوام  چ   م  شه  !وای  ننم  د

از  حرف  آ یاتای  دلشوره  ای  به  جانم  رخنه  کرد  .نکند  
  همانطور  که  گفته  بود  شود؟ 

 
 واقعا

ه  ...اومدین  ترس  بندازین  به  جونم  که  چ   بشه   – ا 
 .آخه؟  نصف   شن  



گونل  دستش  را  به  دور  شانه  ام  انداخت  و  آیاتای  هم  
به  دور  کمرم  .هر  کدام  رسشان  را  به  روی  یک  شانه  ام  
ه   گذاشتند  .در  حال  که  هر  سه  مان  به  پنجره  ای  خی 
شده  بودیم  که  آسمان   شب   تاریک   پر  ستاره  را  درون  

 .قاب  خود  جای  داده  بود 
این  ترس  نداره  که  آخه  !م  شین   با  هووهات  گیس   –

و  گیس  کیسر  م  کن   !مگه  ارباب  ارسالن  خودمون  
زان؟   بخاطر  پرس  دوتازن  دیگه  نگرفت  که  پرس  ب 
نشد  ...غصه  نداره  که  !تازشم  پیش  این  شوه ر  
 .شهریت  عشوه  بیا  بذار  تو  رو  بکنه  سوگلیش 

حاال  اینا  به  کنار  آیاتای  هم  راست  م  گه  ول  فکر   –
کن  بخواد  از  این  پرسا  باشه  که  زنشون  رو  م  برن  

  تو  خواب  من  که  این  جور  
َ
د
َ
خرید  و  گردش  ...وای  د

ا  نم  آد   ...چی  
نتوانستم  بیش  از  آن  خنده  ام  را  پشت  لبان  بسته  ام  
نگه  دارم،  معل وم  نبود  از  آینده  من  حرف  م  زدند  یا  

از  آینده  ای  که  خودشان  دلخواهشان  بود  
  !شوهرانشان  با  آن  ها  چنی    رفتاری  داشته  باشند 

هر  چند  این  اتفاق  در  ایل  به  سخنر  م  افتاد  و  مرد  و  
  م  شدند  

 
زن  هر  دویشان  بشدت  مشغول  کار  و  زندک



و  مجال  برای  این  کارها  نداشتند  و  گردش  شان  همان  
  کوچ  نشین  

 
من  بود  و  زندک

َ
 .کوه  و  ک

بعد  از  این  که  خنده  ام  به  اتمام  رسید  و  آه  پر  حرست  
 :آن  دو  به  گوش  هایم  مهمان  شد؛  به  آن  ها  گفتم 
شماها  که  این  جور  درس  ها  رو  بلدین  واسه   –
 ...خودتون  نگه  دارین  .نم  خواد  به  من  بگی   

 .گونل  دراز  کشید 
  جلوتری  امتحان  کن . بعد  یه  روزی  که   –

ا
حاال  تو  فعل

دیدمت  ازت  م  پرسم  حرفامون  درست  بوده  یا  نه  که  
ما  هم  امتحان  م  کنیم  .هرچند  از  این  شانسا  نداریم  

مون  بیاد   .شوهر  شهری  گی 
نور  کم  از  ماه  به  داخل  اتاق  خودش  را  دزدانه  

رسانده  بود  و  جزء  سایه  ای  از  وسایل  که  به  روی  
دیوار  خودنمای   م  کردند؛  چی    دیگری  مش خص  

نبود  .اما  با  این  حال  نه  خواب  به  چشمان  من  م  آمد  
 ...و  نه  آیاتای  و  گونل 

 
 پست پنجاه و یک #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #



 
 

من  و  آیاتای  هم  دراز  کشیدیم  و  پتو  را  تا  روی  سینه  
 .هایمان  باال  کشیدیم 

م  گم  ول  خداکنه  آداالن  این  دو  روز  هم  پیداش   –
 .نشه  !تا  همه  چی    تموم  بش ه  بره 

با  حرف  آیاتای  رعشه  ای  تمام  جانم  را  در  بر  گرفت  .
اما  کلمات   ترس  و  واهمه  برایم  فقط  ُمشنر  کلمات  

  !بودند  و  در  اقتضای  زمان  و  مکای   محدود 
این  فکر  مرا  آزار  م  داد  که  نکند  آداالن  بخواهد  

  این  میان  به  زبان  بیاورد  و  بخواهد  با  خدشه  
 
حرق

دار  کردن  آبروی  من،  این  وصل ت  را  برهم  بریزد  و  
  دعوای   میان  هر  دو  ایل  برپا  شود؟ 

این  که  آداالن  بخواهد  کینه  ای  را  که  از  کتک  
  
 
خوردنش  و  ناکام  ماندنش  از  او  را  به  دل  گرفته،  تالق

 !کند 
وای  !خدا  کنه  !اما  اگه  ...اگه  پیداش  بشه  همه  چی     –

م  ریزه  بهم  !م  ترسم  ...م  ترسم  بره  به  ارباب  
ارسالن  یا  از  ح رصش  به  کل  ایل  جار  بزنه  که  اون  
  بالی   رس  من  آورده  و  یا  چه  م  دونم  به  

ا
شب  مثل



دروغ  از  لباسای  من  بخواد  گی   بیاره  و  بگه  ایناها  
یاشماغش  یا  شال   گردنش  دست  من  مونده  !اون  

 !وقته  که  خون  راه  م  افته 
گونل  با  این  که  از  برادرش  حرف  به  میان  آورده  
     
بودیم؛  نه  احساس  ناراحنر  م  کرد  و  نه  در  ی

طرفداری  از  او  برآمد  .چون  م  دانست  آداالن  چه  
 !موجود  پس  فطریر  ست 

هوف  ...ان  قدر  ترس  به  دل   منم  راه  ندین  ...مادرم   –
و  ارباب  اردالن  اون  قدر  تو  جیبش  پول  پر  کردن  که  
حاال  حاالها  این  طرفا  پیداش  نم  شه  !مگه  این  که  

بخواد  تو  شهر  پوالش  و  به  زهرماری  و  قمار  خرج  
کنه  .هرچند  ارباب  اردالن  یک  رو  هم  فرستاده  ی   اش  
که  اونجا  بتونه  آداالن  رو  تعقیب  کنه  .نم  خواد  این  

 .همه  ترس  داشته  باشی   
  که  

 
انگشت  های  دستم  را  در  هم  گره  زدم  و  با  حرق
از  صحت  آن  چندان  مطمی    نبودم،  اما  به  زبان  

 .آوردم 
  باشه  گونل  !وگرنه  من   –

 
خداکنه  این  طور  که  م  ک

یک  که  خودم  رو  مرده  م  دونم  !وای  فکرش  هم  
 !وحشتناکه 



با  این  که  سارمان  این  ماجرا  را  م  دانست  اما  حنر  این  
  بخواهد  ان  جریان  را  چماق  کند  و  بر  رسم  

 
که  بعدا

بکوبد  و  یا  حربه  ای  برای  اینکه  از  من  سواستفاده  
  
ا
کند  هم  خودش  مسئله  ای  بود  !با  این  که  من  کامل

 !ی   گن اه  بودم 
یم  بخوابیم  تو  رو  خدا  !فردا   – ولش  کنید  بگی 

کارامون  تا  پس  فردا  هزارتاس  .همش  باید  خم  و  
راست  بشیم  .ماشگانا  هم  که  باید  بره  حموم  و  وای  

 !خدا  اصالح  صورتشم  هست 
با  این  که  دردش  را  تجربه  نکرده  بودم  اما  حنر  تصور  

نده  شدن  موهای  صورتم  هم  دردناک  م  آمد 
َ
  !ک

باالخره  حرف  هایمان  به  انتها  رسید  و  من  چشمانم  را  
بستم  .هر  چند  که  م  دانستم  تا  چند  ساعت  دیگر  

باید  از  خواب  بیدار  شوم  و  خودم  را  برای  روز  
 !حنابندان  آماده  کنم 

اما  با  وجود  گونل  و  آیاتای   که  در  کنارم  دراز  کشیده  
بودند  نتوانستم  تکای   بخورم  و  آن  قدر  در  معذورات  

 !ماندم  که  باال خره  خوابم  برد 
 

*** 



 
جون  زیر  چشمت  رو  بکش  بذار  نخ  پوستت   – دخیر

رو  نکنه  !پوستت  انقدر  نازکه  که  ه  نخ  گی   م  کنه  !
؟   مگه  نون  نخوردی  انقدر  ال  جوی 

یک  ساعنر  م  شد  که  از  حمام  آمده  بودم  و  موهایم  
هنوز  هم  کم  مرطوب  مانده  بودند  و  با  وجود  لقمه  

کره  و  عسل  چپاندن  گونل  و  آیا تای  در  دهانم  اما  
س  این  دو  روز  به  کل  باعث  رخوت  و  سسنر  ام   اسیر
شده  بود  .حنر  در  مقابل  زنان  ایل  که  برای  دیدنم  و  

نقل  و  شکالت  پاشیدن  بعد  از  حمام  آمده  بودند  حال  
چندای   نداشتم  تا  روی  دو  پای  خودم  بایستم  !من   

  دو  ساعت  تمام  در  حمام  صحرای   که  
 
که  دقیقا

داشتیم  و  با  کمک  آ یاتای  و  گونل  به  استحمام  
پرداخته  بودم  و  به  فاصله  هر  یک  رب  ع  منتظر  م  

ماندم  تا  آب  را  روی  اجاق  چوی   گرم  کنند  تا  بتوانم  
کامل  حمامم  را  انجام  دهم  !آیاتای  آب  گرم  م  کرد  و  
گونل  که  به  همراهم  داخل  حمام  آمده  بود  با  خنده  و  

شوچ   آب  را  یا  گرم  گرم  به  رویم  خال  م  کردند  یا  
رسد  رسد  !با  هرچه  سخنر  بود  حمام  به  انتها  رسیده  
بود  و  من  بعد  از  پوشیدن  لباس  هایم  زن  ها  با  دایره  



زدن  و  شعر  خوای   از  من  استقبال  کرده  بودند  و  حال  
هم  که  در  اتاق  کاهگل  زی   که  صورتم  را  بند  م  

انداخت  و  همان  خانم  مهربان  دیشب  با  دو  زن  دیگر  
 .حضور  داشتند 

اما  درد  نخ  ب ه  روی  صورتم  بقدری  بود  که  اشک  هایم  
حاصل  از  درد  روی  گونه  هایم  م  ریختند  و  من  صم   

بکم  فقط  منتظر  بودم  تا  به  اتمام  برسد  این  درد  
 !جانکاه 

م  دانستم  که  حال  مادر  سارمان  و  جمع  دیگر  از  زن  
های  اقوام  آن  ها  و  ما  به  انتظار  نشسته  اند  تا  لباس  
حنابندان  را  به  تنم  کنند  و  ماب فر  مراسمات  را  انجام  
دهند  اما  در  این   بی    آشفته  بازار  افکارم  به  این  م  

  از  دیشب  دیگر  سارمان  را  او  
 
اندیشیدم  که  من  دقیقا

خطاب  نم  کنم  و  گوی   پذیرفته  بودم  که  حال  او  
ع  من  است   !شوهر  رسم  و  رسر

 
 پست پنجاه و دو #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 



 
 
 
 

اصالح  صورتم  که  به  انت ها  رسید،  من  توانستم  نفس  
محبوس  شده  ام  را  رها  کنم  .اما  جمع  همان  چند  زن  

بقدری  شاد  بود  که  در  میان  خندیدن  ها  و  شادی  
هایشان  من  از  درد،  هم  لبخند  م  زدم  و  هم  اشک  
های  چشم  هایم  را  پس  م  زدم  و  هم  درد  وارد   بر  

  .صورتم  را  تحمل  م  کردم 
ان  تغیی   کرده  اما  دل  در   نم  دانستم  قیافه  ام  چه  می  

دلم  هم  نبود  تا  خودم  را  ببینم  !زی   که  صورتم  را  
اصالح  کرده  بود  پارچه  ای  کوچک  و  سفید  را  روی  

 :صورتم  انداخت  و  رو  به  زن  های  دیگر  گفت 
خدا  مبارک  کنه  .انعام  من  و  بدین  تا  پارچه  رو  از   –

صورت  عروس  بردارم  .به  مادرشوهرش  هم  بگی    
 .بیاد 

گوشه  لبم  را  گزیدم  .د یشب  نتوانستم  مادر  سارمان  را  
ببینم  و  بشناسم  بقدری  که  رسم  را  پایی    گرفته  بودم  

اما  حال  که  قرار  بود  او  بیاید  و  پارچه  را  از  روی  



صورتم  بردارد  و  انعام  بدهد،  در  دلم  غوغای   برپاشده  
  .بود 

 .اما  تمام  این  ها  به  کنار 
چگونه  م  خواستم  با  سارمان  چشم  در  چشم  شوم؟  
من   که  فردا شب  در  خانه  اش  بودم  و  قرار  است  تنها  

 !باشیم 
در  اتاق  باز  شد  و  بعد  از  صدا  زدن  مادر  سارمان،  او  

یک  با  شادمای   گفت  .کم  بعد   داخل  اتاق  آمد  .تی 
  .سایه  اش  را  باالی  رسم  احساس  کردم 

پارچه  ای  که  به  روی  صورتم  بود  را  برداشت  و  من  
چشم  در  چشم  زی   شدم  که  چشم  هایش  آیینه  ای  

از  قلب  مهربانش  بودند  !بقدری  که  مهربای   و  
صمیمیت  در  چشمانش  فریاد  م  زد  محو  آن  دو  گوی  

 !قهوه  ای  رنگ  مانده  بودم 
با  این  که  گذر  زمان  به  روی  صورتش  بخوی   نقاسر  

  !شده  بود  اما  هیچ  اثری  از  فرتویر  مفرط  نبود 
پارچه  را  به  روی  فرش  انداخت  و  هر  دو  طرف  

صورتم  را  بوسید  و  بعد  از  آن  پیشای   ام  را  .با  همان  
 :لهجه  غلیظ  ترک  گفت 



خدا  خوشبختت  کنه  دخیر  .خوشبخت  بیسر   –
ان   من  .خداحفظت  کنه  .مثال  پنجه   عروس   جی 

 !آفتای   .هزار  للا  اکی   .هزار  ماشاللا 
گلگون  شدن  گونه  هایم  را  حس  کردم  و  چشمانم  را  

  به  چهره  اش  
 
به  پایی    دوختم  .نم  توانستم  مستقیما

ه  بمانم    .بیش  ا ز  حد  خی 
ل   وع  به  زدن  دایره  و  ک  زنان  دیگر  هم  آمدند  و  رسر

کشیدن  کردند  .مادر  سارمان  وقنر  انعام  زن  آرایشگر  
را  داد  .بسته  ای  نقل  از  کیف   که  در  دستش  داشت  

  و  ریز  و  کوچک  را  با  
 
درآورد  و  آن  نقل  های  رنک

ل  کشیدن  به  رسم  آرام  آرام  پاشید    .هلهله  و  ک 
دیدم  که  آیاتای  و  گونل  داخل  اتاق  شده  اند  و  کم  با  
فاصله  از  زن  عمویم  و  زن  های  ارباب  ارسالن  ایستاده  

اند  و  دست  م  زنند  اما  غروی   که  در  آسمان  
چشمانشان  مهمان  شده  بود،  انکار  ناشدی   بود  .

 .لبخند  غمناک  زدم  و  نگاهم  را  گرفتم 
 :همان  زن  مهربان  دیشب  به  کنارم  آمد  و  گفت 

این  شال  سفید  رو  م  ندازم  رست  بمونه،  زشته  االن   –
مو  باز  جلوی  زن  های  سن  و  سال  دار  بموی   .االن  هم  



لباس  های   که  برات  آوردیم  و  نشون  م  دیم  و  شب  با  
ها  م  یایم   .طبق  حنا  و  بقیه  چی  

 .دست  شما  درد  نکنه  –
همان  طور  که  شال  را  روی  رسم  مرتب  م  کرد،  بار  

 :دیگر  گفت 
به  من  بگو  آبچ   .اسمم  ریحا ن   .خواهر  سارمانم  و   –

از  سارمان  کوچکیر  و  از  بقیه  خواهرهای  دیگم  
 .بزرگیر 

  نم  دانستم  چند  خواهر  و  برادر  
 
با  این  که  دقیقا

  م  کنند؛  اما  وقنر  
 
هستند  و  چگونه  و  چطور  زندک

عروس  خانه  شان  شدم  م  توانستم  به  جواب  همه  
سؤال  هایم  برسم  .شاید  هم  م  توانستم  بفهمم  علت  

 سکوت  ارباب  ارسالن  در  مقابل  آغازال  چیست؟ 
های  دیگر  را  هم  م  فهمیدم   !شاید  هم  خیل  چی  

اما  حال  فقط  باید  صی   م  کردم  تا  این  مراسمات  تمام  
 .شود 

 .چشم  آبچ   ریحان  –
 .آباریکال  عروس   سارمان  –

  که  زد  نسیم  مالیم  گوی   بر  مرتع  زار  وجودم  
 
با  حرق

حری   وع  به  وزیدن  کرد  !ساده  گفته  بود  اما  چ ه  س  رسر



در  نهان  این  جمله  بود  که  این  چنی    حالم  را  دگرگون  
کرد  را  نم  دانم  !اما  بشدت  بر  کویر   خشکسال   دلم  
اب  کرد  ! بارای   شد  و  رودهای  خشکیده  روحم  را  سی 

 "عروس   سارمان "
کارش  که  به  اتمام  رسید،  خودش  را  به  مجمع  لباس  

های   که  برایم  آورده  بودند  رساند  و  ابتدا  لباس  حنای م  
  را  دیدم  با  

 
ون  کشید  و  من  لباس  زرشک  رنک را  بی 

آستی    های   بلند  و  توری  و  پوشیده  با  نگی    کاری  ای  
زیبا  که  مطمی    بودم  در  ایلمان  این  اولی    لباس  ست  
که  این  گونه  زیبا  و  همانند  لباس  مجلیس  های  شهری  

 .هاست 
 

 پست پنجاه و سه #
  رویای  _در _شب #

 مهی   عبدی #
 
 
 
 
 



  به  
 
بعد  از  نشان  دادن  لباسم،  کفش  و  شال  تقریبا

 :همان  رنگ  را  هم  نشان  داد  و  گفت 
 .امشب  عروسمون  این  ها  رو  م  پوشه  –

چادر  سفیدی  نی    نشان  داد  که  همان  چادر  دیشب  
 .بود  که  دوخته  بودنش 

بقیه  وسایل  عروسمون  رو  شب  م  یاریم  .خدا   –
 .خوشبختشون  کنه 

کم  دیگر  ماندند  و  سپس  رفتند  .در  اتاق  م ن  ماندم  و  
وع  به  آرایش  کردن   همان  زی   که  آرایشگر  بود  و  رسر

  .صورتم  کرده  بود 
دستانش  را  تند  و  تند  روی  صورتم  حرکت  م  داد  و  

هرازگاه  یک  از  وسایل  های   که  آورده  بود  را  روی  
 .صورتم  م  زد 

ون  از  اتاق  م  آمد  و   صدای  گپ  و  گفت  مردها  در  بی 
زنای   که  در  حال  پخیر   غذا  داخل  دیگ  های  بزرگ  
روی  اجاق  چوی   شعله  ور  شده  بودند  .حنر  بوی  

سم  بیشیر  و   سوخیر   چوب  ها  نی    م  آمد  و  من  اسیر
،  و  من  را  به  این  حقیقت  م  رساند  که  تا  چند   بیشیر

ساعت  دیگر  سارمان  به  همراه  خانواده  اش  و  
  .مهمانانشان  م  آیند 



وع  به   در  این  بی    صدای  عاشیق  ها  هم  م  آمد  که  رسر
نواخیر   کر ده  بودند  و  مردهای   که  از  شادمای   

رسوصدا  م  کردند  و  مشخص  بود  که  در  حال  
 .رقصیدن  هستند 

ها  بود  و  من  قرار  بود   ون  از  این  اتاق  خیل  خی  بی 
 .عروس  این  مجلس  بزم  و  شادی  باشم 

 .خب  حاال  چشمات  رو  باز  کن  –
چشم  هایم  را  که  باز  کردم  احساس  کردم  بشدت  
سنگی    شده  و  من  بزور  م  توان م  آن  ها  را  باز  نگه  

دارم  .مجبور  شدم  چندباری  باز  و  بسته  شان  کنم  اما  
همی    ها  باعث  شد  تا  چشمانم  برسعت  به  اشک  

 .بنشینند 
وای  بذار  فوت  کنم  چشمات  رو  تا  خراب  نشده   –

  اهل  آرایش  کردن  نبودی  که  
ا
ارایشت  .معلومه  اصل

 .حاال  چشمات  داره  م  سوزه 
وع  به  فوت  کردن  در  چشم  هایم  کر د  که  کم  با   رسر
ی  را  احساس   خنک  شدنشان،  من  هم  سوزش  کمیر

  .کردم 
اما  این  زن  آرایشگر  شهری  گوی   نم  دانست  ما  

  وسایل  آرایش  
ا
ان  ایل  البت  بعض   هایمان  اصل دخیر



نداریم  که  بخواهیم  آرایش  کنیم  و  اگر  این  کار  را  
 .کنیم  بد  م  دانند 

خب  اینم  تموم  شد  االن  بلند  شو  من  کمک  کنم   –
لباست  رو  دربیاری  .ببینم  موهای  دست  و  پات  رو  

 زدی؟ 
با  چشمای   هاج  و  واج  نگاهش  کردم  .آنها  را  برای  چه  
 :باید  م  زدم؟  فقط  توانستم  با  بهت  و  تعجب  بگویم 

؟  –  نه  برای  چ 
  کالفه  وار  

 
دست  هایش  را  به  پهلوهایش  زد  و  هوق

 .کشید 
ای  بابا  .خب  معلومه  دخیر  جون  برای  اینکه  فردا   –

شب  شوهرت  یه  دخیر  سفید  ببینه  .یا  نکنه  فکر  
  ی   افته؟  هر  چند  سفید  که  

ر
کردی  قرار  نیست  اتفاق

هسنر  .حاال  پاشو  من  لباس  هات  رو  در  بیارم  .موهای  
رست  هم  مونده  .خداکنه  زود  تموم  بشه  وگرنه  که  
رسم  و  رسومات  شماها  انقدر  سخته  که  م  ترسم  

 .وقت  کم  بیاد 
حرارت  عجین   را  بعد  از  حرف  هایش  در  وجودم  

ی  بر   م  بیشیر ر  گرفته  بود  و  رسر
ُ
احساس  کردم،  بدنم  گ

ه  گشته  بود  .او  چه  راحت  حرف  م  زد  و  من   من  چی 



چه  راحت  در  حال  ذوب  شدن  بودم  !تعللم  را  که  دید  
 .خودش  دست  بکار  شد 

هر  دو  از  یه  جنسیم  دیگه  خجالت  نداره  که  ! –
م  و  حیات  هم  خیل  قشنگه   .هرچند  این  رسر

وع  کرد  و  برسعت   بعد  از  درآوردن  لباس  هایم  رسر
کارش  را  انجام  م  داد  .بعد  از  اتمام  کارش  دست  و  

پایم  با  این  که  کم  م  سوخت  اما  رویشان  کرم  زد  تا  
وع  به  درست   نرم  بمانند  .بعد  از  آن  هم  موهایم  را  رسر
کردنشان  کرد  که  ساعنر  طول  کشید  .موهای  فرشده  

ام  را  دوست  داشتم؛  با  این  که  خودم  را  درون  آینه  
 .ند یده  بودم 

با  کمکش  لباسم  را  پوشیدم  و  کفش  های  پاشنه  بلندم  
را  هم  به  پا  زدم  .نم  توانستم  تعادلم  را  حفظ  کنم  و  

  .راه  رفیر   برایم  سخت  شده  بود 
اما  با  هر  مشقنر  که  بود  بر  خودم  مسلط  شدم  تا  

  .توانستم  چند  قدم  راه  بروم 
 .با  صدای  آرایشگر  ایستادم  و  به  او  نگاه  کردم 

اینجا  که  آینه  بزرگ  نیست  اما  حداقل  بیا  صورتت   –
 .رو  با  این  آینه  کوچیک  من  ببی    چه  ماه  شدی 

 



 پست پنجاه و چهار #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

آینه  کوچک  در  دستش  را  مقابل  صورتم  گرفته  بود  و  
ی  را  درون  آینه  م  دیدم  که  هیچ  شباهنر  با   من  دخیر

 !دخیر  چندساعت  پیش  نداشت 
اما  اگر  به  چشمانش  دقت  م  کردی  م  توانسنر  

 !بفهم  او  ماشگاناست 
ه  هاست  . ی  که  از  دیار   رسزمی    نور  و  سی   همان  دخیر
چشمانم  با  وجود  آرایشش،  کشیده  تر  نشان  م  داد  .

  قرمز  به  آن  ها  خورده  بود  و  پوست  
 
لب  هایم  رنک

 .صورتم  کم  گندم  گون  بنظر  م  رسید 
ی  چهارده  ساله  شبا هنر   دیگر  چهره  ام  به  دخیر

ی  را  م  دیدم  که  بزرگ  شده  و  قرار   نداشت  .دخیر
  .است  خانم  خانه  ای  شود 

 .زن  مردی  شود  و  ستون   خانه  ای 



من   که  از  ازدواج  گریزان  بودم  چه  ساده  همچو  ماه  
ای  در  تور  صید  ازدواج  گی   افتادم  !آن  هم  ازدواچ   

 !اجباری 
 !ازدواچ   براساس  سود  و  منفعت 

خیل  خب  بیا  شال  و  چادرت  ر و  بندازم  رو  رست   –
 .که  دیگه  االن  ها  پیداشون  م  شه 

 .دست  شما  درد  نکنه  –
خواهش  م  کنم  گفت  و  شال  و  چادر  را  که  تا  شده  
به  قرار  گرفته  بود  را  برداشت  .شال  را  به  روی  

َ
روی  گ

رسم  به  گونه  ای  رس  کرد  که  صورتم  چندان  نمایان  
 .نباشد  و  بعد  از  آن  هم  چادر  را  روی  رسم  انداخت 

وسایلش  را  که  روی  زمی    ریخته  بود  را  جمع  کرد  و  
مرتب  در  صندوقچه  ای  که  با  خودش  آورده  بود  

 .گذاشت 
امشب  که  حنابندون  تموم  شد،  سع  کن  زودتر   –

موها  و  صورتت  رو  بشوری  .من  خونه  آغازال  امشب  
مهمان  هستم  تا  فردا  که  زودتر  بیام  تو  رو  آماده  کنم  .

یادت  نره  چ   گفتم  .صورتت  حیفه  مواد  آرا ییسر  
 .خرابش  کنه 



با  این  که  م  دانستم  امشب  مهمای   به  طول  م  
انجامید  و  من  هم  م  خواستم  برای  آخرین  بار  به  
  رسی  تکان  

 
آیسان  ننه  در  خفا  رس  بزنم  اما  مجبورا

دادم  و  چشم  گفتم  .سخت  بود  نصفه  شب  
بخواهم  به  حمام  بروم  و  آیاتای  و  گونل  هم  آب  گرم  

 کنند  و  من  خودم  را  بشورم  .اما  چاره  چه  بود؟ 
؟  –  اسمت  چ   بود  راسنر

متعجب  همان  گونه  که  ایستاده  بودم،  رسم  را  باال  
گرفتم؛  گرچه  چندان  واضح  نم  دیدمش  آن  هم  با  
 .وجود  شال  و  چادری  که  به  روی  صورتم  افتاده  بود 

 !ماشگانا  –
ی  که  م  گن  مادرش  فرار  کرده  بود   – آها  همون  دخیر

 از  ایلش  !پس  تو  دخیر  همون  مادری  آر ه؟ 
به  آنچه  که  از  دهان  این  زن  به  گوش  هایم  رسیده  

بود  اطمینان  نداشتم  !آیسان  ننه  فرار  کرده  بود؟  از  
کجا؟  برای  چه  آیسان  ننه  از  ایلشان  باید  فرار  کرده  

  او  من  را  اشتباه  گرفته  است  !بدون  
 
باشد؟  حتما

 !تردید  همی    گونه  است 
من  آیسان  ننه  ام  فرار  نکرده  بود  !من  رو  با  کس   –

 !دی گه  ای  اشتباه  گرفتی   



نه  دیگه  دخیر  جون  اشتباه  نم  کنم  !اسم  مادرت   –
هم  که  گفنر  آیسان  ننه  بوده  دیگه  .پس  خودشه  !
درسته  !تو  همون  عروس  اول  آغازال  داری  م  شه  

 .دیگه 
این  که  در  صحتش  تردیدی  نداشتم  .اما  چرا  نم  

  او  از  کجا  
ا
توانستم  متوجه  حرف  اولش  شوم؟  اصل

مادر  من  را  م  شناخت  که  با  این  اطمینان  از  فرار  
کردن  آیسان  ننه  سخن  م  گفت؟  او  از  کجا  این  

 اطالعات  را  داشت؟ 
اما  شما  از  کجا  این  ها  رو  م  دونید؟  از  کجا  آیسان   –

؟   ننه  من  رو  م  شناسی  
 

 پست پنجاه و پنج #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 
 



جان  من  از  کجا  باید  آیسان  ننه  تو  ر و   – ا   ...دخیر
ای   که  شنیدم  حرف  زدم  .

بشناسم؟  من  فقط  از  چی  
حاال  هم  فراموش  کن  .اینجور  که  مشخص   خود  تو  

ی  خی   نداری  !حاال  شاید  خودت  بفهم،   از  هیچ  چی  
  این  حرف  ها  رو  

ا
من  که  نم  دونم  .یادت  باشه  اصل

ی  ها   !هم  از  من  نشنیده  بگی 
م  !چهارده  سال  کم   اما  من  نم  توانستم  نشنیده  بگی 

  ات  همه  چی    م  
 
نیست  از  این  که  ندای   بقیه  از  زندک

ال  خودت   !دانند  ا 
برایم  مهم  نبود  چادر  و  شال  روی  رس  و  صورتم  قرار  
  !گرفته  است؛  یا  کفش  های   پاشنه  بلند  به  پا  دارم 

با  چند  قدم  بلند  بطوری  هراسان  خودم  را  به  آرایشگر  
رساندم  و  بازویش  را  از  پشت  گرفتم  که  از  ترس  هین   

  
 
کشید،  چ رخید  و   دست  آزادش  را  به  روی  قفسه

سینه  اش  گذاشت  .با  چشمای   که  از  ماحصل   ترسش  
ی  از   ه  به  صورتم  که  دیگر  خی  رد  مانده  بودند،  خی  گ 

شال  و  چادر  رویش  نبود،  ثابت  ماند  و  با  حالنر  
 :عصن   گفت 

؟  –  چته  دخیر  خوف  کردم  !این  چه  کاری 



اما  ُمرص  بودم  تا  بفهمم  هر  آنچه  را  که  آن  زن  شنیده  
بود  !از  کجا  شنیده  و  گفته  هایش  تا  چه  حد  صحت  
دارند؟  چادر  و  شال  در  حال   رُس  خوردن  از  روی  رسم  
  
 
بودند  که  تکای   بدستش  دادم  و  با  ناچاری  و  درماندک

 :پرسیدم 
به  من  بگی    !تو  رو  به  خدا  بگی    این  حرف  ها  رو  از   –

کجا  شنیدید؟  دیگه  چ   شنیدید؟  شما  از  گذشته  
ه ای  دیگه  ای  م  دونید؟  از  ک   مادرم  چه  چی  

 شنیدین؟ 
  نگاهم  چه  

 
   به  گل  نشسته

نم  دانم  در  تمنای   کشنر
 !دید  که  دلش  به  رحم  آمد  و  زبانش  به  حرف 

؟   – من  چی    زیادی  نم  دونم  دخیر  !چرا  باور  نم  کن 
من  رو  دیروز  از  شهر  آوردن  که  تو  رو  تو  این  دوروز  
آرایش  کنم  .دیشب  هم  من  تو  اتاق  بودم  که  یکم  از  
جون  ! این  حرف  ها  رو  شنیدم  .اونم  نه  واضح  دخیر
فال  گوش  واینستادم  که  حرفاشون  رو  بشنوم؛  اما  

گاه  صداشون  بلند  و  کم  م  شد  و  من  هم  ناخوداگاه  
ای   شنیدم  که  به  تو  گفتم  .وگرنه  که  من  نه  

یه  چی  
آیسان  ننه  تو  رو  م  شناسم  و  نه  چی    دیگه  ای  .حاال  
هم  بیا  این  شال  و  چادرت  رو  درست  کنم؛  مگه  نم  



ون  از  این  اتاق  م  آد؟  آمدن   شنوی  صداشون  داره  بی 
که  !بدو  دخیر  تا  رس  من  رو  هم  به  باد  ندادی و  از  نون  

خوردن  بندازی  من  رو  !این  آغازال  رو  نم  دونم  
چقدر  م  شناس  اما  حنر  تو  شهر  همه  م  شناسنش  !

همه  م  دونن  فردا  عروس   پرسش   !م  دونن  که  
آغازال  یه  عر وس  تدارک  دیده  بیا  و  ببی    !کل  تو  
س  و  شناس  داره  !کل  فردا  مهمون  

َ
شهر  آدم  و  ک

  
 
شهری  داره  !از  دیروز  تا  حال  اون  خونه  باغ  به  بزرک
رو  دارن  آذین  و  چراغوی   م  بندن  !می    و  صندل  م  

چیی    !تو  هیچ  م  دوی   داری  عروس   چه  خاندان   
   یکم  رفتارهات  ر و  

جون؟  بهیر   م  سر  دخیر
 
بزرک

مراقب  باسر  !بعید  م  دونم  آغازال  بخواد  از  خبط  و  
  !خطای   بگذره 

  مردمان   ایلمان  هم  
حرف  آخرش  را  قبول  داشتم  !حنر

 .از  آغازال  و  قدرتش  سخن  م  گفتند 
ارباب  ارسالن  که  ارباب  یک  ایل  بود،  در  مقابل   

خواسته  او  رس   تعظیم  فرود  آورده  بود  !من  که  دیگر  
جای  خودم  را  داشتم  !هر  قد ر  هم  که  سوگل  ارباب  

 !ارسالن  باشم 



اما  با  همی    ها  هم  بیشیر  واهمه  داشتم  !این  که  روزی  
به  گوششان  برسد  آن  شن   که  آداالن  به  آن  گونه  با  

 !من  رفتار  کرده  بود 
  بزرگ  برای  

 
که  اگر  این  چنی    م  شد،  من  را  ننک

 !خاندانشان  م  دانستند 
همی    ها  بود  که  وحشتم  را  دوچندان  م  کرد  !حنر  
ی  به  زبان   اگر  سارمان  آقامنشانه  رفتار  کرده  و  چی  

نیاورده  و  من  را  بعنوان  زن   آینده  اش  قبول  کرده؛  باز  
ی  را  تغیی   دهد   !هم  نم  توانست  چی  

شاید  اگر  آغازال  م  فهمید  تن   عروسش  قبل  از  پرسش  
به  تن   پرسعمویش  برخورد  کرده،  چه  بسا  پای  سارمان  

هم  به  گی   م  افتاد  که  چرا  اگر  این  دخیر  را  م  
 !شناخنر  باز  هم  سکوت  اختیار  کردی؟ 

دستم  را  از  بازوی  زن  آرایشگر  برداشتم  و  در  مقابل  
حرف  های   که  زده  بود  واکنیسر  نشان  ندادم  .حقیقت  

را  گفته  بود؛  دیگر  احتیاچ   نبود  از  او  بیشیر  سؤال  
 !کنم 

چادر  و  شال  به  روی  رسم  انداخته  شد  و  مجدد  
  .صورتم  پوشیده  شد 



در  ات اق  باز  شد  و  من  قلبم  ی   محابا  خودش  را  طبل  
وار  به  قفسه  سینه  ام  م  کوبید  .آن  هم  فقط  بدلیل  

  نامعلومم  در  
 
ترس  که  از  آغازال  داشتم  و  آینده

خاندان  آن  ها  !این  که  رسنوشت  چه  خوای   برایم  
دیده؟  این  که  چرا  باید  در  خانه  آن  ها  از  آیسان  ننه  

   یک  دخیر  
  گفته  م  شد؟  این  که  چرا  باید  دخیر

 
حرق

فراری  از  ایلش  را  برای  عروس  شدن  انتخاب  م  
کردند؟  آن  هم  عروس  اول  و  برای  پرسی  که  برایش  

  را  مهیا  کرده  بودند  !این  که  مهمان  
 
عروس  بزرک

 !هایشان  بیشیر  شان  شهری  بودند 
در  کرسی  از  زمان،  اتاق  پر  شد  از  مهمان  هایمان  و  

خانواده  ام  .بوی  اسپندی  که  مشام  ها  را  پر  کرده  بود  
و  نقل  و  سکه  ای  که  پاشیده  م  شد  و  قامت  سارمای   

ل   که  داخل  اتاق  شد  و  صدای  دست  زدن  ها  و  ک 
 ...کشیدن  های   که  گوش   فلک  را  هم  پر  کرد 

 
 پست پنجاه و شش #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 



 
 
 
 

با  قدم  های   با  صالبت  و  محکم  که  بر  م  داشت،  
  بود  !

 
ان  و  زنان  جوان  کاق ه  نگاه  کردن  دخیر برای  خی 

در  حال  که  رسش  را  خیل  مخترص  به  زیر  انداخته  
بود،  آمد  و  مقابلم  ایستاد  .دسته  گل  را  که  گل  های   

غنچه  ای  و  به  رنگ  قرمز  داشت  را  مقابلم  گرفت  و  با  
 :لحن   آرام  اما  بم  و  کلفت  گفت 

به  خوشبوی   گل  های  صحرای   نیست  اما  گل  که   –
 ...برای  تو  باشه،  ارزشش  ب االست 

دسته  گل  را  با  دست  های   لرزان  گرفتم؛  سارمان  هم  
کنارم  ایستاد  .نفس  هایم  منقطع  و  از  هم  گسیخته  
شده  بودند  و  قلبم  در  دهانم  م  کوبید  ...باورش  را  

نداشتم  که  پرس  آغازال  بخواهد  بدین  شکل  با  من  
صحبت  کند  .با  لحن   که  عقل  و  هوشم  را  به  یغما  م  
ا نه  ام  ناجوانمردانه  مورد  آماج   برد  و  دل   کوچک   دخیر
کلمات  عاشقانه  ای  قرار  گرفت  که  زیادی  برایم  بزرگ  

 ...بودند 



طوری  که  پاهایم  م  لرزید  و  ضعف   عمیق  کل  وجودم  
را  فرا  گرفت  .نم  دانستم  چگونه  قلب   ناآرامم  را  

آرامم  کنم  .چگونه  دستم  را  به  رویش  بگذارم  و  در  
مش  تا  بلکه  آرامش ش  را  پیدا   میان  مشتم  آرام  بگی 

 ...کند 
به  همان  آفریدگار  ستاره  های   درخشان   آسمان  تاریک  
قسم،  که  زود  بود  برای  شنیدن  حرف  های   عاشقانه  

از  مردی  که  دو  شب  است  با  او  عهد  پیمان  یک  شدن  
را  بسته  ایم  .برای  من   چهارده  ساله  زود  بود  ...من  

ک   قلبم  تحمل  ندارد  ...من  هنوز  هم  خودم  را  دخیر
ارها  و  در  حال  جست  و  خی    م  بینم  . در  میان  چ می  

ی  که  قرار  است  عروس   مردی  به  قد  و  قامت   نه  دخیر
  !سارمان  باشد 

کجاست  آن  آداالن  که  سارمان  را  ببیند؟  ببیند  و  
بداند  من  عروس  مردی  م  شوم  که  هیبتش  چندبرابر  

خود  اوست  .آداالی   که  با  حرص  فریاد  م  زد  و  م  
گفت  که  نم  گذارند  با  من  ازدو اج  کند  آن  هم  فقط  

 !به  این  دلیل  که  من  جثه  ام  کوچک  است 
 ...نم  توانم  فرزندی  بدنیا  بیاورم  !اما  خیال  پوچ  بود 



واهمه  داشتم  از  آن  روزی  که  آداالن  م  فهمید  و  با  
 !کله  خرای   اش  طوفای   به  پا  کند 

بچه  های  کوچکیر  مقابلمان  محل  م  رقصیدند  و  
مادر   سارمان  به  آن  ها  شاباش  م  د اد  .وقنر  رقصیدن  
ها  به  اتمام  رسید،  مهمان  ها  با  دعوت  زن  های  ارباب  

ون  رفتند  تا  در  سیاه   ارسالن  و  زن  عمویم  از  اتاق  بی 
چادر  مهمان  که  برای  زنان  مهیایش  کرده  بودند  جمع  

شوند  و  مابفر  مراسمات  را  اجرا  کنند  .هنوز  هم  از  
وجود  سارمان  در  کنارم  حیس  ناشناخته  داشتم   !
 حیس  که  نم  دانستم  باید  نامش  را  چه  بگذارم؟ 

اتاق  که  خال  شد،  من  ماندم  و  سارمان  و  مادرش  و  به  
گمانم  خواهرانش  چون  فقط  در  بی    آن  ها  آبچ   

 .ریحان  را  شناختم 
مادرش  به  مقابلمان  آمد  و  دست  من  و  سارمان  را  

گرفت  و  با  لبخندی  زیبا  با  همان  لهجه  ای  ترک  که  
 :کم  گویشش  با  ما  متفاوت  تر  بو د،  گفت 

خوشبخت  بشی    .خوشحالم  که  شما  دوتا  رو  در   –
کنار  هم  م  بینم  ...هیچکس  عی    خودتون  نم  

تونست  شمارو  خوشبخت  کنه  !م  دونم  که  خدا  
  .شما  رو  برای  هم  ساخته  و  عشقتون  قشنگ  م  شه 



دست  سارمان  را  در  دست  من  گذاشت  که  لرزی  بر  
پیکره  وجودی  ام  من  را  به  رعشه  ای  انداخت  !رعشه  

ای  که  در  حال   پس  افتادن  بودم  !رعشه  ای  که  
حاصل  اولی    برخورد  پوسنر  با  مردی  به  اسم  شوهرم  
بود  !گوی   سارمان  هم  حالم  را  فهمید  که  کم  محکم  

 .تر  دستم  را  گرفت 
؟  –  سارمان  پرسم  نم  خوای  عروست  رو  ببین 

دیگر  تاب  این  را  نداشتم  .این  که  سارمان  چادر  و  
شالم  را  کناری  بزند  و  م ن  را  ببیند  .با  این  صورت  

تغیی   کرده  و  آرایش  کرده  ...من  قلبم  گنجایشش  را  
  بسان   گنجشکان  تازه  متولد  شده  م  

نداشت  وقنر
 ...تپید 

سارمان  همان  گونه  که  دستم  را  گرفته  بود،  چرخید  
و  مقابلم  ایستاد  که  مادرش  رفت  و  کنار   به  گمانم  

های  دیگرش  ایستاد  .بقدری  بدنم  م  لرزید  که   دخیر
 ...دسته  گل  هم  به  تکان  خوردن  افتاده  بود 

در  حال  که  دستم  را  رها  کرده  بود  تا  شال  و  چادرم  را  
 :کنار  بزند،  نجواگونه  با  همان  صدای  بمش  گفت 

 از  من  م  ترس؟  –
 :وقنر  دید  جوای   نم  دهم  بار  دیگر  گفت 



 زن  مگه  از  شوهرش  م  ترسه؟  –
 ...آرام  آرام  شال  و  چادر  از  روی  صورتم  کنار  رفت  و 

 !ناز  بودی  مثل  اسمت،  نازتر  شدی  –
من  نم  دانم  من  خیل  ندیده  بودم  و  ی   تجربه  و  

بچه،  یا  سارمان  خیل  بلد  بود  دل  بردن  را  !امشن   که  
حنا  بر  دست  هایمان  خورده  م  شد  تا  پیمانمان  در  

رو  دلش  م   آسمان  ابدی  شود  .دل   من  هم  گوی   در  گ 
  
ر
  و  شاد  باق

 
رفت  و  حنای   م  خورد  تا  همیشه  رنک

 ...بماند 
  افتاده،  لب  

ر
ی   آن  که  بفهمم  و  متوجه  شوم  چه  اتفاق

های  نمناکش  به  روی  پیشای   ام  نشست  و  نرم  و  
 .لطیف  و  آرام  بوسید 

همچو  نشسیر   پروانه  ای  به  روی  گل  ...نشسیر   
  ...همچو  به  رقص  درآمدن  

 
ک شبنم  به  روی  گلی 

 ...قاصدک  های   در  آسمان  نیمه  ابری 
ل  کشیدن  مادر  و  خواهرانش  آمد  و   صدای  هلهله  و  ک 

من  حنر  نم  توانستم  نگاهم  را  باال  بکشم  و  به  
ه  شوم  که  من  را  بوسیده  بود  ... صورت  مردی  خی 

 ...مردی  که  شوهرم  بود 



ه  شده  بود،  در  حال    م  که  برمن  چی  از  خجالت  و  رسر
  هایم  

 
انک م   دخیر

غرق  شدن  در  دریای   غوطه  ور   رسر
 .بودم 

م  . حجب  و  حیایم  اجازه  نم  داد  رسم  را  باال  بگی 
سارمان  کنار  کشید  و  شال  و  چادر  را  روی  رسم  مرتب  

کرد  .همانند  قبل  که  نه  !کم  بیشیر  آن  ها  را  پایی    
 ...کشیده  بود 

 
 ادامه پست پنجاه و شش #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 
 

کنارم  ایستاد  و  در  حال  که  دستم  را  مجدد  محکم  
گرفته  بود  با  حرکت  مادر  و  خ واهرانش  برای  خروج  از  
اتاق،  دست  من  را  هم  به  نرم  کشید  تا  همراه  هم  به  
 .سمت  سیاه  چادری  که  برای  مهمان  ها  بود  برویم 

 



 پست پنجاه و هفت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

   آالت   
بعد  از  خارج  شدنمان  از  اتاق،  صدای  نواخیر 

عاشیق  ها  بیشیر  شد  و  مردها  و  زنان  نی    بیشیر  به  
 .شادم ای   کردن  پرداختند 

سارمان  دستم  را  محکم  گرفته  بود  تا  مبادا  راه  رفیر   با  
ارهای   این  کفش  ها  روی  زمین   که  پر  بود  از  چمی  

 .کوتاه  قد  مشکل  ساز  شود 
زمای   که  به  مقابل  سیاه  چادر  رسیدیم،  ایستادیم  و  
وع  به  رقص  محل  کردند  .برخالف   مردها  و  زنان  رسر

تصورم  اما  مهمانان  زیادی  داشت یم  .حدود  چند  دقیقه  
ای  را  در  آنجا  ماندیم  و  بعد  به  داخل  سیاه  چادر  

رفتیم  .دو  صندل   سفید  پالستیک  گذاشته  بودند  که  
روی  آن  ها  بنشینیم  .با  کمک  سارمان  رفتیم  و  روی  

ون  رفت  و  به   آن  ها  نشستیم  .اما  کم  بعد  سارمان  بی 



ون  از  سیاه  چادر  در  حال   جمع  مردای   پیوست  که  بی 
 .رقص  و  شادمای   بودند 

 .حنانه  !ناهید  !بیاید  عروسمون  رو  ببینیم  –
صدای    آبچ   ریحان  را  شنیدم  و  بعد  از  آن  به  همراه  
خودش،  دو  زن  دیگری  که  مقابلم  ایستادند  .شال  و  

چادر  را  به  روی  شانه  هایم  انداختند  و  من  سه  زی   را  
مقابلم  دیدم  که  شباهنر  مخترص  به  سارمان  و  

 .مادرشان  داشتند 
 .س الم  –

هر  سه  شان  بالفاصله  جواب  سالمم  را  دادند  و  با  
صوریر  بشاش  و  نگاه  های   که  برق  م  زدند،  من  را  
  زن  ها  

 
برانداز  کردند  .صدای  صحبت  ها  و  همهمه
 .بلند  شده  بود  و  هر  کیس  به  کاری  مشغول 

ش  اومده  !چه   – وای  وای  سارمان  چه  عروس  هم  گی 
 !نازی  دخیر 

لبخند  محجوی   از  حرفش  به  روی  لبانم  نشست  که  
 :یک  دیگر  از  آن  ها  گفت 

حنانه  راست  م  گه  !خوشبحال   داداشم  .خب   –
عروسمون  اسم   من  ناهید   و  ریحان  رو  هم  که  م  

شناس  و  این  وسظ  هم  حنانست  .سه  تا  خواهر  



شوهر  داری  و  یه  بردار  شوهر  که  هممون  رو  
ی  خواسنر  به  خود  ما   خواهرها  و  برادرت  ببی    .چی  

 بگو  باشه؟ 
نگ اهم  را  مجدد  باال  کشیدم  و  به  چهره  مهربان   سه  زن   
ه  ماندم  .سه  زی   که  از  همی    حال  هم   روبه  رویم  خی 
مشخص  بود  که  چقدر  دوست  داشتن   هستند؛  اما  

ی  نبود  .هرچند      خودم  خی 
حنر  از  سه  خواهر   بزرگیر

که  فقط  از  مادر  جدا  هستیم  و  از  پدر  یک  .اما  حنر  
  بزنند  و  بگویند  

 
یکبار  هم  به  کنارم  نیامدند  ت ا  حرق
 که  من  باید  چه  کنم  و  چه  نکنم؟ 

 .چشم  م  گم  –
پاشو  عروس   سارمان،  پاشو  چادر  و  شالت  رو  در   –

 .بیار 
هربار  که  آبچ   ریحان  من  را  عروس   سارمان  صدا  م  
کرد،  گوی   قلبم  پرتپش  تر  م  کوبید  و  حیس  عجیب  

 .و  زیبا  و  دل  چسب  درونم  به  غلیان  م  افتاد 
از  جایم  بلن د  شدم  و  به  کمکش  شال  و  چادرم  را  از  

 .رسم  برداشتم 



نگاه  ها  به  رویم  سنجاق  شد  و  من  فقط  توانستم  رسم  
را  به  زیر  بیندازم  و  دسته  گلم  را  در  میان   دستانم  

 .بفشارم 
کم  بعد  خواهران  سارمان  هفت  طبفر  که  در  کنار  
شان  به  میانه  سیاه  چادر   شان  ک  سیاه  چادر  بود  را  ک 

آوردند  و  شال  های   قرمز   کشیده  شده  رویشان  را  
ین   بود  .طبفر   برداشتند  .یک  طبق  پر  از  میوه  و  شی 
دیگر  به  گمانم  جعبه  وسایل  آرایش  بود  و  طبق  سوم  
گوی   ای  برنج  و  روغن  و  گوشت  بود  .یک  طبق  دیگر  

فقط  لباس  بود  و  طبق  ششم  هم  ظرف  حنا  و  طبق  
آخر  هم  به  گمانم  جعبه  های  کفش  و  وسایل  دیگری  

  .بود 
من  بساط  عروس  ام  بقدری  با  عجله  پیش  رفت  که  

حنر  خرید  عروس  هم  نشد  و  هردوخانواده  خودشان  
خریدها  را  انجام  داده  بودند  .هرچند  که  من  ندیدم  

خانواده  ام  بخواهند  برای  سارمان  خریدی  کرده  
  .باشند 

من  حنر  حلقه  ازدواجم  را  هم  نداشتم  و  بغی   از  
ی  به   های  کادو ،  انگشیر انگشیر  نشانم  و  مابفر  انگشیر

  .اسم  حلقه  نداشتم 



ی   آن  که  بخواهم  آه  عمیقم  از  میان  لب  های  رسخ  
 .رنگم  خارج  شد 

 
  پست پنجاه و هشت #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 
 

در  کنار  طبق  ها،  آینه  و  شمعدای   بزرگ  و  زیبا  هم  به  
  طالی   بود 

 
  .رنک

یک  به  یک  لباس  ها  را  نشان  م  دادند  و  من  فقط  
زیبای   ش ان  به  چشم  هایم  م  آمد  .صدای  پچ  پچ  زن  

ها  بلند  شده  بود  و  به  خوی   بعض   از  حرف  هایشان  
هم  حنر  به  گوش  هایم  م  رسید  که  م  گفتند  آغازال  
  در  تعجب  مانده  

 
ا چه  خریدهای  گران  بهای   کرده  .اکی 

ان  خرید  و  زیبای   لباس  ها  و  ریخت  و   بودند  از  این  می  
 .پاش  های  دیگر 



بعد  از  این  که  ن شان  دادن  آن  ها  تمام  شد،  برسعت  
دست  به  دست  دادند  و  جمع  کردند  و  طبق  حنا  را  

  .مقابل  پایم  با  کم  فاصله  گذاشتند 
آبچ   ریحان  را  دیدم  که  شالش  را  مقابل  صورتش  

گرفت  و  از  سیاه  چادر  خارج  شد  و  کم  بعد  مجدد  
بازگشت  و  گفت  که  سارمان  م  آید  تا  حنا  به  دست  

 ...هایمان  ببندیم 
،  وقنر  که  گوشه  لبم  را  به   دست  خودم  نبود  گوی 

دندان  گرفتم  از  این  که  قرار  بود  سارمان  تا  لحظه  ای  
دیگر  بیاید  و  بار  دیگر  دستم  را  در  میان  دست  مردانه  

د  و  بخواهد  کف  دستم  حنا  بگذارد   .اش  بگی 
در  بداهه  گوی   های  ذهنم  غوطه  ور  بودم  که  صدای  
دست  زدن  ها  و  هلهله  ی  زنان  من  را  به  خو دم  آورد  .

رسم  را  مخترص  باال  گرفتم  که  دیدم  آبچ   ریحان  
دست  در  دست  سارمان  به  سمت  من  م  آیند  .برایم  
سخت  بود  از  این  که  با  این  وضعیت  من  را  ببیند  .اما  

 !چاره  ای  نبود  چون  شوهرم  بود 
از  جایم  بلند  شدم  و  رسم  را  پایی    گرفتم  .سارمان  در  

وع  به   کنارم  ایستاد  و  خواهرانش  در  مقابل  ما  رسر
رقصیدن  کردند  .یک  از  زن  ها  دایره  م  زد  و  چند  نفر  



دیگر  شعر  م  خواندند  و  مابفر  هم  دست  م  زدند  و  
ل  م  کشیدند   .ک 

به  رس  و  صورتمان  نقل  م  پاشیدند  و  من  چقدر  
 !خودم  را  کوچک  م  دیدم  در  مقابل  سارمان 

کم  بعد  سارمان  به  آن  ها  شاباش  داد  و  هردویمان  با  
 .اجازه  ای  که  مادرش  داد  به  روی  صندل  ها  نشستیم 
بزن  و  به  رقص  های  بچه  های  کوچک  هم  به  راه  بود  

و  در  آن  بی    من  آیاتای  و  گونل  را  دیدم  که  با  لباس  
 .های   زیبا  در  حال  پذیرای   کردن  بودند 

حال  خیال  مادرهایشان  آسوده  گشت  .حال  دیگر  
مزاحم  به  اسم  ماشگانا  برایشان  وجود  ندارد  که  

باعث  نیام دن  خواستگارهای  آن  ها  شود  .لباس  های   
را  به  تن  آن  ها  کرده  بودند  که  من  یاد  ندارم  به  من  در  

 !عروس  ها  چنی    لباس  های   را  داده  باشند 
از  دیشب  تا  بحال  هم  ارباب  ارسالن  را  هم  ندیدم  و  با  

این  که  نم  خواستم  از  او  دلخور  باشم،  اما  بودم  .
  گذشته  مادرم  به  من  نگفته  

 
چون  هیچ  چی    از  زندک

بود  .حنر  برایم  توضیح  نداد  که  چرا  باید  تقاصش  
باشم  .حنر  هیچ  نشای   از  گذشته  مادرم  برایم  به  



ارمغان  نگذاشته  بود  و  من  حنر  شناسنامه  ام  را  هم  
  .دست  خودم  نداشتم 

از  هیچ  چی    خی   نداشتم  و  حال  در  ندانسیر   این  چرا  
که  چرا  آغازال  همه  چی    را  طوری  برنامه  ریزی  کرد  

  ک ه  اول  و  آخر  مجبور  شد  من  را  عروس  آن  ها  کند؟ 
آن  هم  عروس  که  نه  جهازش  را  خواستند  و  نه  حنر  

  .به  شهر  بردند  تا  خریدی  انجام  شود 
همه  چی    را  بی    خودشان  حل  و  فصل  کرده  بودند  و  

تن   من  لباس  و  به  صورتم  آراییسر  تا  عروس  این  
محفل  باشم  .نم  دانم  شاید  امشب  با  من  صحبت  م  

  
 
کرد  چون  دیگر  زمای   نبود  که  بخواهد  به  من  حرق

بزند  .صبح  زود  که  آرایشگر  باالی  رسم  حاض   م  شد  
 .و  تا  غروب  هم  که  باید  راه  خانه  آغازال  م  شدم 
عروس   سارمان  حواست  کجاست؟  بیا  بیاید  حنا   –

 ...بذارین 
نگم  را  به  

ُ
با  صدای  آبچ   ریحان  تکای   خوردم  و  نگاه   گ

او  دادم  .بقدری  در  خ یاالتم  سفر  م  کردم  که  روحم  
 .با  این  مجلس  فرسخ  ها  فاصله  داشت 

 .ببخشید  حواسم  نبود  –



لبخند  مهربای   به  رویم  پاشید  و  ظرف  حنا  را  
 .مقابلمان  نگه  داشت 

 .خدا  ببخشه  ...دست  سارمان  رو  بگی   و  حنا  بذار  –
مشکل  من  هم  همی    بود  که  نم  توانستم  خودم  

  حنا  و  دست  
 
اقدام  کنم  .نگاهم  به  سبد  تزئی    شده

خودم  در  نوسان  بود  و  بزاق  دهانم  را  سخت  قورت  
 .دادم 

 
 پست پنجاه و نه #

  رویای  _در _شب #
  مهی   عبدی #

 
 
 
 

م  دانستم  که  هم  سارمان  منتظر  است  و  هم  آبچ   
ریحان  و  هم  این  که  نگاه  خیل  ها  را  به  رویمان  حس  

  نم  توانستم  .تا  آبچ   ریحان  سبد  
 
م  کردم  .اما  واقعا

د،   حنا  را  به  روی  زمی    بگذارد  و  دست  من  را  بگی 



سارمان  به  آرام  دستش  را  جلو  آورد  و  نرم  دستم  را  
 .در  میان  دستش  گرفت 

 !ریحان  اون  حنا  رو  بگی   باال  –
لب  زیرینم  را  کامل  به  داخل  دهانم  کشیدم  .نفسم  

جای   در  میان  سینه  ام  محبوس  گشت  و  من  تاب  هر  
 .حرکنر  که  از  سارمان  رس  م  زد  را  نداشتم 

 !ول  اول  ماشگانا  باید  حنا  بذاره  کف  دستت،  رسم   –
سارمان  با  قاطعیت  و  صدای   بم  جواب  او  را  این  گونه  

 !داد 
بنظرت  االن  زن   دو  روزم  م  تونه  رسم  و  رسومایر   –

 که  یه  رس  دارن  و  هزار  سودا  رو  انجام  بده؟ 
لحن  قاطعش  هم  دهان  آبچ   ریحان  را  بست  و  هم  

باعث  شد  من  چانه  ام  به  جای   میان   سینه  ام  سنجاق  
 !شود 

 .بیار  باال  اون  ظرف  حنا  رو  –
عصبانینر  در  صدایش  نبود،  خیل  آرام  و  با  حوصله  
گفته  بود  اما  لحن  گفتنش  طوری  بود  که  باعث  م  

  حرفش  را  انجام  ده 
 
 .شد  فورا

رسم  را  کم  باال  گرفتم  و  به  آرام  نفسم  را  از  قفسش  
  ظرف  حنا  را  که  

 
رها  کردم  .آبچ   ریحان  ی   هیچ  حر ق



  طالی   و  گل  های  
ر
ی  بود  و  با  زرورق سبدی  حصی 

 .کوچک  تزئینش  کرده  بودند  را  مقابل  سارمان  گرفت 
برایم  جالب  بود  آبچ   ریحان  هم  همانند  سارمان  با  
یکدیگر  فارس  صحبت  م  کردند  اما  کم  لهجه  در  
گویشش  مشخص  بود  .نم  دانم  سارمان  چند  سال  

در  شهر  درس  خوانده؛  اما  هرچه  که  بود  خیل  روان  
فارس  صحبت  م  کرد  .برعکس  من   که  نم  توانستم  
سم  را  بیشیر   زیاد  حرف  بزنم  .همی    موضوع  هم  اسیر

م  کرد  .اگر  نم  توانستم  آن  طور  که  م  بایسنر  
 فارس  صحبت  کنم،  یعن   زی   از  شهر  م  گرفت؟ 

تنم  از  هجوم  افکارم  یخ  بست  .م  ترسیدم  از  این  که  
  هایم  اما  

 
  ام  ببینم  .با  همه  بچک

 
زن   دیگری  را  در  زندک

دوست  نداشتم  ببینم  شوهرم  برای  زن   دیگری  ست  .
  کنم  م  خواستم  تنها  برای  

 
اگر  قرار  بود  با  عشق  زندک

 .شوهرم  باشم  و  شوهرم  هم  تنها  برای  من  باشد 
سارمان  کم  از  حنا  را  با  ساقه  گل  برداشته  بود  .اما  
کم  تعلل  کرد  و  نیم  نگاه  سمتم  ان داخت  .فهمیدم  

که  متوجه  شده  بدنم  یخ  بسته  .نه  تنها  بدنم  بلکه  کل   
 .وجودم  از  فکرهای  ی   امانم  یخ  بسته  بود 



دستم  را  کم  بیشیر  در  میان   دست  بزرگ  و  مردانه  
اش  گرفت  .آرام  و  لطیف  انتهای  ساقه  گل  را  به  روی  
کف  دستم  به  رقص  در  آورد  .بقدری  آرام  که  رسمای  

بدنم  جایش  را  به  گرمای   دل  چسب  و  مالیم  داد  .
  .گرمای   که  تمام  قندیل  های  وجودم  را  شکاند 

محو  دست  سارمای   شدم  که  به  زیبای   حنا  را  به  کف  
  در  

 
دستم  م  مالید  .نم  توانستم  کامل  ببینم  دقیقا

حال  انجام  چه  کاری  ست  اما  کم  زمان  برد  تا  باالخره  
 .به  انتها  رسید 

خب  ماشگانا  تو  هم  با  همون  گل  حنا  بردار  بذار  تو   –
 .دست  سارمان 

رسی  تکان  دادم  که  سارمان  گل  را  به  دستم  داد  .
دستم  را  که  پس  کشیدم  با  شکل  عجیب  در  میان  

کف  دستم  مواجه  شدم  .من  که  سوادش  را  نداشتم  
اما  به  گمانم  خارچ   نوشته  بود  .زبای   که  هیچ  گاه  در  
کالس   درس   صحرای   مان  که  سیاه  چادری  بیش  نبود  

آموزش  داده  نشد  .معلممان  فقط  درس  های  ابتدای   و  
راهنمای   را  آموزش  م  داد  و  هر  وقت  از  زبان  خارجه  

بچه  ها  سؤال  م  کردند  م  گفت،  معلم  خودش  را  م  
خواهد  و  من  نم  توانم  .همان  درس  های  راهنمای   ام  



را  هم  بزور  درس  م  داد  چون  یک  از  اهال  خود  ایلمان  
 .بود  که  چندان  هم  سواد  آنچنای   ا ی  نداشت 

اما  همان  روزها  بود  که  ارباب  اردالن  نگذاشت  که  
دیگر  به  همان  درس  ها  هم  عالقه  نشان  دهم  و  ارباب  

ارسالن  را  متقاعد  کرد  که  تا  همان  اول  راهنمای   که  
خوانده  ام  بسم  است  و  باید  مانند  مابفر  زنان  به  کار  

دازم   .کردن  بی 
 

 پست شصت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

از  ه مان  زمان  دلم  برای  درس  خواندن  بیشیر  م  تپید  .
ی  بخوانم  تا  بتوانم  برای   این  که  من  هم  درس  بیشیر
 .خودم  خانم  معلم  شوم  و  به  بچه  ها  درس  بدهم 

انتهای  ساقه  گل  را  به  حنا  آغشته  کردم  و  با  دسنر  که  
م  لرزید،  دست   بزرگ  سارمان  را  به  دست  گرفتم  .



نم  دانستم  چه  کنم  .چه  بنویسم  .ی ا  باید  مثل  همان  
ان  ایلمان  که  در  شب  حنایشان  فقط  کم   مابفر  دخیر
حنا  م  مالیدند،  من  هم  همان  کار  را  انجام  دهم  .اما  
سارمان  بیش  از  آنچه  که  من  فکر  م  کردم  حواسش  

  .به  من  بود 
 !گوی   تمام  حرکات  من  را  حدس  م  زد 

دستم  را  گرفت  و  با  کمک  خودش  اول  اسمش  را  در  
کف  دستش  با  حنا  ن وشتم  آن  هم  خارچ   .از  این  

کارش  لبخندی  به  حالوت  عسل  روی  لب  هایم  
نشست  .با  این  که  کج  و  معوج  نوشته  شد  اما  همی    
که  توانستم  با  کمکش  من  هم  به  خارچ   اول  اسمش  

 .را  بنویسم،  خوشحال  بودم 
 .خب  اون  گل  رو  بدید  من  ببینم  –

سارمان  گل  را  به  آبچ   ریحان  داد  که  او  هم  آن  را  به  
داخل  ظرف  حنا  برگرداند  و  ظرف  را  هم  به  روی  طبق  
گذاشت  .مادرش  را  صدا  زد  و  او  نی    به  مقابلمان  که  

 .آمد  با  لبخندی  زیبا  ایستاد 
ای  خدا  حفظتون  کنه  .بچه  های  زیبای  خودمی    . –

 .خدا  شما  رو  حفظ  کنه 



ین  و  زیبا  حرف   بقدری  با  همان  لهجه  ترک  اش،  شی 
هایش  را  ادا  کرده  بود  که  نم  توانس تم  لبخندم  را  

ش  دار  نکنم    .ک 
پول  از  کیفش  درآورد  .از  همان  ها  که  سارمان  دیشب  

در  سین   دو  عدد  برای  من  گذاشته  بود  و  حنر  نم  
دانم  آن  پول  ها  چه  شد  و  چه  کیس  آن  ها  را  

 .برداشت 
پول  را  کف  دست  حنا  خورده  من  گذاشت  و  دست  

حنا  خورده  سارمان  را  هم  گرفت  و  به  روی  آن  
 .گذاشت 

 .ان گشت  هاتون  رو  گره  بزنید  به  هم  بچه  های  من  –
من  که  شجاعتش  را  نداشتم  اما  سارمان  جسارت  این  
کار  را  داشت  که  انجام  داد  و  با  فشاری  که  به  دست  

من  وارد  کرد،  من  را  هم  مجبور  به  انجام  این  کار  کرد  .
انگشت  هایمان  درهم  چفت  شد  .آن  هم  نه  به  آرام  

بلکه  به  محکم  .گوی   هردویمان  م  خواستیم  این  
  مان  

 
وع  زندک بودن  را  باور  و  به  حد  اعالی  عشق  رسر

 .برسانیم 



مادر  سارمان  چندین  اسکناس  را  به  روی  رسمان  
ریخت  و  خواهرهایش  هم  چندین  گل  را  پرپر  کردند  و  

  .به  همراه  نقل  و  سکه  به  روی  رسمان  ریختند 
هرچند  این  مجالس  باعجله  برگذار  شد  و  هیچ  

نفهمیدم  چطور  این  اتفاق ات  افتاد  اما  همی    که  م  
  بود 

 
  .دیدم  به  خوی   برگزار  م  شود  برایم  کاق

  !هرچند  که  بازهم  از  وجود  آداالن  م  ترسیدم 
قبل  از  این  که  سارمان  دستم  را  رها  کند،  به  صورتم  

نگاه  دوخت  که  من  هم  این  بار  ی   آن  که  نگاهم  را  
م،  نگاهم  را  به  نگاهش  دادم   ...پایی    بگی 

با  نگاهش  جزء  به  جزء  صورتم  را  رصد  م  کرد  .گوی   
بدنبال  کیس  م  گشت  !گمگشته  ای  !بقدری  که  

ان  هم   موشکافانه  و  حریصانه  بود  !اما  به  همان  می  
گرم  و  رسا  بود  که  گوی   خودم  را  درونشان  غرق  شده  
م  دیدم  .سارمان  چه  داشت  که  از  او  نم  ترسیدم  را  

نم  دانم  !اما  عالقه  ای  از  او  در  دلم  هم  ریشه  
انه  ام   اند اخته  بود  و  همچو  پیچک  روح  لطیف  دخیر

 ...را  در  بر  م  گرفت 



اما  این  من  بودم  که  طاقت  نیاوردم  و  نگاهم  را  
دزدیدم  .به  آرام  دستم  را  از  درون  دست  سوزانش  

ون  کشیدم   .بی 
 

 پست شصت و یک #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

با  دستمال  که  آبچ   حنانه  بدستمان  داد،  هر  دو  
دستم ان  را  پاک  کردیم  .کم  بعد  مادر  سارمان  کنارم  

 .آمد  و  دستم  را  گرفت 
 .پاشو  عروسم  .پاشو  برقص  –

لبم  را  از  داخل  اسی   دندان  هایم  کردم  .رقصیدن  بلد  
نبودم  و  نم  دانستم  حال  این  مصیبت  را  کجای  دلم  
بگذارم  !کم  بلد  بودم  به  محل  برقصم  اما  با  وجود  

کفش  های   که  به  پایم  بود  نه  !آنچنان  تمایل  به  
رقص  نداشتم  و  حال  هم  خدا  م  دانست  چطور  در  



  رسی  تکان  
 
میان  این  برزخ  گی   افتاده  بودم  !اما  ناچارا

وع  به   دادم  و  دست  مادر  سارمان  را  گرفتم  .زی   رسر
وع  به  دست  زدن   دایره  زدن  کرد  و  مابفر  زن  ها  هم  رسر

  .و  خواندن  شعرهای  ترک  برای  امشب 
با  همراه  مادر  سارمان  قسمت   میای   سیاه  چادر  کم  

م  و  خجالت   خال  بود،  ایستادم  و  با  هزاران  رسر
وع  به  تکان  دادنشان  کردم  . دستانم  را  باال  بردم  و  رسر
نم  دانم  حرکاتم  شبیه  به  رقصیدن  بود  یا  نه؟  اما  م  
خواستم  هرچه  زودتر  تمام  شود  و  من  به  جای  قبل  
ام  برگردم  .هیچ  حرکت  خاص  نداشتم  به  جز  همان  

 !تک ان  دادن  های  دستم  و  ثابت  ایستادنم 
کم  بعد  خواهران  سارمان  هم  به  دورم  حلقه  ای  

وع  به  رقصیدن  ترک  کردند  .مادر   تشکیل  دادند  و  رسر
سارمان  روی  رسمان  پول  ریخت  و  مابفر  هم  سکه  و  

نقل  های  ریز  .سارمان  را  نم  دیدم  و  نم  توانستم  
م  و  ببینم  کجا  ایستاده   !رسم  را  باال  بگی 

اما  ان تظارم  چندان  طوالی   نشد  !خواهران  سارمان  
کناری  ایستادند  و  من  همان  گونه  که  رسم  به  زیر  بود  

در  محدوده  دیدم،  شلوار  و  کفش  های  سارمان  را  



تشخیص  دادم  .با  کم  فاصله  ایستاده  بود  اما  نم  
 .دانم  در  حال  انجام  چه  کاری  بود 

دست  هایم  از  این  که  آن  ها  را  باال  گرفته  و  تکانشان  
م  دادم،  خسته  شده  بودند  و  بدنبال  راه  برای  اتمام  

 !رقص 
 ماشگانا؟  –

با  صدای  مهربای   که  برای  مادر  سارمان  بود،  رسم  را  
باال  گرفتم  و  بدنبالش  نگاه  چرخاندم  .او  را  در  کنار  

ه  ام  بود  و  دست  هایش  در   سارمای   یافتم  که  خی 
 .کنار  بدنش  قرار  گرفته  بودند 

مادر  سارمان  به  رویم  لبخند ی  پر  مهر  پاشید  و  دو  
عدد  پول  را  که  در  دست  داشت  به  سمتم  گرفت  .به  

سمتش  قدم  برداشتم  و  شاباش  هایم  را  گرفتم  و  به  
آرام  تشکری  کردم  .بعد  از  آن  هم  سارمان  دسته  ای  

پول  از  کتش  در  آورد  و  آن  ها  را  یک  به  یک  باالی  
رسم  ریخت  .در  آخر  هم  چند  عدد  پول  را  به  دستم  
وع  به  دادن   داد  .بعد  از  آن  هم  یک  به  یک  زن  ها  رسر
شاباش  ها  کردند  و  من  دستانم  بجای  تکان  خوردن  

 .برای  رقص،  مشغول  جمع  آوری  شاباش  ها  شد 



اما  برایم  جالب  بود  که  سارمان  برای  رقص  جلو  نیامد  
و  به  نگاه  کردنم  بسنده  کرد  .آن  هم  رسوسنگی    نه  

ی  !با  این  که  زنش  بودم   !دریده  و  با  هی  
رقصیدن  که  به  انتها  رسید،  بساط  شام  آمد  و  سارمان  

  .هم  به  میان  جمع  مردان  پیوست 
آیاتای  و  گونل  حسای   در  حال  کارکردن  بودند  و  به  
یاد  حرفشان  که  م  گفتند  باید  تا  فردای  عروسیت  

مدام  خم  و  راست  شویم،  افتادم  .نم  دانم  قسمت  
کت  کنم  یانه؟    م  شد  من  هم  در  عروس  شان  رسر

سفره  های  یکبار  مرصف  را  پهن  کردند  و  لیوان  های  
آی   به  همراه  چندین  پارچ  آب  استیل  که  خنکای  آب  

از  قطره  های  ریزی  که  به  روی  پارچ  نشسته  بود،  
مشخص  بود  .داخلش  گذاشتند  .غذاها  را  که  داخل  

سین   های  کوچک  و  استیل  ریخته  شده  بودند  را  
مقابل  هر  نفر  م  گذاشتند  و  از  آن  طرف  هم  شیشه  

  .های  نوشابه  چیده  م  شد 
بوی  برنج  و  گوشنر  که  به  مشامم  خورد،  من  هم  

برای  خوردن  یک  قاشق  از  آن  غذا  حریص  تر  !رنگ  و  
لعای   که  غذا  داشت  بقدری  وسوسه  آمی    و  هوس  
ی  را  گرسنه  م  کرد   !انگی    م  آمد  که  هر  آدم  سی 



 
 پست شصت ودو #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

پذیرای   کردن  از  مهمان  ها  که  به  اتمام  رسید،  آیاتای  
و  گونل  را  دیدم  که  سه  ظرف  غذا  در  دستشان  دارند  
و  با  سه  شیشه  نوشابه  زرد  رنگ،  که  به  سمت  من  م  
 :آمدند  .به  مقابلم  که  رسیدند  با  صدای  آرام  گفتند 
وای  ماشگانا  چه  ناز  شدی  تو  دخیر  !ه  م  خوام   –

یه  وقت  پیدا  بشه  تا  بیام  کنارت  اما  این  کارهای  لعننر  
تمو م  نداره  !بیا  ...بیا  همی    جا  رو  زمی    بشینیم  غذا  

بخوریم  که  آخرین  شام  سه  تاییمونه  !تو  هم  که  
  رو  داد  م  زنه  و  ما  هم  که  دیگه  

 
چشمات  داره  گشنک

 .نای   نداریم 
  به  رساغم  آمد  از  

 
دلم  تای   خورد  و  گوی   شوریده  ک

این  که  دیگر  از  فردا  شب  در  خانه  دیگری  باید  غذا  م  



خوردم  آن  ه م  بدون  هیچ  آشنا  و  ایل  و  اقوام  !گونل  
بعد  از  گفیر   حرفش  سین   غذا  را  به  روی  زمی    

گذاشت  و  آیاتای  هم  کم  صندل  ای  که  سارمان  
رویش  نشسته  بود  را  به  عقب  هل  داد  و  من  هم  

توانستم  در  کنار  آن  ها  بشینم  .خوی   امشب  اش  این  
بود  که  دیگر  کیس  نم  گفت  عیب  دارد  و  ایراد  و  

عروس  نبا ید  در  مقابل  مهمانان  غذا  بخورد  !عروس  
هم  م  شد  مهمان  و  هم  پای  دیگران  غذایش  را  م  

 .خورد 
ول  چه  خوشمزه  شده  ها  !دست   شوهر  نازگل  درد   –

 !نکنه  !عال  پخته 
شوهر  نازگل  اکی   غذاهای  مجلس  شادی  و  عزا  در  ایل  
را  م  پخت  و  دیگر  همه  به  دستپخت  خوبش  آشنای   

داشتند  .گرچه  زنان  هم  کمک  دستش  بودند  و  در  
 .پخیر   غذا  او  را  همراه  م  کردند 

آیاتای  بعد  از  گفیر   حرفش  مجدد  اما  این  بار  به  آرام  
 :گفت 

م  گم  ماشگانا  ول  تو  کدوم  یک  از  عروس  های  ایل   –
دیدی  خانواده  داماد  این  همه  به  عروس  شاباش  بدن؟  

هیچ  دیدی  مادرشوهرت  چقدر  با  محبت  نگات  م  



کنه؟  معلومه  که  دوست  داره  !شوهرت  هم  که  
 !هیچ  ...با  نگاهش  قورتت  م  ده 

 .غذای  داخل  دهانم  را  قورت  دادم  و  جوابش  را  دادم 
خدا  کنه  که  برای  شما  ها  هم  نصیب  بشه  اما  نه   –
 .این  طور  با  هول  و  وال  !حداقل  کم  نامزد  باشید 
 .بعد  از  گفیر   حرفم  کم  از  نوشابه  ام  را  نوشیدم 

 .اگه  به  ما  باشه  که  بری م  دریا  آبش  خشک  م  شه  –
– !  

 
حاال  تو  انقدر  بگو  تا  همی    بشه  که  خودت  م  ک

از  کجا  معلوم  من  رفتم  خونه  آغازال  و  زندگیم  به  راه  
 بود؟ 

گونل  قاشقش  را  داخل  ظرف  غذایش  گذاشت  و  
 .شیشه  نوشابه  را  به  دست  گرفت 

  !به  اینش  فکر  نکرده  بودم  !ول   –
 
ها  راست  م  ک

حاال  هم  معلومه  دیگه  !ای ن  که  چقدر  دوست  دارن  !
کدوم  مادر  شوهری  رو  رساغ  داری  که  حسودی  

  از  چشماش  مشخص  م  شه  اون  هم  تو  
ا
نکنه؟  اصل

ایل  .تا  موهای  دماغ  تو  رو  نشمرن  چندتاست  که  
 !عروس  رو  ول  نم  کی   

از  حرف  گونل  خنده  ام  گرفت  که  برسعت  مهارش  
  هم  نگاه  ها  به  رویم  بود 

 
 !کردم  .به  اندازه  کاق



بسته  د یگه  مگه  نم  خواین  شوهر  خوب  کنید؟   –
حداقل  رسوسنگی    رفتار  کنید  .بلکه  خدا  هم  نظری  

 .به  شما  کنه 
  نزدیم  و  

 
دیگر  هیچکداممان  بعد  از  نطق  من  حرق

مشغول  خوردن  مابفر  غذایمان  شدیم  و  مجلیس  که  
دیگر  رو  به  اتمام  بود  آن  هم  زمای   که  شب  چادر  

 .سیاهش  را  کامل  بر  رس  آسمان  پهن  کرده  بود 
 

 پست شصت وسه #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

کم  بعد  وقنر  غذاخوردن  ها  به  اتمام  رسید،  آیاتای  و  
گونل  هم  از  کنارم  بلند  شدند  و  در  ی   جمع  کردن  

  .بساط  شام  رفتند 
خواهرانم  سه  طبفر  را  که  تزئی    کرده  بودند،  آوردند  .

طبق  های   که  برای  سارمان  بود  و  من  حنر  نم  دانم  



چه  ز مای   و  چه  کسای   به  شهر  رفتند  و  خریدها  را  
 !برای  سارمان  انجام  دادند 

قبل  از  این  که  روی  طبق  ها  را  باز  کنند  از  مادر  
سارمان  انعام  گرفتند  و  سپس  روی  طبق  ها  را  باز  
کردند  .چون  مسافت  خانه  ارباب  آغازال  دور  بود،  

 .همی    جا  وسایل  های  سارمان  را  نشان  دادند 
یک  طبق  ظرف  کوچک  حنای   بود  و  دو  طبق  دیگر  

لباس  ها  و  کفش  و  پارچه  های   بودند  .یک  به  یک  آن  
ها  را  به  نمایش  گذاشتند  و  من  کت  و  شلواری  را  که  

سارمان  قرار  بود  فردا  شب  بپوشد  را  هم  دیدم  .کت  و  
  .شلواری  مشک  رنگ 

اما  در  ایل  اکی   دامادها  شب  عروس  شان  لباس  محل  
و  مخصوص  ایل  را  م  پوشیدند  و  کمیر  به  رساغ  کت  
و  شلوار  م  رفتند؛  اما  گمان  م  کنم  خانواده  ام  چون  

  گذرانده  و  او  را  در  این  چند  
 
سارمان  در  شهر  زندک

مدت  با  کت  و  شلوار  دیده  اند،  برای  او  این  چنی    
 .انتخاب  کرده  اند 

ساعنر  بعد  که  جشن  به  پایان  خودش  رسید،  من  هم  
دیگر  سارمان  را  ندیدم  .هر  آن  منتظر  آن  بو دم  که  
ارباب  ارسالن  به  رساغم  بیاید  و  بخواهد  بابت  این  



اتفاقات  پیش  آمده  توضیچ  بدهد  اما  گوی   انتظارم  
  !فقط  خیال  پوچ  و  رویای   محال  بود 

در  اتاق  به  همراه  گونل  و  آیاتای  و  زن  آرایشگر  بودیم  .
آن  ها  خوابیده  بودند  و  من  همانطور  درازکش  در  

تاریک  نگاهم  را  ی   هدف  م  گردا ندم  .لباس  هایم  را  
تعویض  کرده  بودم  و  با  هزاران  مصیبت  رس  و  صورتم  

  .را  شسته  بودم 
م  خواستم  خودم  را  به  آیسان  ننه  برسانم  و  با  او  
برای  آخرین  بار  خداحافظ   کنم  .گرچه  هنوز  هم  

 نم  دانم  که  آخرین  بار  م  شود  یا  نه؟ 
ون  م  شنوم،  به   اما  وقنر  حال  صدای  مردها  را  از  بی 

کل  از  دیدن  و  حرف  زدن  با  آیسان  ننه  پشیمان  
گشتم  !به  هیچ  عنوان  نم  شد  و  غی   ممکن  بود  

ون  از  اتاق  بروم   !بتوانم  بی 
اما  در  میان  همی    صداها،  صدای  شاد  و  بشاش  و  

خندان   ارباب  اردالن  بیشیر  به  گوش  هایم  م  رسد  !
ارباب  اردالی   که  عمویم  است  .عموی   که  خوشحال  

و  شادمان  است  از  بساط   عروس   برادرزاده  اش  !
برادرزاده  ای  که  اگر  آغازال  نیامده  بود،  با  پافشاری  

های  آداالن،  ی   تردید  عروسش  م  شد  !عروس   



چهارمش؛  اما  نم  دانم  م  توان  گفت  حال  با  این  
ازدواج  از  چاله  درآمده  و  به  روزگاری  خوش  و  زمین   
هموار  پای  خواهم  گذاشت؟  یا  باید  بگویم  از  چاله  

 درآمده  و  قرار  است  به  چاه  ی   افتم؟ 
اما  با  همان  برخوردهای  کم  هم  که  با  سارمان  

  دارد  .
 
داشتم،  نشان  داد  که  رئوف  است  و  دل   بزرک

دیگر  نم  دانم  دلش  به  حالم  نرم  شده  یا  رفتارش  به  
 !همی    گونه  است؟ 

هوف  کالفه  ام  را  رها  کردم  و  زمای   که  از  نیامدن  و  
صدا  نکردنم  توسط  ارباب  ارسالن  نا امید  شدم،  خودم  

دم  .خوای   که  فقط  چند   را  به  دنیای   خواب  سی 
 !ساعت  کوتاه  مهمانش  بودم 

**** 
 

   
رسم  را  به  زیر  انداخته  بودم  و  به  چی    های   پرچی  

لباس  عروس  نگاه  م  کردم  که  به  تنم  نشسته  بود  .
لباس  عروس  که  برایم  گشاد  بود  و  به  لطف   

  از  داخل  کوکش  زدن د  تا  به  تنم  
 
خواهران  سارمان  فورا

اندازه  شود  .جوراب  شلواری  سفید  رنگ  و  ضخیم  
هم  پوشیده  بودم  تا  مبادا  پاهایم  مشخص  شود،  چون  



خواهران  سارمان  گفتند  که  او  بشدت  حساس  است  
و  به  سفارش  سارمان  برایم  این  جوراب  شلواری  

ضخیم  را  خریداری  کرده  اند  .بلندی  لباس  عروس  را  
هم  با  پوشیدن  کفش  های   پاشنه  بلن د  سفید  رنگ  تا  

  .حدودی  پنهان  کرده  بودیم 
آستی    های  لباس  بلند  و  گیپوری  بودند  و  در  عی    

ف   کم  .با  این  که  خودم  
ُ
  اما  لباس  زیبای   بود  با  پ

 
سادک

انتخابش  نکرده  بودم  اما  باز  هم  برایم  زیبا  جلوه  و  
  .نمود  م  کرد 

کار  آرایشگر  هم  به  انتها  رسیده  بود  و  من  بشدت  
  .خسته  شده  بودم 

حال  منتظر  سارمان  ثانیه  ها  و  دقایق  را  م  گذراندم  تا  
به  همراه  اقوامشان  بیایند  و  برویم  و  من  عروس   بزرگ   

 .خانه  شان  شوم 
اتاق  اما  شلوغ  بود  .زمان  رفتنم  فرا  رسیده  بود  و  من  
  زن  های  ایلمان  را  م  

 
برای  آخرین  بار  جمع  خانوادک

  .دیدم 
خواهرهایم  بودند  .خواهرهای  ناتن   ام  و  خواهرهای   
که  من  را  ندیده  و  نم  دیدند  !به  گونه  ای  که  گوی   

 !من  خواهرشان  نبودم 



ی  که  از  زن  اول  ارباب   سه  خواهر  از  خودم  بزرگیر
  !ارسالن  بودند  و  قیافه  هایشان  بشدت  فخرفروشانه 

آیاتای  هم  بود،  آیاتای   که  از  زن  سوم  ارباب  ارسالن  
بدنیا  آمده  بود  اما  با  من  مهربان  رفتار  م  کرد  با  این  

 .که  دوسال  از  من  کوچکیر  بود 
گونل  هم  به  همراه  مادرش  که  زن  عمویم  بود،  

حضور  داشت  .زن  عموی   که  به  هر  دری  م  زد  و  م  
 !کوفت  تا  من  عروسش  نشوم 

همه  شان  بودند،  شاد  و  خوشحال  م  خندیدند  و  
   آیسان  ننه  

دست  م  زدند  .امروز،  روز  عروس   دخیر
بود  و  دقایق  آخری  که  در  اینجا  و  در  این  ایل  و  در  

 !این  اتاق  و  سیاه  چادرها  رس  م  کرد 
دقایق   آخری  که  که  من   ماشگانای   چهارده  ساله  عمرم  
ی  کرده  بودم  و  هم   را  در  گشت  و  گذار  مرتع  ها  سی 
نوا  با  موسیفر  آرام  بخش  چشمه  سال  ها  را  گذرانده  

 .بودم 
 

 پست شصت وچهار #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #



 
 
 
 

خو اهران  سارمان  ساعنر  پیش  رفته  بودند  تا  به  همراه  
سارمان  و  مابفر  اعضای  خانواده  شان  بیایند  .برای  
زیباییم  و  بقول  خودشان  خواستن   شدن   بیش  از  

حدم  اسپندی  دود  کرده  بودند  و  کل  چشم  
بدخواهانم  را  لعنت  کرده  بودند  تا  چشم  بد  ازم  بدور  

 .باشد 
اما  چشمان   من،  به  انتظار  کیس  بود  که  در  اینجا  

حضور  نداشت  .خودش  را  از  من  پنهان  م  کرد  و  من   
که  تمام  مدت  در  اتاق  منتظرش  بودم  تا  همه  را  با  

ون  کند  و  با  حرف  زدن  من  را   قاطعیت   کالم  خود  بی 
به  وادی   باور   خودش  برساند  .من  به  او  اطمینان  و  

ایمان  کامل  داشتم  .اما  از  زمان  آمدن  ارباب  آغازال  به  
ل   اعتماد  و  

ُ
ایلمان  و  حرف  های   که  کم  و  زیاد  شد،  پ

 !ایمانم  به  او  را  دچار   تزلزل  کرد 



همه  در  شادی  و  بزم  و  بزن  و  برقص  بودند  اما  من  باز  
هم  نبود   تلخ   کیس  را  ُسق  م  زدم  که  از  نبودش  

 !وجودم  به  سالبه  آتش  کشیده  شده  بود 
  خودم  سی   م  کردم  

 
در  کتاب   حکایت  های   هزارباره

که  خی    آم دن   داماد  و  خانواده  اش  را  دادند  .چادری  
که  به  روی  رسم  کشیده  شده  بود  را  مرتب  کردم  و  

کامل  تر  خودم  را  پوشاندم  .از  روی  همان  صندل   
  که  شب  گذشته  آورده  بودند،  

 
پالستیک  سفید  رنک

 .بلند  شدم 
حال  دیگر  نه  کوبش  و  تپش  های  پر  فشار  قلبم  به  

کارم  م  آمدند  و  نه  دم  و  بازدم  که  سخت  انجام  م  
 !شد  و  نه  لرزی  که  بدنم  را  فرا  گرفته  بود 

من  تا  ساعنر  دیگر  برای  همیشه  و  تا  ابد  رهسپار  خانه  
مردی  م  شدم  که  ظالم  بودنش  تنها  خصلنر  بود  که  

رد   زبان  ها  شده  بود   !بیش  از  همه  و 
ل  کشیدن  های  ممتد   زن  ها،  از  ورود  سارمان  خی    ک 

 !م  داد 
گرمای  هوا  هم  مزید  برعل ت  شده  بود  تا  پشت  گردنم  

عرق  کند  .با  این  که  موهایم  را  کامل  روی  رسم  به  
شکل  گل  درست  کرده  بود  اما  در  حی    لرز،  تن   که  



به  رساغم  آمده  بود  هم  باعث  شده  بود  به  شکل  
خسته  کننده  و  کالفه  کننده  ای  گرما  را  تحمل  کنم  و  

 .تاب  بیاورم 
زن  های  دیگری  که  به  داخل  اتاق  آمدند،  فضای   نیمه  

  داد  .رسم  را  فقط  
 

خلوت   اتاق،  جایش  را  به  شلوع
کم  رو  به  پایی    گرفته  بودم  اما  در  همان  حال  

سارمان  را  دیدم  که  قدم  به  قدم  نزدیک  تر  م  شود  .
در  همان  نظر  اول  کت  و  شلوارش  را  دیدم  که  همان  
دیشن   ها  نبودند  و  رنگشان  به  طوس  م  زد  .امااین  

که  چرا  آن  ها  را  نپوشیده  بو د،  برایم  جای  سؤال  و  
تأمل  داشت  !نم  دانم  شاید  هم  به  دلش  خوش  
نشسته  بود  و  شاید  هم  تمام   فکرهای   گذشته  ام  

خیال  واه  بودند  که  حدس  م  زدم  سارمان  مردی  
مهربان  است  !این  که  او  هم  به  این  وصلت  رضایت  

دارد  و  با  خواسته  خودش  هم  پا  پیش  گذاشته  و  
اجباری  از  سمت  ارباب  آغازال  او  را  تحت  فشار  قرار  

  !نده 
نم  دانم  شاید  هم  فکرهایم  برخالف   این  ها  اتفاق  

 !افتاد 



اما  امروز  فرق  داشت  !فرقش  آمدن   سارمای   بود  که  
با  آمدنش  هراس  در  دلم  جوانه  زد  !امروز  و  امشب  
از  او  م  ترسیدم  !از  مرد  بودنش  !از  این  که  نکند  او  

هم  همانند  آداالن  خوی   دیگری  را  نشان  د هد؟  از  این  
که  نکند  او  هم  مانند  مردای   بیش  از  حد  متعصب  

ی  نشان  دهد  و  من    باشد  و  خشونتشان  رنگ  بیشیر
چهارده  ساله  را،  من   جنیس  از  گل  های  لطیف  و  

د؟   ظریف  را  نادیده  بگی 
امروز  و  امشب  از  سارمان  وحشت  داشتم  !از  این  که  

 !قرار  است  چه  اتفاق  های   ی   افتد،  ترس  داشتم 
  مقابلم  

 
سارمان  آ خرین  قدم  را  هم  برداشت  و  دقیقا

ی  از  دیدن  رویم  نبود  چون  رسم   ایستاد  .اما  دیگر  خی 
و  رسومات  بدین  گونه  بود  .او  من  را  فقط  امشب  و  

  هم  در  
 
در  مجلس  زنانه  م  توانست  ببیند  و  نهایتا

  !اتاقمان 
ش  دیدم  و  نای   این  که  رسم  را   سارمان  را  تا  سینه  ستی 

م  و  ب ه  چهره  اش  نگاه  بیندازم  را   کم  باالتر  بگی 
 ...نداشتم  !اما 

 



اما  دسته  گل  به  میانمان  آمد  .اینبار  دسته  گل  با  
غنچه  های   کوچک  و  سفید  رنگ  که  دورشان  را  برگ  

  احاطه  کرده  بودند 
 
رنگ  و  بزرک   .های  پهن  و  سی  

ل  کشیدن  ها  و  هلهله  ها  بقدری  زیاد  بود  که   صدای  ک 
حنر  اگر  نم  خواستم  هم  نم  توانس تم  سالم  به  او  

 !بگویم 
 ...!اما 

 !اما  او  گفت  !با  لحن   قاطع  !محکم  و  با  صالبت 
 !سالم  –

 
 پست شصت وپنج #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

 .سالم  –
جان  م  کنم  تا  همی    کلمه  کوچک  را  بر  زبان  بیاورم  .

اما  م  دانم  که  سارمان  نشنیده  چون  خودم  هم  به  



  آن  کلمه  را  از  میان   لب  ه ای   رنگ  خورده  ام  
سخنر

 .شنیدم 
  در  دستانم  که  دو  طرف  چادر  را  

 
دسته  گل  را  تقریبا

گرفته  ام،  با  فشاری  م  گذارد  .از  مقابلم  م  گذرد  و  
کنارم  م  ایستد  .حضورش  در  کنارم  همانند  دیشب  

حیس  خوب  را  به  جانم  القا  م  کند  و  من  را  به  یاد  
بوسه  دیروزش  به  روی  پیشای   ام  م  اندازد  و  صدای  

ب ا  صالبت  و  گرمش  که  در  گوش  هایم  طنی    انداز  م  
ی  از  حرف  و   شوند  .اما  م  دانم  که  امشب  دیگر  خی 

  
 
صحبت  نیست  و  من  باید  برای  شنیدن  دوباره
 !صدایش  تا  خانه  مان  یا  شاید  اتاقمان  صی   کنم 

نمای   م  
کم  که  زن  ها  و  بچه  ها  در  مقابلمان  هی 

کنند،  مردهای  اقوام  نزدیک  هر  دو  طرف،  داخ ل  اتاق  
ون  م  روند   .م  شوند  .م  بینم  که  زن  ها  و  بچه  ها  بی 

بودن   پدرم  ارباب  ارسالن  را  حس  م  کنم  .پدری  که  
حال  بعد  از  یک  روز  و  نصف   که  از  ندیدنش  گذشته،  

   کودک  هایم  را  در  
حسش  م  کنم  .پدری  که  بیشیر

نبود   آیسان  ننه  با  او  گذرانده  ام  .پدری  که  در  
طفولیتم  در  همان  زما ن  که  چهارپنج  سال  بیش  

نداشتم،  دستم  را  م  گرفت  و  با  من  ارتفاعات  و  مرتع  



ها  را  ط  م  کرد  و  از  زیبای   های  طبیعت  برایم  م  
  .گفت 

گاه  هم  من  را  آیسان  خطاب  م  کرد؛  آیسای   که  
سوگل  اش  بودم  و  به  گفته  خودش  شباهتم  به  او  

 !بیش  از  حد 
گرچه  سخن  زیادی  از  او  نم  گفت  اما  من  جل وه  
 .مادرم  را  با  هربار  دیدن   خودم  در  آینه،  م  دیدم 

  ام  کند  .
 
ش  را  نثار   زندک حال  آمده  بود  تا  دعای  خی 

ی  که  روزی  برای  بیشیر  داشیر   آن   دعای   خی    دخیر
دخیر  در  کنارش،  تمام  خواستگارانش  را  طرد  م  کرد  

   
و  دعوای   به  راه  م  انداخت  اگر  کیس  برای   دخیر

 !سوگل   مرحومش،  خواست گاری  برگزیند 
اما  کنون  در  مدت  زمان  چند  روز،  باد  و  َمه  و  

خورشید  و  فلک  دست  به  دست  هم  دادند  تا  همان  
ش  را  با  اکراه  و  نارضاینر  شوهر  دهد  و  به  خانه   دخیر

ای  بفرستد  که  ساعت  های  زیادی  با  ایلش  فاصله  
ی  که      سوگل  و  همان  دخیر

داشت  !همان  دخیر
آداالن  پرسعمویش  به  هر  آب  و  آتیسر  خودش  را  زد  تا  

 !بدستش  آورد 



با  آمدن  مردها،  فضای  خفقان  آورتری  در  اتاق  
حکمفرما  گشت  و  از  آن  صداهای  شاد  و  رقص،  دیگر  

همهمه  ای  آرام  برجا  ماند  .اما  حضور  و  آمدن   ارباب  
آغازال  سنگی    تر  بود  که  حنر  همان  همهمه  آرام  هم  

 !دیگر  آثارش  هم  برجای  نماند 
من  آغازال  را  دیده  بودم،  یاددارم  در  کودک  هایم  

یکبار  او  را  دیده  بودم  و  بار  دوم  همان  شب  
خواستگاری  بود  .حنر  با  وجود   گذشت   چندسال،  

بهتش  نفس  گی   بود 
ُ
 !همچنان  ا

تمام  این  دزدانه  نگاه  کردن  ها  را  مدیون  چادری  بودم  
که  نم  گذاشت  چندان  چهره  کاوش  گرم  مشخص  

 !شود  تا  من  ببینم  چه  در  این  اتاق  م  گذ رد 
زنان  که  شامل  زن  عمویم  و  زن  های  ارباب  ارسالن  م  
انشان  با  فاصله  از  من  ایستاده   شدند،  به  همراه  دخیر
بودند  و  خواهران  سارمان  به  همراه  مادرش  و  سه  زن  
دیگر  نی    با  کم  فاصله  در  کنار  سارمان  قرار  گرفته  

بودند  .اما  ارباب  ارسالن  و  ارباب  اردالن  و  پرسهایش  
تیب  در  کنار  من  بودند  و  در  کنار  سارمان  هم،   نی    بیر

ارباب  آغازال  و  سایمان  و  چند  مرد  دیگر  نی    حضور  
  .داشتند 



نحوه  ایستادنشان  به  گونه  ای  بود  که  گوی   هرکدام  
 !به  برتر  نشان  دادن   خود  به  دیگری  تالش  م  کرد 
اما  تمام  این  ها  را  به  کناری  گذاشتم  و  چشمانم  را  

  .بستم 
بستم  تا  حضور   آیسان  ن نه  ام  را  حس  کنم  .چون  

فقط  خود   او  حال   دلم  را  م  فهمید  !غمم  را  خوب  م  
دانست  و  در  حی    اشک  ریخیر   هایم،  لبخند  را  هم  

 !مهمان  لب  هایم  م  کرد 
حال   خوسر  را  چه  در  بارش   کم  و  نم  نم  باران،  چه  در  
ی  و  برگ  ریزان   طبیعت  و  چه  در  هوای   عرصهای  پایی  
گرم  تابستان  و  چه  در  خنکای  ب هار  به  قلبم  رسازیر  م  

  !کرد  و  قلبم  را  ی   قرار   خودش  م  کرد 
خودی  که  من  را  بدنیا  آورد  و  خودش  چشمانش  را  به  

روی  زندگای   ای  بست  که  م  توانست  از  هر  لحظه  
د  .من  ماندم  و  آیسان  ننه  ای  که  رفته   اش  لذت  بی 

بود  اما  ایمان   بودنش  را  در  وجودم  به  اثبات  رسانده  
  .بود 

در  این  جم ع،  نبود   حضور   یک  نفر،  بیش  از  همه  به  
چشم  م  آمد  !آیسان  ننه  ام  !آیسان  ننه  ای  که  نبود  



ش  بریزد  ! تا  اشک  هایش  را  برای  عروس  کردن   دخیر
  !نبود  تا  خنده  هایش  با  گریه  هایش  ادغام  شوند 

اما  من  به  لبخند  او  م  بازم  تمام   همه  را  و  ایل  و  تبارم  
 !را 

هم  این  که  در  تصوراتم  او  را  تجسم  کنم  و  خنده  ای  
که  به  روی  لبانش  است  و  اشک  های   که  به  روی  

 !گونه  هایش 
 

 پست شصت وشش #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 

چشمانم  را  با  صدای  پدرم،  با  صدای  ارباب  ارسالن  
گشودم  .و  بغض  نهفته  در  گلویم  را  همراه  با  بزاق  
دهانم  قورت  دادم  .صدایش  را  شنیدم  بعد  از  دو  

 ...روز 



اما  صدای  محزونش  به  آتش  کشید  جان  و  وجودم  
را  ...برای  او  هم  سخت  بود  ...برای  او  هم  نبودن   

   چهارده  ساله  اش  سخت  بود 
  .دخیر

ارها  م   ی  که  روز  و  شب  در  مرتع  ها  و  چمی   دخیر
خرامید  و  با  صدای  بادها  آواز  م  خواند  و  او  هم  از  

 .آن  صدا  تعریف  م  کرد 
از  آن  صدای   که  هیچ  دوست  ندا شت  بغی   از  زن  های   

خانواده  اش  و  حنر  مرد  دیگری  جزء  خودش  هم  آن  
 !صدا  را  بشنود 

حال  در  نبود  من  ارباب  ارسالن  چه  م  خواست  کند؟  
او  آیسان  ننه  را  چهارده  سال  پیش  از  دست  داده  بود  
و  حنر  اکنون  هم  با  نبودن  او  کنار  نیامده  بود  و  سع  
م  کرد  با  دیدن   روی   من  یاد  سوگل  اش  ی   افتد  .برای  

  .من  سخت  بود  جدای   از  او 
ماشگانام  رو  به  دست  بنده  های  خدا  نم  سپارم  ! –

م  رو   به  خود   خدا  م  سپارم  که  نگهدارش  باشه  !دخیر
شوهر  نم  دادم  اما  چه  کنم  که  نم  شه  با  رسنوشت  

  !به  جنگ  در  اومد 
ی  م  زدم   که  اگر  م  شد  با  همی    تفنگ  در  دستم  تی 
 ...!و  با  چنگ  دوندون  دخیر م  رو  نگه  م  داشتم  !اما 



ی  همراه   سکوت  کرد  !سکویر  که  با  بغض  و  دلگی 
بود  .چرا  من  حدس  م  زدم  ارباب  ارسالن  دیگر  من  را  

 دوست  ندارد؟ 
چرا  احساس  م  کردم  خودش  را  از  من  پنهان  م  کند  
و  دیگر  به  فکر  من  نیست؟  چگونه  این  صدای  پر  از  

  اش  را  فراموش  کنم؟  چطور؟ 
 
 بغض  و  بیچارک

م  رو  م  برین  اما  نور  چشمتون  م  کنید  ! – دخیر
  و  بالی   باعث  مکدر  

 
ین  حرق بشنفم  و  بفهمم  کوچکیر

   سوگلیم  شده،  همه  جا  رو  به  خاک  
شدن  اوقات  دخیر
 !و  خون  م  کشم 

  مگر  م  توانستم  در  دلم  قربان  صدقه  اش  نروم؟ 
گرچه  حال  م  بایسنر  از  حرف  هایش  کم  رنگ   

هراس  به  دلم  م  زدم  اما  حنر  همی    حرف  هایش  
برایم  حکم  کوه  را  داشتند  !همانند   وجود   خودش  !

ی  ژیان  مراقبم  است  ! این  که  من  هم  پدرم  همچو  شی 
با  حرف  هایش  لبانم  به  لبخندی  باز  شدند  و  برایم  

جالب  بود  که  این  بار  ارباب  آغازال  بود  که  صدایش  
  محتاطانه  تر  بخودش  گرفته  بود 

 
 !رنک

ی  که  به  عنوان    – یبار  گفتم  و  باز  هم  م  گم  !دخیر
عروس  پا  تو  خونه  من  م  ذاره،  م  شه  نور   چشم   اون  



خونه  !اما  اگر  خبط  و  خطای   باشه  !اگر  حرف  و  
حدین   باشه  !اگر  عروس   ناخلف   تربیت  شده  باشه،  

م  ! اون  وقت   که  خودم  تربیتش  رو  دست  م  گی 
جوری  که  همه  بفهمن  عروس   ارباب  آغازال  بودن  

 !یعن   چ  
با  صدای  ع مویم  ارباب  ارسالن  و  آغازال  سکوت  

ری  خواندن  هایشان  نشد 
ُ
ی  از  ک  !کردند  و  دیگر  خی 

خب  به  خی   و  خوسر  و  میمنت  تموم  بشه  این   –
  بفرستی    تا  عروس  و  داماد  را،  راه  

عروس  .صلوایر
لشان  کنیم   .می  

صلوات  ها  فرستاده  شد  و  بعد  از  آن  قامت  پدرم  که  
روبه  رویم  ایستاد   .با  لحن   آرام  و  نجواگونه  در  

 .گوشم  حرف  هایش  را  ادا  کرد 
حاللم  کن  دخیر  !م  دونم  که  حرف  های   رو   –

شنیدی  !م  دونم  که  سؤال  زیاد  داری  !م  دونم  که  
س  از  من  و  حرف  های   که   منتظرم  بودی  تا  بی 

شنیدی  حقیقت  داره  یانه؟  اما  بدون  که  جواب  
سؤاالت  پیش  من  نیست  !م  فهم  یه  روزی  !اما  

روزی  که  به  درد  من  مبتال  شدی  !تو  م  ری  از  این  
خانه  و  ایل،  اما  نبودنت  برام  حکم  سخت  نفس  



کشیدن  رو  داره  !از  این  جا  که  کوچ  کنیم،  هرجا  که  
برم،  باز  هم  ندیدنت  خاری  م  شه  که  تو  چشمانم   

فرو  م  ره  !من  هستم  همه  جا  همراهت،  تنهات  نم  
م،  در  امان  خداباسر   ذارم  .خی   از  احوالت  م  گی 

 !یا دگار  سوگل  من  !این  دوری  ها  رسم   روزگار  
 

 پست شصت و هفت #
  رویای  _در _شب #

 مهی   عبدی #
 
 
 
 
 

اشک  هایم  با  حرف  های  ارباب  ارسالن  به  روی  گونه  
هایم  رسازیر  شدند  و  من  در  آغوش  گرم  پدرم  فرو  
رفتم  .محکم،  سخت  و  پر  از  آرامش  .نم  دانم  سه  

خواهر  بزرگیر  از  من  را  هم  در  شب  عروس  شان  
بدین  گونه  به  آغوش  کشید  یا  نه؟  اما  همی    بس  که  

 !حال  آغوشش  امن  ترین  جای  دنیا  بود  برایم 



  نداشتم  که  برزبان  بیاورم،  حرف  هایم  را  
 
حرق

  .نشنیده،  جوابم  را  داده  بود 
قطره  های  درشت  اشک  به  همراه  هق  هق  ریزم  هم  

نوا  شده  بودند؛  گرچه  مادرم  نبود  اما  همی    چند  
دقیقه  برایم  کفایت  م  کرد  و  من  جای  زخم  که  از  

پدرم  به  دل  گرفته  بودم  را  ترمیم  کردم  .من  به  دعای  
ش  ایمان  داشتم   !خی 

گرچه  از  حرف  هایش  نتوانستم  بطور  کل  به  
م  اما  برایم  بس  بود  وقنر  که  با   منظورش  ی   بی 

 !اطمینان  از  فهمیدن   جواب   سؤاالتم  برایم  گفت 
ون  کشید،  اما  عطر   نم  دانم  ک  من  را  از  آغوشش  بی 

تنش  را  برای  همیشه  به  وجود  ریه  هایم  فرستادم  تا  
ه  ای  بمانند  برای  روزهای   یا  شاید  ماه  های   که  او   ذخی 

 !را  در  کنارم  ندارمش 
خودش  را  کنار  کشید  و  بعد  از  آن  برای  آخرین  بار  در  
آغوش  خواهران  و  زن  های  ارباب  ارسالن  و  زن  عمویم  

فرو  رفتم  .اما  کم  بیشیر  در  آغو ش  گونل  و  آیاتای  
  ماندم  و  هرسه  بیشیر  از  کم  گریستم  برای  نبود  

ر
باق

 !روزهای   که  دیگر  سه  نفر  نبودیم 
 



ون  رفتند  و  پرسی  توسط   آخر  کار  هم  مردها  به  بی 
مادر  سارمان  به  داخل  اتاق  آورده  شد  .فهمیدم  که  

برای  بسیر   کمرم  به  داخل  اتاق  آمده  .خودم  را  بیشیر  
پوشاندم  .مادر  سارمان  و  خواهرانش  هم  به  کنار  و  

مقابلم  ایستادند  و  آن  پرس  هم  با  فاصله  کم  مقابلم  
  .قرار  گرفت 

مادر  سارمان  شال  قرمز  رنگ  را  که  الی  آن  تکه  نان  
کوچک  به  همراه  قران  کوچک  قرار  داشت  را  بدست  

 .پرس  داد 
زی   سن  و  سال  دار  خودش  را  با  هزاران  زحمت  به  

کنار  پرس  رساند  .به  او  گفت  که  هف ت  بار  شال  را  از  
 .باالی  رس  من  رد  کند  و  از  زیر  پاهایم  عبور  دهد 

زن  های  دیگر  رسگرم  بگو  و  بخند  و  شعر  خواندن  و  
دست  زدن  بودند  که  همان  زن  مسن  حرف  های   را  بر  

زبان  م  آورد  و  دعا  م  کرد  که  من  هفت  پرس  و  یک  
 !دخیر  بدنیا  بیاورم 

برایم  سخت  بود  شنیدن  این  حرف  ها  در  مقابل  
 سار مان  اما  چه  م  توانستم  کنم؟ 

با  وجود  کفش  های   که  به  پا  داشتم  و  شال  و  چادری  
که  به  رس  داشتم  و  دسته  گل  که  در  دستانم  بود  و  



من  باید  در  همان  حال  خودم  را  هم  پوشیده  نگاه  م  
داشتم،  برایم  سخت  بود  این  که  هربار  پاهایم  را  بلند  
کنم  تا  آن  پرس  شال  را  از  زیر  کفش  هایم  عبور  د هد  .

در  همی    هنگام  بود  که  برخورد  بازوی  سارمان  به  
 .خودم  را  احساس  کردم 

 .و  دستش  که  دستم  را  در  بر  گرفت 
 :به  آرام  در  گوشم  نجوا  کرد 

دست  من  رو  محکم  بگی   !حداقل  اینجوری  تعادلت   –
 .رو  حفظ  م  کن  

وقنر  واکنیسر  انجام  ندادم  خودش  دستم  را  محکم  
دربر  گرفت  .کار  پرس  که  به  انتها  رسید  شال  را  به  

دور  کمرم  بست  که  سارمان  دستم  را  رها  کرد  تا  شال  
به  دور  چادرم  گره  نخورد  و  در  همان  حال  هم  باال  

تنه  ام  مشخص  نشود  .گرچه  خودم  چادرم  را  محکم  
گرفته  بودم  اما  یاد  حرف  خواهران  سارمان  افتادم  که  

  !گفته  بودند  سارمان  حساس  است 
خودش  پشت  چادرم  را  برایم  مرتب  ک رد  و  مجدد  

 .دستم  را  گرفت 



مادر  آیاتای  هم  با  خنده  کم  آرد  طبق  رسم  و  
رسومات  ی   هوا  به  صورت  پرس  پاشید  و  بعد  از  آن  
  .انعام  که  آن  پرس  از  مادر  سارمان  گرفت  و  رفت 

اما  گرمای  دست  سارمان  بقدری  بود  که  کامل  حس  
لرز  و  ترس  را  از  وجودم  زدوده  بود  اما  ترس   من  از  

 !رخداد   اتفاق  دیگری  بود 
 

  پست شصت و هشت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 

 ...اما  دیگر  همه  چی    به  اتمام  رسید  و  من 
من  و  سارمان  بعد  خروج  همه  از  اتاق؛  از  زیر  سین   
ای  که  توسط  مادر  ایاتای  در  دستانش  قرار  گرفته  
بود  و  شامل  قرآن  و  کاسه  ای  آب  بود،  سه  بار  رد  

شدیم  .عاشیق  ها  با  آالت  م وسیفر  ای  که  در  دست  
داشتند،  آهنگ  م  نواختند  .با  پاهای   که  یک  م  آمد  

و  یک  نه  همراه  با  رسامان  به  سمت  اسب  های   م  



ی  را  به  آن  ها  به  سمت   رفتیم  که  م  بایسنر  تا  مسی 
پایی    و  دامنه  ی  کوه  م  رفتیم  و  بعد  از  آن  دیگر  نم  

دانم  با  چه  وسیله  ای  قرار  بود  راه  خانه  ارباب  
 .آغ ازال  شویم 

ی  که   مدام  دلم  م  خواست  رس  بچرخانم  و  به  مسی 
آیسان  ننه  م  رفتم  نگاه   همیشه  از  آنجا  به  سمت  قی 

بیندازم،  اما  باوجود  کل  مهمان  نم  توانستم  و  دلم  
به  سخنر  از  درد  حرف  نزدن  برای  آخرین  بار  با  آیسان  

 !ننه  مچاله  م  شد 
با  وجود  لباس  عروس  که  به  تن  داشتم  نم  دان م  م  

توانستم  سوار  بر  زین   اسب  شوم  یا  نه؟  به  اسب  
  که  مزینش  کرده  بودند  به  پارچه  های  

 
قهوه  ای  رنک

  رسیدیم  .بالفاصله  هم  مادر  و  خواهران  سارمان  
 
رنک

هم  آمدند  .خود  سارمان  نی    در  کنارم  ایستاده  بود  و  
 :به  آرام  در  کنار  گوشم  گفت 

دسته  گلت  رو  بده  به  من  .اروم  اول  پای  را ستت  رو   –
 .بذار  روی  رکاب 

بارها  سوار  اسب  شده  بودم  و  براحنر  م  توانستم؛  اما  
حال  نه  وقنر  که  این  لباس  در  تنم  بود  !باالخره  با  هر  

محننر  که  بود  آنچه  را  که  سارمان  گفت  را  انجام  



دادم،  خواهرانش  چادرم  را  از  پشت  گرفته  بودند  تا  
مزاحم  نباشد  و  من  براحنر  با  یک  حرکت  به  روی  

  .اسب  نشستم 
سارمان  دسته  گل  را  بدستم  داد  و  خودش  هم  سوار  

اسب  قهوه  ای  رنگ  دیگری  که  کنار  اسب  من  بود  
نشست  .قد  و  قامتش  در  هر  حال  ستودی   بود  !حنر  

حال  که  به  روی  اسب  نشسته  بود،  ابهتش  گوی   
 !بیشیر  هم  شده  بود 

افسار  اسب  من  را  هم  بدست  گرفت  و  ما  در  زیر   
بارش  نقل  ها  و  سکه  ها ی  کوچک  ی   امان  و  هلهله  ها  

به  راه  افتادیم  .هر  لحظه  که  دور  و  دورتر  م  شدیم  
ده  تر  م  شد  و  با  ولع  و  حال   دل  من  هم  فرسر

حریصانه  چشمانم  را  به  همه  قسمت  های  کوه  و  
کمن  و  دشت  ها  م  چرخاندم  و  آه   پر  حرستم  را  رها  

  .م  کردم 
دیگر  تمام  شده  بود  روزهای   که  من  با  فراغ  خاطر  در  

ارها  برای  خودم  غلت  م  خوردم  و   مرتع  ها  و  چمی  
صدایم  را  رها  م  کردم  و  آواز  م  خواندم  و  برای  

 !خودم  خوش  بودم 



کم  بعد  هم  به  قسمت  پایی    کوه  رسازیر  شدیم  و  با  
 .کمک  سارمان  از  اسب  پایی    آمدم 

بغضم  سخت  شده  بود  !همچو  توده  ای  سنگ  وار  
  !که  نفس  کشیدن  را  برایم  سخت  کرده  بود 

 اذیت  که  نشدی؟  –
رو  به  رویم  ایستاده  بود  و  دستم  را  در  دستش  گرفته  
  نم  توانستم  بزنم  وقنر  چنگال  های  همان  

 
بود  .حرق

توده  برای  بیشیر  پیش  روی  کردن،  جداره  های  گلویم  
را  دست  آویزی  کرده  بودند  برای  بیشیر  عرض  اندام  

 !کردن 
وقنر  سارمان  از  حرف  نزدنم  به  ستوه  آمد،  من  بار   

 !دی گر  لرزی  بدنم  را  فرا  گرفت 
وقنر  حرف  م  زنم  و  سؤال  م  پرسم،  بعدش   –

منتظر  جوابم  !پس  سکوت  و  حرف  نزدن  و  رس  تکون  
م  اما  سع   دادن  نم  خوام  !این  بار  رو  نادید  م  گی 
کن  با  خودت  کنار  بیای  که  تو  دیگه  شوهر  داری  !

 .حاال  هم  بیا  بریم  چند  قدم  جلوتر  ماشی    پارک  شده 
افسار  اسب  ه ا  را  رها  کرد  تا  به  دو  مردی  که  در  حال  

 .نزدیک  شدن  به  ما  بودند  بسپارد 



لحن  قاطع  اش  به  گونه  ای  بود  که  دلم  لرزید  !تیله  
 !های  چشمانم  هم  لرزید 

صدایش  به  صدای  ارباب  آغازال  شباهت  داشت  !
شاید  همی    بود  که  باعث  م  شد  ناخوداگاه  در  

مقابلش  سکوت  اختیار  کن   !نم  دانم  اما  هر  چه  که  
 !بود  بشدت  تأثی   گذار  بود 

صدای  مابفر  مردها  و  زن  ها  هم  م  آمد  و  من  حی    
این  که  با  کمک  سارمان  به  سمت  ماشی    م  رفتیم،  

رسم  را  چرخاندم  و  آخرین  نگاه  را  هم  به  محل   گذران   
عمرم  و  اتفاقات  پیش  آمده  در  آن،  نگاه  انداختم  .

 :زیر  لب  با  حال  که  افسوس  خوردی   بود  گفتم 
م اشگانا  او  سون  چشمیس  کیمی    اخدی  گدی،  کیم   –

نه  بیلی   من  نه  چهدیم  و  نلر  من  سوشدی  ...اما  بو  
دنیانی    وفاس  یوخیمیش  آیسان  ننه  !یاخچ   

 ...گدون 
ماشگانا  مثل  آب  روون  همون  چشمه  گذر  کرد  و   »

رفت،  ک  م  دونه  من  چ   کشیدم  و  چه  ها  بر  من  
گذشت  ...اما  این  دنیا  وفای   نداشت  آیسان  ننه  !چه  

 «...خوب  شد  که  رفنر 



رسم  را  برگرداندم  و  اتوبوس  را  هم  دیدم  که  ی   تردید  
برای  جابجای   مهمان  ها  در  کنار  جاده  متوقف  شده  
بود  .زمای   که  به  ماشی    رسیدیم،  سارمان  در  جلوی   
را  برای  من  باز  کرد  .دری  که  رویش  با  گل  تزئی    شده  
بود  .کمکم  کرد  تا  داخل  ماشین   که  سفید  رن گ  بود  

بنشینم  .بعد  از  سوار  شدنم  و  بسیر   در،  خودش  هم  
با  ژسنر  خاص  ماشی    را  دور  زد  و  سوار  شد  و  پشت  

 .فرمان  قرار  گرفت  و  در  ماشی    را  به  آرام  بست 
 !باالخره  تموم  شد  –

  چه  
 
سم  دقیقا هر  آن  م  خواستم  دهان  باز  کنم  و  بی 

  مان  
 
ی  تمام  شده؟  ماجرای  خودش  و  من  و  زندک چی  

 !تازه  آغا ز  شده  بود 
گمان  م  کردم  خواهرانش  و  مادرش  هم  همراه  ما  
بیایند  اما  وقنر  کیس  نیامد  و  سارمان  ماشی    را  به  

 !حرکت  درآورد،  بر  گمانم  خط  بطالی   کشیدم 
ماشی    را  به  آرام  م  راند  و  چند  ماشی    دیگر  هم  در  

 ،مقابلمان  بودند 
 

 پست شصت و نه #
  رویای  _در _شب #



  مهی   عبدی #
 
 
 

  بدست  
 
که  بچه  های  کوچک  تر  دستمال  رنک

داشتند  و  از  پنجره  های  باز  ماشی    دستانشان  را  
ون  آورده  و  تکان  م  دادند   .بی 

سکویر  بر  فضای  داخل  ماشی    حکمفرما  شده  بود،  
اما  کم  بعد  باز  هم  سارمان  بود  که  به  حرف  در  آمد  
و  من   که  گوش  هایم  را  برای  شنیدن  حرف  هایش  تی    

 !کردم 
نم  دونم  ت ا  چه  حد  از  من  شنیدی  و  از  من  چ   ها   –
بهت  گفیر   اما  خودم  حاال  که  این  فرصت  هست  در  

،  س  سالمه  !تو   مورد  خودم  م  گم  !اسمم  سارمان 
  کردم  تا  تونستم  برای  خودم  درس  و  

 
شهر  کل  دوندک

شغل  داشته  باشم  و  رسی  تو  رسها  در  بیارم  !تو  
روستا  به  لطف   اسم  دهن  پر  کن   پدرم  من  هم  رس  

 !زبون  ها  افتادم 
از  بیان   جدی  اش،  خوف  به  دلم  رخنه  کرد  اما  خودم  

را  متقاعد  م  کردم  که  او  همی    گونه  است  و  خان  



زاده  است  و  خون  مردی  چو  آغازال  در  رگ  هایش  
جریان  دارد  !اما  چرا  حال  که  تنها  بودیم  به  نظرم  م  

آمد  او  رفتارش  جدی  تر  شده  و  همانند  دیروز  و  یا  
همان  روزی  که  با  آیس ان  ننه  صحبت  م  کردم  و  او  

صدایم  را  شنید  و  دستمال  گردنم  را  بدستم  داده  بود،  
  نیست؟ 

همای   که  با  لطافت  موجود  پر  کالمش  گفته  بود  از  
س  آهوی  گریزپا  !چرا  اما  حال  این  چنی    نبود؟   من  نیر
من  خونم  تو  شهر   !اما  بخاطر  این  وصلت  چند   –

  مدیر  هم ی    جا  
ا
روزی  به  این  روستا  اومدم  .احتمال
 !باشیم  اما  بعد  بر  م  گردیم  شهر 

نم  دانم  در  وصف  حالم  چه  بگویم  !من   که  ریشه  
وجودم  را  در  خاک  این  کوه  ها  دوانده  بودم  و  حال  با  
حرف  های  مردی  که  شوهرم  بود  خودم  را  تک  و  تنها  

م  دیدم  که  با  دستان  پر  از  سیاست  و  ماجرای  
َرس  م  کردند 

َ
 !تقاص،  ریشه  ام  را  ه

سکوت  کرد  و  من  در  حال  که  رسم  را  به  زیر  انداخته  
بودم  و  با  ساقه  های  دسته  گلم  کلنجار  م  رفتم،  به  

حرف  هایش  هم  فکر  م  کردم  .چند  دقیقه  ای  



نگذشته  بود  که  دستم  دوباره  اسی    دست   مردانه  اش  
 !شد 

  قرار   زندگیمون  به   –
این  ها  رو  دارم  م  گم  که  بدوی 

چه  شکل  باشه  !گفتم  که  بدوی   تو  دی گه  شوهر  داری  
و  قرار  زندگیمون  رو  با  هم  بسازیم  !هر  چ   که  بوده  و  

نبوده  تو  گذشته  رو  فراموش  کن  !سع  کن  خودت  
وع  کن   وفق  بدی    جدیدی  که  قرار  رسر

 
 !رو  به  زندک

با  انگشت  شصتش  روی  دستم  را  نوازش  م  داد  و  من  
وجودم  گوی   دریای   پرتالطم  شده  بود  که  مواج  

سهمگینش  به  صخره  های  احس اساتم  برخورد  م  
 !کردند 

من  معذب  از  این  کار،  انگشتان  دست  دیگرم  را  مشت  
کرده  بودم  !کاش  م  دانست  من  به  سخنر  این  دقایق  
را  تحمل  م  کنم  !کاش  م  دانست  من  دقایفر  ست  از  

خانواده  و  مکای   جدا  شده  ام  که  تمام   من  بودند  !و  
   او  حضور  پیدا  کرده  ام  و  هنوز  هم  به  

 
حال  در  زندک

وج ود  خودش  عادت  نکرده  ام  که  بتوانم  این  کارش  را  
 !هضم  کنم 



  ماند  من  
ر
دستش  که  ثابت  و  ی   حرکت  روی  دستم  باق

به  این  امیدوار  شدم  که  شاید  حال   درونم  را  از  دستان  
 !به  قندیل  نشسته  ام  فهمیده 

؟  –  نم  خوای  حرف  بزی 
چه  م  گفتم؟  او  حرف  داشت  من  چه؟  من   که  فقط  
بدنبال  این  بودم  که  بدانم  چرا  تقاص  پدرم  شدم  !چرا  

م  بایسنر  ارباب  آغازال،  پدرش،  پدرم  را  طوری  در  
مخمصه  قرار  دهد  که  او  را  مجبور  به  ازدواج  من  

کرده؟  من  فقط  و  فقط  بدنبال  همی    ها  بودم  و  بس،  
 !در  حال  حاض  

وقنر  جوای   از  من  به  گوش  هایش  نرسید،  دستش  را  
  و  حرص  

 
از  روی  دستم  برداشت  و  نفسش  را  با  کالف ک

ون  فرستاد   !و  آز  بی 
راص   به  این  ازدواج  نبودی  درسته؟  کس  دیگه  ای   –

  همون  مردی  که 
ا
؟  مثل  ...رو  دوست  داشنر

حرفش  را  کامل  بر  زبان  نیاورد  !اما  صدای  دندان  
قروچه  هایش  را  شنیدم  و  نگاهم  به  دستان  سفت  و  
  !محکم  گره  خورده  اش  به  دور  فرمان  ماشی    افتاد 
راص   به  این  وص لت  نبودم  اما  کس  دیگری  را  هم  

دوست  نداشتم  !ناچار  بله  را  گفتم  !واکنشم  برای  این  



حرفش  برسعت  بود  چون  نم  خواستم  من  را  در  آن  
شب  گناهکار  فرض  کند  که  اگر  اینطور  بود  کالهم  
پس  معرکه  بود  و  من  از  هر  آنچه  که  م  ترسیدم  از  

 !همی    حال  بر  رسم  م  آمد 
میان  لب  هایم  فاصله  ای  اندا ختم  و  در  حال  که  رسم  
را  به  چپ  و  راست  تکان  مخترصی  م  دادم  جوابم  را  

 :برای  قسمت  دوم  حرفش  گفتم 
 !نه  –

اما  گوی   او  برداشت  اشتباه  کرد  که  حرفم  را  با  
حالنر  که  گوی   زیر  زبانش  حرف  م  زند،  زمزمه  کرد  و  
ون   قلب  من  کم  مانده  بود  تا  سینه  ام  را  بشکافد  و  بی 

د   !بی 
م  دونست م  پای  یک  دیگه  باید  این  وسط  باشه  که   –

 !تو  راص   به  این  ازدواج  نبودی 
 

 پست _هفتاد #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 



 
 

نم  دانم  چرا  سارمان  م  بایسنر  از  من  چنی    سواالیر  
را  م  پرسید  که  من   ناوارد  هم  اینگونه  پاسچ   هرچند  

 !که  عمدی  نبود  به  او  بدهم؟ 
نم  دانم  شاید  هم  بیش  از  حد  سکوت  کردن  من،  او  
را  به  این  مرحله  رسانده  بود  که  این  چنی    سوال  های   

سد؟   را  بی 
اما  باید  او  را  از  اشتباهش  در  م  آوردم  !نباید  م  

گذاشتم  او  فکر  دیگری  در  مورد  من  در  رسش  
اهه  های   وراند  .فکری  که  ممکن  بود  به  خیل  از  بی  بی 

 !دیگر  کشیده  شود 
زبان  خشک  شده  ام  را  در  دهان  چرخاندم  و  جان  

 :کندم  تا  بگویم 
 !اش  ...اشتباه  ...فهمیدی  _

با  این  که  فارس  صحبت  کردن  من،  به  خوی   خودش  
نبود  و  همراه  با  لهجه  ای  غلیظ  بود،اما  تمام  سع  ام  

را  م  کردم  تا  بلکه  بتوانم  از  همی    ابتدا  مانند  خودش  
که  براحنر  و  سلیس  فارس  صحبت  م  کرد،  صحبت  

کنم  .رسش  را  به  س متم  چرخاند  و  نیم  نگاه  به  



جانبم  انداخت  و  مجدد  حواسش  را  به  روبه  رویش  
ه  به  چهره  اش  بودم،  م   دهد،  اما  من   که  خی 

ات   حاالتش  در  چهره  اش  را  ببینم   توانستم  تمام  تغیی 
و  براساس  آن  ها  حرفم  را  این  بار  سنجیده  به  زبان  

 !بیاورم 
ابروهای  بلند  و  پهنش  در  هم  تنیده  شده  بودند  و قنر  

 :که  با  قاطعیت  گفت 
  چ   رو  اشتباه  فهمیدم؟  تو  روشنم  کن  _

 
 !دقیقا

دسته  گل  که  در  دستانم  بود،  ی   نوا  چقدر  مفلوک  
ه  شده  بود   بود  که  بسان  چالندن  در  دستان  من  اسی 
س   و  مجازات  م  شد  !آن  هم  فقط  برای  کاهش  اسیر

 !که  به  جانم  همچو  خوره  ای  رسوخ  کرده  بود 
اما  کاش  سارمان  م  د انست  قاطعیت  کالمش  چه  
  ای  برایم  دارد  که  مرا  از  

 
آشوب  و  دل  شوریده  ک

راحت  سخن  گفیر   منع  م  کند  و  این  اولی    صحبت  
ها  چقدر  برای  من  سخت  هستند  که  نم  گذارند  با  

  آسوده  و  خیال،  حرفم  را  بر  زبان  بیاورم 
 

  !فراع
اما  وقنر  سکوتش  بیشیر  شد  و  پافشاری  ای  مبن   بر  
دیر  جواب  دادنم  ن کرد  و  فرصنر  به  من  داد،  من  هم  
ی  یافتم  هرچند  با  سخنر  حرفم  را  ادا  کنم   .زمان  بیشیر



این  ...این  ...که  ...من  ...من  ...خب  ...ه  ...هیچ   _
 .کس  ...رو  ...دو  ...دوست  ...ندارم 

دیدم  که  بعد  از  گفیر   حرفم  گوشه  چشمش  چین   
 !خورد  !اما  فقط  برای  ثانیه  ای 

از  کجا  باید  مطمی    بشم  که  تو  کیس  رو  دوست   _
؟   نداشنر

من  که  گفته  بودم  پس  مجدد  سوال  پرسیدنش  برای  
چه  بود  را  نم  دانم  !م  خواست  فقط  از  من  حرف  

ی  بشنود  یا  از  گفتمان  بینمان  لذت  م  برد؟   بیشیر
س  دادم   .اینبار  جوابش  را  بدون  اسیر

من  ...من  که  گفتم  .نه  کیس  رو  دوست  داشتم  نه   _
  !دارم 

رسش  را  به  اختصار  تکای   داد  و  من  فهمیدم  که  کم  
  که  به  آرام  گفت 

 
 :رسعت  ماشی    بیشیر  شد  و  حرق

 .خداروشکر  _
نفس  محبوسم  را  آزاد  ساختم  و  من  هم  در  دلم  

خداراشکری  گفتم  که  ماجرا  به  خی   گذشت  .اما  باید  
من  بعد  حواسم  را  بیشیر  جمع  م  کردم  تا  با  یک  

حرف  و  یک  برداشت  اشتباه،  خاطر  خودم  و  خودش  



را  مخدوش  نکنم  و  باعث  اوقات  تلچ   نشوم  !من   که  
 !فهمیدم  سارمان  بشدت  حساس  است 

اما  با  بوق  زدن  های  ممتد  ماشی    های  اطرافمان،  
  بسنده  کرد  و  بعد  از  آن  

ر
سارمان  هم  به  زدن  چند  بوق

  که  مالیم  و  زیبا  
 
  در  ماشی    گذاشت  .آهنک

 
هم  آهنک

 .بود  و  خواننده  اش  هم  صدای  زیبای   داشت 
 

 پست _هفتاد _و _یک #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 
 

به  گمانم  ساعنر  گذشته  بود  که  به  روستای  ارباب  
 .آغازال  رسیدیم  .روستای   رسسی    و  آباد 

ی  از  کوه  در  این  اطراف  نبود  و  کوه  ها   اما  دیگر  خی 
با  فاصله  بسیاری  از  روستا  قرار  داشتند  .با  صدای  
  که  

 
بوق  زدن  های  ماشی    ها،  مهمانان  هم  از  ب اع



مشخص  بود  خانه  ارباب  آغازال  هم  درون  آن  است،  
ون  آمدند   .بی 

دو  پایه  بلند  هم  در  کنار  در  بزرگ  باغ  دیده  م  شد  
که  شکل  و  شمایل  همانند  مشعل  بود  و  آتشش  هم  

 .روشن  بود 
مهمانان  دیگر  هم  از  ماشی    های  شان  پیاده  شده  

بودند  و  در  کنار  مهمانان  دیگر  در  ورودی  باغ  
  که  درختای   رسبه  فلک  کشیده  و  

 
ایستاده  ب ودند  .باع

کهنسال  شان،  نشای   از  قدمت  چندین  ساله  آنها  
 .داشت 

اما  نگاهم  به  لباس  های  مهمانان  عروس  ام  هم  
چرخید  .همان  طور  که  آن  زن  آرایشگر  گفته  بود،  

مشخص  بود  بیشیر  آن  ها  شهری  هستند .حنر  لباس  
های  مادرسارمان  و  خواهرانش  هم  به  شهری  ها  

شبا هت  داشت  و  مشخص  بود  که  نشست  و  
 .برخواست  های  شان  با  شهری  ها  بیشیر  است 

اما  ارباب  آغازال  هم  به  جمع  مهمانان  پیوست  که  در  
مقابل  در  ورودی  جمع  شده  بودند  .نم  دانم  چرا  با  

 !هر  بار  دیدنش  از  ترس  قالب  ته  م  کرد 



گوی   قد  و  قامت  و  هیکل  مردان  این  ایل،  از  همان  
  !انسان  های  نخست ی    بوده 

برادر  سارمان،  سایمان  هم  همان  گونه  بود،  او  را  هم  
برای  اولی    بار  زمای   دیدم  که  به  همراه  سارمان  و  

ارباب  آغازال  برای  صحبت  با  پدرم  به  سیاه  
چادرهای مان  آمده  بودند  .اما  آن  موقع  از  او  تصویر  
ناواضچ  دیده  بودم  آن  هم  پشت  پنجره  و  بار  دوم  

هم  در  شن   که  به  خواس تگاری  ام  آمده  بودند،  دیدم  .
برعکس  سارمان،  شباهت  زیادی  به  پدرش  داشت  !

سارمان  گوی   فقط  ابهت  و  لحن  و  قد  و  قامتش  را  از  
پدرش  به  ارث  برده  بود  !اما  شاید  اگر  کم  بیشیر  

ه  م  شدی،  ردی   وقت  م  گذاشنر  و  به  چهره  اش  خی 
از  شباهت  او  و  پدرش  را  هم  م  توانسنر  تطبیق  ده  .

اما  نه  تا  این  حدی  که  سایمان  برادرش  به  پدرش  
 !داشت 

اما  نگاه  ارباب  آغازال  دقیقا  به  روی  من  بود  .طوری  
نگاهش  را  به  من  دوخته  بود  که  گوی   چهره  من  را  
واضح  م  بیند  !در  حال  که  صورت  من  با  شال  و  

 .چادری  که  داشتم،  پوشیده  شده  بود 



خودم  هم  به  سخنر  م  دیدم  اما  تمام  تالشم  را  م  
کر دم  که  از  دیدن  صحنه  های  امشب  به  هیچ  عنوان  

کم  کاری  نکنم  !نم  دانم  شاید  م  خواستم  محل  
  جدیدم  و  آدم  های  این  روستا  را  بهیر  ببینم  و  

 
زندک

 .بشناسم 
سارمان  از  ماشی    پیاده  شد  و  از  میان  دود  اسپند  و  

نقل  و  سکه  ای  که  پخش  م  شد،  عبور  کرد  و  در  
 .سمت  من  را  باز  کرد 

،  مراقب  باش  _  .دستت  رو  بده  من،  آروم  بیا  پایی  
دستم  را  درون  دستش  گذاشتم  و  همان  طور  که  

گفته  بود،  آرام  از  ماشی    پیاده  شدم  .وقنر  پایم  را  به  
روی  زمی    گذاشتم،  دلیل  مراقب  گفیر   سارمان  را  هم  

  .فهمیدم 
زمی    سنگ  های  ریز  و  درشنر  داشت  که  راه  رفیر   را  

 .مشکل  کرده  بود 
در  ماشی    بسته  شد  و  من  و  سارمان  دست  در  دست  
هم  در  میان  دست  و  سوت  و  هلهله  و  کل  کشیدن  ها  
به  سمت  در  ورودی  باغ  رفتیم  .کم  مانده  بود  به  در  

ورودی  برسیم  که  سه  گوسفند  با  کم  فاصله  از  
خودم  را  دیدم  .سه  مرد  هم  که  با  چاقوی   که  در  



دست  داشتند،  کنار  آن  ها  ایستاده  بودند  و  قصد  
  .بریدن  رس  گوسف ندها  را  داشتند 

اما  نم  دانم  چرا  سه  گوسفند؟  باید  رس  زمان  
مناسبش  کیس  را  پیدا  م  کردم  و  دلیلش  را  م  

  !پرسیدم 
گوسفندها  رس  بریده  شدند  و  مادر  سارمان  نی    مقابل  

  در  زیر  
 

من  خم  شد  و  بعد  از  گذاشیر   تخم مرع
 :کفشم،  قامتش  را  راست  کرد  و  گفت 

عروس  قشنگم  خوش  اومدی  به  می   ل  خودت  !اما   _
قبل  از  این  که  پات  رو  بذاری  داخل،  با  کفشت  اون  

تخم مرغ  رو  بشکن،  بعد  هم  از  روی  خون  این  
 .گوسفندها  رد  شو 

چشم  گفتم  و  هر  آن  چه  را  که  گفته  بود  را  انجام  
 .دادم 

 
 پست _هفتاد _و _دو #

  رویای  _در _شب #
 مهی   _عبدی #

 
 



 
 
 

از  روی  خون  گوسفندها  هم،  به  همراه  سارمان  ر د  
شدیم  و  با  ایستادن  یکباره ی  سارمان،  من  نی    ایستادم  

 ...و 
و  صدای  ارباب  آغازال  که  با  همان  ابهت  ارباب  

 :منشانه  اش  گفت 
ل  خودت  عروس  !خوش  قدم   _ خوش  اومدی  به  می  

باسر  !از  خدا  م  خوام  پربرکت  باسر  و  بچه  های  
 !صالح  به  بار  بیاری 

  کرده  بود  و  
ر
دستم  که  در  دست  سارمان  بود،  نم  عرق

پاهایم  م  لرزید  !همه  مهمانان  با  وجود  صحبت  های  
ارباب  آغازال  سکوت  کرده  بودند،  نم  دانم  منتظر  

تشکر  و  چشم  گفیر   از  جانب  من  بود  یانه؟  !اما  من  
بغی   از  ترس  در  مقابلش،  عکس  العمل  دیگری  

 !نداشتم  که  نشان  دهم 
بعد  از  کم  مکث  این  بار  روی  سخنش  با  سارمان  

 !بود 



پی   ب شی    به  پای  هم  پرس،  عروس  که  اومد  تو  این   _
خونه،  باید  با  مردش  یک  باشه  !مردش  هم  همینطور  !
ام  و  صدا  بلند  کردن  نداریم  ! ما  تو  این  خونه  ی   احیر
 !حرف  شکن   و  سنت  شکن   نداریم  !حاال  برین  داخل 
سارمان  دستم  را  رها  کرد  و  دست  پدرش  را  گرفت  و  

بوسه  ای  روی  آن  زد،  سپس  هر  دو  مرد انه  یکدیگر  را  
 .به  آغوش  کشیدند 

  و  چشم  _
 
 !حتما

ون  آمد،  مجدد  دست  من  را   از  آغوش  پدرش  که  بی 
گرفت  و  بعد  از  ورود  من  و  سارمان،  مابفر  هم  

بدنبالمان  آمدند  .صدای  موسیفر  در  فضای  باغ  طنی    
انداز  شده  بود،  موسیفر ای  با  زبان  محل  و  

  .بسیارشاد 
از  میان  راه  که  هر  دو  طرفش  را  د رختان  و  بوته  های  
گل  های  خوشبو  و  معطر،  پوشیده  شده  بودند،  عبور  

م  کردیم  و  به  فضای   رسیدیم  که  برای  لحظه  ای  با  
  !دیدنش،  نفس  کشیدن  را  فراموش  کردم 

  اش  
 
با  چندین  قدم  فاصله،  خانه  ای  را  دیدم  که  بزرک

را  چشمانم  تخمی    نم  زدند،  خانه  ای  با  نمای   زیبا  و  
  .چوی  



طبقه  پایین ش  را  نم  دانم  محل  سکونت  بود  یا  نه،  اما  
با  پلکای   چوی   و  پهن  به  طبقه  دوم  متصل  شده  بود  .

ایوای   زیبا  و  بزرگ  که  مقابل  پنجره  ها  و  درهای  طبقه  
  از  

 
دوم  وجود  داشت  و  شیشه  های  خانه،  همک

  بودند  که  با  آذین  بندی  ای  که  
 
اشکال  مختلف  و  رنک

در  باغ  و  مقابل  خانه  کرده  بودند،  باعث  تاللو  زیبای  
  .نور  چراغ  ها  شده  بودند 

استخری  بزرگ  و  زیبا  هم  که  چندین  گلدان  زیبا  در  
گ  های   که  داخل   اطرافش  چیده  شده  بود  و  گلی 
استخر  ریخته  بودند،  می    و  صندل  های   هم  در  

اطراف  و  فضای   چمن  مانند  باغ  چیده  شده  بودند  و  
می    و  دو  صندل  ای  هم  که  به  شکل  زیبای   مزین ش  

کرده  بودند،  روی  ایوان  قرار  داشت  که  مشخص  بود  
 .جایگاه  من  و  سارمان  است 

هر  آنچه  از  زیبای   خانه  باغ  ها  شنیده  بودم،  گوی   
فقط  تعریف   ساده  بودند  که  حال  من  با  دیدن  این  

 !خانه  باغ  به  کل  تصوراتم  تغیی   پیدا  کرده  بود 
  همان  

 
بیش  از  همه  نگاهم  به  خانه  بود،  خصوصا

طبقه  دومش  که  چندین  ستون   چوی   هم  در  مقابلش  
تا  به  طبقه  اول  قرار  داشت  و  برگ  های  پیچک  به  



دورشان  حلقه  وار  تا  باالی  ستون  ها  کشیده  شده  
بودند  .گلدان  های  زیبای  دیگری  هم  به  روی  نرده  

 .چوی   ایوان  خانه  گذاشته  شده  بودند 
کاش  م  شد  کیس  در  این  جا  حضور  نداشت  تا  من  

  .یک  دل   سی   در  ای ن  فضا  چرخ  م  زدم 
آسمان  رنگ  و  طرچ  از  غروب  به  خود  گرفته  بود  و  

اره  های   آتشینش  را  بر  بام   باالرسمان،   خورشید  هم  رسر
انیده  بود   ...گسیر

ی  که  برایم  رویای    آرام  آرام  به  همراه  سارمان  از  مسی 
 ...در  شب  هنگام  بود،  عبور  م  کردیم 

 !مطمئنم  از  این  جا  خوشت  م  آد  _
 

 پست _هفت اد _و _سه #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 



خوش  آمدن  کم  بود،  من  از  اینجا  فقط  در  همی    
مدت  زمان  کوتاه،  غرق  خوسر  شده  بودم  !فضای   دل  

ه  خودش   ی  نبود  که  هر  چشم  را  خی  ش  چی   انگی  
نکند  !من  هم  مانند  سارمان  با  همان  صدای  آهسته  

 :ای  گفتم 
خوشم  اومده  !کاش  م  شد  بتونم  روزی  همه  جای   _

 !این  خانه  باغ  رو  ببینم 
گوی   همه ی  صداها  برایمان  به  حالت  سکوت  درآمده  

بودند  که  هردوی  مان  فقط  صدای  همدیگر  را  م  
شنیدیم  آن  هم  صدای   که  به  آرام  و  حالنر  نجواگونه  

 !بود 
د  و  حرفش  که  مانند  نسیم  مالیم   دستم  را  کم  فرسر

 ...روحم  را  نوازش  داد 
یه  روز  دوتای   با  هم  کل  این  خونه  باغ  رو  با  هم  م   _

بینیم،  بهت  جاهای  زیباترش  رو  نشون  م  دم،  
 .اما ...خوشحالم  که  خوشت  اومده 

  فضای   که  در  مقابل   دیدگانم  بود،  بقدری  
همی  

جذاب  م  آمدکه  بنظرم  مکان  دیگری  در  حال  حاض   
ی  کند   !وجود  نداشت  که  این  چنی    برایم  دلی 



همان  مکای   هم  که  برای  رس  زدن  ب ه  آیسان  ننه  م  
رفتم،  با  وجود  ارتفاع  زیاد  و  دریاچه  ای  که  کم  

دورتر  قرار  داشت،  با  وجود  وزش  باد  و  نسیم،  برایم  
زیبا  و  پر  از  آرامش م  آمد،  اما  این  مکان  برایم  جایگاه  

دیگری  پیدا  کرده  بود  که  این  چنی    به  مذاق  دلم  
 !خوش  نشسته  بود 

اما  سارمان  هم  با  حرف  هایش  در  این  زمان  طوری  به  
لذت  بردنم  م  افزود  که  من  خودم  را  هم پرواز  با  

  !پروانه  ها  در  اوج  آسمان  م  دیدم 
  
ا
نشان  م  داد  که  بوقتش  مهربان  است  و  بوقتش  کامل
جدی  !مهربان  مثل  حاال  و  جدی  همانند  رفتارش  در  

 !ماشی   
یکم  دیگه  بیای،  م  شینیم  رو  صندل  ها  و  تو  هم   _

دیگه  پاهات  اذیت  نم  شن  !م  دونم  که  االن  با  اون  
 .کفش  ها  و  این  سنگ  ها  کل  اذیت  شدی 

اذیت  م  شدم  اما  حاض   بودم  تا  به  آخر  دنیا  این  
حر  و  جادوی   کالم  سارمان  باشد  که   زیبای   باشد،  س 

نر  از  ساز   عشق،  نواخته  م  شدند  
ُ
در  گوش  هایم  با  ن

و  من  خودم  را  خوشبخت  ترین  دخیر  عالم  تصور  
  !کنم 



یعن   م  شد  تا  به  انتهای  عمرم  همی    گونه  عشق  
  باشد؟ 

ر
حر  و  جادو  باق  جاری  باشد؟  همی    کالم  س 

چادر   عروسم  به  رقص   باد  در  آمده  بود  و  من  دست  
در  دست  مردی  که  م  دانم  دل   بزرگ  و  قلب  مهربای   
ی  را  برای  رسیدن  به  خوشبخنر  ای  با  هم   دارد  و  مسی 

  .ط  م  کنیم 
کاش  م  شد  پروردگار  همیشه  نظرش  به  حال  ما  را  

 !این  گونه  حفظ  م  کرد 
اما  گوی   من  نبودم  که  با  سارمان  گفت  و  گو  م  

عجاز   امروز  بود  و  شاید  هم   کردم،  نم  دانم  شاید  ا 
ی  که  م  خواستم  هر  آنچه  از  دلم  م   کالم  های  بیشیر

گذرد  را  بر  زبان  بیاورم،  شاید  هم  سارمان  را  بغی   از  
 !شوهرم،  هم  صحبت  خوی   یافته  بودم 

هم  ص حبنر  که  برای  اولی    بار  در  طول  عمرم  از  نوع  
 !مرد  و  از  نوع  همرسش  برگزیده  بودم 

_   
 
فضای  این  جا،  حالم  رو  خوب  م  کنه،  خستک

 !ندارم  !این  جا  خیل  قشنگه 
سارمان  هم  گوی   از  صحبت  های  میانمان  لذت  م  

  حرف  هایش  برایم  دل  بردن  معنا  
 
برد  !اما  تماما

ی  چهارد ه  ساله  روستای    !داشت  !دل  بردن  از  دخیر



 ...!این  جا  با  وجود  تو  قشنگ  تر  هم  م  شه  اما  _
  را  زد  که  گوی   با  

 
در  گفیر   حرفش  مکث  کرد  و  حرق

حرست  بود  ...حرسیر  در  گذشته  که  حال  م  
  بزند  ...گوی   درخنر  که  بعد  از  

 
خواست  از  آن  حرق

،  حال  وقت  شکوفه  دادنش   گذراندن   رسمای  سخنر
رسیده  بود،  اما  حرفش  برایم  سوال  های  مدیدی  را  در  
ذهنم  ایجاد  کردند  و  به  تعداد  سواالت  ذهنم  افزوده  

  ام،  گوی   
 
شد  !این  افراد  تازه  وارد  در  حکایت   زندک

   این  روزها  
همه  شان  مرموز  بودند  و  من  در  ی    یافیر 

ی  را  از  خدا  طلب  م  کردم   !باید  صی   بیشیر
اما  ...جای  تو،  تو  این  خونه  باغ  یه  جور   دیگه  ای   _

 !خ ال  بوده 
رسم  را  کم  به  سمتش  چرخاندم،  چرا  جای  من  باید  

در  این  خانه  باغ،  خال  بوده  باشد؟  مگر  من  برایشان  
  چه  صنم  و  نسبنر  داشتم؟ 

 غی   از  این  که  تقاص   پدرم،  ارباب  ارسالن  شده  بودم؟ 
 

 پست هفتاد و چهار #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #



 
 
 
 
 
 

به  گمانم  فهمید  که  م  خواهم  جوی ای   چرای   حرفش  
  گفت 

 
 :شوم،  که  فورا

  زمان  پرسیدن  سوال  نیست،  اما  بوقتش   _
ا
فعل

 !خودت  متوجه  م  سر 
باز  هم  معمای  دیگری  که  باعث  شده  بود  ذهنم  هول  

 !و  حوش  افکار  مختلف   پرسه  بزند 
زمای   که  به  پله  ها  رسیدیم،  یک  به  یک  آن  ها  را  باال  

رفتیم  و  بعد  از  نیم  چرچ   روی  ایوان،  کنار  صندل  
  روی  صندل  

 
هایمان  ایستادیم؛  مهمانان  نی    همک

هایشان  جاگی   شده  و  با  نشسیر   ارباب  آغازال  و  
،  ما  هم  روی  صندل   اشاره  اش  به  ما  برای  نشسیر 

 .هایمان  نشستیم 
دسته  گلم  را  روی  پاهایم  قرار  دادم  و  دیدم  که  آبچ   

 ،ریحان  با  لبای   پر  از  خنده  به  سمت  ما  آمد 



به  ما  که  رسید،  پشت  رس  ما  ایستاد  و  یک  دستش  را  
به  روی  شانه  سارمان  و  دست  دیگرش  را  به  روی  
شانه  من  گذاشت  و  رسش  را  هم  میان  هردوی  ما  

 :گرفت  و  به  آرام  گفت 
خوش  اومدین  به  خونه  خودتون،  صفا  اوردین،   _

 .رنگ  و  بوی  خونه  باغ  رو  نونوار  کردین 
بعد  از  گفیر   حرفش  کم  چادرم  را  از  روی  صورتم  

کنار  زد  و  شالم  را  کم  عقب  تر  کشید،  اما  سارمان  از  
ضانه   این  کارش  استقبال  خوی   نکرد  که  با  لحن   معیر

 :غرید 
نکن  ریحان  !هزار  و  یک  چشم  االن  حواسشون  به   _

این جاست  !زن   آرایش  کرده  من  رو  به  نمایش  داری  م  
 ذاری؟ 

آبچ   ریحان  دستش  را  کنار  کشید  و  با  لحن   مهربان  
 .و  چهره  ای  خنده  رو  جواب  او  را  داد 

برادرمن  ...از  این  فاصله  ک  م  تونه  عروس  تو  رو   _
ببینه  آخه؟  مگر  این که  بخواد  دوربی    شکاری  دست  
ه  و  زن  تورو  ببینه؟  اونم  اگه  خیل  حریص  باشه  ! بگی 
بعدش  هم  ک  جرئت  داره  به  عروس  و  ناموس  ارباب  

آغازال  چشم  بندازه؟  همی    االن  هم  چشم  ها  به  



قیافه  برزچ   توئه  !مگه  جرئت  دارن  که  به  بغل  
 دستت  نگاه  بندازن؟ 

اما  سارمان  قاطع  و  یک  دنده  به  روی  حرف  خودش  
 !ماند 

دریده،  دریدست  !چشمای   که  بخوان  هرز  برن،  م   _
 !رن 

 .آبچ   ریحان  از  در   مسالمت  برآمد 
حاال  روترش  نکن  !خودت  یه  نگاه  بنداز  نه  چهره ش   _

معلومه  نه  رسخ  و  سفیدابش  !یکم  نفس  بکشه  
حداقل،  از  این  آب  و  هوای  باغ  استفاده  کنه  !این  

ساعت  ها  بوی  گل  ها  و  درخت  های  باغ،  هوش  از  
 !رس  آدم  م  بره 

   آیسان  به  این  خونه  باز  شد  _
 !پس  باالخره  پای   دخیر

با  صدای  زی   و  با  شنیدن  حرفش  مبهوت  از  جایم  
 .بلند  شدم  و  به  پشت  رسم  نگاه  انداختم 

زی   سال  خورده  را  دیدم  که  پوست  صورتش  
چروکیده  بود  و  عصای   بدست  داشت  و  دست  

دیگرش  را  هم  به  روی  دسنر  که  با  آن  عصا  را  نگاه  
داشته  بود،  قرار  داده  بود  .کت  و  دامن   با  طرح  های   
مختلف  و  به  رنگ  بادمجای   به  تن  داشت  و  کم  هم  



چاق  بنظر  م  رسید،  فرق  رسش  مشخص  بود  که  
موهای  جوگندم  اش  نمایان  ب ود  و  شال  بزرگش  روی  

 .سینه  هایش  را  هم  پوشانده  بود 
شال  و  چادرم  را  هراسان  کنار  زدم  و  چشمان  سوال  

 .ام  را  به  چهره  جدی  و  غضب  آلودش  دادم 
با  صدای  آبچ   ریحان  و  سارمان  که  هر  دو  با  هم  به  

 :یکباره  گفتند 
 !عمه  مه  لقا  _

 !نگاه  رسگردانم  را  به  جانب  آن  ها  چرخاندم 
 

 پست هفتاد و پنج #
  رویای  _در _شب #

  مهی   عبدی #
 
 
 
 
 



او  دیگر  من  را  از  کجا  م  شناخت؟  چرا  هر  دم  همه  
چی    بیشیر  در  هاله  ای  از  ابهام  قرار  م  گرفت؟  او  

  دیگر  آیسان  ننه  من  را  از  کجا  م  شناخت؟ 
  بمانم  !

ر
اما  دیگر  نم  توانستم  ساکت  و  مسکوت  باق
  !باید  م  فهمیدم  در  این  جا  چه  خی   است 

ر  ز   
ُ
  که  برایم  همچو  صندوقچه ای  پ

 
این  خانه  باع

  !ارسار  شده  بود 
زبان  خشک  شده  ام  را  به  کار  انداختم  و  مجدد  نگاهم  
را  به  آن  زن  سالخورده  یا  همان  عمه  لقا  دادم  که  گوی   

ی  تی    و  برنده  تر  بود  که   عتاب  زبانش  از  هر  شمشی 
ی  بر  زبان  بیاورم    !حنر  مجال  نداد  من  حرف  بیشیر

 ...ُش  ...شم ا  ...از  _
 !عصایش  را  بلند  کرد  و  مقابلم  صورتم  گرفت 

در  عجبم  چطور  این  دخیر  به  خودش  اجازه  م  ده   _
ن     هم  خی   نداره  که  حاال  م 

 
با  من  حرف  بزنه؟  !حتما

ن  م  کنه  !سارمان  !ریحان  !تاری    خ  شوم  دوباره  م   م 
خواد  تو  این  خونه  تکرار  بشه  !این  دخیر  شگون  

نداره  !یک  به  اون  برادر  م ن  بفهمونه  که  نه  مادر  این  
،  نه  این  دخیر  این  جا  تو  این  خونه  باغ  جای    دخیر



نداشیر   و  ندارن  !چطور  این  دخیر  شوم  رو  کردین  
 !عروس  بزرگ  این  خاندان 
 !اشک  هایم  رسازیر  شدند 

چه  خوشبخنر  ای  بود  که  حنر  دقایفر  بیش  دوام  
  نیاورد؟ 

حداقل  این  شوربخنر  ام  کاش  م  گذاشت  رخت   
ون  بکشم  بعد  خودنمای   م  کرد    !سپیدم  را  از  تنم  بی 

بعد  به  من  م  فهماند  و  ثابت  م  کرد  برای  من  زندگای   
به  رنگ  شادی  نیست  !نه  در  ایل  پدرم  و  نه  در  خانه  

 !شوهرم 
اما  مادر  من  در  این  جا  چه  کرده  بود؟  چرا  مادرم  

شگوی   نداشته  که  من  هم  حال  مثل  او  ندارم؟  مگر  
  افتاده  بود؟  کیس  حال  مرده  یا  زمی    و  فلک  

ر
چه  اتفاق

به  هم  دوخته  شده  بودند  که  من  بدشگون  نام  
 خوردم؟ 

  نم  زد؟ 
 
 چرا  کیس  به  من  حرق

چشمانم  همانند  ابر  بهار  شده  بودند  که  م  باریدند  و  
ل  شده  ای  سع  م  کرد   سارمای   که  با  خشم  کنیر

د   !صدایش  را  باال  نی 



وع  کردین؟  دارید  به  زن  من   _ عمه  مه لقا  باز  رسر
 !توه ی    م  کنید 

از  میان  چشمان  به  اشک  نشسته  ام  دیدم  که  آبچ   
ریحان  خودش  را  به  عمه  مه لقا  رساند  و  زیر  بغلش  را  

گرفت  و  سع  م  کرد  این  آتش  کینه  و  نفرت  عمه  
 !مه لقا  را  خاموش  کند 

عمه  تو  رو  بخدا  آبروریزی  راه  نندازین  !کل  مهمون   _
هست  !بیاین  بریم  داخل؛  االن  وقت  گفیر   این  ح رف  

 !ها  نیست  که 
َمل  چرک   دلش  رس  باز  

ُ
اما  گوی   او  با  دیدن  من،  د

 !کرده  بود  که  م  خواست  عقده  گشای   کند 
یک بار  اون  ی   آبروی   تو  خاندانمون  اتفاق  افتاد  ! _
حاال  رفتید  دخیر  همون  زن  رو  آوردین؟  که  باز  هم  

 !مصیبت  گریبانگی   هممون  بشه؟  وای  بر  شما 
رسم  را  به  زیر  انداخته  بو دم  و  با  یک  دستم  صندل ای  

دم  و  دست  دیگرم  بند  چادری  بود  که  به   را  م  فرسر
روی  صورتم  کشیده  بودم  تا  نبینم  چه  بالی   به  رس  

عروس  ام  و  بختم  قرار  است  نازل  شود  !چه  بسا  نازل  
 !هم  شده  بود 



اما  در  همی    هیاهو  صدای  مادر  سارمان  را  هم  
 ...شنیدم 

ه  این  جا؟  عمه  خانم  چ    _ خاک  بر  رسم  !چه  خی 
 شده؟ 

اما  گوی   عمه  خانم  تا  این  مجلس  را  بر  هم  نم  زد،  
د   !قرار  نبود  آرام  بگی 

این  بار  عصایش  را  به  سمت  مادر  سارمان  نشانه  
 !گرفت 

بهتون  گفته  بودم  دخیر  آیسان  حق  نداره  پاش  رو   _
تو  این  خونه  بذاره  !حاال  برای  من  عروسش  کردین  و  
ی  نم  گفتی     آوردین؟  به  من  هم  این  چند  روزه  چی  
که  با  خیال  راحت  کارهاتون  رو  کنید؟  تو  چه  فکری  

رد  دم   پیش  خودت  کردی  عروس  ها؟  !مثل  همیشه  و 
؟  که   گوش  اون  برادر  من  خوندی  که  خام  خودت  کن 

کمر  همت  به  نابودی  این  خاندان  ببندی؟  این  دخیر  
چه  سودی  داره  که  عروس  بزرگ  خاندان  ما  کردی؟  
  !یه  بدشگون  برای  این  خانه  باغ  

 
نک تو  خودت  یه  نی 

 !آوردی؟ 
 

 پست _هفتاد _و _شش #



  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 

عمه  خانم  االن  وقت  این  حرفا  نیست  !یه  نگاه  به   _
جمعیت  بندازین  !ارباب  آبرو  دارن  پیش  این  مردم  !

رشنر  
ُ
  و  د

 
بیایید  بریم  داخل  صحبت  کنیم؛  هر  حرق

ای  دارین  بار  من  کنید  اما  تو  رو  به  خدا  این  جش ن  رو  
؟  عمه  خانم  رو   بر  هم  نزنید  !ریحان  معطل  چ   هسنر

 ...بی   تو 
عمه  خانم  عصیانگر  عصایش  را  بار  دیگر  به  سمت  

 !مادر  سارمان  نشانه  گرفت 
ه  اون  تو  که  هر  کاری  خواستی    بکنید؟   _ من  و  بی 
یادت  نره  عروس  تو  این  وسط  االن  غریبه  ای  !پس  

 !هوای  زبونت  رو  داشته  باش 
مادر  سارمان  درمان ده  خودش  را  عمه  خانم  رساند  و  با  

 .فشار  دستش،  عصای  او  را  پایی    اورد 



باشه  عمه  خانم  هرچ   شما  بگی    !فقط  تو  رو  به   _
خدا  بیایید  بریم  داخل  !ارباب  بیان  اینجا  اوضاع  بدتر  

 !م  شه 
اما  عمه  مه لقای   که  من  م  دیدم،  قصدش  برهم  زدن  

این  مجلس  بود  !صدایش  را  چنان  باال  برد  که  تردی دی  
 !نداشتم  کل  مهمانان  حواسشان  را  به  ما  داده  بودند 

ون  بره  _   !من  م  گم  این  دخیر  باید  از  این  خانه  باغ  بی 
صدای  هق هق  هایم  بلند  تر  شده  بود  و  چرا  کیس  به  

 حال   دل   من   به  ظاهر  عروس  نم  رسید؟ 
عمه  مه لقا  تو  رو  خدا  بیاین  بریم  ...همه  دارن   _

 !نگاهمون  م  کی   
اما  زور  عم ه  مه لقا  به  تمام  آن  ها  گوی   م  چربید  !

تکای   به  خودش  داد  و  دستش  را  از  دست  آبچ   
 .ریحان  و  مادر  سارمان  آزاد  کرد 

  بگوید  با  صدای  با  صالبت  ارباب  آغازال،  
 
تا  آمد  حرق

 !ُمهر  سکوت  بر  لبان  عمه  خانم  زده  شد 
؟  _ ه  مه لقا؟  معرکه  گرفنر  اینجا  چه  خی 

  نزند  اما  اشتباه  
 
گمان  م  کردم  عمه  مه لقا  دی گر  حرق

م  کردم  !گوی   خصلنر  مردانه  داشت  که  در  برابر  



ارباب  آغازال  علم  کرده  بود  !صدایش  دسته  کم  از  
ی  نداشت   !براه  انداخیر   معرکه  و  رستاخی  

چه  ظلم  در  حق  او  کرده  بودم  که  این  چنی    از  من  
ار  بود  را  نم  دانم  !اما  حرصش،کینه  ای  که  از  من   بی  
داشت  ی   حد  و  نصاب  بود  که  حنر  در  مقابل  آغازال  

 !با  صدای   بلند  سخن  گفت 
به  چه  حفر  این  دخیر  رو  عروس  خودت  کردی؟   _

اونم  عروس  بزرگ  خاندانمون  !یک  دخیر  شوم؟  اون  
ی  که  مادرش  برامون  مصیبت  بود؟   هم  دخیر

ارباب  آغازال  جلوتر  آمد  و  کنار  مادرسارمان  ایستاد،  
ی  نگفت؟  مگر  به  پدر م  نگفته  بود  که   اما  او  چرا  چی  
اگر  عروس  به  خانه  اش  بیایید  م  شود  نور  چشم  

  اش؟  پس  چه  شد؟ 
مادر   مرده ی  من،  زی   که  چهارده  سال  پیش  زیر  

خروارها  خاک  آرمیده  بود،  چه  بالی   مگر  بر  رس  این  
خانواده  آورده  بود  که  این  چنی    پشت  رسش  حرف  

 م  زدند؟ 
عمه  مه  لقا  جلوتر  آمد  ...مقابلم  ایستاد  و  ط وری  من  
را  با  شدت  کنار  زدکه  اگر  تعادلم  را  حفظ  نم  کردم،  

 .نقش  بر  زمی    م  شدم 



ین   و  میوه  و   ی  را  که  رویش  ظرف  شی  با  عصایش  می  
گل  بود،  کوبید  و  آن  ها  را  به  روی  زمی    ریخت  و  

  !شیشه  می    با  صدای  بدی  شکست 
دیگر  صدای  موسیفر  نم  آمد  !در  عوض  صدای  

پچ پچ  ها  زیاد  بود  !از  نرده  چوی   گرفته  بودم  و  حالم  
 !چه  غریب  بود 

حنر  صدا  کردن  های  ارباب  آغازال  و  آبچ   ریحان  و  
  !مادر  سارمان  هم  ی   ثمر  بود 

  که  نباید  م  افتاد،افتاده  بود 
ر
  !آن  اتفاق

عمه  مه لقا  صدایش  را  پس  رسش  انداخت  و  رو  به  
 :جمعیت  مبهوت  مقابلش  با  فریاد  گفت 

چرا  اینجا  جمع  شدین؟  عروس  ی   عروس  !خیمه   _
شب  بازی  به  انتها  رسید  !این  عروس  شوم  و  

ی  که  عروس  خاندان  ارباب   بدشگون  تمام  شد  !دخیر
آغازال  م  شه،  باید  هفت  پشت  خوش  قدم  باشه  !
این  دخیر  پاش  رو  تو  این  خانه  باغ  نگذاشته،  بنیان  

خانواده  را  برهم  ریخته  !برید  خانه  هاتون  !جمع  کنید  
 !این  بساط  محفل  شیطان  رو  !ما  عروس  نداریم 

 
 پست _هفتاد _و _هفت #



  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 
 
 

م  !تردیدی  نداشتم  زن   نم  توانستم  رسم  را  باال  بگی 
های  ارباب  ارسالن  و  زن  عمویم  خودشان  از  این  

ان  مانده  اند  !چه  خوب  شد  که   بخت  من  در  حی 
آیاتای  و  گونل  در  اینجا  حضور  ندارند  تا  این  مصیبت  

را  ببینند  !چقدر  تعریف  م  کردند،  حال  نبودند  تا  
  !ببینند  مورد  تعریف   شان  چه  بود 

خداراشکر  کردم  که  حداقل  ارباب  ارسالن  و  اردالن  
در  این  بزم  که  دیگر  بزم  نبود،  حضور  ندارند  !که  
اگر  بودند  خدا  م  دانست  چه  دعوای   برپا  م  شد  !

هرچند  پرسعموهایم  بجز  اداالن  حضور  داشتند  اما  
حنر  ی   اجازه  ارباب  ارسالن  و  اردالن  حفر  نداشتند  

  !دعوای   برپا  کنند 



 !چقدر  همه  چی    برایم  زیبا  تلفر  شده  بود 
 !چقدر  همه  چی    به  خوی   به  اتمام  رسیده  بود 

در  حال  و  هوای  خودم  بودم  که  دستم  اسی   دست  
پرقدرت  و  مردانه  سارمان  شد؛  اما  همان  گونه  که  با  

حرص  و  عصبانیت  حرف  هایش  را  م  گ فت،  به  همان  
 !اندازه  هم  فشار  دستش،  دست  من  را  آزار  م  داد 

من  با  زنم  از  این  خونه  باغ  م  رم  !هر  وقت   _
دعواهای  قوم  و  خوییسر  تون  تموم  شد  و  عمه  مه لقا  

،  زن  من  !شوم  و  بدشگون   رو  فهموندین  که  این  دخیر
نیست،  بعد  پامون  رو  تو  این  خونه  باغ  م  ذاریم  !تا  

اون  موقع  کیس  حق  ندار ه  بهمون  رس  بزنه  !اگر  
بفهمم  غی   این  بوده  !رگ  ارباب  زاده ای ام  رو  نشون  

 !کل  این  طایفه  و  خاندان  م  کنم 
من  را  با  فشار  دستش  به  راه  رفیر   وادار  کرد  و  مقابل  

  !عمه  مه لقا  قدعلم  کرد 
بقدری  از  سارمان  کنار  دسنر  ام  واهمه  داشتم  که  

 !همانند  بید  م  لرزیدم 
اما  شما  عمه  مه لق ا  !تا  عمر  دارم  و  تا  زمای   که  زنده   _
ام  !این  کار  شما  رو  فراموش  نم  کنم  !کینه  و  عقده  

دلتون  رو  خال  کردین  اما  من  رو  پر  کردین  !دیگه  اون  



ام  نگه  دارم  !من  دیگه   سارمان  سابق  نیستم  که  احیر
 !عمه  ای  به  اسم  عمه  مه لقا  ندارم 

صدای  فریاد  ارباب  آغازال  برخاست  و  من  دست  
 !دیگرم  چا در   وحشت  زده  ام  را  به  صورتم  کشید 

ام   _ سارمان  !گفته  بودم  در  این  خانه  باغ  ی   احیر
 !نداریم 

به  ای  به   سارمان  اما  بشدت  عصبای   بود  !با  پایش  ض 
صندل  زد  که  با  صدای  بدی  صندل  روی  ایوان  افتاد؛  

 !جواب  پدرش  را  هم  با  عتاب  و  تندی  داد 
ام  نداریم  !خوب  یادم  دادین  ا ما  کاش   _ ی   احیر

بزرگیر  این  خونه  هم  رعایت  م  کرد  !از  من  انتظار  و  
توقع  نداشته  باشی    وقنر  عمه  مه لقا  تمام  این  مدت  
خونم  رو  تو  شیشه  کرده  بود  و  دم  نزدم  !دیگه  تموم  
شد  !م  رم  با  زنم  !اما  روزی  پامون  رو  اینجا  م  ذاریم  

ام  زنم  رو  ببینم   !که  احیر
سارمان  مادر  االن  عصبای   هسنر  !صی   کن  بذار   _

 !حرف  بزنیم 
اگر  بنا  بر  حرف  زدن  بود  که  چند  سال  قبل  درست   _

م  شد  !شماها  اسی   رسم  و  رسوماتی    !حرف  آخرم  
 !رو  گفتم 



چرچ   م  زند  و  من  هم  بدنبالش  کشیده  م  شوم؛  با  
وجود  کفش  های   که  به  پا  دارم  و  لباسم،  راه  رفیر   که  

   !نه،  دوییدن  برایم  مشکل  است 
سارمان  با  قدم  های   بلند  م  رود  و  من  هم  مجبورا  

م  تا  به  او  برسم  تا  بلکه  مچ  دستم  کشیده  
َ
م دوا
 !نشود 

  میان  درخت  ها  و  بوته  های  گل،  
 
از  پله  ها  و  راه  سنک

 .م  گذریم 
نم  توانم  به  مهمانان  نگاه  بیندازم  !صدای  سکوت  و  

  !تعجب  همه  جا  را  پر  کرده 
زمای   که  به  ماشی    رسیدیم،  سارمان  در  را  ب رایم  باز  

کرد  و  تقریبا  با  فشاری  من  را  به  داخل  ماشی    هدایت  
کرده  و  سپس  در  را  با  محکم  بست  که  از  ترس  در  

جایم  تکای   خوردم،  خودم  را  با  چادر  و  شالم  بیشیر  
پوشاندم  تا  از  لرزی  که  بدنم  را  فراگرفته  بود،  مصون  
بمانم،  خودش  هم  سوار  ماشی    شد  و  بعد  از  بسیر   

 .در،  ماشی    را  به  حر کت  در  آورد 
 

  پست _هفتاد _و _هشت #
  رویای  _در _شب #



  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

تمام  عصبانیتش  را  روی  پدال  گاز  خال  کرده  بود  و  
ماشی    با  رسعت  زیادی  به  حرکت  درآمده  بود،  نم  

 دانم  این  وقت  شب  قرار  بود  کجا  برویم؟ 
اما  مهم  هم  نبود،  مهم  امشن   بود  که  با  ی   آبروی   

  بر  هم  ریخته  ب ود 
 
 !بزرک

مهم  اسم  من  بود  که  همه  من  را  به  گفته  عمه  مه لقا،  
 !بدشگون  و  شوم  م  خواندند 

  م  زد  و  نه  من،  فقط  جاده  را  در  دل  
 
نه  سارمان  حرق

تاریک  ط  م  کردیم؛  نگاهم  به  دست  هایش  بود  که  
د   .با  چه  فشاری  فرمان  را  م  فرسر

هر  لحظه  از  روستا  دور  و  دورتر  م  شدیم  و  دلواپیس  
من  هم  بیش یر  ...گوی   تفاوت  چندای   با  عروس  فراری  

 !نداشتم 
 



 !م  ریم  خونه  من  _
 

حرفش  را  با  چاشن   حرص  ادا  کرده  بود،  اما  کم  بعد،  
 :بعد  از  مکن   کوتاه  با  لحن   آرام  تر  گفت 

 
 .یعن   خونه  هردومون  _

 
آرام  شبیه  زمزمه  ای  گفته  بود،  گوی   ذهنم  را  خوانده  

بود  و  م  دانست  که  من  به  چه  فکر  م  کنم  که  آن  
 !حرف  را  گفته  بود 

اما  تردیدی  نداشتم  که  امشب  برای  او  هم  سخت  
بود،  هر  دویمان  وقت  چندای   نداشتیم  که  بتوانیم  به  

روی  هم  شناخنر  داشته  باشیم  و  همی    هم  
  .ماجرایمان  را  کم  سخت  و  پیچیده  کرده  بود 

گرچه  کم  امشب  صحبت  کرده  بودیم  اما  باز  هم  م  
دانستم  که  راه  ز یادی  برای  اخت  شدن  با  یکدگی   

 !داشتیم 
زمای   که  کامل  از  روستا  دور  شده  بودیم،  با  دیدن  

مکای   که  چراغای   زیادی  داشت،  دریافتم  که  به  شهر  
 .نزدیک  شده  ایم 



کم  شال  و  چادرم  را  از  روی  صورتم  کنار  زدم  و  با  
ولع  به  مکای   نگاه  م  کردم  که  تفاوت  زیادش  با  

روستا،  آسمان  تا  به  زمی    بود  .ساختمان  های   چند  
طبقه  و  سبک  و  سیاق  نماهای شان،  تفاوت  رنگ  ها،  

ه  م  کردند  اما  در  نظرم   ی  که  چشم  را  خی  هر  چی  
رنگ  طبیعت،  رنگ  خاص  و  بوی  معطری  که  از  

های   
طبیعت  م  دیدی  و  استشمام  م  کردی،  چی  
  !نبودند  که  بشود  در  شهر  ببین   و  حس  کن  

شاید  فقط  جذابیت  های  ظاهری  ش هر  من  را  به  این  
تکاپو  انداخته  بود  که  با  ولع  نگاه  م  کردم  !اما  م  
دانستم  که  بزودی  دلزده  خواهم  شد،  شهر  جای   

 !نبود  که  بتوانم  خود   واقع  ام  را  ببینم 
 

 شام  چ   م  خوری؟  _
 

رسم  را  چرخاندم  و  به  نیم  رخ  سارمان،  نگاه  دوختم؛  
س  امروز  نهار  هم  نخورده  بودم  اما  ح نر   حنر  از  اسیر

 .حال  میل  چندان  برای  غذا  خوردن  نداشتم 
 

 .میل  ندارم  _



م،  رسش  را   تا  بخواهم  نگاهم  را  از  سارمان  بگی 
چرخاند  و  با  نیم  نگاهش،  چشمانم  را  شکار  کرد  .چند  

ه  شد  و  مجدد  حواسش  را  به  جاده  داد   .ثانیه  خی 
 

؟  _  بی    غذاها  کبای   بیشیر  میلت  م  کشه  یا  خورشنر
 

نم  دانم  قصد  و  غرض ش  از  پرسیدن  این  سوال  ها  
چه  بود؛  اما  جوابش  را  دادم؛  نه  با  دلگرم،  نه  از  روی  

  نم  کرد  و  
ر
ذوق،  از  روی  اجبار  دادم  !برایم  فرق

 .تفاویر  نداشت،  هرچه  که  م  خواست  باشد 
او  هم ارباب  زاده  بود  و  خون   در  رگ  هایش  از  همان  

  که  باب  
 
ایل  و  تبار؛  امشب  بخوی   دیدم  که  حرق

میلش  نبود ،  چگونه  خشمش  را  بروز  داد  و  تهدید  
 اش،  چگونه  برآمده  خواهد  

 
کرد  که  رگ   ارباب  زاده ک

 !شد 
 

هر  چند  که  از  من  دفاع  کرده  بود،  اما  باز  هم  نم  
توانستم  و  نم  دانم  چرا  نم  شد  که  دلم  را  صاف  

 !کنم 
 



  نداره  _
ر
 .برایم  فرق

 
حرفم  را  گفتم  و  باز  هم  سارمان  را  از  نظر  گذراندم  .

 !یاد  ر وزی  افتادم  که  او  را  دیدم  و  دلم  لرزید 
 

 پست _هفتاد _و _نه #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

اما  چرا  حال  آن  حس  را  دیگر  نداشتم؟  چرا  گمان  م  
سم؟  شاید  بخاطر  این  که   کردم  که  باید  از  او  بیر

پدرش  ارباب  آغازال  بود  و  عمه  اش  مه لقای   بود  که  
  بر  زبان  بیاو ری  !اما  هر  چه  

 
حنر  نم  گذاشت  حرق

 !که  بود  باز  هم  هراس  داشتم 
 

  کوتاه  و  مخترص  جواب  دادنت  بخاطر  چیه؟   _



 
مخترص  جواب  م  دادم  آن  هم  زمای   که  بحن   باب  

میلم  نبود  با  حرف  زدن  برایم  سخت  و  کالفه  کننده  
 .م  آمد 

او  جدی  سخن  م  گفت  و  من  ی   حوصله،  امشب  
هنگام  گذر  از  میان  آن  راه  زیبا،  گمان  م  ک ردم  دیگر  

خوشبخنر  رویش  را  نشانم  داده  !اما  باز  هم  اشتباه  م  
 !کردم 

گمان  م  کردم  اتفاقات  خوب  با  من  عهد  و  پیمای   
ناگسستن   بسته  اند،  اما  نشد  و  حرف  های   را  شنیدم  

 !که  مرهم   زخم   دل   ترمیم  نشده  ام،  شدند 
  من،  

 
گوی   قرار  نبود  کوه   این  حکایت  مرموز  زندک

آوار  شود  و  من  بد انم  در  پس  آن  کوه،چه  رازی  نهفته  
 است؟ 

نگاه  از  رویش  گرفتم  و  چادرم  را  طوری  گرفتم  که  
 .بیشیر  صورتم  از  دیدش  پنهان  بماند 

 
 ...نه  ...فقط  االن  حوصله  ندارم  _

 



دست  آزادم  مشت  شده  روی  پایم  قرار  داشت،  اما  
باز  هم  امشب  اسی   دست  مردانه ی  سارمان  شد  ...
حرارت  گرمای  دستش  من  را  ب ه  سمنر  سوق  داد  که  

فراموشش  کرده  بودم،  اگر  سارمان  امشب  قصد  کاری  
 داشت،  ی   میل  من  برای  آن  را  م  فهمید؟ 

کاش  م  دانست  که  من  اصال  در  موقعینر  نیستم  که  
 !بتوانم  حنر  خودم  را  پیدا  کنم 

  ...کاش  حداقل  یک  امشب  باب  میل  من  پیش  م  رفت 
در  نشدن  و  شدن  برنامه  امشب  بودم  که  باز  ه م  

لحن  مهربان  سارمان،  همچو  نسیم  مالیم  شد  که  بر  
   
من   سودای  آتش   سوزان   وجودم  و  کوهستان   یچ 

 ...وجودم،  آرام  وزید 
 

نم  دونم  اگر  رسنوشت  طور  دیگه  ای  قصه ی  من   _
و  تورو  رقم  م  زد،  بازهم  م  شد  که  مال  هم  بشیم  یا  
نه؟  اما  حنر  اگه  نم  شد  هم  حاض   بودم  دنیا  رو  بهم  

  !بریزم  تا  فقط  یکبار  تو  رو  ببینم 
اون  موقع  که  داشنر  درد  و  دل  م  کردی،  اون  موقع  
که  شعر  خوندی،  من  اومده  بودم  که  به  یه  عزیزی  
رس  بزنم  !ناخوداگاه  با  شنیدن  حرفات  برام  جذاب  



اومدن  !با  یه  کم  فاصله  از  اون  درخنر  که  بهش  تکیه  
،  دو   داده  بودی،  نشستم  .بعدش  فهمیدم  که  با  یه  تی 

 !نش ون  زدم  .من  اون  روز،  دو  عزیز  رو  دیدم 
م  دونم  االن  با  حرفام  برات  کل  سوال  پیش  اومده،  

که  اون  عزیز  اول  کیه؟  اما  باید  بدوی   که  نه  من  و  نه  
  بزنیم  !تو  باید  منتظر  

 
خانوادم  قرار  نیست  حرق

اومدن  یه  نفری  باسر  که  خیل  چشم  براه  مونده  !یه  
  !نفری  که  قرار   تمام  سواالی  ذهنت  رو  بده 

 
افش  و  به  این  که  من  را  به   نم  دانستم  به  اعیر

صبوری  کردن،  ترغیب  م  کرد  گوش  بدهم  یا  خودم  
را  از  حصار  دسنر  که  هنگام  سخن  گفتنش  گرفته  

بود،  آزاد  سازم  !دسنر  که  گوی   آرام  آرام  جانم  را  م  
 !گرفت 

انگشت  هایش  همچو  پیچک  ال به الی  انگشت  هایم  
م  لغزیدند  و  نوازش  م  دادند،  قلبم  هیجای   و  

رسگشته  بدنبال  راه  بود  تا  خودش  را  آرام  سازد،  اما  
   وجودم  !

سارمان  ی   رحمانه  م  تاخت  در  رسزمی  
 !حنر  با  حرف  هایش 

 



انقدر  از  من  م  ترس  که  دستت  یخ  کرده؟  کاری   _
نم  کنم  و  کاری  ندارم،  جز  اینکه  فقط  دستت  رو  

 !گرفتم  !با  این  یه  مورد  دیگه  راه  بیا 
 

بزاق  دهانم  را  سخت  قورت  دادم،  خودم  را  آماده  
سم  چرا  خودت  به  من  نم  گوی   که   کرده  بودم  بی 

این  راز  چیست؟  این  اتفاق  ها  برای  چه  باید  رقم  م  
خوردند  که  من  حال،  حال  و  روزم  به  این  روز  ی   

  افتد؟ 
من  راص   به  ازدواج  نبودم،  هربار  ارباب  ارسالن  را  با  

هر  ترفندی  راص   م  کردم  تا  ی   خیال  ازدواج  من  
شود،  اما  حال  که  نشد  و  عروس  ام  اتفاق  افتاد  آن  

هم  با  عجله،  نم  توانستم  دیگر  قد  علم  کنم  و  بگویم  
 !ناراص   ام 

 
 پست _هشتاد #

  رویای  _در _شب #
 مهی   _عبدی #

 
 



 
 
 

خودم  را  با  بد  و  خوب  این  ازدواج  ساختم،  خودم  را  
آرام  ساختم  تا  با  رسنوشت  پیش  رویم  که  برا یم  رقم  

  .خورده  بود،  کنار  بیایم 
اما  حاض   نبودم  شب  عروس  ام  این  گونه  رسوا  شوم  

 .و  بدترین  اتفاق  در  آن  ی   افتد 
حال  هم  در  مخمصه  ای  افتاده  بودم  که  نفسم  را  به  

  !شمارش  انداخته  بود 
با  گرفیر   دستم  مشکل  نداشتم،  اما  با  نوازشش  آن  

هم  طوری  که  سارمان  انجام  م  داد،  چرا  !تما م  حس  
های  دروی   ام  بر  هم ریخته  بود  و  من  کالفه  شده  

 .بودم 
سارمان  لحظایر  آرام  بود  و  لحظایر  گوی   با  ناخن  
هایش  نوازش  م  داد  .دست  مشت  شده  ام  را  باز  

کرده  بود  و  با  رسانگشتانش،  کف  دستم  را  به  بازی  
  .گرفته  بود 

زبانم  را  بکار  انداختم  تا  بلکه  حداقل،  کم  از  
موضعش  کوتاه  بی اید  !اما  در  همان  حال  هم  خودم  را  



جمع  م  کردم  و  تکان  های  ضعیف   روی  صندل  انجام  
ون   م  دادم  تا  دستم  را  نامحسوس  از  دستش  بی 

 !بکشم 
 

خب  ...ترس  ...که  نه  ...یعن   ترس  ...اونجور  که   _
 ...نه 

 
 ...صدای  تک  خنده  آرامش  را  شنیدم  و  بعد 

خب  پس  !ترس  هم  مدالی  متخلف  داره؛  حاال  ای ن   _
 ترس  تو  از  کدوم  مدلش   ماشگانا  خانم؟ 

 
نم  دانم  چه  شد  که  عصبانیتش  فروکش  کرد  !اما  

شاید  هم  م  خواست  خودش  با  این  ترفند  
عصبانیتش  را  دور  کند  ...آن  هم  با  لحن   خندان  و  

جدی  که  با  من  به  صحبت  پرداخته  بود،  با  من   که  
در  لباس  عروس  و  چادر  و  شال  به  روی  رسم،  با  

ده  بودم،  که  مطمی     دست  آزادم  ب قدری  آن  ها  را  فرسر
بودم  چروک  شده  اند،  من   که  حنر  نم  دانم  امشب  

 !را  چگونه  به  صبح  خواهم  رساند 



با  صدای  یکباره  اش،  چشمان   درشت  شده  ام  را  به  او  
 .وصل  و  پینه  کردم 

 
 !باالخره  پیداش  کردم  !اینم  یه  رستوران   _

 
رسعت  ماشی    را  کم  کرد  و  ماشی    را  به  کنار  جا ده  
ون  کشید  که   هدایت  کرد،  دستش  را  از  دستم  بی 

 .نفس  محبوسم  را  آزاد  ساختم 
از  ماشی    خارج  شد  و  من  دست   گر  گرفته  ام  را  به  

روی  قلبم  گذاشتم،  با  یک  پر  چادرم  خودم  را  مشغول  
 .باد  زدن  کردم  تا  کم  التهاب  صورتم  فروکش  کند 

 
خدا  عاقبت  من  با  سارمان  را  بخی   کند،  دیر  آمدن  

سارما ن  باعث  شد  تا  من  هم  کم  حال  خودم  را  
 !دریابم  .اما  م  دانستم  که  ماندگار  نیست 

چون  سارمان  آمد  و  بعد  از  قرار  دادن  غذاها  در  
 ...صندل  عقب،  پشت  فرمان  نشست 

  نزد  و  
 
این  بار  برخالف  لحظات  قبل،  دیگر  حرق

 .ماشی    را  به  راه  انداخت 



مان  طوالی   باشد،  اما  ا ین   حدس  م  زدم  باز  هم  مسی 
گونه  نبود  و  ما  حدود  چند  دقیقه  بعد  به  مقابل  خانه  

  داشت،  اما  چون  هوا  
 
ای  رسیدیم  که  نمای   سنک

تاریک  بود  و  سیاه  در  همه  جا  بساطش  را  پهن  کرده  
 .بود،  نتوانستم  نمای  خانه  را  بخوی   ببینم 

 
 !رسیدیم  _

 
بعد  از  گفیر   حرفش  از  ماشی    پیاده  شد  و  در  حیاط  

را  که  باز  کرد،  من  هم  مجدد  تپش  های  قلبم  اوج  
 !گرفت 

 
 پست _هشتاد _و _یک #

  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 
 



در  را  که  کامل  باز  کرد،  به  داخل  ماشی    برگشت  و  با  
آرامش  ماشی    را  به  داخل  حیاط  برد  که  قسمنر  از  

 .آن  چند  درخت  و  گلدان  وجود  داشت 
  نبود  اما  دل  نشی    بنظر  م  آمد  .محو  

 
حیاط  بزرک

امونم  بودم  که  سارمان  از  ماشی     تماشای  م حیط  پی 
  .پیاده  شد  و  در  بزرگ  حیاط  را  بست 

صدای  برخورد  محکم  کفش  هایش  با  موزاییک  های  
س  به  چنگال   حیاط  م  آمد،  گوشه  لبم  را  از  اسیر
دندان  هایم  فرستاده  بودم  و  دلشوره  ای  ی   امان،  
 !برای  گرفیر   جانم،  لباس  زره  ای  به  تن  کرده  بود 

 
؟  _  نم  خوای  پیاده  بیسر

 
هین   از  ترس  کشیدم  و  رسم  را  به  سمت  صدایش  

چرخاندم  که  از  سمت  راننده  کم  داخل  ماشی    خم  
 .شده  بود  و  من   ترسیده  را  نگاه  م  کرد 

زبان   همانند  چوب  خشکم  را  در  دهانم  تکان  دادم  تا  
 .جوابش  را  بدهم 

 
 ...چ  ...چرا  ...ا  ...االن  ...پیاده  ...م  شم  _



 
ی   حرف،  قامتش  را  صاف  کرد  و  در  عقب  را  باز  کرد  
ه  در  ماشی     و  غذاها  را  برداشت  .دستم  را  به  دستگی 

رساندم  و  با  ی   جای   بازش  کردم،  گوی   من  را  به  
ند  که  لرزش  ی   امان  گرفته   مسلخگاه  قرار  بود  بی 

بودم  !با  هر  سخنر  ای  که  بود  از  ماشی    پیاده  شدم  و  
  .در  را  بستم 

با  یک  دستم  پایی    دامن   لباس  عروسم  را  کم  باال  
 .گرفتم  تا  زیر  پاشنه  های  کفشم  گی   نکند 

  .ماشی    را  دور  زدم  و  قدم  های  آرامم  را  برداشتم 
سارمان  اما  جلوتر  قدم  برداشته  بود  و  مقابل  در  
شیشه  ای  خانه  بود  و  در  حال  بازکردن  در،  نم  

 !توانستم  قلبم  را  آرام  نگه  دارم 
س  حالت  تهوع  شدیدی  به  رساغ م  آمده   از  شدت  اسیر
بود  و  مدام  بزاق  دهانم  را  قورت  م  دادم  تا  بلکه  آتش  
 برپاشده  در  وجودم  را  فروکش  کند،  اما  مگر  م  شد؟ 

در  خانه  باز  شد  و  سارمان  کناری  ایستاد  و  با  دستش  
 .اشاره  ای  زد 

 
 .خوش  اومدی  _



 
دستم  را  که  رها  کردم،  پایی    لباس  عروس  هم  به  

روی  زمی    افتاد  .دست  دیگرم  اما  چادر  را  زیر  گلویم  
 .محکم  گرفته  بود 

  در  قبال  خوش  آمدگوی   سارمان  نتوانستم  به  
 
حرق

زبان  بیاورم  .به  مقابل  در  باز  شده ی  خانه  رسیدم  و  
  .کفش  هایم  را  از  پا  درآوردم 

  .با  بسم  الله  که  زیر  لب  راندم،  داخل  خانه  شدم 
طبق  رسم  و  رسومات  حال  م  بایسنر  با  پایم  ظرف  

کوچک  از  برنج  خام  را  دمر  م  کردم،  این  کار  نشای   از  
برکنر  م  بود  که  به  خانه  ام  م  آوردم  اما  این  چنی    

  روشنای   
نبود  و  من  حی    تماشای  اطرافم  برای  یافیر 
 .ای،  کورمال  کورمال  قدم  بر  م  داشتم 

حضور  سارمان  را  پشت  رسم  احساس  کردم  و  بعد  
صدای  دری  که  بسته  شد  و  بعد  از  آن  هم  صدای  تفر  

 .کوچک  و  ر وشنای   خانه 
چشمانم  را  کم  بستم  تا  بتوانم  از  هجوم   به  یکباره ی  

ی  کنم    .نور،  جلوگی 
کم  که  عادت  کردم،  به  میان  پلک  هایم  فاصله  ای  

  .انداختم  و  با  تردید  قدم  هایم  را  برداشتم 



از  راهرو  عبور  کردم  و  چشمانم  فضای  مقابلم  را  که  
  بود  را  دیدند 

 
 .پذیرای   بزرک

پذیرای   ای  که  چ ند  مبل  پارچه  ای  مشک  رنگ  داشت  
و  دو  فرسر  که  از  رنگ  های  مختلف  نقش  خورده  بود  

 .و  چندین  تابلو  و  گلدان  وجود  داشت 
خانه  ای  ساده  که  گرچه  برای  من  زیبا  م  آمد،  اما  

  .نبود  خیل  از  وسایل  هم  به  چشم  م  آمد 
نم  دانم  شاید  خانه  شهری  ها  را  طور  دیگری  م  

پنداشتم  اما  از  شنیده  ه ای   که  به  گوشم  خورده  بود،  
 .برداشت  دیگری  را  کرده  بودم 

 
 .بیا  بشی    رو  مبل،  االن  غذا  ها  رو  آماده  م  کنم  _

 
نگاه  از  دیدن  خانه  گرفتم،  چرخیدم  و  سارمای   را  

دیدم  که  غذاها  را  به  روی  می    گذاشت  و  خودش  
 .مشغول  درآوردن  کتش  شده  بود 

نگاهش  را  از  من  گرفت  و  سع  کرد  به  گونه  ای  رفتار  
  مهم  نیفتاده 

ر
 .کند  که  گوی   اتفاق



کتش  را  به  روی  دسته  مبل  گذاشت  و  راه  
خانه ای  شد  که  نمای   از  آن  از  داخل  پذیرای   هم   آشی  

 .مشخص  بود 
 

 پست _هشتاد _و _دو #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

خودم  را  به  مبل  تک  نفره  ای  رساندم  و  نشستم  .
خودم  را  همانند  مهمان  ها  م  دا نستم  که  به  خانه  ای  

 !غریبه  رفته  است 
بقدری  معذب  نشسته  بودم  که  از  سفت  شدن  عضله  

 .هایم  به  ستوه  آمدم 
سارمان  در  حال  شسیر   دست  هایش  بود  به  گمانم  

که  به  پذیرای   برگشت  و  حوله  ای  در  دستانش  



مشغول  خشک  کردن  آنها  بود  .نگاهش  به  من  و  مدل  
 :نشستنم  بود  که  گفت 

 
؟  اینجا   _ حاال  چرا  انقدر  سفت  و  سخت  نشسنر
خونه  خودته،  م  دونم  برات  سخته  اما  دیگه  باید  

 ...عادت  کن  
 

حق  با  سارمان  بود،  باید  عادت  م  کردم  اما  نم  
  !توانستم  یک  شبه 

دسته  گلم  را  که  همچنان  در  دستم  بود  و  گل  هایش  
پژمرده  شده  بودند  را  به  روی  می    کوچک  که  کنار  

مبل  قرار  داشت  گذاشتم،  دیدم  که  سارمان  حوله  را  
ه  کوچک  که  به  روی   خانه  برد  و  از  گی  مجدد  به  آشی  

خانه  بود،  آویزان  کرد   .دیوار  آشی  
یک  از  کابینت  های  باال  را  باز  کرد  و  بشقاب  و  از  

کابینت  پایین   هم  قاشق  و  چنگال  و  لیوان  های   را  
برداشت  .رسش  را  رو  به  من   که  در  حال  تماشای  او  

 :بودم  چرخاند  و  با  آرا مش  خاص  گفت 
 



چادرت  رو  در  بیار  بیا  اینجا  شام  بخوریم،  ساعت   _
شده  یازده،  اگه  تا  چند  دقیقه  پیش  میلت  نم  کشید،  

 .دیگه  االن  باید  گرسنت  شده  باشه  .پاشو  بیا 
 

بعد  از  کم  کش  و  قوس  کردن  و  کلنجار  رفیر   با  
خودم،  از  جایم  بلند  شدم  و  با  تردید  چادرم  را  

 .درآوردم،  بعد  از  تا  کرد نش  به  روی  مبل  گذاشتم 
دسنر  به  لباسم  کشیدم  و  شال  روی  رسم را  مرتب  
کردم  .با  این  که  هر  کاری  م  کردم  باز  هم  کم  از  

موهای  جلوی  رسم  که  به  صورت  اریب  مدلش  داده  
  .بود،  نمایان  م  شد 

خانه  بروم  که  نگاه   چرچ   زدم  و  خواستم  به  آشی  
ه  سارمان  را  به  روی  خودم  دیدم  .دستپاچه  ش دم   خی 

،  قدم  به  عقب   و  بجای  به  جلو  قدم  برداشیر 
 .برداشتم 

 
 

 .بیا  االن  غذا  رسد  م  شه  _
 



خانه  به  راه   لب  گزیدم  و  آرام  آرام  به  سمت  آشی  
افتادم  .لباسم  هم  که  به  روی  زمی    کشیده  م  شد  و  
من  یک  دستم  مشت  شده  کنار  بدنم  قرار  داشت  و  

 .دست  دیگرم،  بند   شالم 
ون   خانه  شدم  و  سار مان  برایم  صندل  را  بی  وارد  آشی  

کشید  .با  اشاره  چشم  ها  و  ابروهایش  به  روی  صندل  
 .نشستم  که  او  هم  کم  آن  را  جلو  کشید 

 .خودش  هم  به  روی  صندل  کنار  دستم  نشست 
ی  که  کوچک  و  جمع  و  جور  بود   .هر  دو  پشت  می  

ظرف  غذاها  را  از  مشما  در  آورد  و  داخل  بشقاب  ها  
 .ریخت 

 
نم  دونستم  کدوم  مدل  کباب  رو  دوست  داری،   _

 .بخاطر  همی    جوجه  گرفتم 
 

کم  از  برنج  و  تکه  های  مرغ  کباب  شده  را  داخل  
 .بشقابم  ریخته  بود  و  به  سمتم  سوق  داد 

 
 .بخور  نوش  جونت  _

 



بعد  از  این  که  بشقاب  خودش  را  هم  به  مقابلش  
وع  به  خوردن  کرد  .نگاهم  به  او  بود  اما   کشید،  رسر

  .دستم  را  به  کار  انداختم  و  قاش ق  را  برداشتم 
کم  از  برنج  و  کباب  را  داخل  دهانم  گذاشتم،  اما  

بخوردن  چند  قاشق  غذا  کفایت  کردم  و  کنار  
 .کشیدم 

 
 .دست  شما  درد  نکنه  _

 
 :با  تعجب  گفت 

 
؟  _  همی  

 
 پست _هشتاد _و _سه #

  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 



 
 .در  جواب  سوالش  رسی  تکان  دادم 

 
 .سی   شدم  ممنونم  _

 
او  هم  قا شقش  را  داخل  بشقابش  گذاشت  که  کم  

  مانده  بود 
ر
 .هم  از  غذایش  باق

 
 .باشه  _

 
دست  هایش  را  به  روی  می    گذاشت  و  در  هم  گره  

 .زد 
 

ی،  حمام  تو  اتاق  خواب   _  .اگر  م  خوای  دوش  بگی 
 

م  رسم را  به  زیر  انداختم،  حرارت  صورتم  نشان   از  رسر
 .از  گلگون  شدنش  از  حرف  های  سارمان  بود 
 .دست  هایم  ر ا  روی  لباسم  در  هم  قفل  کردم 

 



یه  امشب  رو  رس  کنیم،  فردا  برات  یه  دست  لباس   _
م  و  بعدش  م  ریم  خرید  تا  وسایالی  مورد   م  گی 

احتیاجت  رو  بخری،  با  بد  و  خوب  این  خونه  هم  یه  
مخترص  رس  کن  تا  با  هم بریم  اونجور  که  خودت  

دوست  داری  برای  خونه  خرید  کنیم،  وسایلش  رو  هم  
؟   عوض  کنیم  .ب اشه  ماشگانا؟  مواففر

 
جای  مخالفنر  نبود  که  بخواهم  داشته  باشم  .سارمان  

همان  طوری  سخن  م  گفت  و  دل  بدست  م  آورد  
اص   نداشت   .که  جای  مخالفنر  و  اعیر

همانطوری  با  آرامش  حرف  هایش  را  م  گفت  که  
تردیدی  نداشتم  اگر  آیاتای  و  گونل  حال  در  اینجا  

حضور  داشتند،  مدام  نیشگونم  م  گرف تند  که  چرا  
جواب  سارمان  را  با  تعلل  م  دهم  و  حال  با  حرف  

 !سارمان  باید  از  شوق  ب شکن  م  زدم 
 

در  جوابش  باشه  ای  گفتم  اما  امشب  باید  چه  لباس  
م  پوشیدم؟  یا  باید  با  همی    لباس  عروسم  رس  م  

 .کردم؟  از  جایش  بلند  شد  و  دست  من  را  هم  گرفت 
 



پاشو  هم  بهت  اتاق  رو  نشون  بدم،  هم  ببینم  چ    _
 .هست  بدم  بپوسر  با  این  لباس  ها  عوض  کن  

 
از  جایم  بلند  شدم  و  همراهش  راه  اتاق  خواب  شدم  .
حال  تفاوت  چشمگی   قد  و  قامت  و  هیکلمان  را  حس  

 !م  کردم 
 

  را  دیدم  که  فرسر  
ر
داخل  اتاق  خواب  که  شدیم،  اتاق

کوچک  در  وسط  آن  پهن  شده  بود  و  گوشه  ای  هم  
تخنر  قرار  داشت  که  پنجره  اش  بسته  بود  و  با  پرده  

ای  ساده  پوشانده  شده  بود،  می    و  صندل  هم  بود  که  
رویش  کامپیوتری  قرار  داشت،  طرف  دیگر  دیوار  اتاق  

  .هم  دو  کمد  قرار  داشت 
 

  بود  اما  باز  هم  به  دل  نم  نشست،  نم  
 
اتاق  بزرک

 .دانم  شاید  بخاطر  رنگ  وسایل  بود 
سارمان  دستم  را  رها  کرد  و  در  کمدی  را  باز  کرد  .کم  
مقابلش  ایستاد  و  بعد  از  داخل  آن،  چند  دست  لباس  

ون  کشید    .بی 



  را  در  دست  خود  نگاه  داشت  
 
اهن  و  شلواری  خانک پی 

اهن  و  شلواری  دیگر  را  به  دست  من  داد   .و  پی 
 

  با  همی    ها  رس  کن  یه  امشب  رو،  م   _
 
فعال  ناچارا

دونم  برات  خیل  بزرگن  ول  مجبوریم  .نم  دونم  م  
توی   از  حوله  حمام  من  استفاده  کن   یا  نه،  اما  بدلت  

بشینه  تازه  شستمش  .اگر  مشکل  نداری  استفاده  کن  .
 ...تو  حمام  وسایل  هست 

 
بعد  از  گفیر   حرفش  کم  مکث  کرد  اما  حرف  بعدی  

 .اش  را  با  صدای   آرام  و  نجواگونه  گفت 
 

اگر  احتیاج  به  کمک  داشنر  برای  باز  کردن  زیپ   _
 ...لباست،  یا  موهات  ...من  و  صدا  کن 

 
گفت  و  با  چند  قدم  بلند  از  اتاق  خارج  شد  و  در  را  

  که  بالتکلیف  درونش  ایستاده  
ر
بست  .من  ماندم  و  اتاق

 !بودم 
حال  چطور  م  خواستم  زیپ  لباسم  را  باز  کنم؟  زین   

 !که  از  پشت  بود 



 
 پست _هشتاد _و _چهار #

  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 
 

خودم  را  به  تکاپو  انداختم  تا  بلکه  بتوانم  زیپ  لباس  را  
باز  کنم،  هر  قدر  دستم  را  خم  کردم  و  یا  از  باالی  
رسم  به  پشت  رساندم،  جزء  این  که  محل  زیپ  به  

ه  کوچک   ی  از  آن  گی  نوک  انگشتانم  برخورد  کرد،  خی 
  .نبود 

کالفه  دست  هایم  کنار  بدنم  افتادند  و  خسته  از  این  
 .تنش،  هوف  خسته  ام  از  دهانم  خارج  شد 

قدم  های  درماند ه  ام  را  به  سمت  تخت  برداشتم  و  
  .خودم  را  روی  آن  انداختم 

 چه  م  خواستم  کنم؟ 



چطور  به  سارمان  م  گفتم  که  زیپ  لباس  من  را  باز  
 کند؟ 

دم  .حنر  فکرش  هم  به   لب  گزیدم  و  چشمانم  را  فرسر
ذهنم  خطور  نکرده  باعث  باال  رفیر   حرارت  تنم  از  

م  م  شد   .رسر
اما  مدام حرف  سارمان  در  رسم  م  خورد،  از  جایم  با  

 .تردید  بلند  شدم  و  خودم  را  به  در  اتاق  رساندم 
ه  در  را  پایی    کشیدم   .آرام  دستگی 

تپش  قلبم  اوج  گرفته  بود  و  گوی   کار  ممنوعه  ای  
انجام  م  دادم  !کاری  که  در  نظرم  به  گمانم  دزدانه  به  

 !حساب  م  امد  و  یا  اوج  تابو  شکن   بود 
 

آرام  در  را  باز  کردم  و  تا  جای   که  در  تی  رس  نگاهم  بود  
ی  از  سارمان  نبود   .را  دید  زدم،  خی 

 .کم  بیشیر  جلو  کشیدم  و  میان  درگاه  در  ایستادم 
نگاهم  حال  کل  خانه  را  در  بر  گرفته  بود  و  سارمان  را  
در  در  حال  دیدم  که  قامت  بسته  و  در  حال  خواندن  

 .نماز  است 
 .نم  دانم  چرا  اما  احساس  آرامش  خاص  کردم 



نفس  زندای   شده  در  سی نه  ام  را  رها  کردم  و  مجدد  به  
داخل  اتاق  خواب  برگشتم،  اما  در  را  نیمه  باز  رها  

 .کردم 
مقابل  آینه  می    دراور  خودم  را  برانداز  کردم،  زیر  

چشمانم  کم  سیاه  شده  بود  و  ردی  از  سیاه  تا  پایی    
 .صورتم  کشیده  شده  بود 

آرایشم  کامال  خراب  شده  بود  و  نم  دانم  چطور  
سیده   !سارمان  با  این  قیاف ه  ام  نیر

من  را  بگو  که  با  چه  اعتماد  بنفیس  در  مقابلش  این  
 !گونه  جوالن  داده  بودم 

رسی  تکان  دادم  و  سع  کردم  حداقل  موهایم  را  از  رسر  
ه  موی   ها  و  تاج  روی  رسم،  خالص  کنم   .گی 

دست  بکار  شدم  و  ابتدا  تاج  را  که  به  شکل  تل  بود  و  
 .پر  از  نگی    را  از  روی  موهایم  برداشتم 

ه  موی   های   که  در  دو  طرف  رسم  قرار   کم  ک م  گی 
 .گرفته  بودند  را  درآوردم 

ه  ها   دستانم  را  به  پشت  رسم  رساندم  تا  از  مابفر  گی 
خالص  یابم  که  دستای   مردانه  مانع  این  کار  شدند  .
چشمانم  را  حی    انجام  این  کار  بسته  بودم  و  همی    

کار  هم  نگذاشته  بود  تا  قامت  سارمان  را  درون  آینه  و  



پشت  خودم  ببینم  .بقدری  که  در  کار  خودم  غرق  
شده  بودم  حنر  حضورش  را  هم  حس  نکرده  بودم  و  

حال  وقنر  دستانم  را  باالی  رسم  قفل  کرده  بود،  از  
بان  قلبم  را  یک  در  میان   شدت  ترس  و  هیجان  ض 

 .احساس  م  کردم 
وع  به     رسر

 
به  آرام  دستانم  را  پایی    آورد  و  بدون  حرق

  .در  آوردن  مابفر  سنجاق  ها  ک رد 
 !من  نگاهم  به  پایی    بود  و  او  را  نم  دانم 

زمای   چشمانم  را  بستم  که  گرمای  دستش  را  حنر  از  
 !روی  لباس  عروسم  حس  کردم 

 
 سارمان 

 
 

برایم  سخت  بود  ...سخت  و  نفس  گی   ...این  که  
حالل  و  محرمم  را  در  مقابل  خودم  ببینم  و  خوددار  

رفتار  کنم  !اما  چه  م  توانستم  کنم؟  چطور  م  
خواس تم  امشن   او  را  برای  خودم  کنم  که  همه  چی    بر  

 هم  ریخته  بود؟ 



چطور  م  توانستم  عروس  کوچکم  را  در  حال  برای  
 خودم  کنم  که  احساس  چندای   به  من  ندارد؟ 

  اش  
 
انک چطور  م  توانستم  بگذارم  او  زمای   با  دخیر
خداحافظ   کند  که  فکر  و  ذهنش  تماما  درگی   

  چراهای  ی   شماری  شده  بود؟ 
درگی   گذشته  ای  که  م  خواست  بداند  چه  اتفاقایر  

 !افتاده 
نتوانستم  بیش  از  آن  تحمل  کنم  !چشمانم  را  بستم  و  
آرام  آرام  زیپ  لباس  را  پایی    کشیدم  .دستم  م  لرزید  

  !و  نفسم  بسخنر  در  م  آمد 
 !نه  از  این  که  نم  خواستم 

 !نه  از  این  که  ماشگانا  زیادی برایم  کوچک  بود 
از  این  نم  خواستم،  که  نم  توانستم  به  حالل  تر  از  
 !حالل  و  به  محرم  تر  از  محرم،کاری  داشته  باشم 

من  فقط  م  خواستم  در  وهله  اول  ماشگانا  را  بدست  
 !بیاورم  و  بس،  که  بدست  آورده  بودم 

 
 پست _هشتاد _و _پنج #

  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #



 
 
 
 
 

ماشگانای   را  که  روزها  و  شب  ها  در  خیال  خودم،  
چهره  و  شخصی تش  را  تجسم  م  کردم  !ماشگانای   را  

 !که  به  نام  من  خوانده  بودند 
و  اگر  کم  دیر  م  جنبیدم،  چه  بسا  حال  ماشگانا  را  

 !م  بایسنر  در  کنار  دیگری  م  دیدم 
اما  تقدیر  به  گونه  ای  رقم  خورد  که  من  در  یک  شب  

او  را  نجات  دهم  .در  حال  که  حنر  نم  دانستم  او  
  !ماشگاناست 

  که  باعث  شد  بوی   از  عطر  
ر
همان  شد  !همان  اتفاق

گل  های  وحیسر  ومعطر  دشت  در  شامه  ام،  از  او  بجا  
ماند  و  من  بار  دیگر  او  را  با  کم  فاصله  از  قی   ایسان  

 .ننه  ببینم 
م  و  حجب  و  حیایش  را  ببینم   .صدایش  را  بشنوم  و  رسر



موهایش  را  ...موهای   که  خرمن   سیاه  بودند  و  پیچ  
  
 
و  تابشان  برای  زنجی   شدن  چشما نم  به  خودش  کاق

 !بود 
م  دانستم  که  اگر  تعلل  کنم  و  ماشگانا  بدست  
پرسعموی  پست  فطرت  و  بدمستش،  ی   افتد،  

 ...دنیایش  تباه  خواهد  گشت 
اما  با  وجود  تمام  این  ها،  م  خواستم  یک  امشب  
ین  شب  عروس  رقم  بخورد،  اما  نشد  و   برایش  بهیر

من  نم  دانم  چطور  م  شود  این  شب  را  مجدد  
 !برایش  ر قم  بزنم 

زیپ  لباس  آرام  آرام  بی    دو  انگشت  شصت  و  اشاره  
ام  م  لغزید  و  من  بزاق  دهانم  را  به  سخنر  فرو  

خوردم،  سیبک  گلویم  به  سخنر  باال  و  پایی    م  شد  و  
 !من  از  حرارت  تنم  به  ستوه  آمده  بودم 

اما  این  بی    صدای  کوبش  و  کر  کننده  قلب  هایمان  را  
 !م  شنیدم 

ماشگانای   که  خودش  را  سخت  نگاه  داشته  بود  و  من   
 !که  حال  غریب  داشتم 

زمای   که  زیپ  لباس  کامل  باز  شد،  دستم  همان  پایی    
  ماند  و  گوی   قصد  عقب  نشین   نداشت 

ر
 !باق



ماشگانا  تکای   که  خورد،  برای  صدم  ثانیه  ای  دستم  با  
 !پوست  بدنش  برخورد  کرد،  همان  شد 

دستم  را  برسعت  پس  کشیدم  و  چرخیدم  و  پشت  به  
او  ای ستادم  ...نم  دانم  این  خودداری  ها  تا  ک  م  

خواست  ادامه  دار  شود،  اما  حال  نه  من  م  توانستم  
 !و  نه  ماشگانا  !این  را  به  خوی   احساس  م  کردم 

 
 ماشگانا 

 
زمای   که  چشمانم  را  باز  کردم  و  نگاهم  را  به  باال  

کشیدم،  سارمای   را  دیدم  که  چشمانش  را  بسته  بود  
و  صورتش  گلگون  بنظر  م  رسید،  زمای   که  احساس  

کردم  زیپ  لباس  کامل  باز  شده،  تکای   در  جایم  
خوردم  که  برای  لحظه  ای  پوست   یخ  کرده  بدنم،  

 !گوی   گرمای   از  خورشید  سوزان  را  حس  کرد 
ر  گرفت  و  

ُ
گوی   آن  قسمت  از  بدنم  از  حرارت  زیاد  گ

 !سوخت 
سارمان  برسعت  چرخید  و  پشت  به  من  ایستاد  ...کم  

تعلل  کرد  و  بعد  با  صدای   که  دورگه  شده  بود،  لب  
 :زد 



 
م،  مهم  نیست  دیر  از  خواب   _ فردا  صبحانه  م  گی 

احت  کن  ...فقط   ،تا  هر  وقت  خواسنر  اسیر بیدار  بیسر
 .بعدازظهر  م  ریم  خرید  ...شبت  بخی  

بعد  از  گفیر   حرفش،  از  داخل  کمد  دیواری  پتو  و  
بالشنر  برداشت  و  بعد  از  خروجش  از  اتاق،  در  را  

 .بست 
ه  بودم  و  این  که   از  آین ه  به  راه  رفته  سارمان  خی 

 ...امشب  کاری  نکرد 
نم  دانم  حال  و  روز  من  را  درک  کرد،یا  خودش  هم  
تمایل  نداشت  و  فکرش  درگی   امشب  بود  ...در  هر  

 .صوریر  که  بود  نفس  راحنر  کشیدم 
شال  قرمز  رنگ  را  از  دورم  باز  کردم  ...شال  که  طبق  
رسم  و  رسومات  باید  بدست  سارمان  با ز  م  شد  و  به  
من  انعام  م  داد  برای  هدیه  ای  که  قرار  بود  امشب  

 ...به  او  بدهم 
پوزخندی  به  افکار  خودم  زدم  و  شال  را  به  روی  تخت  
گذاشتم  و  بعد  لباس  عروس  را  براحنر  از  تنم  درآوردم  

و  آن  را  هم  مرتب  به  روی  تخت  گذاشتم  .جوراب  



شلواری  را  هم  بعد  از  درآوردنش  روی  لباس  گذاشتم  
 .و  خودم  را  به  حمام  رساندم 

لباس  های  زیرم  را  روی  رسامیک  مقابل  حمام  گذاشتم  
  .تا  مجدد  بپوشمشان 

شی   آب  گرم  را  که  به  شکل  اهرم  بود  را  باز  کردم  و  
بعد  از  مالیم  کردنش  با  آب  رسد،  خودم  را  به  قطرات  

دم  که  آرامبخش  رس   پرهیاهویم  شدند   .آی   سی 
قطرات  آب  آرایش  صورتم  را  م  شست  ...آراییسر  که  

 ...قرار  بود  سارمان  ببیند  و  تعریفم  کند 
 ...امشن   که  عروس  بودم  اما  در  ظاهر 

آب  همه را  م  شست  و  با  خود  م  برد  و  اثری  از  
 ...عروس  بودن  روی  من  نبود 

بعد  از  این  که  حمامم  به  انتها  رسید،  فورا  لباس  هایم  
 .را  به  تن  زدم  و  موهایم  را  با  حوله  خشک  کردم 

چراغ  را  خ اموش  کردم  و  آرام  روی  تخت  خزیدم  و  پتو  
 .را  تا  سینه  هایم  باال  کشیدم 

لباس  های  سارمان  بقدری  برای  تنم  بزرگ  بودند  که  
اهنش  تا  کم  باالی  زانوهایم  آمده  بود  و  شلوارش   پی 
هم  اگر  دستم  را  بند  آن  نم  کردم،  از  تنم  م  افتاد  و  

 .بلندی  اش  بقدری  بود  که  مجبورا  چندین  تا  زدم 



به  سخ نر  خوابم  برد  اما  گمان  م  کردم  سارمان  
براحنر  خوابیده  !نم  دانستم  که  او  قرار  است  شب  

 ....زنده  داری  کند 
 

 پست _هشتاد _و _شش #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 

 سارمان 
 
 

خواب  از  چشمانم  فراری  شده  بود  و  هر  قدر  خودم  
را  پهلو  به  پهلو  م  کردم،  ی   ثمر  بود  .زنم،  محرم  و  

حاللم،  نزدیکیر  از  هر  زمای   به  من،  داخل  اتاق  خواب  
خانه  بود  و  من  به  تمام  اتفاقات  و  این  چند  سال  فکر  

 !م  کردم 



این  که  توانستم  ماشگانا  را  بعد  از  سال  ها  ببینم  !
ماشگانای   را  که  بدنیا  نیامده  و  حنر  از  اسمش  و  

ی  نبود،  او  را  برای  من  م  دانستند   !وجودش  هم  خی 
من   که  او  را  ندیده  در  تخیالتم،  تجسمش  م  کردم  و  

  م  کردم 
 
 !برای  خودم  خیالباق

ی   پرسی  پانزده،  شانزده  ساله  بودم  که  هوای  دخیر
نیامده  را  به  رسم  انداخته  بودند  که  وجود  خارچ   

 !نداشت 
قول  و  قرارهای   که  گذاشته  شده  بود  و  من   که  به  

ی  را  که  بنام  من  م   انتظار  بودم  تا  فقط  دخیر
 !دانستند  را  ببینم 

در  پستوهای  ذهنم  کنکاش  م  کردم  که  گوسر  ام  
زنگ  خورد؛  نم  دانم  در  این  وقت  شب  چه  کیس  
بود  اما  برای  این  که  صدایش  ماشگانا  را  از  خواب  

بیدار  نکند،  برسعت  از  کنار  بالشتم  چنگش  زدم  .با  
 .دیدن  شماره  ابروهایم  در  هم  تنیده  شدند 

  هم  نم  
 
نم  خواستم  جوابشان  را  بدهم  اما  از  طرق

 .خواستم  دل  نگرانشان  کنم 
 .تماس  را  وصل  کردم  و  گوسر  را  به  گوشم  چسباندم 

 



 بله؟  _
 

 ...سالم  ...داداش _
 

 !سالم،  بگو  ریحان  _
 

س  بود  که   تعللش  در  حرف  زدن  نشان  از  اسیر
 !داشت 

 
سم  ...با   _ خب  ...ناراحت  نیسر  ها  !ازت  سوال  بی 

خودم  گفتم  شاید  ماشگانا  خجالت  بکشه  وگرنه  م  
گفتم  گوسر  رو  بدی  بهش  ...خب  ...امشب  ...

امشب  چطور  گذشت  بینتون؟  ...م  دوی   ...خب  
 ...مامان  ...دل  نگرانتون  بود 

 
رسی  تکان  دادم  و  با  دست  آزادم،  چشمانم  را  مالیسر  

 .دادم  و  در  جایم  نیم  خی    شدم 
 

 یعن   چ   که  بینمون  چ   گذشت  ریحان؟  _
 



  کشیدم  
 
م  دانستم  منظور  حرفش  چیست؛  اما  هوق

و  نگذاشتم  با  درنگ  کردن  مجدد،  حرفش  را  تکرار  
 .کند 

 
ی  بگم  !ماشگانا  تو  اتاق   _ ی  نشده  که  بخوام  چی   خی 

 خواب،  خوابه،  خب  حرف  دیگه  ای؟ 
 

ین  و  حنر  ی    هیچ  باب  میلم  نبود  بخواهم  از  کوچکیر
  ام،  حنر  به  خانواده  

 
ربط  ترین  مسئله  خصوص  زندک

  بزنم،  هر  چند  که  م  دانستم  حال  ق ضییه  
 
ام  حرق

 .فرق  م  کند  و  آن ها  نگران  هستند 
 

ی   _ ببخشید  روم  سیاه  داداش  ...مامان  گفت  اگر  چی  
شده  باشه  فردا  برای  ماشگانا  یه  مقدار  خوراک  و  غذا  

بیاریم  ...فردا  اگر  خونه  ای   که  بیاریم  یه  مقدار  
وسایل  هم  هست  ...خودت  هم  نبودی  ماشگانا  باشه  

 .کافیه  فقط  بهش  بگو  که  ما  م  یاییم 
 



  بزنم،  پای  آن  م  
 
خوب  م  دانستند  که  اگر  حرق

مانم  !م  دانستند  که  به  خانه  باغ  نم  روم  که  قصد  
 !آمدن  به  اینجا  را  داشتند 

 
ی  احتیاج  نیست  ریحان،  هرچ   باشه  خودم  م   _ چی  

 خرم،  کاری  نداری؟ 
 

 :اما  ریحان  این  بار  مرصانه  گفت 
ای    _

اما  داداش  فقط  اینا  نیست  که  !من  باید  یه  چی  
رو  به  ماشگانا  بگم  !یه  وسایل  های  زنونه  ای  هست  
که  تو  نم  دوی   اما  زنا  احتیاجشون  م  شه  ...شاید  

 !ماشگانا  روش  نشه  به  تو  بگه 
 

 .ریحان  بمونه  پس  فردا  ...فردا  کار  دارم  _
 

 !اما  داداش  تو  خودت  نیسنر  ماشگانا  که  هست  _
 

 پست _هشتاد _و _هفت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #



 
 
 
 
 
 

  حاال  ! _
 
گی   دادی  ریحان؟  گفتن   ها  رو  بعدا  م  ک

 !شب  بخی  
 

گوسر  را  قطع  کردم  و  مجدد  به  جای  قبلش  
برگرداندم  .ی   خوای   هم  مزیدی  بر  علت  شد  تا  

  ام  مزمن  تر  شود 
 
 .کالفک

خانه  رساندم؛   از  جایم  بلند  شدم  و  خودم  را  به  آشی  
ون   بعد  از  باز  کردن  در  یخچال،  بطری  آب  را  بی 

کشیدم  و  کم  رس  کشیدم  .خنکایش  کم  از  التهاب  
درونم  را  کاست  .اما  فقط  کم  !بطری  را  به  داخل  

خانه  خارج  شدم    .یخچال  برگرداندم  و  از  آشی  
  اوقات  را  به  تنهای   

خانه  ای  که  همیشه  در  آن  بیشیر
ی  را  به  خود  م  دید   رس  م  کردم  .حال  وجود   دخیر



که  در  روی  تخت  و  داخل  اتاق  خواب  به  خوای   ف رو  
  .رفته  بود 

هر  چند  چندان  هم  مطمی    نبودم  خوابیده  باشد  یا  
نه  .اما  چراغ  خاموش  اتاق  گویای  حرفم  بود  و  صحه  

 .ای  بر  آن 
گوی   این  وقت  شب  رسگشته  ای  شده  بودم  که  هوای  

 !شبگردی  به  رسش  زده  بود 
  .راه  اتاق  را  در  پیش  گرفتم،در  را  به  آرام  باز  کردم 

وجودم  همچو  کشوری  پرشورش  شد  و  برای  دقایفر  
 !پیشای   ام  مورد  آماج  حمله  تب  ها  شد 

ه  شدم  که  در  زیر  پتو   در  تاریک  اتاق  به  ماشگانای   خی 
پنهان  شده  بود  و  کم  رسش  مشخص  بود  و  موهای  

 مشک  اش  که  رها  شده  بودند؛ 
م  خواستم  او  را  ببینم  اما  واهمه  داشتم  از  این  که   

بیدار  شود  و  من  را  باالی  رس  خودش  ببیند  .نم  
  .خواستم  به  من  ی   اعتماد  شود 

در  حال  که  این  حق  هردویمان  بود  که  در  کنار  هم  
 !باشیم،  اما  نبودیم 



همانطور  که  آمده  بودم  برگشتم  و  در  را  به  آرام  
بستم  .تقریبا  خودم  را  به  روی  زمی    انداختم  و  دراز  

 .کشیدم 
ساعد  دستم  را  به  روی  پیشای   ام  گذاشتم  و  در  تاریک  

ه  شدم    .به  سقف  خان ه  خی 
  ام  خواهد  کشید  که  

 
نم  دانم  تا  کجا  ُوسع   مردانک

کاری  به  ماشگانا  نداشته  باشم،  اما  من  که  نم  توانم  
ت  یوسف   بپندارم  که  از  زلیخایش   خودم  را  حرص 

  !دست  کشید 
 !اما  من  محرمم  را  بر  خودم  نامحرم  م  دیدم 

 
................. 

 
 ماشگانا 

 
 

صبح  با  رس  و  صداهای   که  م  شنیدم،  از  خواب  
برخاستم  .کش  و  قوس  به  بدنم  دادم  و  در  جایم  نیم  

خی    شدم  .دسنر  به  موهایم  کشیدم  که  کم  هم  
 .نمدار  بودند 



از  تخت  پایی    آمدم  .رو  تخنر  را  مرتب  کردم  اما  با  
وضع  که  یک  دستم  بند  شلوار  بود  .قامتم  را  صاف  

 .کردم  و  به  وضع  و  حال  خودم  اندیشیدم 
چگونه  م  خواستم  این  گونه  مقابل  سارمان  خودی  

 نشان  دهم؟  اصال  مگر  م  شد؟ 
نگاه  به  شال  و  چادر  عروسم  انداختم  .شاید  اگر  
خودم  را  م  پوشاندم  بهیر  بود  .حداقل  در  مقابل  
  !سارمان  خنده  دار  و  مذبوحانه  بنظر  نم  آمدم 

قبل  از  این  که  فکرم  را  عمل  کنم،  به  داخل  حمام  
  .رفتم  و  دست  و  صورتم  را  شستم 

با  حوله  خشک  کردم  و  جلوی  موهایم  را  که  مدام  
ه   روی  صورتم  م  ریخت  را  با  دو  عدد  از  همان  گی 
موی   های  دیشب،  به  کنار  رسم  سنجاق  کردم  .اما  

کیسر  نداشتم  که  موهای  بلندم  را  ببندم  .همان  گونه  
ه   بافتمشان  و  انتهای  موهایم  را  هم  با  دو  عدد  گی 

 .ثابت  کردم  تا  باز  نشوند 
شال  و  چا در  را  از  روی  تخت  برداشتم  و  به  روی  رسم  

انداختم  .خنده  دار  م  آمد  !این  که  کیس  من  را  م  
؟  اما   دید  و  م  گفت  که  از  شوهرت  حجاب  م  کن 

حنر  اگر  کیس  هم  م  دید،  اگر  اطالع  پیدا  م  کرد  از  



آبسیر   اتفاقایر  که  بر  من  نازل  شده  بود،  حق  را  ی   
 .چون  و  چرا  به  من  م  داد 

ان  ایل   حنر  اگر  ای ن  گونه  هم  نم  شد،  ما  زنان  و  دخیر
از  همان  طفولیت  آموخته  بودیم  که  حنر  اگر  در  
کنار  شوهر  خود  که  م  بودیم،  با  لباس  پوشیده  

  .باشیم 
نم  دانم  شاید  برای  این  هم  م  بود  که  صبح  ها  و  
ون  از  سیاه  چادرها   روزها  و  تا  پاس  از  شب  در  بی 
مشغول  کار  م  بودیم  و  نهایتا  شب  ها  شالمان  و  

یاشماغ  هایمان  را  از  دور  دهانمان  و  رسهایمان  بر  م  
  .داشتیم 

گاه  اوقات  هم  م  شد  که  حنر  شال  هایمان  را  هم  
در  نم  اوردیم  و  همان  گونه  به  خواب  م  رفتیم  .اما  

من  از  دیشب  تا  بحال  بگونه  ای  بخواب  رفته  بودم  
ی   که  خودم  هم  حنر  تا  کنون  برایم  جزء  رویا  تعبی 

 !دیگر  بر ایش  نم  دانم 
 

  پست _هشتاد _و _هشت #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #



 
 
 
 
 

لباس  هایم  از  چادر  حریری  که  به  رس  داشتم  نمایان  
 .بود،  اما  کار  دیگری  از  من  ساخته  نبود 

شلوار  را  بار  دیگر  کم  باال  کشیدم  و  با  دست  دیگرم  
اهن  نگه  داشتم   .آن  را  از  روی  پی 

در  اتاق  را  بعد  از  اینکه  باز  کردم،  مجدد  دو  طرف  
چادر  را  در  زیر  گلویم  محکم  کردم  و  بسمت  
خانه  که  منبع  صداها  بود،  حرکت  کردم   .آشی  

ون  به  تن  دارد  اما   سارمان  را  دیدم  که  لباس  های  بی 
 .در  حال  ریخیر   چای   به  داخل  استکان  است 

نگاهم  به  می    غذاخوری  ای  کشیده  شد  که  وسایل  
صبحانه  چیده  شده  بود  و  بوی  نان  تاز ه  محوطه  

خانه  را  پر  کرده  بود   .آشی  
یاد  چند  روز  قبل  افتادم  که  با  آیاتای  و  گونل  در  حال  

ه  ها  و   پخیر   نان  بودیم  ...هوای  آزاد  و  بوی   نم   سی  



نای   داغ  و  برشته  که  خودمان  پخت  م  کردیم  ...
 ...چقدر  بنظرم  حال  دور  م  آمدند 

 
سالم  صبح  بخی   ...با  رس  و  صدای  من  بیدار   _

 شدی؟ 
 

ن گاه  از  می    گرفتم  و  به  سارمای   دادم  که  استکان  
بدست  به  من  نگاه  م  کرد  .کم  بیشیر  چادر  را  زیر  

 .گلویم  سفت  کردم  و  جوابش  را  به  آرام  دادم 
 

 ...سالم  ...باید  زود  بیدار  م  شدم  اما  دیر  شد  _
 

ی  عادت  کرده  بودم  اما  حال  به  گمانم   به  سحرخی  
 !خیل  دیر  از  خواب  برخاسته  بودم 

به  سمت  می    آمد  و  استکان  را  روی  آن  قرار  داد  .کم  
 :ابروهایش  در  هم  تنیده  شدند  وقنر  که  گفت 

 
بایدی  وجودی  نداره  !خونه  خودته  و  هر  موقع   _

،  حاال  هر  ساعنر     بخوای   و  بلند  سر
خواسنر  م  توی 



که  بود  !بیا  بشی    تا  چای   رسد  نشده  صبحانه  
 .بخوریم 

 
خانه  شدم   در  جواب  حرفش  هیچ  نگفتم  و  وارد  آ شی  

و  روی  صندل  و  پشت  به  می    نشستم  .سارمان  اما  
  ، استکان  دیگری  برداشت  و  بعد  از  پر  کردنش  از  چای 

 .کنار  صندل  ام  جاگی   شد 
ی  از   خیالم  راحت  بود  که  حداقل  در  این  حالت  خی 

  !افتادن  شلوار  نبود 
دستم  را  دراز  کردم  و  لیوان  چای   را  بدست  گرفتم  .

جرعه  ای  از  آن  را  تلخ  نوشیدم  و  استکان  را  مجدد  به  
 .روی  می    برگرداندم 

 
یک  دو  ساعت  تو  خونه  تنهای   تا  من  برم  یه  مقدار   _

 خرید  کنم  و  برگردم  .از  تنهای   که  نم  ترس؟ 
 

تنها  در  خانه؟  آن  هم  در  این  خانه  که  حضور  خودم  
را  هم  باور  نداشتم،  قرار  بود  تنها  بمانم؟  نگاهم  را  باال  
 .کشیدم  و  به  چشمانش  دادم  که  به  من  م  نگریست 

 !کم  رسخ  بنظر  م  آمدند  اما  نم  دانم  برای  چه 



 
؟  _  نم  دونم  چ   کار  کنم  تنهای 

 
خودم  هم  از  لحن  مستاصل  و  درمانده  ام  عاجز  

  .ماندم،  سارمان  را  نم  دانم 
لقمه  ای  را  که  گرفته  بود  را  سمت  من  گرفت  و  

 :گفت 
 

باید  عادت  کن   ماشگانا  !باید  طوری  خودت  رو   _
،  حاال  من  یه  چند  روزی  خونه  هستم  و   رسگرم  کن 
مشکل  نیست،  سع  م  کنم  برنامه  های   رو  ردیف  

کنم  تا  حوصلت  رس  نره،  اما  بعد  از  اون  خودت  ببی    
  
 
چطور  م  توی   وقتت  رو  پر  کن   !تالش  کن  به  زندک
،  حاال  هم  این  لقمه   جدیدت  خیل  زود  دلبسته  بیسر

 .رو  بگی   و  بخور  ببینم 
 

نگاه  ب ه  لقمه  انداختم  و  از  دستش  گرفتم،  همانطور  
در  دستم  نگاه  داشتم  که  باز  هم  صدای  سارمان  

 .سکوت  بینمان  را  شکست 
 



حاال  چرا  چادر  و  رورسی  پوشیدی؟  منو  که  دیگه   _
 !نباید  غریبه  ببین   ماشگانا 

 
 پست _هشتاد _و _نه #

  رویای  _در _شب #
  مهی   _عبدی #

 
 
 
 
 

گوشه  لبم  را  گزیدم  که  از  دردش،  چش مانم  دریای   
طوفای   شدند  .چه  باید  در  جوابش  م  گفتم  را  نم  

 !دانم 
نگاهم  را  از  نگاهش  دری    غ  کردم  و  به  حریم  غربنر  

فرستادم  تا  در  ی   سفری  برود  که  از  این  سوال  
سارمان،  به  اندازه  هزاران  وادی  دور  شود  وقنر  که  

 !جوای   نداشتم 
حاشا  کردن  از  حقیقت   پنهان  و  نهان   در  جوارح  

کالم ش،  همان  رسدرگم ای  بود  که  دچارش  شدم  .در  



این  خانه  من  بودم  و  او  !تنها  !مرد  غریبه  ای  وجود  
نداشت  که  بخواهم  چادر  رسم  را  بهانه  کنم  !در  خانه  

ای  در  بسته  بودیم  که  به  قول  خودش  متعلق  به  
خودمان  بود  .متعلق  به  خودمان  و  نفر  سوم  ای  

 .وجود  نداشت 
 

زبانم  در  دهانم  تکان  م  خور د  اما  کلمات  و  واژه  ها  
گوی   از  ذهنم  فراری  شده  بودند  که  نم  توانستم  

 !آوایشان  را  خارج  کنم 
دسنر  که  با  آن  لقمه  را  گرفته  بودم،  گرفت  و  به  لب  

 ...هایم  رساند،  آرام  و  نرم 
 

فعال  این  لقمت  رو  بخور،  حاال  بعدا  کم کم  به  یه   _
نتیجه  های   م  رسیم،  لبت  هم  اونجور  گاز  نگی   که  

 .چش مای  جنگلیت،  ابری  و  باروی   بشن 
 

م  خواهم  نامش  را  بخوانم،  اما  نم  توانم  و  نامش  را  
درونم  نجوا  م  کنم؛  م  خواهم  بگویم  حرکت  دست  

هایت  و  موسیفر  صدایت  و  توازن  نگاه  های  



  
 
درخشانت،  با  من   چهارده  ساله  عجیب  به  جنک

  !نابرابر  رفته  اند 
لقمه  ای  را  که  به  لب  هایم  چسبانده  بو د  را  به  آرام  

داخل  دهانم  م  کشم  .آن  هم  از  دست  ارباب  زاده  ای  
که  عصبانیت  ی   حد  و  نصابش  را  دیشب  به  چشم  

  .دیده  بودم 
چگونه  بخودم  م  قبوالندم  که  سارمان  مقابلم  همان  

 مرد  عصیانگر  دیشب  بود؟ 
با  هر  نگاه  سوزای   که  به  سمتم  م  اندازد،  هر  تکه  ای  
از  قلبم  از  وجود   نام اش  ت سخی   م  شود  و  ی   آن  که  

ل  و  زنجی    وجودش  در  م  آید 
ُ
  .بخواهم  به  غ

نم  دانم  تعبی   این  ها  چیست  اما  عجیب  آتش  
اره   ان  را  به  سالبه  رسر وجودش،  من   رسگشته  و  حی 

 !های  سوزانش  م  کشد 
 

لقمه  را  آرام  آرام  م  جویدم  و  حنر  از  نیم نگاه  کردن  
به  سمتش  هم  حذر  م  کردم  .کاش  نگاهش  را  ا ز  رویم  

 !بر  م  داشت 
 

ین؟  _  چای   تو  تلخ  م  خوری  یا  شی 



 
لقمه  را  کامل  نجویده  قورت  دادم  و  با  صدای   آرام  

 :گفتم 
ین  _  .شی 

 
شکرپاش  را  برداشت  و  مقداری  داخل  هر  دو  استکان  

  .ریخت  و  با  قاشق  کوچک  همشان  زد 
 

،  تا  دوازده  یک  بر  م  گردم   _ االن  که  ساعت  یازده 
خونه  و  بعد  اون  هم  با  هم  م  ریم  خرید  .م  توی   تا  

؟   اون  موقع  بساط  صبحانه  رو  جمع  و  جور  کن 
 

 .نگاه  سوال  ام  را  به  چهره اش  دوختم 
 .چرا  نتونم؟  ما  تو  ایل  بیشیر  از  این  ها  کار  م  کنیم  _

 
کم  با  صدا  خندید  و  رسش  را  به  زیر  انداخت  و  با  
 :همان  صدای   که  خنده  درونش  موج  م  زد،گفت 

 
حاال  چرا  بهت  برخورد؟  منظوری  نداشتم،  گفتم   _

 .شایدبرات  سخت  باشه 



 
 .ها  !نه  م  تونم  .برام  سخت  نیست  _

 
لقمه  ای  برای  خودش  گرفت  و  بعد  از  خوردنش،  

 .لقمه  ای  دیگر  برای  من  گرفت 
 

خب  پس  تا  تو  اینجا  رو  یکم  رسوسامون  بدی  منم   _
برگشتم  .فقط  اگر  اذیت  شدی  بذار  بمونه  خودم  م  

 .آم 
 

 پست _نود #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 

سارمان  دقایفر  پیش  رفته  بود  و  من  شال  و  چادرم  را  
 .درآورده  بودم  و  به  روی  صندل  قرارش  داده  بودم 



مرباهای   را  که  سارمان  داخل  پیاله  ها  ریخته  بود  را  به  
ظرف  هایشان  برگرداندم  و  داخل  یخچال  گذاشتم  .

اما  حنر  نگاه  نم  چرخاندم  تا  بدانم  داخل  یخچال  چه  
های   هست  و  نیست 

 .چی  
 .بقدری  که  خودم  را  غریبه  م  پنداشتم 

اما  تمام  کارها  را  درحال  م  کردم  که  یک  دستم  مدام  
شلوار  را  م  گرفت  تا  از  تنم  نیفتد،همی    هم  باعث  

شده  بود  تا  خلق  و  خویم  تنگ  شود  و  من  بغی   از  
 .عصن   شدن،  کالفه  هم  شوم 

م  خواستم  تا  قبل  از  آمدن  سارم ان  حداقل  کارهای  
خانه  را  به  اتمام  برسانم   .آشی  

 
هنگام  شسیر   ظرف  هابه  این  فکر  م  کردم  که  در  ایل  

و  با  آوردن  آب  از  چشمه  و  یا  بردن  ظرف  ها  به  
 .چشمه،  آن  ها  را  م  شستیم 

،  از  روی  آن  ظرف   اما  حال  به  فاصله  چند  قدم  از  می  
ها  را  جمع  کرده  و  م  شستم  و  علنا  تحرک  چندای   

 .نداشتم 
 



اما  این  شسیر   به  گونه  ای  بود  که  دستم  را  از  گرفیر   
شلوار  رها  کرده  بودم  و  حال  شلوارم  به  روی  مچ  های  

 .پاهایم  افتاده  بود 
برسعت  کار  شست  و  شو  را  انجام  م  دادم  تا  مبادا  
 .سارمان  بیاید  و  من  را  با  این  رس  و  وضع  نظاره  کند 

هنگام  شسیر   همان  چند  ظرف  بقدری  به  اطرافم  نگاه  
م  چرخاندم  تا  مطمی    شوم  تنهایم  و  کیس  در  خانه  

 .نیست 
رس  آخر  بعد  از  اتمام  ظرف  ها،  دست  هایم  را  آب  

 .گرفتم  و  شلوار  را  باال  کشیدم 
خانه  انداختم  و  وقنر  دیدم  دیگر  کاری   نگاه  به  آشی  
در  آنجا  ندارم،  خودم  را  به  پذیرای   خانه  رساندم  که  
پتو  و  بالشت  سارمان  را  مرتب  شده  در  کنا ر  یک  از  

 .مبل  ها  دیدم 
نگاه  اجمال  ام  خانه  ای  را  دید  م  زد  که  هیچ  کار  

 .خاص  نداشت 
زودتر  از  آنچه  که  فکرش  را  م  کردم،  حوصله  ام  به  

 .رس  رسید 



با  دیدن  تلویزیون،  ابروهایم  را  باال  دادم  .به  سمتش  
ل  را  از  روی  می    شیشه  ای  و  بزرگش  

رفتم  و  کنیر
  .برداشتم 

  بود  و  چندین  دستگاه  مختلف  در  دو  
 
تلویزیون  بزرک

طبقه  پایین   آن  وجود  داشت  که  کاربردشان  را  نم  
 .دانستم 

روی  مبل  نشستم  و  نگاه  به  انبوه  دکمه  های  روی  
ل  انداختم  .شانه  ای  باال  انداختم  و  دکمه  قرمز  را   کنیر

ل  را  رو  به  تلویزیون  گرفته  بودم،   در  حال  که  کنیر
دم   .فرسر

تلویزیون  روشن  م  شود  و  برن امه  ای  مستند  و  مربوط  
  .به  حیوانات  را  نشان  م  دهد 

خودم  را  مشغول  دیدن  برنامه  م  کنم  و  از  زمای   که  
  .م  گذرد  غافل  م  مانم 

زمای   بخودم  م  آیم  که  در  خانه  با  صدای  تفر  باز  م  
 .شود 

 !مبهوت  م  مانم  !از  صدای   که  شنیده  ام 
کم  روی  مبل  نیم  خی    م  شوم  که  صدای  سارمان  را  

 .م  شنوم 
 



 ماشگانا؟  _
 

وای   م  گویم  و  برسعت  از  جایم  بلند  م  شوم  .چند  
خانه  برنداشته  ام  که  شلوار  تا  روی   قدم  بسمت  اشی  

ت  سارمان  تا   زانوهایم  پایی    م  آید،  با  این  که  یر  رسر
یک  وجب  باالی  زانویم  را  پوشانده،  اما  وحشت  زده  

 .شلوار  را  باال  م  کشم 
 .بقدری  ترسیده  ام  که  لرزش  د ست  هایم  ی   امان  شده 

فقط  دست  م  جنبانم  و  چادر  و  شال  را  از  روی  
خانه  بر  م  دارم  .در  همان  حال  صدای   صندل  اشی  

 .سارمان  را  باردیگر  م  شنوم 
 

؟  _  ماشگانا  کجای 
 

نفس  نفس  م  زنم  و  صدای  کوبش  قلبم  کر  کننده  
شده  !ارتعاش  دست  هایم  بقدری ست  که  نم  توانم  

  .شال  را  درست  روی  رسم  بیندازم 
طوری  دست  و  پایم  را  گم  کرده  ام  که  گوی   قرار  

 !است  برای  اولی    بار  سارمان  را  ببینم 
 



 پست _نود _و _یک #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

چادرم  را  هم  با  عجله  روی  رسم  م  اندازم  و  دقیقا  
خانه  ظاهر  م  شود   .همان  لحظه  سارمان  مقابل  آشی  

ه  م  شود  و  من  به  او   !او  به  من  خی 
اما  حالت  های  چهره  مان  زمی    تا  آسمان  فرقشان  

است  .او  میمک  صورتش  هاج  و  واج  و  من  گلگون  و  
 !پر  از  حرارت   وحشت 

حرارت  از  چند  دقیقه  ای  که  برسعت  حرکاتم  را  انجام  
دادم  و  وحشت  از  دیدن  من  با  آن  وضع  توسط  

 !سارمان 
ه  است،  خریدهایش  را  به   همان  طور  که  به  من  خی 
روی  زمی    م  گذارد  .نگاهم  با  حرکت  دستش  باال  و  



پایی    م  شود  و  در  نهایت  مجدد  روی  صورتش  ثابت  
 .م  ماند 

 :چشمانش  ریز  م  شود  وقنر  که  م  پرسد 
 

ی  شده؟  _  چی  
 

مردمک  های  چشمانم  لغزیدند  وقنر  که  با  صدای   پر  
 :از  تب  و  تاب  گفتم 

 
 !نه  _

 
خانه  قرار  داد  و   دستش  را  به  روی  سنگ  اپن  آشی  

 :متعجب  پرسید 
 

پس  چرا  صورتت  انقدر  رسخ  شده؟  از  چ   هول   _
 شدی  که  حنر  چادرتم  رس  و  ته  رس  کردی؟ 

 
با  حرفش  آب  دهانم  به  گلویم  پرید  و  به  رسفه  افتادم  .
چشمانم  به  آی   به  اشک  نشستند  و  و  در  همان  حال  
هم  سع  م  کردم  با  یک  دست  شلوار  را  محکم  نگه  



دارم  و  با  دست  دیگرم  چادرم  را  جمع  و  ج ور  کنم  !اما  
خانه  آمد  و  خودش  را  به   سارمان  به  داخل  آشی  

ظرفشوی   رساند  و  بعد  از  پر  کردن  لیوای   از  آب،  به  
  .سمتم  امد 

لیوان  را  به  لب  های  من  چسباند  و  با  فشاری  کوشید  
 .تا  من  از  آب  بنوشم 

 
 آب  بخور  بلکه  رسفه ت  قطع  بشه،  چ   شدی  یهو؟  _

 
کم  از  آب  نوشیدم  و  رسم  را  کنار  کشی دم  .نفس  

های  عمیق  و  متوال  کشیدم  تا  بتوانم  از  هجوم  
 .یکباره ی  فشارهای  به  رویم،  بکاهم 

سارمان  لیوان  را  به  روی  می    گذاشت  و  به  دیوار  
پشت  رسش  تکیه  داد  .دست  هایش  را  به  آغوش  

 .کشید  و  نگاهش  جزء  به  جزء  صورتم  را  رصد  م  کرد 
 

آخه  کیس  هم  تو  خونه  نیست  که  بگم  بخاطر  اون   _
ای نطور  هول  کردی  !بدون  رورسی  و  چادر  م  موندی  
بهیر  از  این  بود  که  این  جوری  با  دیدنم  وحشت  کن   

س   !و  بیر



 
در  مقابل  حرفش  فقط  مردمک  هایم  را  به  هر  کوی  و  

 !برزی   لغزاندم 
خانه  خارج  شد  . تکیه  اش  را  از  دیوار  گرفت  و  از  آشی  

خانه   خریدهای  خوراک  را  جدا  کرد  و  به  داخل  آشی  
گذاشت  و  خریدهای  دیگر  را  روی  می    شیشه  ای  

 .مقابل  مبل  بزرگ  قرار  داد 
 

بیا  این  لباس  ها  رو  بپوش  بریم  خرید  .سع  کردم   _
م  اما  چون  فقط  یه  بوتیک  رفتم  برای   اندازت  بگی 

 .خرید،  نشد  چندان  مدالی  دیگه  رو  نگاه  کنم 
 

با  این  که  رسوشکلم  به  طور  مفتضچ،  مذبوحانه  م  
 .آمد،  اما  نم  توانستم  همان  جا  بمانم  آن  هم  ی   دلیل 
  که  چهره  ام  گرفت،  رفتم  و  مقابل  می    

 
با  هزاران  رنک

ایستادم،  پاکت  های  زیبای  لباس  ها  را  برداشتم  .با  
 :کم  تعلل  رو  به  سارمان  گفتم 

 
 ...ممنونم  ...زحمت  شد  _

 



 .سارمان  بالفاصله  جوابم  را  گفت 
 

 .زحمنر  نیست  .زنم  ...فقط  زود  باش  منتظرتم  _
 

و  بعد  به  روی  مبل  نشست  .رسی  تکان  دادم  و  خودم  
 .را  به  اتاق  خواب  رساندم 

 
 پست _نود _و _دو #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

در  اتاق  را  بستم  و  شال  و  چادری  را  که  با  عجله  به  
 .روی  رسم  انداخته  بودم  را  برداشتم 

سارمان  حق  داشت  که  از  دیدن  من  آن  گونه  متحی   
 !بماند 



هت،  خنده  اش  نیامده  یا  از  
ُ
خدا  م  داند  که  از  ب

پ  کرده  بود 
ُ
 !ترسش  آن  طور  ک

لب  زیرینم  را  به  دهانم  کشیدم  و  رسی  از  افسوس  
 .برای  خودم  تکان  دادم 

لباس  ها  را  از  پاکت  هایشان  که  طرچ  زیبا  داشتند  را  
خارج  کردم  .شلوار  و  رورسی  و  مانتوی   بود  که  قرار  

بود  برای  اولی    بار  بپوشم  .هم  خوشحال  ب ودم  و  هم  
 ...مضطرب 

از  این  که  مدل  لباس  پوشیدنم  همانند  شهری  ها  م  
س  را  به  جانم  عربده  کشان  وارد  کرده  بود   .شد،  اسیر

ه  ماندم  اما  در  نهایت  دست  بکار   کم  به  آنها  خی 
 .شدم  و  پوشیدمشان 

شلواری  مشک،مانتوی   با  پارچه  ای  لطیف  و  نرم  به  
رنگ  آی   اسمان  و  رورسی ای  با  زمینه  ای  س فید  که  

  .اشکال  بزرگ  و  کوچک  به  رنگ  آی   داشت 
ه  ماندم    .بعد  از  پوشیدنشان  به  خودم  در  آینه  خی 

ی  چهارده  ساله  ای  که  صورتش  اصالح  شده  بود   دخیر
و  حال  با  پوشیدن  این  لباس  ها  بطور  خاص  با  
 .ماشگانای  چند  روز  پیش  تفاوت  زیادی  داشتم 



تفاویر  که  اگر  از  ایل  خودمان  من  را  م  دیدن د،  شاید  
در  نظر  اول  نم  شناختند  و  من  را  غریبه  ای  بیش  

 .نم  دیدند 
 .نفس  عمیفر  کشیدم  و  از  آینه  فاصله  گرفتم 

لباس  های  سارمان  را  به  همراه  شال  و  چادر  تا  زدم  و  
 .به  روی  تخت  گذاشتم 

با  دیدن  لباس  عروس  برایم  جای  سوال  پیش  آمد  که  
 این  لباس  قرار  بود  همی    جا  بماند؟ 

 
ون  زدم  و  سارمان  با  دیدنم،چندباری   از  اتاق  ب ی 
 .نگاهش  را  به  رویم  گرداند  و  از  جایش  بلند  شد 

 
 .مبارکت  باشه  _

 
 .رسم را  به  زیر  انداختم  و  دستانم  را  درهم  چفت  کردم 

 
 .مرس  _

 



از  زیر  چشم  دیدم  که  سارمان  قدم  هایش  را  به  سمتم  
بر  م  دارد  .با  کم  فاصله  و  شاید  به  اندازه  چند  

  .سانت  از  من  ایستاد 
 

 بریم؟  _
 

سوال  را  که  در  ذهنم  بلبشوی   را  به  پا  کرده  بود،  از  
 .سارمان  پرسیدم 

 
 اومم  ...فقط  ...اون  ...لباس  چ   م  شه؟  _

 
 .یک  دستش  را  به  داخل  جیب  شلوارش  فرو  برد 

 
 کدوم  لباس؟  _

 
رسم  همچنان  به  زیر  بود،  انگشت  اشاره  دستم  را  به  

 .سمت  اتاق  نشانه  گرفتم 
 

 ...همون  لباس  عروس  _
 



آهای   گفت  و  از  مقابلم  به  سمت  در  خانه  حرکت  
 .کرد 

 
ه  بده  به  خود  آرایشگر  _  .فردا  م  گم  ریحان  بیاد  بی 

 
دستم  را  پایی    آوردم  و  رسم را  باال  گرفتم  .لباس  

عروس  که  برایم  لباس  عروس  نشد  و  تسالی   برای  
 ...بیاد  آوردن  روزهای  خوسر  نشده  بود 

نگاه  بار  دیگر  به  س متش  انداختم  .دیگر  هیچ  وقت  
تقدیر،  پوشیدن  چنی    لباس  را  برایم  رقم  نم  زد  .اما  

  بود  تا  روزی  در  
 
حنر  همان  چند  ساعت  هم  برایم  کاق

آینده،  اگر  کنکاش  خاطرات  را  کردم،  حرست  این  را  
نخورم  که  من  هم  عروس  بودم  و  لباس  سفید  به  تن  

 ...کرده  بودم 
آه  با  حرسیر  از  عمق  سینه  ام  خار ج  شد  و  ی   اعتنا  

چرخیدم  و  به  سارمای   پیوستم  که  در  مقابل  در  خانه  
 .به  انتظارم  ایستاده  بود 

 
 پست _نود _و _سه #

  رویای  _در _شب #



  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

سارمان  کناری  ایستاد  و  من  بعد  از  خارج  شدنم  از  
خانه،  او  نی    پشت  رسم  آمد  .برای  لحظه  ای  بیاد  
آوردم  که  کفیسر  ندارم  به  پا  کنم  .ب ه  جزء  همان  

کفش  عروس  که  با  آن  هم  م  دانم  که  نم  توانم  
چند  ساعت  به  پا  نگه  دارم  آن  هم  برای  گز  کردن  

 !خیابان  ها  و  خرید  با  آن  پاشنه  های  بلندش 
سارمان  وقنر  تعللم  را  دید،  مقابلم  ایستاد  و  جعبه  
  .کفیسر  را  که  در  دستانش  بود  را  مقابلم  گرفت 

متعجب  به  او  نگاه  دوختم  که  با  ل بخندی  ملیح  که  به  
 :روی  لبانش  داشت،گفت 

 
یادم  بود  که  کفش  نداری  !اندازه ش  رو  از  سایز   _

کفش  عروس  برداشتم  .امیدوارم  که  به  پاهات  
 .بخوره 



 
با  نگاه  که  پر  از  حس  ملموس  قدردای   از  او  بود،  
چشمانش  را  به  همراه  صوریر  که  از  کار  او،  میمک   
خرسندی  به  خود  گرفته  بود،  رصد  کردم . به  میان  

 .لبانم  فاصله  ای  انداختم 
 

 .خیل  زحمت  کشیدین  ...ممنونم  ازتون  _
 

 .جعبه  کفش  را  به  دستانم  داد 
 

ی  که  م  خرم  قابل  تو  رو  نداره  _  .هر  چی  
 

خم  شدم  و  بعد  از  درآوردن  کفش  ها  از  جعبه  شان،  
آن  ها  را  به  پاهایم  قاب  گرفتم  .کفش  های  مشک  ای  
که  پاشنه  کوتاه  داشتند  و  کم  هم  رس  باز  بودند،  
کفش  های   ساده،  شیک،  زیبا  و  بسیار  نرم  و  راحت  .

 .پاهایم  را  کم  تکان  دادم 
 

 خوشت  اومد؟  _
 



 .ی   معطل  جوابش  را  دادم 
 

 .اوهوم  خیل  خوبه  _
 

 خب  خداروشکر  ...بریم؟  _
 

 .رسم  را  باال  گرفتم  و  قدم  به  جلو  برداشتم 
 

 .بریم  _
 

از  در  حیاط  که  خارج  شدیم،  سارمان  ب عد  از  بسیر   
 .در  آن  را  قفل  کرد  و  به  ماشی    اشاره  کرد 

 .بشی    _
 

به  سمت  ماشی    رفتم  و  بعد  از  باز  کردن  درش  
نشستم  که  سارمان  هم  نشست  و  ماشی    را  بعد  از  

 .روشن  کردنش،  به  حرکت  دراورد 
 

 اول  بریم  لباس  بخریم  یا  وسایل  خونه  ببینیم؟  _
 



ان   سوالش  گرچه  آمرانه  بود  اما  برای  من  کم  این  می  
  هم  مایل  

 
خودمای   بودن  سخت  م  آمد  .اما  از  طرق

نبودم  از  مشورت  کردن  با  من  به  هیچ  جوای   نرسد  و  
نادم  بماند  .اما  در  هر  حال  خرید  لباس  را  از  هر  امر  
دیگری  واجب  تر  م  دانستم  !بنابراین  جهد  کردم  به  

گونه  ای  به  سارمان  بگویم  که  متوجه  منظور  اصل  ام  
 .شود 

 
خب  ...من  ...لباس  ندارم  .اگه  ...حنر  یه  ...دست   _

 .هم  باشه  برام  کافیه 
 

نگاهم  به  مقابلم  بود  اما  سنگین   نگاه  سارمان  را  به  
 .روی  خودم  احساس  م  کردم 

 
؟  اخه  تا   _ یعن   تو  با  یه  دست  لباس  م  توی   رس  کن 

؟   ک؟  اگر  کثیف  شدن  م  خوای  چ   کار  کن 
 

 .کم  مکث  کرد  و  دوباره  متکلم  شد 
 



دوست  ندارم  وادارت  کنم  که  حتما  جواب  من  رو   _
بدی  یا  بخوام  مجبور  بیسر  که  با  من  حرف  بزی   !
بهت  تا  یه  جای   حق  م  دم  و  فرصت  م  دم  که  با  

ی  که  خواسنر  نه  با   خودت  کنار  بیای  .فقط  هر  چی  
م  و  خجالت،  با  راحنر  ازم  بخواه  .چه  خورد  و   رسر

خوراک  و  چه  لباس،  منم  مثل  تو  دارم  برای  اولی    بار  
  دو  نفره  رو  تجربه  م  کنم  .پس  منم  جای  یاد  

 
زندک

گرفیر   دارم،  اما  م  خوام  حاال  که  زندگیمون  اینجور  
ه  بگم   بهم  گره  خورد،  به  من  کمک  کن   !یا  بهیر
هردومون  بهم  کمک  کنیم،  مطمئنم  زندگیمون  

؟   هموی   م  شه  که  م  خوایم،  مواففر
 

 پست _نود _و _چهار #
  رویای  _در _شب #

 مهی   _عبدی #
 
 
 
 



در  مقابل  حرفش،  رسم  را  به  زیر  انداختم  و  در  حال  
که  با  انگشت  هایم  به  مجادله  برخواسته  بودم،  به  

حرف  هایش  فکر  م  کردم  .حرف  های   که  همه شان  
درست  بود  و  موافقشان  بودم  .هر  دویمان  به  مدت  

زمای   احتیاج  داشتیم  تا  یکدیگر  را  باور  کنیم  .
ک  شده  بودیم    مشیر

 
 .یکدیگری  که  آغازگر  زندک

البته  که  باید  سپاسگذار  سارمان  م  شدم  از  این  که  
من   چهارده  ساله  را  درک  کرده  بود  .از  این  که  از  
  دارد 

 
 !همان  دیشب  نشان  داد  که  چه  تفکر  بزرک

 ست  که  خواسته  
 
ت  مند  و  با  دل   بزرک که  چه  مرد  غی 

نگفته  و  به  زبان  نیاورده،  تازه  عروسش  را  فهمیده  
 !بود 

 
 .بله  موافقم  _

 
وقنر  جوابم  را  گفتم،  احساس  آرامش  و  سبکبال  
کردم  از  این  که  صحه  بر  حرف  های   گذاشتم  که  

 .خودم  هم  به  آن  ها  ایمان  کامل  داشتم  و  واقف  بودم 
سارمان  هم  از  جوابم  خشنود  شد  که  با  رسمسنر  

 :گفت 



 
خب  پس،  حاال  به  این  نتیجه  م  رسیم  که  با  یه   _

دست  لباس  نم  شه  موند  !و  اینکه  تعارف  و  اینارو  
 بذاریم  کنار  .حله؟ 

 
از  این  که  م  دیدم  در  پایان  هر  جمله  اش  تایید  من  را  
هم  م  خواست،  احساس  غرور  م  کردم،اینکه  من  را  

هم  م  دید  و  نادیده  ام  نم  گرفت  و  ضفا  گفته  
خودش  را  پیش  نم  برد  .مانند  خودش  با  لحن   بشاش  

 .جواب  دادم 
 

باشه  ...فقط  چند  دست  خیل  زیاده ! من  م  تونم   _
 .با  لباس  کم  هم  رس  کنم 

 
ه  بودم،  اما  بعد   هنگام  گفیر   حرفم  به  نیم  رخش  خی 

از  این  که  جمله  ام  به  انتها  رسید،  صورتش  را  به  
 .سمتم  چرخاند  و  ابروی   باال  داد 

 
لباس  کم؟  کم  کم  لباس  مهموی   هست،  تو  خونه   _
  !هست،  لباس  نم  دونم  چ   چ   هست  .نمیشه  که 



 
منظور  حرفش  را  دریافتم  .زمای   هم  که  ی   به  نهان  

 :جمله  اش  بردم،  عکس  العملم  شد 
 

 !اها  ...حاال  فهمیدم  ...حواسم  نبود  _
 

و  سارمای   که  با  همان  صدای  با  صالبتش  و  لحن  توام  
 :با  خنده  ای  گفت 

 
 !بله  دخیر  خانم  !تو  مو  م  بین   و  من  پیچش  مو  _

 
و  من   که  از  حرفش  گونه  هایم  رنگ  گرفتند،  اما  سع  

اهه  بزنم  تا  بلکه  جهت   کردم  خودم  را  به  بی 
 !صحبتمان  عوض  شود 

 
  کشیدم  و  شانه  ای  باال  انداختم  و  به  منظره  

 
هوق

  .خیابان  و  آدم  ها  چشم  گرداندم 
 

سم؟  _  ماشگانا  ازت  یه  سوال  بی 
 



متعجب  از  حرف  سارمان،  به  سمتش  رس  چرخاندم  و  
 .نگاه  سوال  ام  را  به  او  دادم 

 
س  _  !بله  بی 

 
برای  ثا نیه  ای  گوشه  لبش  را  گزید  و  سیبک  گلویش  

 :تکای   سخت  خورد  وقنر  که  گفت 
 

خب  بعد  از  این  چند  روزی  که  من  خونه ام،  بعدش   _
م  رم  رسکارم  و  ممکن  روزها  و  شب  های   خونه  
 نباشم  !و  اینکه  تو  تنها  بموی   !مشکل  نداری؟ 

 
سارمان  چرا  باید  من  را  تنها  م  گذاشت؟  گفت  برای  

 کارش  اما  چه  کا ری  بود؟ 
 

 خب  چرا  آخه؟  یعن   ...مگه  کار  شما  چیه؟  _
 

 :دسنر  به  صورتش  کشید  و  گفت 
وی  انتظام  کار  م  کنم  _  !تو  نی 

 



 پست _نود _و _پنج #
  رویای  _در _شب #

  مهی   _عبدی #
 
 
 
 
 

هت،  به  لب  
ُ
مود،  با  نگاه  پر  ب

َ
با  نگاه  پر  تردید  و  خ

ه  شده  بودم  و  آن  چه  را  که  گفته   های  سارمان  خی 
 .بود  را  برای  خودم  مرور  م  کردم 

وی  انتظام؟    سارمان  پلیس  بود؟  نی 
نگاه  خشکیده ام  را  چرخاندم  و  کل  قامتش  را  از  نظر  

گذراندم  .در  اوج  سکوت  و  نفس   بند  آمده  ام،  در  او  
 !بدنبال  نشانه  ای  از  پلیس  بودن  م  گشتم 

شاید  هم  بدنبال  اسلحه ای  و  یا  وسایل  به  همان  
شبیه  تا  بدانم  سارمان  ق صد  مزاح  با  من  را  ندارد  !اما  

 !هر  قدر  گشتم،  کمیر  به  نتیجه  رسیدم 
ی  نداد  و  با   سارمان  به  عمر   نگاهم  رخصت  بیشیر

 :لحن   سوال  پرسید 



 
؟  _  دنبال  چ   م  گردی؟  چرا  اینطور  نگام  م  کن 

 
هوم  که  ی   اراده  از  دهانم  خارج  شد،  حاصل  ری  

ه  نگاه  کردن   اکشن   بود  که  به  یکباره  از  غرق   در  خی 
 !به  او،  حاصل  شده  بود 

م  را  به  سارمای   که  نگاهش  بی    خیابان  و   نگاه  متحی 
 .من  در  رفت  و  آمد  بود،  دادم 

 
م  گم  دنبال  چ   م  گردی؟  چ   گفتم  که  این  همه   _

 تعجب  کردی؟ 
 

ی   آن  که  بخواهم  واژه  ها  را  در  کنار  هم  بچینم  تا  
حرف  اصل  ام  را  آخر  بگویم  و  هجاها  را  پس  و  پیش  

 :کنم،  گفتم 
 

ی  که  ببینم  پلییس  _  !دنبال  اسلحه ای،  خب  چی  
 

طوری  آکنده  از  تمام  جمع  خطاب  کردن  ها،  آن  هم  با  
مبهوت  شدنم  به  صحبت  با  سارمان  پرداخته  بودم  



که  حنر  دیگر  از  مفرد  خطاب  کردنش  هم  آثاری  
  !نبود 

اما  همان  مفرد  خطاب  کردن  هم  بگونه  ای  بود  که  با  
تمام  حواس  پریر  ام،  اما  سن جیده  سخن  به  میان  م  

 .آوردم 
ای   گفت   :اما  سارمان  تک  خنده  ای  زد  و  با  حی 

 
اون  وقت  چرا  فکر  م  کن   االن  اسلحه  باید  پیشم  و   _
یا  پشت  کمرم  و  یا  زیر  کتم  باشه  که  اینجور  همه  جام  

 رو  دید  زدی؟ 
 

از  این  که  آن  طور،  ی   پروا  به  تماشای  سارمان  
پرداخته  بودم،  آن  هم  فقط  برای  اینکه  رد  و  نشای   از  
مگی    گشتم  و  لبم  را  از   پلیس  بودنش  را  پیدا  کنم،  رسر

 .داخل  سنجاق  دندان  هایم  کردم 
اما  سارمان  با  آرامش،  تکه  های  پازل  سواالتم  را  کنار  

 .هم  مرتب  چید 
 



اما  خب  مگر  این  که  چ   بشه  اسلحم  رو  با  خودم   _
بردارم  !اونم  نه  هر  لحظه  !اونقدری  خطرناک  هست  

 !که  نم  شه  شوخ یش  گرفت 
 

در  مقابل  حرف  هایش  رسی  تکان  دادم،  تمام  ذهنم  پر  
شده  بود  از  سارمان  و  کارش  !اگر  قرار  بود  برای  روزها  

و  یا  شب  های   من  را  در  خانه  تنها  بگذارد،  من  باید  
 چه  م  کردم؟  وقنر  در  این  شهر  غریب  بودم؟ 

 
 ماشگانا؟  _

 
در  جوابش  به  اختصار  کلمه  ای  بر  لب  هایم  مهمان  

 .کردم 
 

 بله؟  _
 

ماشی    را  در  کناری  متوقف  کرد  و  بعد  از  خاموش  
 :کردنش  گفت 

 



حاال  فعال  ذهنت  رو  نم  خواد  درگی   کار  من  کن   ! _
اونقدری  حرف  داریم  و  مسئله  که  باید  هردومون  

ببینیم  چطور  م  شه  رفع  و  رجوعشون  کرد  و  به  یه  
نتیجه  ای  رسوندشون  .حاال  فعال  تمام  فکرت  رو  بده  

 به  خرید  و  اون چه  که  احتیاج  داری،  باشه؟ 
 

 .به  آرام  لب  زدم 
 

 .باشه  چشم  _
 

 !احسنت  !حاال  هم  بی   پایی    که  رسیدیم  _
 #پست_نود_و_شش 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی #مهین 

 
 
 
 
 



در جواب حرفش لبخندی زدم و از ماشین پیاده شدم.  

ماشین را دور زدم و به کنار سارمانی رفتم که منتظرم  

 ایستاده بود.  

می دستم را گرفت و با هم از خیابان عبور  بی کل 

کردیم. داخل پاساژ شدیم و من از همان ابتدا خیره  

لباس هایی شدم که هر کدام رنگ و طرحی مجزا  

 داشتند.  

کمی بعد با دیدن لباس های خانگی و مهمانی، نظرم  

جلب آن ها شد. اما تا به زبان بیاورم، سارمان به  

یم به آن ها متوجه شد که  گمانم از خیره نگاه کردن ها 

 من را به داخل بوتیک هدایت کرد و گفت: 

 
_ بدون اینکه خجالت بکشی، هر کدوم رو که می دونی  

خوشت می آد رو انتخاب کن! چه خونگی و چه  

 مهمونی.  

 
 _ باشه. 

 
به انتخاب خودم دو دست لباس خانگی برداشتم و دو  

ه  دست لباس مهمانی، اما سارمان خودش هر چه را ک 

بنظرش احتیاج می آمد را انتخاب کرد. چه از شلوارها  



و دامن ها و بلوزهای راحتی و چه چند دست لباس  

های مهمانی که هر کدام طرح زیبایی داشتند. وقتی در  

مقابل این کارش اعتراض کردم و گفتم که این میزان از  

 لباس احتیاج نیست، اما در جوابم گفت: 

 
ماشگانا! احتیاج می    _ هیچی تو خونه لباس نداری 

شه! مطمئن باش اگر می دونستم احتیاج نمی شه به  

همون خواست خودت به دو دست لباس رضایت می  

دادم! اما می دونم که در حال حاضر احتیاجه! خودشم  

کدوم مردی رو دیدی بدش بیاد زنش براش متنوع  

 لباس نپوشه؟ 

 
واکنشم در قبال حرفش، گلگون شدن گونه هایم بود و  

 شکری زیرلبی! ت 

بعد از حساب کردن مبلغ آن ها، از بوتیک خارج شدیم  

و کمی جلوتر بی آن که من بگویم، سارمان من را به  

داخل فروشگاهی بزرگ که فقط مانتو، شلوار و شال و  

 روسری بود هدایت کرد. 

اولین خریدم با سارمان به گونه ای بود که احساس  

خودش برایم  رخوت و سستی نمی کردم. طوری با لذت  

انتخاب می کرد که من هم از شوق و ذوق او به وجد  



رفتم و  آمده بودم. با سرخوشی به اتاق پرو می 

مانتوهای انتخابی سارمان را به تن می زدم و خودم را  

در آینه اتاق، برانداز می کردم. سرآخر هم همان هایی  

 را انتخاب می کردیم که پسند هردویمان بود.  

خرید، هردویمان دست هایمان پر شده    در همان ابتدای 

بود اما حتی خستگی معنایی نداشت. در کنار من،  

سارمان هم برای خودش دو دست پیراهن و شلوار و  

کت هایی تک رنگ و مجزا خرید که با دیدن قامت و  

هیکل سارمان که در آن ها قاب گرفته می شد، بر  

خودم می بالیدم! از این که سارمان شوهرم است!  

وهری که وقتی در کنار می ایستاد همانند شیری یل  ش 

 بود! 

او را به شکل ارباب زاده نمی دیدم و برعکس مردی  

می دیدم که با زنش با رویی خوش و با لذت به خرید  

 آمده و خبری از دستور دادن ها نیست!  

میانه های پاساژ بودیم که با دیدن بوتیکی تقریبا  

فروخت، به سرعت    کوچک که لباس های زیر زنانه می 

قدم هایم افزودم. می دانستم که سارمان با تیزبینی اش  

حتما متوجه خواهد شد! اما شرم حضور داشتم در  

 مقابل او که بخواهم لباس زیر بخرم! 



طوری با سرعت قدم بر می داشتم و سارمان را هم  

مجبور به تند قدم برداشتن کرده بودم که صدایش  

 از پشت کشید.   درآمد و آستین مانتویم را 

 
 _ اِ چرا همچین می کنی؟ کجا آخه؟ 

 
با گرفتار شدن آستینم در دستش، مجبور به ایستادن  

 کردم اما سرم را به زیر انداختم. 

 
 _ ماشگانا من رو ببین! 

 
 #پست_نود_و_هفت 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

ناچارا سرم را باال گرفتم اما از مستقیم نگاه کردن به  

سارمان حذر می کردم! حاشا کردن این که از    چشمان 



دیدن لباس زیرها به آن حال و روز دچار شده بودم، در  

 مقابل سارمان بشدت سخت بود! 

 
_ از چی این جوری فراری شدی؟ از دیدن دوتا تیکه  

 لباس؟ 

 
با حرفش چنان تپش قلبی گرفتم که احساس کردم از  

نم را  روی لباسم، کوبش قلبم مشخص است! بزاق دها 

به سختی فروخوردم و از جواب دادن به سارمان عاجز  

 ماندم! 

 
_ سرخ و سفید شدنت رو هم خریداریم خانم خانما! تا  

 باشه از این لبو شدنا! 

 
بعد از حرفش تک خنده کوتاهی زد و پاکت های خرید  

ها را از دستم گرفت و با پاکت هایی که در دست خود  

ز در آوردن کیف  داشت، به روی زمین گذاشت. بعد ا 

پولش از داخل جیب کتش، کارتی را از آن بیرون کشید  

 و به دستم داد. 

 



_ بیا خودت برو اون تو، انتخاب کن و بخر اما قول بده  

به دو دست قناعت نکنی! چون ممکن به این زودی ها  

نتونیم بیایم خرید و اتفاق دیگه، یه موقع دوباره  

 احتیاجت می شه. 

 
 تم فشردم و سری تکان دادم. کارت را در بین دس 

 
_ من همینجا منتظرت می مونم. برو زود بیا. رمز  

 کارت هم هشتاد و چهار، چهل و هشِت. 

 
نگاهم را به چشمانش که می خندید، دادم. نیم نگاه  

کوتاهی انداختم و زود خودم را حذر کردم از دو گویی  

 که قصد گرفتن جانم را داشتند! 

 
 _ مرسی... زود می آم. 

 
فتم و خودم را تقریبا به داخل همان بوتیک کوچک  گ 

انداختم. پرده نازک مقابل آن را کنار زدم و به فروشنده  

اش که با وارد شدنم به من خیره شده بود، سلمی  

 دادم. 

 



 _ سلم عزیزم. 

 
به مقابل پیشخوان کوچک آن جا ایستادم، در حالی که  

نگ ها  نگاهم بین لباس های زیر با انواع و اقسام و ر 

و طرح های مختلف چرخ می خورد، لباس مورد  

 احتیاجم را گفتم. 

 
 _ ِست می خوای یا جداگونه؟ 

 
به گمانم از نگاه سرگردانم متوجه شد که حیران  

 ام، خودش دست بکار شد. مانده 

 
_ ببین گلم این مدالمون تورِی و این مدالمون هم ِست  

ت اگر  شب. اینا هم که معمولی ان و این مدل ها هم هس 

بخوای لباس خوابای جدیدمونه که آوردیم، حاال انتخاب  

کن هر کدوم رو که می خوای. یا اصل صبر کن ببینم  

 نامزدی یا عروسی کردی؟ 

 
در حال تماشای لباس زیرهای معمولی بودم که با  

اش خیره ماندم. نامزد یا عروسی کرده  حرفش به چهره 



هانم  چه ربطی داشت را نمی دانم اما زبان در د 

 چرخاندم و گفتم: 

 
 _ عروسی کردم. 

 
 ابرویی باال انداخت و گفت: 

 
 _ خب پس می دونی دیگه خودت چی احتیاج داری! 

 
طوری حرفش را با خنده و چاشنی شیطنت ادا کرده  

بود که اگر هر ناواردی همچو من، در این جا حضور  

 پیدا می کرد، همه چیز را بطور کامل می آموخت! 

 
اگر می شه از همین معمولی ها می  _ اوممم خب...  

 خوام، دو دست فقط. 

 
 چهره اش رنگی از تعجب به خود گرفت. 

 
_ وا یعنی نمی خوای از این لباس خواب جدیدها و ِست  

شبامون که پرفروشم هست ببری؟ بخر و ببر و یجوری  

 دلبری کن که شوهرت نفس نمونه براش! 



 
 #پست_نود_و_هشت  

 #رویایی_در_شب  

 ی  _عبد #مهین 

 
 
 
 
 

قبول حرف ها و حرکات سارمان برایم قابل هضم تر  

می آمد تا این زن! سکوتم و نگاه هاج و واجم را که  

دید، فورا دست بکار شد و از هر مدلی که به ظن  

خودش دلرباتر می آمد، با رنگ ها و طرح هایی  

 مختلف به روی پیشخوان گذاشت. 

 
اتم که  _ از هیکلت معلومه که جثه ریزی، خب اونجاه 

دیگه مشخصه سایزت چیه. این مدل لباسامونم طوری  

که حتی اگر عرق کنی، آب نمی کنه اونجاهاتو،  

اسفنجی خودم نذاشتم چون عرق می کنی و کل  

 دردسره. 

 



عمل خلع سلح شده بودم و جز نظاره کردن کار  

 دیگری از من برنیامد! 

 
_ بیا عزیزم مبارکت باشن، هرچند ما زنا هزار دست  

م بخریم بازم کم میاد و این مردا سیرمونی ندارن و  ه 

 بازم چشاشون می گرده عینه این فانوس دریایی! 

 
لباس ها را که ،داخل پاکتی گذاشت، کارت را بسرعت  

روی پیشخوان گذاشتم تا گوش هایم بیش از آن نشوند  

حرف هایی را که باعث التهاب درونی ام شده بودند!  

د از این که کارت را کشید، به  رمز را هم گفتم  و زن بع 

همراه برگه ای کوچک بدستم داد و من با خداحافظی  

ای از آن جا خرج شدم. سارمان که به دیوار مابین دو  

بوتیک تکیه داده بود، با دیدنم صاف ایستاد و لبخندی  

زد. نگاهم را دزدیدم چون با حرف های زن فکرهایی  

 ی آمدند! که به گمانم ممنوعه بودند، به سراغم م 

به مقابلش که رسیدم کارت و برگه کوچک را بدستش  

 دادم. 

 
 _ اومم... ممنونم... خریدم بریم. 

 



یکی از پاکت هایی را که درونش لباس های خانگی ام  

بود و کمی هم از محتوای داخل پاکت خالی بود را  

برداشتم و پاکت لباس های زیر را داخلش گذاشتم و با  

قسمت پاکت رساندم تا بلکه نگاه  دستم به انتهایی ترین  

 سارمان به آن ها نیفتد! 

چندین پاکت دیگر را هم برداشتم و سارمان مقدار زیاد  

دیگری از پاکت ها را برداشت، من که براه افتادم  

 سارمان هم در کنارم قدم برداشت. 

 
_ بیا اول بریم اینارو بذاریم داخل ماشین، بعد برگردیم  

 بدیم. مابقی خریدها رو انجام  

 
حق با او بود. دست هایمان حتی دیگر جای اضافه ای  

برای برداشتن پاکتی نداشت، خریدهایی که بخش  

 اعظمی از آن برای من بودند. 

هر دو باهم خریدها را به داخل ماشین گذاشتیم و بعد از  

برگشت به داخل پاساژ، سارمان به رستورانی اشاره  

 زد. 

 
 _ گرسنت نیست؟ 

 



ضای رستوران انداختم، این بار به  نگاهی به داخل ف 

 حدی گرسنه بودم که تعارفی نداشتم! 

 
 _ چرا خیلی! 

 
گرمای دستش را بین دو کتفم احساس کردم و فشاری  

که به آرامی به من آورد و به داخل رستوران هدایتم  

 کرد.  

 
 _ برو بشین رو اون صندلی که میزش کنار دیواِر. 

 
ش به آن اشاره  به سمت میز و صندلی ای که با دست 

کرده بود، رفتم و سارمان خودش نیز برای دیدن لیست  

غذاها به سمت پیشخوان رفت. بغیر از ما مرد و زن  

دیگری به همراه دو فرزندشان حضور داشتند که  

 مشغول خوردن ساندویچشان بودند. 

 دقیقه ای نکشید که سارمان به کنارم آمد و پرسید: 

 
 گیرم؟ _ پیتزا می خوری یا ساندویچ ب 

 
 نمی دانم چرا اما به یکباره گفتم: 



 
 _ خودت چی می خوری؟ 

 
گویی در همان لحظه کوتاه و با شنیدن حرفم، آسمان  

چشمانش را آذین بستند که درخشان شدند و با حظی  

 وافر گفت: 

 
 _ من هر چی که تو بخوری! 

 
 #پست_نود_و_نه 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

گاهم، در کهکشان بی کران  ی قاب ن از پشت پنجره 

نگاهش پرواز کردم و خودم را در آن ها یافتم و  

ای که در آن جا نانوشته باقی  ی ناگفته هزاران قصه 

 مانده بود.  



اما نتوانستم بیش از آن دوام بیاورم، سر چرخاندم و  

 دست هایم را روی میز درهم گره زدم. 

 
 _ خب... من... پیتزا می خورم. 

 
 را فشرد و به آرامی گفت: نه ام با دستش کمی شا 

 
 _ باشه، االن سفارش می دم می آم. 

 
ای گفتم و خودم را با رومیزی زرد رنگ و  باشه 

 چروِک روی میز سرگرم کردم. 

هربار که سارمان را می بینم، چهره مادرش و ارباب  

آغازال را می دیدم و همین هم باعث می شد نتوانم زیاد  

م! چون هربار بیشتر من  مستقیم به چشمانش نگاهی کن 

این باور را به خودم می رساندم که او ارباب زاده است  

و بس! آن هم ارباب زاده ای که به وقت عصبانیتش  

 حتی نمی توانستی در چهره اش نگاهی بیندازی! 

سارمان آمد و روی صندلِی کنار دستی ام نشست. قد و  

قامت و هیکلش به گونه ای بود که فضای کناری ام را  

 پوشاند که تنها مسیر دیدم،مقابلم بود و بس! 



همانند من دست هایش را به روی میز گذاشت اما آن  

 ها را در هم گره نزند. 

 
 _ خب تا آماده بشه، در مورد چی حرف بزنیم؟ 

 
اش که ریش ها  تکیه ام را به صندلی ام دادم و به چهره 

و سبیلش به جذابیت بیشترش افزوده بود، نگاهم را  

 دم. قفل کر 

 
 _ نمی دونم؟! 

 
 سوالی پرسید: 

 
 _ من بگم؟ 

 
 از خدا خواسته بسرعت قبول کردم. 

 
 _ بله. 

 



کمی بیشتر به روی میز خم شد و دقیق تر در چشمانم  

خیره ماند. نگاه نافذش بقدری تند و تیز بود که دست و  

 پایم را گم می کردم! 

 
_ خب تو دوست داری موقع هایی که حوصلت سر می  

ی؟ یا بهتره بپرسم تو ایل که بودی صبح تا  ره چکار کن 

 شب چی کار می کردی؟ 

 
 

این که سارمان می خواست بیشتر از من بداند، خوب  

بود. اما این را هم دریافتم که طوری سوالش را پرسید  

که تمام نقاط مبهم زندگی من را می خواهد بداند. نمی  

ن  دانم اما ترسی نهفته در دلم باقی بود. این که سارما 

من را از آغوش اداالن بیرون کشیده بود! این که او آن  

طور که باید شناختی دقیق از من نداشت که بخواهد در  

مورد من قضاوت خوب و بدش را کند! یا اینکه چطور  

من در آن شب همچو برده ای شده بودم که اسیر  

 چنگال اداالن و بوالهوسی اش قرار گرفته بودم!  

 



ودت هم دیدی! صبح زود بیدار  _ کارهای ایل سخته! خ 

می شیم و تا دیروقت کار می کنیم. من تمام سرگرمیم  

 کارها و زندگی تو چمنزارها با گل و گیاهاست... 

 
 #پست_صد 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

_ خب تو دوست داری زندگیت تو همون ایل باشه یا تو  

 همین خونه و... کنار من؟ 

 
کر نکرده بودم که زندگی ام در  هیچ گاه به این سوال ف 

ایل باشد یا در شهر، من همیشه خودم را در ایل می  

دیدم و تمام آرزوهایم را در ایل محقق شده می دانستم.  

این که درس بخوانم و روزی بتوانم معلمی شوم و به  

بچه هایی که به درس علقه داشتند، درس بیاموزم. اما  

 هیچ گاه نشد... 



 
فکر نکردم که روزی بیام تو    _ من خب هیچ موقع 

شهر و زندگی کنم. همیشه فکر می کردم تو همون ایل  

 بمونم و درس بخونم تا بتونم معلم بشم... اما نشد... 

 
یک دستش را به زیر چانه اش زد و کمی ابرو درهم  

 کشید. 

 
 _ چرا نشد؟ 

 
دم و بازدمی انجام دادم و با حسرت آهی کشیدم. با  

 ند تلخی زدم.  یادآوری آن روزها لبخ 

 
_ ارباب اردالن نذاشت. گفت باید بمونم و تو بقیه  

کارها به زن ها کمک کنم. از نظر ارباب اردالن  

عمویم، زن فقط می بایستی تو سیاه چادرها می موند و  

 کارها رو انجام می داد. 

 
 _ پس چطور پدرت چیزی نمی گفت؟ 

 



_ ارباب ارسلن راضی بود من درس بخونم اما گاهی  

وقات ارباب اردالن و زن عمویم و زن های پدرم، زیر  ا 

پاش می نشستن و حرف می زدن و گوشش رو پر می  

کردن که دیگه اختیاری از خودش نداشت. اگر به  

ارباب اردالن و زن عمویم و زن های پدرم بود که من  

دو سال پیش عروسی کرده بودم، اما پدرم به قدری به  

گاری اون بودم علقه  م و به منی که یاد ایسان ننه 

 داشت که این دو سال هم به زور جلو اون ها دراومد. 

 
لحنش برای لحظه ای غضبناک شد و با حرصی عیان  

 گفت: 

 
_ اونوقت با کی؟ نکنه همون پسرعموی مست و  

 معتادت؟ 

 
لب گزیدم و سکوتم را که دید، دستش را از زیر  

اش برداشت. تکیه اش را به صندلی اش داد و  چانه 

ک دستش را به تکیه گاه صندلی من گذاشت و دست  ی 

 دیگرش روی میز مشت شد. 

 



_ خب بعدش هم دیگه تو درس نخوندی و از دست اون  

 پسر عموت فراری درسته؟ 

 
چشم هایم را به نشانه تایید حرفش باز و بسته و کردم  

 و بله ای به آرامی گفتم. 

می خواست مجدد حرفی بگوید که پیتزاهایمان را  

د و سارمان دستش را از روی میز برداشت. مرد  آوردن 

 که رفت سارمان سس قرمز را از روی میز برداشت. 

 
 _ بریزم برات؟ 

 
 _ بله مرسی. 

 
 _ کم یا زیاد؟ 

 
نگاهی به چشمانش انداختم و با لبانی پر از لبخند که  

 حاصل حرف های کوتاهمان بود گفتم: 

 
 _ نه زیاد نه کم. 

 



خنده به خود گرفته بودند    او هم با لبانی که رنگی از 

 گفت: 

 
 _ خوبه پس... مثل خودم! نه زیاد، نه کم! 

 
 #پست_صد_و_یک 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

سارمان مشغول سس ریختن به روی پیتزاها شد و من  

خیره به او؛ یاد روزی افتادم که در مرتع شعری  

خواندم و سارمان پشت بندش دو بیت شعری را  

قدر آن روز ترسیده بودم! از او و حضوِر  خواند... چ 

اش! از این که مردی غریبه شعر خوانده بود!  یکباره 

اما حال ترسم شده بود واقعی تر از آن چیزی که در آن  

 روزها در خیالم می پروراندم.  

 آن روزها حتی فکر نمی کردم سارمان شوهرم شود!  



نمی دانم شاید نگاه خیره ام بیش از حد به رویش  

ام نگاه دوخت و ظرف سس  نگینی کرد که به چهره س 

 را به روی میز گذاشت و پرسید: 

 
 _ چی شده؟ 

 
این بار من بودم که سرم را کمی پایین گرفتم و به  

پیتزایی نگاه کردم که حال رنگی از قرمز به خود گرفته  

 ، اما گفتم: ای دارد یا نه بود. نمی دانستم گفتنش فایده 

 
می کردم که روی همون تپه،    _ داشتم به روزی فکر 

من داشتم شعری می خوندم و تو هم پشت بندش شعر  

خوندی و من از این که یه مرد غریبه شعر خوند، اون  

ای کلی ترسیدم و از جام بلند شدم. همون  هم یک دفعه 

روز هم که شال گردنم رو باد به زمین انداخت و بدستم  

دی؟ یا...  دادی، خب اون روز تو اون جا چی کار می کر 

 یا... 

 
سخت بود از این که به زبان بیاورم همان شبی که من  

را از آغوش پسرعمویم بیرون کشیدی! آن هم به گونه  

ای که نمی دانم وضعیتم چگونه بود و آداالن چه کاری  



می کرد، آداالِن بشدت مست کرده! اما صحبتم برای  

سارمان جذاب و سوالی شده بود که از خود علقه  

 داد تا مابقی اش را بداند. نشان  

 
 _ یا چی؟ بگو. 

 
لب زیرینم را برای لحظه ای به بند دندان هایم  

 درآوردم، اما فقط چند ثانیه و بعد از آن رهایش کردم. 

 
_ خب... همون شب که... می دونم که فهمیدی کدوم  

شب رو می گم، اونجا چی کار داشتی؟ هر بار که فکر  

دم که کمی اون طرف  می کنم همون موقعی تو رو دی 

ترش قبر آیسان ننه بود. خودت خونه و زندگیت تو  

شهر و ایِل ارباب آغازال هم که با ما فاصله زیادی  

داره، می دونم که بهم تو ماشین گفتی برای دیدن  

عزیزی آمده بودی و گفتی که ازت سوال نپرسم، اما  

ام می کنه، این حِق  خیلی فکرها به سرم می آد که کلفه 

 که بدونم چی بوده تو گذشته! بهم گفتی قراِر یک  منِ 

نفر بیاد و به من همه چی رو می فهمم! اون کِی که از  

 زندگی گذشته مادرم خبر داره؟ 

 



سارمان اما با دقت به حرف هایم گوش سپرده بود و  

ام جدا نمی ساخت. زمانی  نگاهش را یک َدم از چهره 

پیتزایش را  که حرف هایم به انتها رسید، یک تکه از  

برداشت و در همان حین با جدیتی که در کلماش موج  

 می زد، با تُن صدای آرامی گفت: 

 
_ فعل پیتزات رو بخور یخ کرد. یبارم بهت گفتم  

 بوقتش همه چی رو می فهمی! خیلی زود!  

 
دم و بازدم عمیقی انجام دادم و سکوت کردم. من هم  

خوردنش  یک تکه از پیتزایم را برداشتم و شروع به  

 کردم. دیگر نه من و نه سارمان هیچ کدام حرفی نزدیم. 

هر دو بعد از این که پیتزاهایمان به اتمام رسید، از  

جایمان بلند شدیم و سارمان بعد از پرداخت مبلغ، به  

 ی خریدهایمان راهی شدیم. کنار من آمد و برای ادامه 

اما رفتار سارمان به گونه ای بود که گویا صحبت های  

را فراموش کرده، و یا طوری که گویا هیچ صحبتی    من 

نکرده بودم. نمی دانم... شاید می خواست با آن طور  

رفتار کردن، وانمود کند که جواب دادن به من را  

 فراموش کرده و یا من باید منتظر بمانم. 



کمی بعد وسایل مورد احتیاج دیگر را هم خریدیم و به  

چون نمی دانستم  بازدید از وسایل خانه پرداختیم.  

آشپزخانه چه وسایلی کم دارد، سارمان به مدد من  

 شتافت و خودش گفت که چه چیزهایی دارد و یا ندارد. 

 
 #پست_صد_و_دو 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

با سارمان وسایل خانه را از نظر می گذراندیم و بعضی  

هایشان را سفارش می دادیم و قرار بر این می شد که  

یک هفته دیگر برایمان بیاورند. پاساژ را برای  تا  

 آخرین بار طی می کردیم که سارمان ایستاد و گفت: 

 
 _ ماشگانا بیا اینجا! 

 



یک قدمی را از او جلوتر برداشته بودم که عقب گرد  

 کردم و به کنارش رفتم. 

 
 _ بله؟ 

 
 با چشمانش به ویترین بوتیکی اشاره کرد و گفت: 

 
 _ نظرت چیه؟ 

 
چرخاندم و مسیر دیدش را شکار کردم. نظری  سرم را  

نداشتم! چون تابحال این سبک را نپوشیده بودم و حتی  

 نمی دانستم با پوشیدن آن چطور خواهم شد؟! 

 
 _ نمی دونم تا حاال نپوشیدم! 

 
اش رضایت خاصی را نشان می داد.  سارمان اما چهره 

 بقدری که در هیچ کدام از خرید ها، این چنین ندیدمش! 

 
 می خوای امتحان کنی؟ مطمئنم خیلی بهت می آد!   _ 

 



نمی دانم چرا اما دلم نمی خواست ذوقش را کور کنم.  

به حال من فرقی نمی کرد چه آن را بپوشم و چه  

نپوشم! اما حسی ناشناخته مرا از درون ترغیب می  

ی عمل بپوشانم و ببینم  کرد که به حرف سارمان جامه 

 با آن چطور خواهم شد؟! 

 
 شه! _ با 

 
هر دو داخل بوتیک شدیم و پیرمردی که روی  

ای چوبی نشسته بود، با دیدن ما از جایش  چهارپایه 

اش  بلند شد. نگاهم به فرش کوچکی که روی صندلی 

انداخته بود، افتاد. دست بافت بودنش مشهود بود. یاد  

گونلی افتادم که بر سر دارقالی می نشست و فرش می  

 بافت. حال چه می کرد؟ 

 
 رمان بعد از سلم و احوالپرسی، رو به پیرمرد گفت: سا 

 
_ حاجی بی زحمت به سایز خانومم یه چادر می  

 خواستم. 

 



. صدای ارتعاش  پیر مرد نگاهی به سرتاپایم انداخت 

 دارش، نشان از سن و سال زیادش داشت. 

 
 _ چادر ساده یا چادرهایی که تو ویترین دیدین؟  

 
ی اشاره کرد که چندین  دستش را دراز کرد و به ویترین 

مدل عروسکِی زن، در مدل های مختلف چادر قاب  

 گرفته شده بودند.  

چادرهایی آستین دار با نگین کاری های مختلف روی  

 سرآستین هایشان و کمی هم روی چادرها. 

 
_ می خوای هم چادر ساده امتحان کنی هم از این یکی  

 مدل ها؟ 

 
هی به  با صدای سارمان به سمتش برگشتم و نگا 

چشمان ستاره بارانش کردم. این که این میزان علقه  

نشان می داد به چادر پوشیدن من، برایم هم سوال  

برانگیز شده بود و هم از شوق و ذوق وصف ناپذیر  

 سارمان، من هم به وجد آمدم! 

 
 _ باشه، از هر کدوم می پوشم. 



 
 #پست_صد_و_سه 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 
 

 ا گفت: پیرمرد ام 

 
ای می فروشیم. هر قوارش هم پنج  _ چادر ساده قواره 

متِر، باید ببری بدی خیاط بدوزه. اما این چادرها  

 آمادست. 

 
سارمان سری تکان داد و مدل های آماده را درخواست  

کرد. پیرمرد چندین مدل را که داخل پاکت هایی بسته  

 بندی بودند را آورد. 

 
امتحان کن، سایز  رو که می خوای ببر  _ هر کدوم 

 خودت رو آوردم. 



 
ای قرار دادم و چادری را  وسایل های در دستم را گوشه 

که حال از پاکتش درآمده بود را بدست گرفتم. نرم و  

لطیف بود و از لمس آن حسی خوش سراسر وجودم را  

 در بر گرفت. 

 
 _ پوشیدی صدام کن ببینمت! 

 
سمت    در حالی که نگاهم به چادر در دستانم بود و به 

ای گفتم. داخل اتاق شدم و  اتاق قدم بر می داشتم، باشه 

در را همان طور باز نگاه داشتم. تای چادر را باز کردم  

و نگاهی به آن انداختم. ِکِش کوچکی روی سر چادر با  

 فاصله کمی دوخته شده بود که به دور سرم انداختم.  

دست هایم را داخل آستین هایش که نگین کاری شده  

، فرو بردم و خودم را داخل آینه برانداز کردم.  بودند 

چهره جدیدم را در همان نظر اول دوست داشتم! بقدری  

تغییر کرده بودم که خودم هم باورم نمی شد من همان  

 ماشگانا باشم!  

 
_ می دونستم مثل قرص قمر می شی! خانم بودی،  

 خانم تر شدی! 



 
  با حرف سارمان چرخیدم. لب هایم از دیدِن چهره 

جدیدم و حرف سارمان ِکش آمده بودند و مدام پارچه  

 چادر را میان دستانم می لغزاندم. 

 
_ مرسی. خودت گفتی بپوش و منم حرفت رو گوش  

کردم. اما االن می بینم که خیلی تغییر کردم و این رو  

 دوست دارم! 

 
سارمان قدمی دیگر برداشت و نزدیک ترم شد، میان  

از چادر روی سرم را در  درگاه در ایستاد و گوشه ای  

 دست گرفت و لمس کرد. 

 
_ این که خیلی بهت می اد، می خوای یه مدل دیگه هم  

 امتحان کنی؟ 

 
 بدون تعلل گفتم: 

 
_ بقیشون هم تقریبا هم شکل همینن، اما دلم می خواد  

 چادر ساده هم بپوشم، می شه؟ 

 



 لبخندش عمق بیشتری گرفت. 

 
شه. می خوای    _ چرا نمی شه؟ این طوری تنوع هم می 

 بذاری چادر رو سرت بمونه یا درش می یاری؟ 

 
نیم چرخی زدم و نگاهم را بین سارمان و چادر به  

 گردش درآوردم. 

 
 _ تو دوست داری بمونه؟ 

 
برای لحظه ای که صدایش را نشنیدم، سرم را باال  

اش که کمی گلگون شده بود، چشمانم  گرفتم و به چهره 

باال و پایین شد و با  را مهمان کردم. سیبک گلویش  

 تر شده بود،به آرامی گفت: لحنی که بم 

 
_ اره... دلم می خواد همین مدلی ببینمت وقتی بیرون  

 اومدنی همراهمی... 

 
 . بعد از گفتن حرفش به سمت پیرمرد رفت 

 



_ حاجی بی زحمت یه قواره هم چادر ساده بدین. فقط  

 چندان سر در نمیارم، جنسش خوب باشه. 

 
 ساله کارم همینه جوون، جنس بد نمیارم. _ من چند  

 
 #پست_صد_و_چهار 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 

با سارمان به خانه بازگشته بودم و هر دو از خستگی،  

ها خودمان را رها کرده بودیم. حجم زیادی از  روی مبل 

مان قرار داشتند  خریدها در پذیرایی خانه، مقابل دیدگان 

ها را باید در کجا قرار  زان از خرید دانم این می و من نمی 

دادم! کمدی که در اتاق خواب بود، جوابگوی  می 

کردم  های سارمان بود و من می بایستی صبر می لباس 

 تا سرویس کمدی که سفارش داده بودیم، آماده شود. 

 



رم لباسام رو عوض کنم و بیام وسایل  _ من می 

ا زودتر  رو بچینیم. از یه جایی شروع کنیم ت آشپزخونه 

 تموم بشه. 

 
ای گفتم. وقتی با  از جایش بلند شد و من هم باشه 

های راحتِی خانگی از اتاق بیرون آمد، رو به من  لباس 

 گفت: 

 
_ پاشو توام هر کدوم از لباسات رو که دوست داری  

 بپوش. مانتو اذیتت می کنه موقع کارکردن. 

 
گفت و یکی از کارتن های بزرگِ مربوط به ظرف ها را  

رداشت و به آشپزخانه برد. از جایم بلند شدم و تا  ب 

هایم را برداشتم و  جایی که می توانستم پاکت های لباس 

با خودم به داخل اتاق خواب بردم. در اتاق را که بستم،  

با خودم هم فکر کردم که چه لباسی بپوشم که در مقابل  

هایی را که  سارمان هم مناسب باشد. یکی از پاکت 

نگی درونش بود را باز کردم و بلوز  های خا لباس 

داِر بلندی به همراه دامنی بیرون کشیدم. جوراب  آستین 

ها گذاشتم. لباس  ساق بلنِد مشکی رنگ را هم روی آن 

ها تعویض کردم و خودم را  ام را با آن های بیرونی 



داخل آینه برانداز کردم. لباس ها به تنم خوش نشسته  

اش این بود که  خوبی   بودند اما کمی هم گشاد بودند. 

شد  ام مشخص نمی های دخترانه حداقل چندان برجستگی 

 و این مرا آسوده خاطر کرده بود.  

ای از  ها به گوشه زمانی که از لباس ها و قراردادن آن 

ام کشیدم و از  اتاق خواب فارغ گشتم، دستی به روسری 

 اتاق به آرامی خارج شدم.  

ام ارباب آغازال  آمد زمان خواستگاری برایم جالب می 

های زندگی را برای من و  گفته بود که تمام وسایل 

سارمان مهیا کرده و احتیاجی به جهاز نیست، اما با آن  

لقا براه انداخت، در خانه  بی آبرویی که عمه مه 

هایی می شدیم  سارمان هر دو مشغول به چیدن وسایل 

که خریده بودیم. زمان برایمان به آهستگی در گذر بود  

تنها کلماِت میان من و سارمان، مربوط به چگونه    و 

قراردادن و نحوه چیدن ظرف ها به داخل کابینت ها  

 بود. 

عروس و دامادی بودیم که بعد از گرفتن مجلس  

مان، دست بکار شده و وسایل خانه را  عروسی 

 چیدیم. می 



کابینت های موجود در آشپزخانه، بقدری بودند که  

ن ظرف و ظروف ها،  احتیاج نباشد برای چیدما 

 سرگردان شویم. 

 
 _ ماشگانا یبار دیگه اون دستمال رو آب بکش بده. 

 
از روی زمین بلند شدم و دستمال را از سارمان گرفتم.  

بعد از شستنش در ظرفشویی آن را مجدد به دستش  

 دادم.  

 
 _ بفرما آقا سارمان. 

 
نمی توانستم به تنهایی نامش را بر زبانم برانم! هر  

ارباب زاده بودنش،  که شوهرم می بود، باز هم   قدر هم 

آن هم پسر ارشد ارباب آغازال در ذهنم مدام تلنگری  

 بود! 

 
 دستمال را از دستم گرفت و لبخندی زد. 

 
 چایی مهمونمون می کنی؟ _ مرسی، یه 

 



 لبخندی زدم و... 

 
 _ بله، چشم. 

 
چرخیدم و کتری و قوری کوچک را از روی اجاق گاز  

آب پرش کردم. باقی مانده چای صبح را  برداشتم و از  

 هم دور ریختم و قوری را شستم. 

بعد از پر کردن کتری روی اجاق گاز قرارش دادم اما  

 در روشن کردنش پر تردید و تعلل ماندم! 

 
 #پست_صد_و_پنج 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی #مهین 

 
 
 
 
 

 سارمان که تعللم را دید، پرسید: 

 
 _ چرا روشن نمی کنی؟ 



 
 ای آویزان شده گفتم: باال انداختم و با قیافه   ای شانه 

 
دونم چطور  _ اینجا که کبریت نمی بینم، گاز هم نمی 

 روشنش کنم. 

 
 سارمان از چهارپایه پایین پرید و پشت سر من ایستاد. 

 _ به اجاق گاز نگاه کن. 

 
آنچه که گفته بود را انجام دادم اما جایی که سارمان  

ود بیشتر از اجاق گاز  قرار گرفته بود، باعث شده ب 

 ور باشم و ُگر بگیرم! روشن نشده، شعله 

میان خودش و اجاق گاز محبوس شده بودم و شاید  

 مان به چند سانت بیشتر هم نمی رسید! فاصله میان 

ای گاز را  از پشت دستش را دراز کرد و دستگیره دایره 

ای  میان دستش گرفت و آن یکی دستش را هم به دکمه 

 های گاز قرار داشت، رساند. ز دستگیره که با فاصله ا 

می دانستم با من کاری ندارد اما همین نزدیکِی بیش از  

مان، عرصه براحتی نفس کشیدن را برایم تنگ  اندازه 

 کرده بود! 

 



دی داخل  _ ببین خانمی این دستگیره رو یکم فشار می 

چرخونی، بعدش هم این دکمه رو که برای  و می 

ه که زد، شعله گاز هم  دی و جرق جرقست فشار می 

 شه. به همین راحتی. روشن می 

 
گاز روشن شد و شعله کمش بسرعت حرارت را از  

 خود ساطع کرد. 

 
 _ یاد گرفتی؟ 

 
را گزیدم. وجودش در  من را نمی دید اما گوشه لبم 

ام، مثل خطی از هبوط و یا مثل سطری  خط زندگی به خط 

ی بی امان  ا . مثل شعری ناگهانی، مثل گریه از کویر بود 

 های وحی، اجتناب ناپذیر بود! و همانند لحظه 

سارمان را بقدری در نزدیکی خودم داشتم که در سوت  

مان، اما همانند چند هفته پیش  و کورِی پرصدایِی بین 

 مسافری غریب بود در دیاری خویشتن! 

این نزدیکی بیشتر از دیشب بود. من دیشب فقط گرمای  

رمای وجودش را!  دستش را احساس کردم و حال گ 

حتی برخورد لباس هایمان، هرچند بی غرض... هر  

 چند تصادفی... 



او هم با سکوت من سکوت کرده بود! گویی حالم را  

 فهمید! 

 صدای بمش بار دیگر در گوش هایم طنین انداخت. 

 
 _ ماشگانا؟ 

 
سرم را به زیر انداختم و کف هر دو دستم را به روی  

 ی گاز گذاشتم. لبه 

 _ بله؟ 

 
ثش طوالنی شد، طوالنی شد اما صدای بزاق دهانش  مک 

را که با سر و صدا قورت داد را شنیدم. صدایش همانند  

خش صدای  تصنیفی بود ملیم و پر از حس خش 

های پاییزی... همانقدر زیبا، همانقدر پرلذت و  برگ 

 همانقدر رنگین! 

کف یک دستش را به روی بازویم گذاشت، آرام، نرم و  

کلماتش برایم غزل شده بودند وقتی که  لطیف... گویی  

 گفت: 

 
قمر! ناز و قشنگی  _ دلم می خواد بهت بگم قرص 

داری مثل اسمت، بدون این که بخوای عشوه و دلبری  



می کنی! از دیشب که پا گذاشتی تو این خونه، یجور  

ای گرما دادی! مثل زن و شوهرهای دیگه  دیگه 

دها، اما  دونم، یا مثل تازه عروس دوما نیستیم، می 

همین بودنت کنار من... همین که حرف رو حرفم  

نمیاری... همین که انقدر خانمی، برام دنیادنیا کافیه،  

مطمئن باش همه چیز زندگیم رو می ریزم به پات، فقط  

 کم با دلم راه بیا... کم 
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زده شده بود،  گفت و من، قفلی به لب هایم  سارمان می 

ی  توانستم گرماِی خواستنش را که به اندازه می 

هایش  خورشید مدعی شده بود را، احساس کنم. حرف 

هایم گویی  برایم همانند هشداری بودند که تارتاِر نفس 

نبضی سقیم شده بودند. نوازش آرام دستش به روی  

بازوهایم همچو لعلی، جانبخش تکلمم شدند و نفسم  



رداشت و فقط توانستم در مقابل حرف  وار ب خیزی جنون 

 های سارمان با صدایی آرام و ضعیف بگویم: 

شه، بهم... مهلت بده! بذار بدونم تو  _ اگه.. اگه... می 

ای که همه ازش خبر  گذشته چه خبر بوده!؟ از زندگی 

ره،  دارن و خودم نه! من االن فکرم هزار جهت می 

تم هزارتا  تونم حواسم رو جمع کنم وقتی تو خیاال نمی 

هایی که شنیدم  فکر و خیال رو تجسم می کنم! حرف 

هایی  همه به جزء بدگویی از مادرم چیزی نبوده! حرف 

نویسن! منی که  که گناِه مادرم رو هم پای من می 

 دونم تقاِص کدوم گناِه نکرده شدم! گناهم و نمی بی 

شنوم. دستی که  صدای دم و بازدم عمیقش را می 

 هایش! و بعد از آن، نجوای حرف   فشارد بازویم را می 

دم که در مورد هرچی که الزمه  _ این حق رو بهت می 

تونه ازت  کس هم نمی بدونی! این حِق توئه و هیچ 

که ممکِن همون شخصی که گفتم،  دریغش کنه! فقط این 

یا امروز بیاد، یا فردا و یا یک هفته دیگه و بازهم  

م برسه،  دونم! مطمئن باش خبر اومدنش به دقیق نمی 

گم! اما یادت باشه همیشه مرزی بین زندگی  بهت می 

شخصی خودت و بقیه داشته باشی! قرار نیست کسی  

از زندگی شخصِی من و تو خبردار بشه! بهت گفتم فقط  

کم با فهمیدِن هم، زندگیمون  کم راه بیا! کم با دلم کم 



تونیم  موقعست که می کنه، اون ای پیدا می شکِل دیگه 

خوایم رو برای هم به ارمغان  که می   اون آرامشی 

 بیاریم! باشه؟ 

دیدم با فهمی باال حق را به من داده،  که می این 

ام بدانم. از  داند تا از زندگی شادمانم. این که حقم می 

داند  خیالم  که می زندگی گذشته و از زندگی مادرم. این 

توانم گرمایی بخِش  رنجور است و با خیالی رنجور نمی 

را  اشم. سارمان مردی فهمیده است و این من بینمان ب 

دانم مرد  را متوجهم و می که این سازد. این خشنود می 

که با زور از  ام نخواهم داشت. این ساالری در زندگی 

من چیزی را که شرع و عرف برایش حلل کرده را  

کم با دلش راه  خواهد کم که می کند. این درخواست نمی 

با گذشت زمان، به روی هم    مان که هردویِ بیایم. این 

 شناخت پیدا کنیم. 

 _ باشه. 

جوابم را که بر زبانم راندم، سارمان هم دستش را از  

روی بازویم برداشت و مجدد به روی چهارپایه رفت تا  

ها را  ها، ظرف در حین دستمال کشیدن به داخل کابینت 

هم بچیند. زیر شعله گاز را ملیم کردم تا آب جوش  

 به مددرساندن به سارمان رفتم. بیاید و خودم  



گم قرص قمر نظرت چیه یه دست از هر کدوم از  _ می 

که تو  هارو تو کابینت پایینی بذاریم برای این این ظرف 

 تر دسترسی داشته باشی؟ راحت 

دانم از قرص قمر گفتنش غرق شادمانی شوم یا از  نمی 

پیشنهادش که برای راحتی و آرامش من است؟ جوابم  

 دهم. وشی می را با سرخ 

 شه! _ اره خیلی خوب می 
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ها را از من  ای از ظرف سری تکان داد و دسته 

ها را داخل  خواستار شد و وقتی بدستانش سپردم، آن 

کابینت قرار داد. بعد از بستن درب آن از روی  

 چهارپایه پایین آمد. 



ت به سلیقه خودت این  _ این چند دست رو هم خود 

طبقه پایین کابینت ها بچین. من برم نمازم رو بخونم  

قضا می شه. گفت و از آشپزخانه بیرون زد. به راه  

بکار شدم  رفته سارمان کمی خیره ماندم و سپس دست 

اپن گذاشته  و دو دستمالی را که سارمان به روی سنگ 

رف  ها ظ بود، برداشتم. بعد از تمیز کردن داخل کابینت 

 ها را با سلیقه و مرتب چیدم.  

با سارمان چند وسیله برقی هم خریده بودیم که کارائِی  

ها را نمی دانستم. داخل کارتن هایشان بسته بندی  آن 

ها را هم در جای  باقی مانده بودند تا سر فرصت آن 

 خودشان قرار دهیم.  

ای از  وقتی کارم به انتها رسید، کارتن ها را گوشه 

رار دادم و با آبی که در حال جوشیدن بود،  آشپزخانه ق 

 چایی دم کردم.  

به گمانم نماز سارمان هم به انتها رسیده بود، دو  

استکان چایی ریختم و به همراه قندانی که روی میز  

بود، به داخل سینی قرار دادم و از آشپزخانه خارج  

شدم و به کنار سارمان رفتم. روی دو زانویش نشسته  

های تسبیح را با دو انگشت از  که دانه   بود و در حالی 

 گفت. نخش عبور می داد، زیر لب هم ذکر می 



دومین باری بود که او را در حال نماز خواندن می دیدم  

 شدم. و غرق آرامش بیشتری در خانه می 

هنگام قرار دادن سینی چای، با کمی فاصله از  

اش، خودم هم با فاصله از او روی زمین  سجاده 

 نشستم. 

 بول باشه. _ ق 

 تسبیح را به دور ُمهر پیچید. 

 قمر! _ قبول حق قرص 

.  نتوانستم لباِن از خنده ِکش آمده ام را جمع و جور کنم 

ام  گویی سارمان َدِم مسیحایی داشت که بر نفَِس مرده 

 بخشید! جان و روحی تازه می 

دهد و  مان تاب می با وجودش، آرامش را میانِ 

سازد.  مان دور می میانِ ها را از  ها و نگرانی تشویش 

ی  شد آرامش و خنده کوتاِه برلباِن آمده کاش می 

 سارمان را تدریس کرد! 

اش را! شاید اگر هر دختر دیگری  یا صمیمیت و یکدلی 

بود، با وجود رفتارهای آقامنشانه  از ایل بجای من می 

گنجید و او را  ی سارمان، در پوست خود نمی و دلبرانه 

دید! اما من سارمان را  نمی ای  زاده دیگر ارباب 

دیدم که پدرش، ارباب آغازال با  ای می زاده ارباب 



زرنگی تمام کاری کرد تا پدرم من را بعنوان تقاصش  

 ها ببخشد. به آن 

کرد  هر قدر هم که سارمان خوب و دلچسب رفتار می 

اما بازهم با دیدنش رنگ و خویی از ارباب آغازال را  

 دیدم! اش می درون چهره 

شد دست و پایم را جمع کنم و خودم  ها باعث می همین 

را دختری بدانم و ببینم که دسِت کمی از کاالیی  

 خریداری شده ندارد!  

فهمیدم با همه مسائل بدرستی  شاید اگر حقیقت را می 

پذیرفتم و در مقابل  کردم و تقدیرم را می رفتار می 

ماندم و یا  کردم و صامت باقی می ها یا سکوت می حرف 

دلش  دادم! یا شاید هم بقول سارمان دل به ابی می جو 

 شدم. دادم و محرم تنش هم می می 

کرد و من  ام را سست می ها پاِی استواری ی این اما همه 

دقایقی بعد از رفتار خوب سارمان به یاد اتفاقات و  

افتادم. سارمان بعد از تا زدن  رخدادهای گذشته می 

 و به من خیره شد.   اش آن را کنار پایش قرار داد سجاده 

 قمر؟ دی دستم قرص _ چایی رو می 

 
ابروهایش حین صحبتش کمی رو به باال سوق پیدا  

هایش طرح دیگری  اش جدی بود اما لب کردند. چهره 



داشتند. نمی دانم هدفش از مدام خطاب کردن من به  

دانست با  قمر چه بود، اما هر چه که بود خوب می قرص 

هایم  گیرند و لب از انار می   هایم رنگی این کلمه، گونه 

 رنگی از پسته خندان! 

 _ چشم. 

استکان را از داخل سینی برداشتم و بدستش که  

همزمان با دست من برای گرفتن استکان دراز شده  

 بود، دادم. 
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 _ این چایی خوردن داره! 

ان خودم،  نوش جانی گفتم و بعد از برداشتن استک 

 ام کردم. جرعه نوشیدن از چایی شروع به جرعه 

 جا. _ احتماال فردا صبح ریحان و مادرم بیان این 



ام را به چشمانش که حال به  چشمان از تعجب گرد شده 

 کرد، دادم. مان فاصله انداخته را نگاه می سینِی به میانِ 

 _ چیزی شده؟ 

چه  دانم  کرد. نمی از نگاه کردن به چشمانم حذر می 

آمد! اما  مطلبی بود که گفتنش برایش سخت می 

طور که استکان  ای از چایش را نوشید و همان جرعه 

را میان دو دستش گرفته بود با جدیت اما به آرامی  

 گفت: 

خواد بترسی  زنونست. نمی _ برای یه سری مسائل که 

ای به سرت بزنه. خودم ردیفش  یا هر فکر و خیاِل دیگه 

الیی پرسیدن که خواستی و تونستی  کنم فقط اگر سوا می 

 جواب بده، اجباری تو کار نیست. 

اش را کامل سر کشید و از  بعد از گفتن حرفش، چایی 

 جایش بلند شد. 

تونی اون  رم بیرون شام بگیرم، فقط اگر می _ من می 

ای که خریدم رو هر طور که خودت مایلی  مواد خوراکی 

کنم زود  ها و یخچال. منم سعی می بچین تو کابینت 

 برگردم. 

بعد از گفتن حرفش به داخل اتاق خواب رفت و بعد  

ای از خانه خارج شد.  هایش با خداحافظی تعویض لباس 

که آبجی ریحان و مادر سارمان فردا برای  فکر به این 



هایی که سارمان با  چه خواهند آمد، آن هم با حرف 

دانم که  سختی بر زبان آورده بود، کار سختی نبود! می 

ام را نادیده  شخصی ف بزرگی در حقم کرده که حریم لط 

دانم که این مورد برایش  نگرفته، اما از طرفی هم می 

ارباب آغازال بفهمند که    سخت است! اگر خانواده 

تاکنون اتفاقی بیِن ما نیفتاده، چه خواهند کرد؟ این  

قدری برای ایل و تبارها مهم است که حتی  مورد آن 

ا شاید مهم ندانند اما این  خیلی از مسائل دیگر ر 

موضوع را چرا! اما این که سارمان چه خواهد گفت  

 برایم جای سوال شده!  

سینی را بعد از بلند شدنم برداشتم و با خود به  

آشپزخانه بردم. دست و پایم از استرسی که گرفته بودم  

شمار دیگری به سرم هجوم  لرزید و فکرهای بی می 

مان  انه با وجود خریدهای آورده بودند. از طرفی هم خ 

شلوغ شده بود و من بلتکلیف در آشپزخانه  

دوز نبود  سوز و لب قدر هم دهان ام آن چرخیدم. چایی می 

ای پر حرارت شده بود که  ام گویی همچو کوره اما معده 

که قرار بود چه  زد و تنم ُگر گرفته بود. این سوز می 

ای  ها بدهم، دلشوره های آن جوابی در قبال سوال 

توانم  دانم که نمی امان را به جانم انداخته بود. می بی 

 دروغگوی خوبی باشم! 



مان که هرازگاهی  دار در ایل های سن و سال بقول زن 

همراه آیاتای و  نشستند و من هم به در چمنزارها می 

گفتند که  نشستیم، می شان می های گونل، پای صحبت 

چهره تازه عروس کامل مشخص است و از صد  

زند که شب حجله داشته یانه! با  فرسخی فریاد می 

هایم را به سمت  وجود همین فکر بود که به سرعت قدم 

اتاق خواب برداشتم و نگاهی درون آینه به خودم  

انداختم. صورتم اصلح شده و تمیز بود و با وجود  

هایم گلگون شده بودند و کمی  حرارت باالی تنم، گونه 

 زدم. نفس می هم نفس 
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آمد که اگر آبجی ریحان و  مدام این فکر به سراغم می 

چیز را بفهمند و از من  ام همه مادر سارمان از چهره 



مان را به هیچ برسانیم  بخواهند که با سارمان فاصله 

توانم؟ حتی برایم سخت  چه؟ چه کار باید کنم؟ چطور می 

ی  ور کنم! دستم را به روی سینه توانم تص است و نمی 

را یک دور در کاسه  هایم گذارم. مردمک پر تپشم می 

کنم. خودم را مجدد  چرخانم و نفسی چاق می چشمانم می 

سانم تا سارمان نیامده کاری که گفته  به آشپزخانه می 

بود را انجام دهم. باید به سر و وضع خانه هم رسیدگی  

و مادر سارمان با    کنم. هیچ دوست ندارم آبجی ریحان 

دیدن خانه گمان کنند که دست و دلم به تمیز کردن خانه  

رود و عروس نامرتبی هستم. هر چند که یک روز  نمی 

ام و یا تازه عروس باشم. بعد  باشد که به این خانه آمده 

های  که کارم در آشپزخانه به انتها رسید، پاکت از این 

ب انتقال دادم  های خودم و سارمان را به اتاق خوا لباس 

ای  و مابقی خریدهای مربوط به آشپزخانه را هم گوشه 

های خالی را هم به حیاط بردم  از پذیرایی چیدم و کارتن 

ای از حیاط قرار دادم. بقدری با  و مرتب در گوشه 

دادم که گویی آبجی ریحان و  عجله کارها را انجام می 

مادرسارمان قرار بود تا دقایقی دیگر به این خانه  

ام را  بیایند! روی مبل نشستم و خواستم نفس خسته 

رها کنم که با دیدن مقداری گرد و غبار روی میز  

ها،  تلویزیون و میزهای کوچک و بزرگ مقابل مبل 



سرعت بلند شدم و مجدد به  هینی کشیدم. از جایم به 

آشپزخانه برگشتم و بدنبال دستمالی برای گردگیری  

دارش کردم  یافتنش کمی نم چند کابینتی را گشتم. بعد از  

 و وسایل خانه و اتاق خواب را گردگیری کردم. 

دوختم که نامرتب است و یا  هربار که چشم به جایی می 

کردم. دیرآمدن سارمان  سرعت تمیزش می لکی دارد، به 

تر در خانه  هم مزیدی بر علت شد تا بتوانم راحت 

جوالن دهم و تمام خانه را برق بیندازم. کارنکردن  

ها زود از خواب  آمد منی که وقتی صبح رایم سخت می ب 

رفتم و  خاستم و بدنبال کارهای متعددی می برمی 

 دادم. شان می انجام 

گذشتند اما باز هم از آمدن سارمان خبری  دقایق می 

که خودم را سرگرم کنم به سراغ  نبود. برای آن 

های سارمان  های داخل اتاق خواب رفتم و لباس لباس 

شان درآوردم و داخل کمد چیدم. انتهای  های ت را از پاک 

 زمان شد.  کارم با آمدن سارمان هم 

صدای بسته شدن در را شنیدم و در کمد را بستم و از  

اتاق خواب بیرون زدم. مشمایی در دست داشت که  

بار مصرف غذا نمایان  داخلش دوغ و دو ظرف یک 

بود. دیدم که نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند و  

 هایم توقف کرد. رآخر روی صورت من و چشم س 



 ذاشتی بیام کمکت. _ چه تمیز شده! می 

هایم را در هم گره  دستانم را مقابلم گرفتم و انگشت 

 زدم. 

_ گفتم فردا آبجی ریحان و مادرتون میاد خونه تمیز  

 باشه. 

 گوشه لبش انحنایی پیدا کرد وقتی که گفت: 

ومده و یه  چی تموم گیِر من ا به! یه زن همه _ به 

 چی تموم گیِر مادرم! عروس همه 

 
 #پست_صد_و_ده 

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

 
 
 
 
 

ای رنگین در وجودم  اگر بگویم از حرفش پروانه 

شروع به رقص در آسمان دلم کرده، اغراق نکردم.  

گونه حتی با  دانم سارمان چه داشت که من این نمی 

تاد. در گذر  اف تاب می و ترین حرفش، قلبم به تب کوچک 



ام آموخته بودم که باید خودم،  ساله از زندگِی چهارده 

خودم را تعریف کنم و به خودم امیدواری و دلداری  

بدهم. اما دقیقا از زمانی که سارمان پایش به صفحه  

ام باز شد، همه چیز طور دیگری رنگ و  قصه زندگی 

گرفت. از همان زمانی که  خورد و نقش می طرح می 

دار و  خواند، یا از همان زمانی که بوسه تب برایم شعر  

ام کاشت! دقیقا از همان  نمناکش را به روی پیشانی 

.  ها من هم تمام وجودم، گویی دچار نوساناتی شد موقع 

که  کردم. با این دیگر کمتر احساِس مکنت و غم می 

دانستم چه راز بزرگی را قرار است بفهمم!  چنان نمی هم 

زدم که به ناگاه سارمان را  در خیال خودم پرسه می 

دانم که سرآخر قلبم بر سِر ناکوک  مقابل خودم دیدم. می 

 ها خواهد شد. ایش، همانند درویش تپیدن هر لحظه 

مشمای غذاها را کنار پایش به آرامی قرارداد و هر دو  

ی دلم گویی  دستم را در دستان پرحرارتش گرفت. پرنده 

ش را به هر سو  که در قفسی به دام افتاده باشد، خود 

نگاهی به چشمانش  خواستم نیم کوبید. هربار که می می 

بیندازم تا بلکه متوجه هدفش شوم، اما به عین هر بار  

هایم دیدم. من دزدی شده  او را خیره به خودم و چشم 

دزدیدم و سارمان  وار چشم و نگاه می بودم که ثانیه 



شاه دزدی شده بود که به روی دست من زده بود و در  

 دزدید! هوا نگاه می 

که هی  کنی؟ بدوِن این _ یدقیقه مستقیم به من نگاه می 

 نگاه بگیری! 

آخ خدایا... صدایش و لحن جذابش را کجای دلم  

کردم یا  بگذارم؟ آتش چشمانش را سرمه چشمانم می 

آوردم؟ نقِش  شعله سوزاِن حرارت نگاهش را تاب می 

دلی که  زد به دلم...  نگاهش چه زیبا رنگ و سازی می 

گویی با وجود سارمان، رقصش گرفته بود و  

 هایم خوش نشسته بود... ساِزتنبوری که به جان گوش 

را باال کشیدم و به چشمانش  از داخل لب گزیدم و نگاهم 

های آتش گرفتار شده  دادم. دستانم گویی در میان شعله 

 بودند! 

دونم چرا تا میام حرفم رو بزنم، با دیدن قیافت  _ نمی 

بینی  ره! االن من رو شبیه به چی می یادم می   به کل 

 دقیقا؟ هوم؟ 

منظورش را متوجه نشدم. مردمک های لغزانم را کمی  

 تاب دادم. 

 بینم؟ _ یعنی چی که شبیه به چی می 

یک قدم دیگر نزدیکم آمد. این نزدیکی مجالی برای  

گاِه نفس  داد. این نزدیکی جوالن بهتر نفس کشیدنم نمی 



که نکند سارمان  ! استرس از این سخت و استرس بود 

دلش هوایی شده باشد؟ هوایِی مِن زنش؟ هوایی تازه  

عروسش؟ عروِس سارماِن وجودش؟ وجودی که زنش  

 کرد؟ را طلب می 
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 قمر؟ ترسی قرص _ از من می 

کند که تردیدی  چنان با صدایش ِسحر و جادو می آن 

شد و یکی از  ی عالم می شد، شهره رم اگر ساحره می ندا 

 های این شهر و دیار! بنام و نامورترین ساحره 

ام که گویا دمادم پر از هیاهوی شور  مانند کودکی شده 

شدم. همانند گل آفتابگردانی که با دیدن  و شعف می 

کند و در نبود او روی  روی خورشید، روی باز می 

رایش غریبه است و او را  گیرد از ماهی که گویی ب می 

 بیند! شبانه و با روی باز نمی 



گیرد و در کمال حیرت و تعجبم من  یک دستم را باال می 

مان روی شکمم  دهد. دسِت قفل شده چرخی می را نیم 

شود و دسِت دیگرمان قفلی و وارد حلقه  ای می حلقه 

 شود. می 

 کند و نفسم را هم... در آغوشش حبسم می 

ای کم نگاهم داشته است. سرش را  از پشت با فاصله 

ای که به راه انداخته  آورد. این بازی اما کنار گوشم می 

مردانه با مِن بی دست و پا  مردانه است! ناجوان ناجوان 

به جدال پرداخته! این نزدیکی، این صوِت صدا، این قد  

و قامتی که همچو چتری در برم گرفته، این عطر بو...  

 کاه است! د زیادی جان برای مِن نابلد و ناوار 

کنی  _ تو  اون سر کوچیکت داری به چی فکر می 

خواستم کاری کنم که همون  ماشگانا؟ هوم؟ اگر من می 

رفت و یه نفس راحت  کردم می دیشب تموم می 

هایی که  کشیدم. نه از من بترس، نه از فردا و حرف می 

ممکِن بشنوی! گفتم بذار به عهده خودم ردیفش  

یست هر سوالی ازت پرسیدن که حتما  کنم. قرار ن می 

جواب بدی! تو زِن منی! حللم و محرمم! اگه اون یه  

 مورد رو کنار بذاریم... 

 
 سارمان 



 
ای  ای اسیر شده و یا بسان پرنده ماشگانا همانند پرنده 

لرزید. حال  تازه متولد شده در آغوشم و زیر دستانم می 

مادرم  اش را زمانی که به او گفتم ریحان و  شوریده 

کردم و زمانی  آیند، فهمیدم. ترسش را درک می فردا می 

بیشتر خودم را در بیرون سرگرم کردم تا کمی با  

موضوع کنار بیاید. اما وقتی بعد از آمدنم خانه را دیدم  

اش داشت، دریافتم  و ترسی که در زیر نقاِب چهره 

االیامی  اش برای چیست. بقدری که آن رسم قدیم دلهره 

ودش بزرگ کرده بود که از هول و استرس،  را برای خ 

فکرهایی دیگر به ذهنش خطور کرده بود که تمام خانه  

را تمیز و برق انداخته بود. از طرفی هم برای فهمیدن  

کرد و  گذشته مادرش مدام در خیاالت خودش سر می 

گرفتم آن  این از نگاِه تیزبیِن من که او را زیر نظر می 

ز چند دقیقه به مکانی خیره  هم در حالی که شاید بیش ا 

ماند! اگر به من بود که همه چیز را  ماند، دور نمی می 

کردم و هم  گفتم و هم او را از این عذاب راحت می می 

خودم را. اما طبق خواسته و قول و قراری که داشتیم  

کار را انجام  توانستیم این ام، نمی هم من و هم خانواده 

 دهیم!  



کرد تا موعدش برسد. اما  می بایستی صبر  ماشگانا می 

خواستم  خواستم در آغوشم اذیت شود، فقط می حال نمی 

کم آماده کنم تا بداند قرار نیست برای همیشه  او را کم 

کرد و  دور از هم بمانیم. باید به من و وجودم عادت می 

 گرفت! اش می اش را برعهده وظایف زناشوئی 
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حریص و طماع نبودم اما دوری از ماشگانا هم صبر  

ایوب می خواست! دختری جذاب و دلبر در خانه خودم  

داشته باشم و از قضا محرم و حللم نیز باشد و بخواهم  

دوری کنم! هرازگاهی مانند حال نفس کشیدن در  

که زنم را، عطر  دانستم! حقم از این آغوشش را حقم می 

بکشم و غرق آرامش شوم. کمی بیشتر    تنش را، نفس 

خواهم حس امنیت را از  فشارمش، می به خودم می 



رج صدایم و آغوشم برای همیشه در خاطرش،  به رج 

 نقش بزند. 

قمر! تا هروقت که  _ به من اطمینان داشته باش قرص 

بفهمم آمادگی نداری، کاریت ندارم. باشه؟ نه مرد  

زاده و  ه ارباب رحم! من و به چشم ی ام، نه بی خشنی 

پلیس و غیره نبین. من فقط برای تو شوهرتم و بس!  

یه دوست! یه نفر که تو رو با دل و جون می خواد!  

 باشه؟ 

ای آرام و ضعیف از میان  ای کوتاه، باشه بعد از ثانیه 

چنان به  هایش رها کرد. اما لرزشی که داشت، هم لب 

آن  قوت خودش باقی بود! نتوانستم و نخواستم بیش از  

که برایم بشدت سخت بود،  آزارش بدهم. دستم را با این 

هایش و شکمش برداشتم. سخت  آرام از روی دست آرام 

که دندان بر روی جگرم بگذارم و نتوانم به  بود از این 

روی کنم! منی که  حللم بیش از آن دست بزنم و پیش 

قولش را به او دادم که تا خودش نخواهد، کاری با او  

 ت! نخواهم داش 

اما به واله که سخت است مرد باشی و زنی حلل در  

اش بگیری! عطر تنش  آغوشت باشد و تو نادیده 

هایت را  هایت را آرام کنی! دست مدهوشت کند و تو ریه 

هایش را که برایت  غلف کنی تا نتوانی ممنوعه 



وجب اندام  به ممنوعه نیستند را نوازش نکنی و وجب 

کنی! سخت است چشم  اش را لمس ن زیباِی دخترانه 

اش را  رنگش و ابریشمی تار موهای شب ببندی و تاربه 

قدم به عقب برداشتم آن هم  به بازی نگیری! یک 

کرد! دلم گویی  درحالی که تمام تنم نجوای تِن او را می 

حریقی خاموش نشدنی شده بود که در نرسیدن وصاِل  

شد!  شمار می های آتشینش، بی مان، گدازه های تن 

ازدم عمیقی انجام دادم و مشمای غذاها را مجدد  ب و دم 

دانستم حال دورگه شده  بدست گرفتم. صدایم را که می 

 را صاف کردم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم. 

 افته. _ بیا بریم شام بخوریم که االن از دهن می 

ای  کار شدم و ظروف را روی میز چیدم. دقیقه دست به 

وارد آشپزخانه شد.    بعد ماشگانا هم با صورتی سرخ 

های عامیانه،  سعی کردم با به میان آوردن حرف 

لحظات قبل را، لحظاتی که من در تِب خواستِن ماشگانا  

 رنگ کنم. سوختم و او آرام گرفت را، کم 

قمر از تو یخچال اون آب و شیشه ترشی رو  _ قرص 

 زحمت. هم بیار بی 

 _ چشم. 

را به روی  بندی زدم و دو لیوان در دستم  لبخند نیم 

 میزغذاخوری گذاشتم. 
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کردیم. شاید  مان را در سکوت تناول می هر دو غذای 

هر دو به این سکوت احتیاج داشتیم تا کمی به خودمان  

مان سروسامانی و یا حتی فرصت  و فکرهای ذهن 

از    دهیم. اما تردیدی نداشتم حداقل توانستم کمی 

استرس ماشگانا را کم کنم و او را به این باور برسانم  

که تا خودش نخواهد من سمتش نخواهم رفت.  

مان که به انتها رسید، هر دو با هم میز را جمع  غذای 

ها را بر عهده گرفت و  کرده و ماشگانا شستن ظرف 

ها را.  من گرم کردن چایی و ریختنش به داخل استکان 

ام دیگر روند تنهایی  ودم که خانه که شاهد این ب از این 

گرم بودم! گرم از  کند، دل خودش را با من طی نمی 

ام  ام اجاقش سوزان بود و چراغ خانه که خانه این 

سرعت  کردم به چه که فکر می روشن! زمان بیش از آن 



گذشت. گویی به تازگی صبح شده بود و من ماشگانا  می 

 دیدم!  را در شال و چادر قاب گرفته، می 

اما حال ساعت حوالی دوازده شب بود و خستگی از  

 بارید! چهره ماشگانا می 

در ظاهر خیره به صفحه تلویزیون و سریال در حال  

پخش از آن بودم اما تمام حواسم درگیر اویی که با یک  

فاصله مبل از من نشسته بود. فقط یک روز دیگر  

توانستم او را تمام مدت در پیش خودم داشته باشم  می 

شدم و فکرهای بیشتر  پس فردا باید راهی اداره می   و 

که ماشگانا به  خریدم! از این دیگری که باید به جان می 

تنهایی چه خواهد کرد آن هم در تمام طول روزی که  

 من نبودم.  

با برخورد استکانش به داخل سینی، نگاهم تمام قد به  

 سمتش کشیده شد. 

 خوابم. رم ب ام می _ آقا سارمان ببخش من خسته 

ام را به داخل سینی گذاشتم و ماشگانا  استکان خالی 

 حین بلند شدن، سینی را هم از روی میز برداشت. 

 _ باشه فقط من برم لباسم رو عوض کنم. 

 گیرم. _ راحت باشین منم استکان هارو آب می 

ای گفتم و خودم را به اتاق خواب رساندم.  باشه 

های  لباس   هایم را که تعویض کردم، نگاهم به لباس 



شان  های ماشگانا افتاد که در گوشه اتاق درون پاکت 

گرفتم تا هرچه  کردند. باید مجدد تماس می خودنمایی می 

زودتر سرویس کمدی را که سفارش داده بودیم را  

مان  بیاورند. هرچند که با دیدن سرویس خواب، هردوی 

 مان زده شد! های ُمهر سکوت بر لب 

اشگانا را میانه پذیرایی دیدم  از اتاق که بیرون آمدم، م 

 که با دیدن من سرش را باال گرفت. 

_ ببخشید باعث شدم تو هم نتونی تو اتاقت باشی. اگر  

خوابم و تو، توی اتاقت  جا می خوای من همین می 

بخواب. برای من فرقی نداره روی زمین بخوابم یا  

 روی تخت، ولی خب رو زمین عادت کردم. 

ارم اما پاهایم را نرسیده به  د دو سه قدم آرامی برمی 

دارم تا بلکه هوس نکنند  شان می ماشگانا ثابت نگاه 

چند قدم دیگر بردارند و من را به مقابلش برسانند!  

کنم  های شلوارم زندانی می هایم را هم درون جیب دست 

قراری کنند!  تا مبادا برای گرفتن دستان ظریف او بی 

شان  ای به روی پرده   توانم توانم! نمی چشمانم را اما نمی 

بکشم تا او را نبینند! اویی که چشمانش همانند دو  

 زمرد درخشان است! 
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سرمست و ناکام از خیاِل ناگناهی که بر ذهنم نقش  

مان، گرد و غباری از  بندد، به مسیِر کوتاِه بین می 

مان، می  ساعت قبل   شکست و خاطره وسوسه آمیِز چند 

پاشم و سارماِن سرکِش درونم را به تعبیدگاهی از  

های این راه کوتاه، در  کنم تا بلکه گرده خزان راهی می 

چشمانم خاری شوند و دلم، شکست در این قمار را به  

جان بخرد. قماری که خودم پیشنهاد قولش را به  

 ماشگانا دادم! 

، دیروقِت. هم  . تو برو راحت بخواب شم _ نه اذیت نمی 

ت کرده،  خرید هم کارهای خونه، حسابی خسته 

خواد حتما صبح زود بیدار بشی. کاری نیست یکم  نمی 

 بیشتر بخواب. 

ریا و زیبا  زند به حلوت عسل! بقدری بی لبخندی می 

 اندازد!  شان را به جانم می که هوس چشیدن 

قصد  شوم از فکرهایی که در این نیمه شب به کلفه می 

اند! یک دستم را به پشت گردنم  جانم را کرده   گرفتن 



دهم. احتیاج مبرمی به یک  رسانم و کمی مالش می می 

لیوان آب خنکی دارم تا بلکه آتش وجودم را خاموش  

گذرم و خودم  هایی بلندی می کند! از کنار ماشگانا با قدم 

النفس نبودم اما  رسانم. ضعیف را به آشپزخانه می 

 خانه!... وجود ماشگانا در این  

در حال برداشتن بطری آب از یخچال بودم که صدایش  

 هایم رسید. به گوش 

. شبت بخیر. مرسی بابت  رم بخوابم _ پس من می 

 امروز و خریدها. 

دهد تا پاسخش را بدهم.  گوید و حتی مجالی نمی می 

رساند و در را به آرامی  خودش را به اتاق خواب می 

ه در دستم است و  ای ک مانم و بطری بندد. من می می 

یخچالی که درش نیمه باز مانده و دلی که هوایی شده!  

کنم و بعد از بستن در  بلتکلیف نفسم را رها می 

های بطری سر  یخچال، آب سرد را یک نفس تا میانه 

دهم  کشم. دست آزادم را به روی سنگ اپن قرار می می 

 بندم. و چشمانم را می 

و مادرم! شروع    خدا فردا را بخیر کند! آمدن ریحان 

 ماجراهای دیگر و... 



دهم و بعد از خارج شدنم از  بطری را روی اپن قرار می 

روم و مقابل  هایم می خواب آشپزخانه، به سراغ رخت 

 کنم.  تلویزیون با فاصله پهن می 

راحتی در مسیر  کنم که اتاق خواب به طوری پهن می 

  دانم که حال ماشگان افکار بسیاری در دیدم است. می 

ها با  ذهنش خواهند آمد! افکاری که شاید تا ساعت 

 ها دست و پا بزند.  آن 

کشم.  کنم و روی تشکم دراز می ها را خاموش می چراغ 

کنم و فیلمی که به انتها  نگاه به صفحه تلویزیون می 

های میان برنامه در حال پخش شدن  رسیده و پیام 

کنم و  هستند. بی حوصله تلویزیون را خاموش می 

 سپارم... م را به دستان خواب می خود 

 
 ماشگانا 

 
ام کمین  ی حوصله گویی ابری تیره، بر سِر باِم خانه 

کرده که از دیشب نتوانستم به آرامی بخوابم! تا  

بستم هجوم افکاری بر ذهنم، خواب آرام  چشمانم را می 

هایی را همچو  کردند و آشفتگی را از من سلب می 

کشیدند و حاِل  می   ی وجودم چادری سیاه، بر سیطره 

 کردند! ام را منقلب می درونی 
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حتی حالی که هوای گرگ و میش خودش را از پنجره  

اتاق خواب به نمایش چشمانم درآمده! هر قدر پهلو به  

شوم اما ابرهای باور و انکارم برای خونسرد  پهلو می 

ای قوی یک  چو پنجه کنند و هم جلوه دادنم، غوغا می 

آورند. با  آشوبه را به مِن خسته به ارمغان می شهر دل 

کنند اما به آرامی از  که چشمانم تمنای خواب را می این 

شوم. بعد از مرتب کردن تخت،  روی تخت بلند می 

روم و به آرامی بازش  سمت پنجره اتاق خواب می به 

رخورد  کنم. نسیم خنکای صبح که به صورتم ب می 

بندم تا نفس بکشم هوای  کند، چشمانم را می می 

صبحگاهی را که عمری بدون فکر و خیال چندانی نفس  

 کشیدم.  می 

ها کجا و  ی آن چمنزارها و مرتع گرچه هوای تازه 

ها تا  هوای شهر کجا! در ایل آزاد و رها بودم و صبح 



ای بودم که  ها در طبیعت؛ اما حال در چهاردیواری شب 

های آن فضای سبز و ِدنج را  ی از نشانه هیچ خبر 

 نداشت! 

ها  ه های سربه فلک کشیده بجای کو مقابِل دیدگانم خانه 

های برق و  هایش، چراغ نمایان بود و بجای درخت 

 هزاران میله و آهن دیگر! 

ام  از پنجره فاصله گرفتم و مقابل آینه ایستادم. روسری 

یم کمی  ها از همان دیشب روی سرم مانده بود و لباس 

دانستم سارمان هنوز هم در  چروک شده بودند. نمی 

ای از اتاق بیرون  گونه توانم به خواب است یانه؟! یا می 

بروم که او را از خواب نپرانم یا نه؟ هوفی کشیدم و  

ام افتاد. یک  های تازه خریداری شده نگاهم به لباس 

دستی را از پاکت بیرون کشیدم. لباسی که برای آمدن  

ن امروز مناسب بود. پیرهنی از حریر صورتی  مهمانا 

های لباس به  که زیرش آستری داشت و سرآستین 

های کوچکی مزین شده بود  همراه یقه لباس از شکوفه 

های پاهایم بود. زنجیری طلیی  اش تا ران و بلندی 

رنگ هم به عنوان کمربند دور لباس قرار گرفته بود.  

ی قبل را تا زدم و  ها هایم را تعویض کردم و لباس لباس 

 ای قرار دادم.  گوشه 



دست  چادر رنگی دیگری نداشتم اما چادر عروسم را دم 

که نباید از آبجی ریحان و  گذاشتم تا سر کنم. با این 

یاد دارم و  گرفتم اما بخوبی به مادر سارمان روی می 

مان چطور از اقوام  دیده بودم که نوعروسان در ایل 

گرفتند و به نوعی  رو می شان  های شوهر، حتی از زن 

گذاشتند و  شان را به نمایش می کار حجب و حیای با این 

 شدند. من هم همان به ذهنم خطور کرد! احترام قائل می 

بار  سمت پنجره کشاندم که این نگاهم را بار دیگر به 

 خود گرفته بود.  آسمان رنگ و جلی دیگری به 

حمام رفتم    ام را سر کنم، به داخل که روسری قبل از این 

و آبی به دست و صورتم زدم. کارم که به اتمام رسید،  

ای که با  ای زدم و با گیره مویی موهایم را شانه 

سارمان خریداری کرده بودیم، بعد از شانه زدن و  

جا جمع کردم. روسری را به سرم  شان، یک بافتن 

کشیدم و آرام در اتاق خواب را باز کردم. سارمان را  

 اول دیدم!  در همان نگاه  

حتی خوابیدنش هم با ابهت بود. طوری به خواب رفته  

بود که گویی اصل خواب نیست! با قامتی کشیده و به  

پهلو خواب بود. هر دو دستش را به آغوش کشیده بود  

اش جدی بود و ابروهایش در هم  و حالت میمک چهره 

دانم  تنیده شده بودند. رویش بدون پتو مانده بود. نمی 



آرام  ا در حالی که لب به دندان گرفته بودم، آرام چرا، ام 

 به سمتش قدم برداشتم! 
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ای از لحاف، آرام به  خم شدم و بعد از برداشتن گوشه 

شود  کردم از خواب بیدار نمی رویش انداختم. گمان می 

ینی از  باره هر دو چشمش را گشود، ه اما وقتی به یک 

ترس کشیدم و هر دو دستم را مقابل دهانم گرفتم و  

ام را صاف کردم و دو قدمی به عقب  قامت خمیده 

 برداشتم! 

 _ نترس! 

قوسی به بدنش داد و در  و بعد از گفتن حرفش، کش 

دستش را ستون بدنش کرد و  خیز شد. یک جایش نیم 

دست دیگرش را به روی پایش که از زانو خمش کرده  

داد. نگاهش تماما به مِن ترسیده بود! وقتی    بود، قرار 

سکوِت پر وحشتم را دید، سری تکان داد و دستی به  

 پشت گردنش کشید. 



_ فکر نکنم ساعت هنوز هفت صبح شده باشه! چرا  

 قدر زود بیدار شدی؟ ان 

هایم را آرام از مقابل دهانم برداشتم و از هول و  دست 

ام  ری والیی که دچارش شده بودم، دستی به روس 

 بازدمی کردم و جوابش را دادم. و کشیدم. دم 

اومد. گفتم بلند شم حداقل صبحانه  _ دیگه خوابم نمی 

یان، چای  رو آماده کنم. آبجی ریحان و مادرتون می 

 دم داشته باشیم. تازه 

 دستی به صورتش کشید و کلفه گفت: 

دونستم این جوری از خواب و خوراک  _ اگر می 

گفتم! انقدر بد استرس گرفتی  می افتی، اصل بهت ن می 

 که... 

اش را به روی چشمانش  انگشت شست و اشاره 

که  دانم از استرس من ناراحت بود یا این گذاشت. نمی 

چون زود از خواب برخاسته بود؟ اما هر حالتی که  

 اش کرد! داشت بشدت کلفه 

 _ آقا سارمان؟ 

 نگاهش را باال کشید و با لحنی مهربان گفت: 

 مان؟ _ جان سار 

ام باعث شد تا نگاهم را به طرح و نقش  شرم دخترانه 

 های فرش زیر پایم بدهم! گل 



. دیدم پتو  خواستم از خواب بیدارت کنم _ ببخشید نمی 

 شه.  روت نیست پیش خودم گفتم یموقع سردت می 

بعد از گفتن حرفم، مسیر پرخروش چشمانم را به مسیر  

شمش چینی  آرام چشمان سارمان دادم. گوشه هر دو چ 

افتاده بود و دستش را مشت کرده مقابل دهانش گرفته  

 بود. کمی که خیره نگاهم کرد، از جایش بلند شد. 

خواد که دختر خوب! کار خوبی کردی تا  _ بخشیدن نمی 

گیرم  تو بساط صبحانه رو آماده کنی، منم نون می 

 آم. می 
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هایش را  خواب که از خانه خارج شود، رخت این قبل از  

جمع کرد و به داخل اتاق خواب برد. دلیل کارش را  

خواست مادرش و آبجی ریحان بفهمند که  فهمیدم، نمی 

ام نگاهی به پشت  خوابیم! از ورای شانه جدا از هم می 

سرم انداختم که در اتاق را نیمه بسته دیدم. فهمیدم که  



هایش را دارد. خودم را به  اس سارمان قصد تعویض لب 

آشپزخانه رساندم و سرگرم گذاشتن چای شدم. کمی بعد  

در حال چیدن میز صبحانه بودم که سارمان هم بی  

حرف از خانه خارج شد. همه چیز را آماده و مهیا  

کردم. با دیدن مربای انجیر وسوسه شدم و کمی از آن  

لذت  را با قاشق کوچکی داخل دهانم گذاشتم. در حال  

العاده انجیر بودم که با صدای زنگ  بردن از طعم فوق 

سرعت داخل ظرفشویی  از جا پریدم! قاشق را به 

انداختم و به پذیرایی برگشتم. با زنگ خوردن مجدد  

ام  آیفون سفید رنگ، پر استرس دستم را به روی سینه 

که ممکن است سارمان باشد،  گذاشتم. با فکر به این 

اش را  سمت آیفون رفتم و گوشی کمی آرام گرفتم. به  

 در دست گرفتم و به گوشم رساندم. 

 _ بله؟ 

 _ ماییم عزیزدلم باز کن در رو. 

ای  با شنیدن صدای آبجی ریحان، گویی برای لحظه 

روح از تنم رخت بر بست! چه زود آمدند! دکمه باز  

کردن در را فشردم و بعد از گذاشتن گوشی آیفون،   

ندم و چادر عروسم را سر  خودم را به اتاق خواب رسا 

کردم. به سراغ در هال رفتم و بعد از بازکردنش پا به  

درون حیاط گذاشتم. آبجی ریحان و مادر سارمان را  



دیدم و سایمان که دو سبد بزرگی را همان ابتدای حیاط  

گذاشت و از دور با سری پایین گرفته شده، سلمی  

 کرد. 

 داداش. _ سلم زن 

دانم شنید یا نه! آبجی  که نمی سلمی به آرامی گفتم  

 ریحان و مادر سارمان با چند قدم بلند به کنارم آمدند. 

 _ سلم به روی ماهت گلینیم.* 

 _ سلم عروس سارمان. 

شان را که دادم، برای دقایقی در آغوش  جواب 

شان فرو رفتم و بعد از بوسیدن رویم کنار  هردوی 

رمان هم  کشیدند. در همین حال و احواالت بودیم که سا 

 آمد. 

 _ سلم صبح بخیر، خوش اومدین. 

برادرانه با سایمان دست دادند و بعد از آن مادر  

 سارمان بود که گفت: 

_ الهی دورت بگردم اوقلوم*... بمیرم برات... خجل  

 شدم از روی تو و عروست مادر... 

 
 گلینیم: عروسم 

 اوقلوم: پسرم 
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هر دو همدیگر را به آغوش کشیدند که مادر سارمان  

اش گرفت و  اشک چشمانش را با پر روسری نم 

 سارمانی که با آبجی ریحان هم روبوسی کرد. 

 شه صبحانه آمادست. _ بریم داخل، نون سرد می 

آوردیم  _ صبحانه براتون آوردم مادر، دیروز باید می 

 قربون قد و باالتون. 

ای گفت و اما سایمان در حالی که در  سارمان خدانکنه 

 بست رو به سارمان گفت: حیاط را می 

_ ممنون داداش. مامان و ریحان یه چند ساعت اینجان  

و منم یه کاری دارم بیرون. کارشون که تموم شد یه  

 داداش با اجازه خداحافظ. زنگ بزن بیام دنبالشون. زن 

خانه    در را بست و من دریافتم برای این دلیل به داخل 

کرد چون نوعروس  نیامد که از من شرم حضور می 

 بودم! 



دقیقا به نوعی رسم و رسومات را بجا آورد تا بوقتش  

ها  زمان دیگری بیاید و چاق سلمتی کند. سارمان نان 

را بدستم داد و خودش دو سبد بزرگ را بدست گرفت.  

بعد از داخل شدن مادر سارمان و آبجی ریحان من هم  

و سارمان هم پشت سر من. ببخشیدی    به داخل رفتم 

ها را روی  گفتم و خودم را به آشپزخانه رساندم و نان 

میز قرار دادم. برای ریختن چایی دست بکار شدم،  

 سینی را برنداشته بودم که آبجی ریحان به کنارم آمد. 

ها.  ریزم تو استکان _ بده من سینی رو، خودم چایی می 

کار کنی قربونت برم.    خواد جائیم نمی حاال تا ما این 

 گیره. کمرت درد می 

زد، بیشتر از قبل رنگ  هایی که می با وجود حرف 

فهمیدند  کردم! اگر می هایم را احساس می گرفتن گونه 

کردند؟  اتفاقی بین من و سارمان نیفتاده چه کاری می 

تشکری زیر لبی کردم و روی صندلی نشستم و دستم  

 را به روی میز گذاشتم.  

مون شد! از ما بیشتر تو و  کوفت هم _ پریشب  

سارمان! بمیرم براتون الهی! پدرم هنوزم که هنوِز یک  

دونم واال چی بگم؟!  لقا حرفی نزده! نمی مه   کلمه با عمه 

لقا با  اون همه مهمون، کلی غذا و میوه موند. عمه مه 



که اون درد از پا درش آورد اما بدبختی زبونش رو  این 

 اشته! خوب تند و تیز نگه د 

خواستم از آبجی ریحان بپرسم کدام درد؟ از چه چیزی  

زنی؟ اما با آمدن سارمان به آشپزخانه،  حرف می 

 مان نیمه باقی ماند. های حرف 

کنی ریحان! بذار یه  _ اول صبحی خوب بازار گرمی می 

 نیم ساعت بگذره بعد کله بار بذار! 

آبجی ریحان سینی را بدست گرفت و در حالی که قصد  

ج از آشپزخانه را داشت، با گوشه چشمانش  خرو 

 نگاهی به سارمان انداخت و گفت: 

ترکه! حاال خوبه دیدی  _ واال آدم حرف نزنه دلش می 

 شد! چی 
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سارمان پوزخندی زد و سری تکان داد. بعد از رفتن  

 آبجی ریحان، رو به من کرد و گفت: 



پاشو یه کمک کن بساط سفره رو ببریم    _ خانمی 

 ور پهن کنیم. اون 

چشمی گفتم و از جایم بلند شدم. سارمان بعد از پهن  

کردن سفره، مابقی وسایل صبحانه را که روی سنگ  

 اپن چیده بودم، به داخل سفره انتقال داد. 

 _ ماشگانا دخترم بیا پیش خودم ببینمت. 

امان و  ی بی با صدای مادر سارمان لب گزیدم! استرس 

بیشتر از قبل بر جاِن وجودم رسوخ کرد! به گمانم  

سارمان حالم را فهمید که مدام نگاهش رویم چرخ  

خورد! چادرم را کمی بیشتر به روی صورتم کشیدم  می 

هایی پر تردید به سمتش رفتم و در کنارش  و با قدم 

 روی زمین و کنار سفره نشستم. 

به چادرم دادم که در    سرم را به زیر انداختم و نگاهم را 

میان دستم مشت شده بود. دستش را به آرامی روی  

 دستم گذاشت و نرم و لطیف کمی فشرد. 

_ به خدای احد و واحد که من از روی تو هم خجلم  

های خوب سر  بایستی با کلی خاطره دخترم! شبی که می 

شد، با کلی خاطره تلخ تموم شد! البت که مطمئنم  می 

دِل عمه خانم بفهمی، حق رو بهش    اگر خودت از دردِ 

دی اما خب کارش در شان خانواده ارباب آغازال  می 

خواستیم با ریحان برات کاچی و  نبود. دیروز می 



صبحانه بیاریم که سارمان گفت کار دارم و نشد بیایم.  

حاال هم زیاد دیر نشده مادر، برات کلی خورد و خوراک  

ون روی  مقوی آوردم، بخور بذار جون بگیری قرب 

 ماهت بشم. 

 زدند... شستند و چنگ می گویی در دلم رخت می 

ها رو بیار از  _ ریحان مادر پاشو اون کاسه و قاشق 

 داخل سبد، ظرف کاچی رو هم بیار با اون عسل. 

تمام بدنم به نم عرقی نشسته بود و پیرهن حریر به تنم  

نم بارانی ایستاده باشم! سارمان  چسبیده. گویی زیر نم 

خورد و حتی  اش را می رام و آهسته صبحانه اما آ 

اش بخوانی به جزء  توانستی چیز خاصی از چهره نمی 

 رنگی که بین ابروهایش جا خوش کرده بود! اخم کم 

بایستی  عروس نشده و به حجله نرفته حاال می 

 خوردم!  اش را می کاچی 

ای مسی با ظرفی از شیره عسل را  آبجی ریحان قابلمه 

شت و بار دیگر چند کاسه و قاشق  مقابل مادرش گذا 

ای پر از کاچی که کنجد و  آورد. مادر سارمان کاسه 

شده داشت را مقابلم  دارچین و مقدار زیادی کره آب 

 قرار داد. 
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ست.  ی حیوانی ی تازه روغنی که مشخص بود، کره 

ام  ی کاچی ی عسل به رو خودش هم کمی از شیره 

 ریخت. 

_ بخور مادر... بخور رنگ و روت هم پریده، بخور که  

از االن جون داشته باشی دو صباح دیگه که حامله  

 دار باشه. شدی چهارستون بدنت قوت 

نگاهی سمت سارمان انداختم که  با حرفش، نیم 

اش را گلگون دیدم. بقدری واضح که احتیاجی به  چهره 

اش  حال جوییدن لقمه   دقت نداشت! گویی به سختی در 

ام را و چشماِن  بود! اما من، دهاِن از حیرت باز مانده 

تحرکم روی چهره او ثابت مانده بود. فکرهایی  بی 

ناموزون در حال قدم برداشتن در ذهنم بودند و  

اصراری بر این داشتند که مبادا ترک دیار کنند از ذهِن  

پرتشویِش من! که گویی مانند کسانی شده بود که  

 خواهند ترک افیونی کنند! می 



خوری؟ سرد بشه فایده نداره.  _ بخور دخترم چرا نمی 

بَذََرک و آسیاب کردم و با آرد تفت دادم که حسابی  

 خوش طعم و خوراک بشه.  

کاسه کاچی را کمی بیشتر به سمتم متمایل کرد. تشکر  

آرامی کردم و قاشق را بدست کردم و از کاچی به داخل  

ردم. واقعا طعم دلچسب و مطبوعی  دهانم سرازیر ک 

داشت. مادر سارمان کمی هم برای خودش و آبجی  

ریحان و سارمان ریخت. سارمان تمایلی به خوردن  

 نشان نداد و کاسه را با فشار دستش به کناری فرستاد.  

مان که به اتمام رسید، با آبجی ریحان  صبحانه خوردن 

رمان  در آشپزخانه مشغول صحبت کردن شدیم. اما سا 

و مادرش هم در حال آرام صحبت کردن بودند. هراس  

که نکند مادر سارمان سوالی بپرسد و  داشتم از این 

سارمان در دوراهی بماند و حرفی بزند! آبجی ریحان  

ها بروم و  باز هم نگذاشت تا من حتی به سراغ ظرف 

ها را بشویم. اصرار داشت تا چند روز برخودم  آن 

کنم و زیاد سرپا نایستم. اما  سخت نگیرم و سخت کار ن 

ای بیِن من و  دانست چه قراِر نانوشته طفلی چه می 

 سارمان مهر و موم شده بود؟  

چنان سرگرم صحبت دیدم، از  وقتی سارمان را هم 

فرصت استفاده کردم و خودم را به کنار آبجی ریحان  



ها بود. صدایم را تا  کشِی ظرف رساندم که در حال آب 

چرخاندم تا  ردم. مدام هم سرم را می توانستم آهسته ک 

 ببینم مبادا سارمان به آشپزخانه بیاید! 

 _ آبجی ریحان؟ 

نیم نگاهی سمتم انداخت و در حال گذاشتن ظرف در  

 چکان، جوابم را داد. دستش، به روی آب 

 _ جان آبجی؟  

نگاهی سمت پذیرایی  لب به دندان گرفتم و بار دیگر هم 

 ت مشکوکم را دید، پرسید: انداختم. آبجی ریحان که حال 

 _ چی شده عزیِز دلم؟ 
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 بزاق دهانم را فرو خوردم و با تردید و دو دلی لب زدم. 

خبره؟ چرا همتون  جا چه شه بگی این _ آبجی ریحان می 

 گین؟ زنین؟ چرا واضح چیزی نمی نصفه حرف می 



بار دیگر با چشمانم سرکی    نفس عمیقی کشیدم و 

 چنان مشغول صحبت بودند. کشیدم. هم 

پرسم، چیزی به من  _ من هرچی از آقا سارمان می 

بار بازم اصرار کنم و عصبانی  ترسم این گه. می نمی 

طور کرد؟ مادر من  لقا پریشب اون مه   بشه! چرا عمه 

خواد بیاد کیه که از  شناسه؟ اونی که می رو از کجا می 

گه  ن خبر داره؟ اون کیه که آقا سارمان می زندگی م 

گی  حتما باید اون همه چیز رو توضیح بده؟ به من می 

خبره؟ من تا کی باید صبر کنم؟ اصل شماها آیسان  چه 

شناسین؟ چرا ارباب آغازال با  ننه من رو از کجا می 

پدرم کاری کرد که من بشم تقاصش؟ مگه ارباب  

واب سواالت من رو  ارسلن، پدرم چی کار کرده؟ کی ج 

 ده؟ می 

 _ ماشگانا؟ 

با شنیدن صدای سارمان از پشت سرم، اوضاعِ جهان  

ای شدم که از آب دور  قلبم ناموزون شد! گویی ماهی 

شدند اما آوایی از  هایم باز و بسته می مانده که لب 

کردم پس  شد! من که مدام نگاه می دهانم خارج نمی 

که  از ترس این چطور به داخل آشپزخانه آمد؟ چشمانم  

زد!  دو می هایم را شنیده باشد، دو مبادا سارمان حرف 

دانستم که با من اتمام حجت کرده بود که در زمان  می 



معینش همه چیز را خواهم فهمید اما فکرهایی که قصد  

توجه  گذاشتند تا بی برهم زدن آرامشم را داشتند، نمی 

  هایی که شنیده بودم! چه از آن باشم نسبت به حرف 

لقا و چه در  زمان که آرایشگر و چه از عمه مه 

اش  هایی که سارمان در لفافه زده بودند!  چهره حرف 

العملش را حدس  توانستم عکس جدی بود و سخت! نمی 

مان طوالنی شد، آبجی ریحان  بزنم. وقتی مکث هردوی 

 گفت: 

 خوای داداش؟ اگر کاری داری به من بگو. _ چیزی می 

از من گرفت و به آبجی ریحان  سارمان به سختی نگاه  

 داد.  

ها رو ول کن. نیومدی  _ نه کاری نیست. اون ظرف 

مدام سرپا وایسی! بیا بریم مامان تنهاست! ماشگانا  که 

 یایم.  تو بیا برو، من و ریحان هم االن می 

خواستم هم  طوری جدی حرفش را گفته بود که اگر می 

تم و از  توانستم مخالفتی کنم! به آرامی چشمی گف نمی 

که سارمان برای چه  آشپزخانه خارج شدم، اما این 

خواست با آبجی ریحان بعد از من بیایند، بازهم  می 

 برایم سوال شد!  

دار شود؟  خواست ادامه دانم این نگفتن ها تا کی می نمی 

ها حرفی نزنند، خودم دست  اما مطمئن بودم که اگر آن 



انم از همه  د روم که می به کار شده و به سراغ کسی می 

 چیز باخبر است! 
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 جا ببینمت دخترم! _ بیا این 

نشانم و به سمت مادر  لبخند محجوبی به روی لبانم می 

نفره جاگیر شده است  روم که روی مبل دو سارمان می 

ای  و لباس بلندش تا به مچ پاهایش رسیده و روسری 

م به سر دارد. چهره بشدت مهربانی دارد  یاسی رنگ ه 

شوی  ها هم به او خیره شوی، سیر نمی که اگر ساعت 

لقا  مه   نشین است! یاد آن شب افتادم که عمه بس که دل 

قدر خانومانه و  هایی را هم به او گفت و او چه چه حرف 

های  منشانه رفتار کرده بود که در مقابل تندخویی بزرگ 

عکس با  زبان نیاورد و بر لقا حرفی بر  مه   عمه 

 خواست او را آرام کند.  مهربانی رفتار کردنش می 



نشینم. کمی معذبم و  ای جزئی می در کنارش با فاصله 

را باال  گذارد که بتوانم در مقابلش سرم همین امر نمی 

زند نه تنها سرم، بلکه تمام  بگیرم. اما با حرفی که می 

 هم! د کنم و به او می حواسم را هوشیار می 

خوای یه چند دست لباس برای خودت  _ دخترم اگر می 

آماده بذار که فردا صبح سارمان بیارتت خونه باغ و یه  

جا.  آد اون ها می جایی. البته سارمان شب چند روزی اون 

خب چمدون لباسایی که برات خریدیم هنوز تو اتاقتونه،  

اتاقی که قرار بود یه چند صباحی رو توش زندگی کنید  

ام. از قدیم این رسم تو  خب نشد دیگه...، شرمنده اما  

خاندان ارباب اینا بوده که تازه عروس چند وقتی رو  

دونم  مونه، خودت هم می کنار خانواده شوهر می 

دونی این رسم و رسومات رو. خود من حتی االن که  می 

پنج تا بچه دارم و دخترام رو شوهر دادم و پسرم رو  

و خونه پدر ارباب زندگی  عروس براش آوردم، هنوز ت 

وقت به زبون نیاوردم که دلم خونه  کنم. هیچ می 

شد عروس حرفی بزنه؟  خواد. مگه می جداگونه می 

موقع خدای ناکرده فکر کنی  گم که یک هارو نمی این 

گم! گفته ارباِب که شما یه چند وقتی رو  بخاطر تو می 

م  خواد! فقط خواست جا. تا ببینیم خدا چی می بیاین اون 

موقع حرف ُدرشتی شنیدی، یک  بهت بگم اگر یک 



گوشت رو در کنی و گوش دیگت رو دروازه! توجهی  

نشون نده مادر. حرف باد هواست. اگر بتونی حرفی که  

به نفعت هست رو برای زندگیت استفاده کنی، بردی!  

 خوره! اما گاهی اوقات حرف تلخ هم بدرد زندگیت می 

هایش گوش  به صحبت اش خیره مانده بودم و  به چهره 

گفت  سپرده بودم. طوری با محبت برایم پند و اندرز می 

تواند زن متکبر و  کردم او می که اصل احساس نمی 

 خودکامه و دیکتاتوری باشد! 

چو  که زن ارباب آغازال بود و پسرانی هم با این 

 سارمان و سایمان داشت!  

هایش نشانی از  هایش گویی درد داشت! حرف اما حرف 

هایی که به گمانم  ای عمیق و ُکهن داشت! حرف به تجر 

 ها را شنیده بود!  خودش هم آن 

لبخندی گرم و مهربان به روی صورتم پاشید و  

نگاهی سمت من و آشپزخانه انداخت و مجدد  نیم 

چشمانش به رویم ثابت ماند. دستانم را آرام گرفت و با  

 آرامشی مطلق نجوا کرد: 

های سنت  لی از راه و روش ام و خی _ منم یه زِن قدیمی 

دم ولی دوست ندارم تو زندگی تازه  قدیم رو انجام می 

عروس و داماد دخالت کرد. من االن مادر توام نه  



سارمان! پس پیش خودت فکر بدی نکن! هم پسرم رو  

 شناسم، هم تو رو خوب شناختم! خوب می 
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 گوید: ی قبل می تر از لحظه ند و بعد آرام ک مکثی می 

دونم بین تو و سارمان اتفاقی نیفتاده و تو هنوز  _ می 

دونم  عروس نشدی، اختیار خودتون دست خودتوِن، می 

که هنوز نتونستین کامل با همه چیز کنار بیاین،  

سارمان هم تقریبا اخلقش مثل خودمه، از دخالت تو  

اد، اگه االن هم  می کار و زندگی شخصی کسی خوشش ن 

این رو گفتم فقط خواستم بگم من رو مادر خودت  

قدری نزدیک که اگر هر مشکلی بود باهام  بدون. اون 

درمیون بذاری. من رو به چشم مادرشوهر و این جور  

چیزها نبین عزیزدلم. تو برام کمتر از دخترام نیستی  

 دردت به جونم. 

ریا و  که بی   هایی ها بودم. حرف قدر محتاج این حرف چه 

ها بوی  هایی که از آن خالصانه گفته شوند. حرف 



هایی که  اطمینان و آرامش را استشمام کنی! حرف 

ماجرا    ها تمامی بدانی برایت قوت قلب هستند! اما این 

هایش و آرامش کلمش  نبود! مادر سارمان با حرف 

توانم یک پشت و پناه برای خودم  ثابت کرد که می 

نفر که آرامشی باشد برای روزهای  داشته باشم! یک  

 سختی و دلتنگی! 

 دستش را گرفتم و لبخندی به رویش زدم. 

_ از شما ممنونم. من رو ببخشید ولی همش فکرم  

ها  شده؟ چرا این اتفاق پیِش این هست که بدونم چی 

ده!  افتاد؟ هزارتا سوال دیگه دارم اما کسی جواب نمی 

دونید،  ون می گین من رو مثل دخترت حاال که شما می 

خانم باید اون  خبره؟ چرا عمه شده؟ چه بهم بگین چی 

ها رو به من بزنه؟ مادر من رو از کجا  حرف 

 شناسه؟ می 

گیرد. اما  ام می کند و نگاه از چهره بازدم عمیقی می و دم 

که بتوانم  لبخندش را حفظ کرده است. شاید برای این 

هم  اطمینان را از حاالت صورتش بخوانم. مجدد نگا 

گذارد و با  می ام کند و کف دستش را به روی گونه می 

 دهد. انگشت شستش نوازشی می 

جوری  _ اول به من بگو مامان اگر دوست داری.این 

 منم خیالم راحته! 



بغض نهفته در کلمش برایم جای تعجب و سوال  

اشکی نشستند، بیشتر  داشت! چشمانش که به آنی به نم 

فقط منتظر این بود تا من    بر حالت تعجبم دامن زد. یعنی 

او را مادر صدا بزنم؟ شاید به اندازه چندثانیه طول  

نکشید اما گویی خودم نبودم وقتی که زبان در دهان  

 چرخاندم و گفتم: 
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 _ چشم مامان. 

منی که تا بدین سن کسی را مادر صدا نزده بودم، به  

ام که او را با همین اسم خطاب  سان ننه جزء آی 

ریای مادر سارمان و  های بی کردم، حال با مهربانی می 

درخواست او و میل و اشتیاق خودم، او را مادر صدا  

زدم. حتی اسمش هم برای آرام بودن و مرحمی بودن  

 مکفی بود! 



_ هللا بیلیر کی نخدیر سوییندیم، سن فقط منیم گلینیم  

قیزیمسان. گویمارام زیندیانیخ سن    دیرسن! دوردومجی 

 پیس سووشا! 

حال شدم. تو فقط  قدر خوش دونه که چه ) خدا می 

ذارم زندگی  عروس من نیستی، چهارمین دخترمی. نمی 

 بهت بد بگذره! ( 

 
 _ ساقوالسان مامان. 

 ) سلمت باشی مامان. ( 

 
 _ یاشیاسان قیزیم. 

 ) تندرست باشی دخترم. ( 

 
م به جمع دونفره ما که اضافه  آبجی ریحان و سارمان ه 

 شدند، مادر سارمان گفت: 

 جا. _ سارمان اون سبد آبی رنگ رو بیار این 

سارمان چشمی گفت و بعد از آوردن سبد و قراردادن  

ای جای  نفره آن مقابل پاهای مادرش، روی مبل تک 

گرفت. مادر سارمان در سبد را باز کرد و بعد  

سبد بیرون کشید.    هایی را از درون یک خوراکی به یک 

دانم چرا اگر قرار بود من و سارمان، صبح  فقط نمی 



برای چند روزی به خانه باغ برویم، این میزان  

خوراکی آورده بودند؟ مقداری زیادی آجیل و  

های دیگر. سارمان هم گویی  زردآلو و خوراکی برگ 

 سوال ذهن من را خواند که گفت: 

و ماشگانا که  _ مامان این همه وسایل برای چیه؟ من  

 جائیم! چند روز اون 

 مادر سارمان لبخندی زد و گفت: 

شه مادر. هر موقع  _ بذارین تو یخچال خراب نمی 

 بخورین.   خواستین بردارین 

بار با لحنی  هر دو تشکری کردیم که مادر سارمان این 

 جدی و به نوعی اخطارگونه گفت: 

دونم  _ سارمان پریشب با اون اتفاقی که افتاد، می 

آی خونه  خوام هرشب که می چرکین شدی، اما می ل د 

باغ، مثل همون سارمان قبل از عروسی رفتار کنی! نه  

خانی اومده و نه خانی رفته! اتفاقی بود که نباید  

افتاد ولی افتاد! عمه خانم ممکنه هر حرفی بزنه و  می 

زبونش تند و تیزی کنه و تر و خشک رو با هم  

اید سکوت کنید و احترام  بسوزونه! اما شما هردوتون ب 

ای هم  غیر از این هر اتفاق دیگه نگه دارید! و به 

ها رو  افته و ما مهمون داشته باشیم! این ممکنه بی 



تون رو باید کنترل کنید!  گم تا بدونید عصبانیت می 

 متوجه شدین؟  

های مادر سارمان، برداشت خوبی نکردم و  از حرف 

م گویی با بویی  ا بوهای خوبی به مشامم نرسید؛ شامه 

خوردنش، بوِی  از باتلق پر شد! باتلقی که گویی با هم 

نامطبوعش بلند شده بود! شاید همان اتفاقی که در  

ی جریان را  گذشته رخ داده بود و من قرار بود همه 

بدانم، زیادی راکد مانده بود که حال با پی بردن به آن،  

پِس  باتلق این راِز گذشته در حال نمایان شدن از  

 جنگِل سرد و تاریکی در گذر زمان بود! 

 
 #پست_صد_و_بیست_و_پنج 

 #رویایی_در_شب  
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جواب چشم من زودتر از سارمان گفته شد و سارمان  

اما وقتی جوابی نداد، نگاهم را باال کشیدم و به چهره  

اش خیره شدم. عصبانیت از تمام صورتش  برافروخته 

ن اندک، چشمانش رنگی از  هویدا بود و در همین زما 

سرخی گرفت! ترسی که به سراغم آمد، انکارناکردنی  



دانم اما ظنم به سمتی سوق پیدا کرد که  بود! نمی 

ست که باید در مقابل  احتماال سارمان از این عصبانی 

های آن  لقا سکوت اختیار کند! هنوز هم حرف عمه مه 

شبش در گوشم است! خط و نشان و اتمام حجتی که  

های تندی که رو به عمه  یده و گفته بود! حرف کش 

لقا گفته بود و در میان آن همه مهمان جشن  مه 

مان برهم ریخته بود! سارمان به غرورش  عروسیِ 

اش، غروری که  ای برخورده بود! غرور ارباب زاده 

تردیدی نداشتم و ندارم که برایش بسیار حائض اهمیت  

د بر کرسی مسند  زند حتما بای که حرفی که می است! این 

اطاعت بنشیند! سارمان هم از آن دسته بود! هر چند  

های  ها و هشدار که مهر سکوت در مقابل حرف 

هایش زده شد، اما چندان هم مطمئن  مادرش، بر لب 

نبودم که اگر در خانه باغ بحثی پیش آید، سارمان  

بخواهد همانند حال سکوت اختیار کند و فقط به  

 خودخوری بسنده کند! 

 ما سکوتی که بوجود آمد را آبجی ریحان شکست. ا 

جا، یه زنگ  _ خب مامان کاری نداریم که دیگه این 

 بزنم سایمان بیاد بریم. 

_ آره دیگه کاری نداریم. اومدم دیدم خیالم راحت شد،  

 زنگ بزن سایمان بیاد بریم. 



را با صدا بیرون فرستاد و بعد    سارمان نفس حبس شده 

 گفت: 

برمتون. دو ساعت  از نهار خودم می خواد بعد  _ نمی 

 نشده اومدید، کجا با این عجله؟ 

آبجی ریحان بدون تعلل در حالی که از جایش بلند  

 شد، گفت: می 

_ نه داداش. آراس و آراز رو گذاشتم پیش حنانه، االن  

های اون قاطی شدن، تو اعصاب ندارِی آتا*  با بچه 

ل خونه  ندازن، این چند روز هم که ک قشقرق به پا می 

باغ بودیم، از خونه و زندگی خودم غافل موندم. برم  

 سر و سامونی به زندگیم بدم. 

های  نام آراس و آراز را زیر لب زمزمه کردم. اسم 

های خواهران سارمان را  که بچه زیبایی بودند اما این 

گاه نتوانستم با  آمد. من هیچ تر می ببینم، برایم جالب 

، دلیلش هم این بود که به  های خواهرانم اُخت شوم بچه 

گاه نخواستند و نگذاشتند که با  اصطلح خواهرانم هیچ 

صحبت شوم و تا  شان بیش از چند کلمه هم های بچه 

 بوده دوری از من بود و بس! 

 
 آتا: پدر 
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شان با  زدن هایش رفت و بعد از به تن به سمت لباس 

ای که از داخل کیفش درآورد، تماسی با سایمان  شی گو 

توانم در خانه باغ  گرفت. چندان مطمئن نبودم که می 

خوبی سر کنم یا نه؟! اما اطمینان داشتم که اتفاقات  به 

بسیاری رخ خواهد داد! اتفاقاتی که یک روحیه آرام و  

 طلبید.  قوی می 

د  در مقابل تعارفات من و سارمان، هر دو تشکری کردن 

و مادرسارمان از جایش بلند شد و چادرش را بر  

سرش کشید. اما زود آمدِن سایمان من را به این  

ها بوده که  ذهنیت رساند که او در همین نزدیکی 

 بلفاصله خودش را رسانده!  

طور که مادر  دقایقی بعد من بودم و سارمان! همان 

های خوراکی را مرتب درون  سارمان گفته بود، وسایل 

چکان جمع  های صبح را هم از آب ل چیدم و ظرف یخچا 

کردم و داخل کابینت قرارشان دادم. سارمان اما با  

ای درهم به صفحه تلویزیون خیره مانده بود و  چهره 



پایش را روی پایش انداخته بود و یک دستش را به  

دانم به چه فکر  ی مبل قرار داده بود. نمی روی لبه 

اش  کشیده بود و چهره   طور ابرو درهم کرد که این می 

که به پذیرایی بروم، از  سخت شده بود! قبل از این 

ها ریخته بودم را  هایی که داخل پیاله همان خوراکی 

داخل سینی قرار دادم و به پذیرایی رفتم. سینی را روی  

میز و مقابل سارمان قرار دادم و بفرماییدی گفتم و  

 گیر شدم. ای جای خودم روی مبل تک نفره 

 اِر خودم تنهایی بخورم؟ _ قر 

 چشمانم را به چشمانش دادم. 

 خورم. _ خب منم می 

ی مبل برداشت و کف دستش را  دستش را از روی لبه 

به روی نشیمن مبل گذاشت و با چشم و ابرو به کنارش  

 اشاره زد. 

جا با هم بخوریم. تنهایی به من مزه  _ بیا بشین این 

 ده. نمی 

یکِی من و سارمان، من  لبم را از داخل گزیدم. این نزد 

برد و من را  رساند. تا کبریا می را به مرز بیهوشی می 

ها  کرد! واژه غرق در گشت و گذار در هفت آسمان می 

ها  شان تا کهکشان کردم و بدنبال را در این مواقع گم می 

 شدم! حیران و سردرگم می 



 _ ماشگانا با توام! 

که  این   با صدای جدی سارمان در جایم تکانی خوردم. با 

دانستم سارمان تا من نخواهم با من کاری ندارد و  می 

دانم چرا باز هم ته دلم قرص و  قول داده است، اما نمی 

مستحکم نبود! گویی هراسی در دل داشتم که قرار نبود  

به زودی من را به وادی آسودگی برساند! سارمان که  

العملی  از جایش بلند شد و به سمت من آمد، تنها عکس 

توانستم نشان بدهم، چسباندن خودم به صندلی بود!  که  

ترسیدم اما  بود شاید نمی اگر چهره سارمان آرام می 

دادم  اش، حق را به خودم می حال با چهره سخت و جدی 

 که به ترسم دامن بیشتری بزنم! 

 _ مگه با تو نیستم ماشگانا؟ 

دستش که به سمتم دراز شد، من هم چشمانم را سفت  

خواستم فکر کنم سارمان با من  تی نمی و سخت بستم. ح 

اش که عصبانی  چه کاری خواهد کرد! با وجود چهره 

بود، حال با حرکت من، به گمانم بیشتر عصبی شده  

بود! خودم را مدام در دلم لعنت کردم که چرا به حرفش  

گوش نسپردم و خودم با خیالی آسوده به کنارش  

 نرفتم؟ 

 
 #پست_صد_و_بیست_و_هفت 



 _شب  #رویایی_در 

 #مهین_عبدی  

 
 

 کنی؟ چشمات رو باز کن! _ یعنی چی؟ چرا همچین می 

ای انداختم.  هایم فاصله با کمی تاخیر اما به میان پلک 

مان که درهم تلقی کرد، گویی مرغِ هراس از  نگاه 

شود این ماجرای  دانم چه می قفس دلم پر کشید. نمی 

  گریز من از سارمان! اما ذهنیتی که از مردهای ایل 

شان و  هایی که همیشه جدیت دارم و ارباب زاده 

تقصیر  ها بوده، در هراس من بی شان سر زبان غیرت 

 نیست! 

که مردهای ایل، مردانی عصبانی و تندخو  نه این 

باشند! نه! غیرت و مردانگی مردهای ایل، تمثال  

 ست! زدنی 

که من برای خودم طور دیگری در ذهنم  اما این 

شد تا  ان ترسیم باعث می کردم، هم شان می ترسیم 

ای با صلبت و جدیت ببینم و یا  سارمان را ارباب زاده 

 شاید وحشت کنم!  

های  های زیادی را شنیده بودم که ارباب داستان 

 کردند! فطرت، چگونه مردم را آزار و اذیت می پس 



ها بود که اسمش  ارباب آغازال هم از همان دست آدم 

کرد! اما این را  یت می برای به لرز انداختن یک ایل کفا 

ست که بدین  هم شنیده بودم که ارباب آغازال چند سالی 

طور نبوده! اما هرچه که بود، سارمان  گونه شده و این 

تردید در هنگام عصبانیت به خوم  هم پسر او بود و بی 

اش بترسم! اما  دادم که از چهره عصبی و جدی حق می 

شدی،  اش می وقتی غرق در نگاهش و دو گوی مشکی 

 دیدی و بس!  فقط خودت را می 

بی هوا دستم را گرفت و با فشاری آرام، من را مجبور  

 به بلند شدن از روی مبل کرد.  

 _ دوست داری با زور کاری انجام بدم؟ 

 _ نه! 

ای که گفتم بسیار آرام و ضعیف بود اما نه برای  نه 

اش که  های سارمان! روی مبل و جای قبلی گوش 

قیقا همان جایی که اشاره زده بود،  نشست، من را هم د 

با کشیدِن ملیِم دستم، نشاند. دستش را به میز رساند  

و پیاله حاوی مغز چند بادام را برداشت. روی پایش  

ام حلقه کرد و با کمی  گذاشت و دستش را به دور شانه 

تر کرد. با دست آزادش  فشار، من را به خودش نزدیک 

م گرفت. گوشه لبم را  های پسته ای برداشت و مقابل لب 



گزیدم و با کمی دل و جرئت نگاه باال کشیدم و به  

 سارمان نگاهی انداختم. 
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در ظاهر به صفحه تلویزیون خیره شده بود اما مطمئن  

بودم در باطن نه! در بیشترین مسیر دیدم، گردن و  

ی که پهن و کلفت بود و رگ  ریش سارمان بود. گردن ته 

ریشی که  برجسته سبزرنگش، بخوبی نمایان و ته 

مرتب و وسوسه برانگیز برای لمس کردن! از تصور  

توانستم لبم را  این کار با شرم نگاه دزدیدم و تا می 

کردم!  کار را می دانم شاید روزی این سخت فشردم. نمی 

روزی که خاطرم آسوده باشد و هیچ چیز باعث خللی  

ام با  ام نباشد و بِشود دنیای زندگی در آرامش زندگانی 

سارمان، پر از لبخندهای شیرین باشد! آرامِش نوازِش  

هایش باشد! نوازشی که هرچند کوتاه با دستش  دست 

به دستم داده بود، گویی رازهایی از عشق را در  

 مان سوق داده بود.  بین 



کران  شد که از نو بشکفم و مانند گلی در دشت بی می 

هایش بر سر من و تنم،  هایش باشم. دست مهربانی 

وار، مرا تا به ابد  چو حال، پیچک شد و هم سایبانی می 

داشت! من هم دلدادگی را  در آغوشش نگاه می 

خواستم، من هم سارمان را دوست داشتم و  می 

شد تا از او  خواستم، اما عاملی در وجودم باعث می می 

ان را به هیچ برسانم!  م دوری کنم و نتوانم فاصله 

پای سرمست  کنان پابه گذارد دلم رقص وجودی که نمی 

دالن دهد و شور و جنون دوست داشتن را بی  

کاست هم به وجود خودم و هم به وجودسارمان  و کم 

 بچشانم! 

قمر؟ دستم خشک شد  کنی قرص _ داری استخاره می 

 خب! 

هینی آرام کشیدم و نگاهم را به دست سارمان که  

هایم گرفته بود، انداختم. دستم را باال  ان مقابل لب چن هم 

را  بگذارم اما هدفم آوردم تا خودم پسته را در دهانم 

 فهمید و حیِن چپاندن پسته داخل دهانم گفت: 

همه مدت  خواستم خودم بهت ندم که دستم و این _ می 

 داشتم! بخور نوش جونت... دراز شده نگه نمی 



دهانم، کمی خودم را تا  بعد از بلعیدن محتویات داخل  

تر  جور کردم و رسمی و جایی که جا داشت، جمع 

 نشستم، در همان حال گفتم: 

 _ مرسی ولی خودت هم بخور آقا سارمان! 

تکانی به خودش داد و متمایل به من نشست. اما  

هایم حصاری شده بود.  چنان به دور شانه دستش هم 

ه رنگ  شاید هم پَرچینی، پر از اتفاقات و رویاهایی ب 

 سبز.... 

های  که پلکی بزند، مردمک آن   در چشمانم خیره شد، بی 

لغزاِن چشمانش را به رقص در چشمانم درآورده بود و  

اش با سارمان دقایقی قبل زمین تا به  حالت چهره 

 ها متفاوت بود!  آسمان یا شاید هم کهکشان 

با دست آزادش، کمی ته ریشش را، همان که من  

راه انداخته بود،  ای را به ولوله   وسوسه لمسش به جانم 

لمس کرد. با هر باال و پایین کردن دستش، من هم  

آمد بود. گویی ماهِی احساِس دلم، با  و نگاهم در رفت 

کند! دریایش موج  وخیز می شورمستی، شنا و جست 

 دارد از این اتفاق، دریاِی احساسات دلم و وجوم! می بر 

های  نین دلبری چ شود با وجود سارمان و این مگر می 

اش، دل و چشمانم را هوایی نکنم؟ مگر  مغرضانه 

 شد؟ می 
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های  تر بودند که واژه های سارمان، آبی اما آسماِن واژه 

ای کرد و آذینی بر آسمان. کف  مان را ستاره میانِ 

ستش  ام گذاست و با انگشت ش دستش را به روی گونه 

گوشه لبم را به بازی گرفت. صدایش رنگ و شوری از  

خود گرفته بود وقتی با  عشق و گویی تمنا به 

 نی چشمانم، گفت: ترین لحن ممکن خیره در نی احساس 

گی آقا سارمان، یه حس خوبی مدام با دلم  _ وقتی می 

کنه! آقا سارمان کم نشنیدم اما از زبون تو  بازی می 

داره! اعتقادی به علقه قبل  ای  شنیدن یه مزه دیگه 

ازدواج ندارم اما از همون زمان که فکر یه دختر رو  

که حتی نه وجود خارجی داشت  انداختن تو سرم، با این 

شه و نه بدنیا اومده  و نه مشخص بود حتما دختر می 

بود، دلبسته شدم! دلبسته یه دختر تو خیالم! وابسته یه  

کردم!  ورش می دختر که مدام تو ذهنم برای خودم تص 



خب! حاال تو فکرش رو بکن بعد این همه سال، اون  

دختر واقعیت داره و جلو روت نشسته و مدام هم ازت  

فراری! مثل همون باری که تو مرتع دیدمت، بازم بهت  

گم آهوِی گریزپایی! این آهوی گریزپا اما حاال دیگه  می 

 رسما، شرعا و عرفا مال خودم شده! 

اش  رود و گره ام می مت روسری آرام به س دستش آرام 

خواهند  های چشمانم می کند. مردمک را کمی ُشل می 

گریزان شوند اما مگر مغناطیِس قوِی دو گوِی  

گذارد؟ جوری من را مغلوب  رنگِ سارمان می شب 

آورم و همین  خودش کرده است که کلمی برزبان نمی 

دهد! خودش را  به سارمان دل و جرئت بیشتری می 

تر و عرصه  کشد و حصار دستش تنگ جلوتر می 

توان  آورد. دیگر نمی گریزی را برایم به تنگنا در می راه 

ها را بسته  از مرِز پرقدرِت کشوِر قامتش بُگریزم! راه 

و حال من را جزئی از فتوحاِت خودش کرده. روسری  

افتد و من هیپنوتیزِم رفتار  هایم می به آرامی روی شانه 

 ام. شده و حرکاِت آراِم سارمان  

نظیر را  ام، ازدحامی بی احساسات به غلَیان افتاده 

اند و من در هیاهوی وجوِد خودم، بسان  تشکیل داده 

ام! سارمان هر لحظه بیشتر پیش  ای شده گمگشته 

ی موهایم را نیز با آرامش از روی  رود و گیره می 



چو  دارد. خرمن مشکی رنگ موهایم، هم موهایم بر می 

گان سرکش و پرخروش، تا به  فوجی عظیم از پرند 

رسند و انگشتاِن دسِت سارمانی که،  سرزمیِن کمرم می 

 کند. رج تارهای موهایم را لمس می به رج 

قدر  _ یادمه وقتی برای اولین بار موهات رو دیدم، ان 

دستام رو مشت کردم که هوِس لمس کردِن موهات به  

سرشون نزنه و هوایی نشن! اما شدن و من اون روز  

 با خودم کلنجار رفتم! کلی  

هایش  ای از موهایم را به لب زند و طره لبخندی می 

 زند. ها می ای روی آن رساند و بوسه می 

_ موهات رو همون روزی که دستمال گردنت رو باد به  

زمین انداخت و تو یه کم جلوتر، وقتی که فکر کردی از  

دستم فرار کردی و من رو گم کردی و شروع کردی به  

هات، دیدم! اما مدام هم دور و اطراف رو دید  بافتن مو 

 ای موهات رو ببینه! زدم که مبادا کِس دیگه می 

کند و انگشتش هماننِد قلم مویی دور  موهایم را رها می 

 کند. تا دور صورتم را رصد می 

 _ ماشگانا! هلکتم به واله دختر! هلکتم!  

بندم و حضور صورتش را مقابل  گوید و چشم می می 

 کنم و... احساس می صورتم  



های نمناکش که برای بار دوم روی پوست  و لب 

بوسد.  بار گوشه لبم را می نشینند، اما این صورتم می 

نرم، لطیف، آرام و همراه با کشیده شدِن زبرِی  

 ریشش به روی صورتم... ته 
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ن و  ست از جنس خواست میان عقل و احساسم سدی 

هایش را جدا کرده اما صورتش  نخواستن! سارمان لب 

توانم حال  را به روی صورتم نگاه داشته. نمی 

اش را ببینم.  توانم پریشان حالی اش را ببینم. نمی خرابی 

ترین عاشق و من در این جدل خواستن  او شده عاشق 

ام، درون  و نخواستن، رقِص ترنِم اشک را درون سینه 

ام. خنکای عطرش، عقل و هوشم را  ته راه انداخ قلبم به 

ی عطری  گیرد و گویی تمام تنش، شیشه به بازی می 

ام را دارد.  شده که قصد غزل بازی با دِل بیچاره 

آرام خودش را از من جدا ساخت. گویی از جوش و  آرام 

ایم. از  خروش، حال به آبگیری از جنِس آرامش رسیده 

ی به  آن تب و تاب و سوختن و خواستن، به کوه 



استوارِی آرامش و به دریایی بیکران از جنس آسودگی  

ها و این نزدیکی و  رسیدیم. گویی هر دو به این حرف 

 بوسه احتیاج داشتیم! 

چنان  سارمان کامل خودش را کنار کشید اما دستش هم 

هایم حلقه باقی ماند. دستی به موهای پرپشت  دور شانه 

 گفت: اش کشید و بار دیگر خیره به صورتم  مشکی 

شه دیگه جلوی من روسری سرت نکن. بذار  _ اگه می 

 شم. با همین موهای باز ببینمت، آروم می 

هایم را درهم گره زدم و با سری زیر گرفته  انگشت 

ای گفتم. سارمان بار دیگر از داخل پیاله  شده، باشه 

بار بدون  هایم گرفت. این بادامی برداشت و مقابل لب 

 م.  معطلی به داخل دهانم کشید 

ها  کمی بعد هر دو باهم از داخل پیاله از مغزهای بادام 

 خوردیم و غرق در تماشای فیلم شده بودیم.  می 

 زمان نهار که رسید، رو به سارمان گفتم: 

 _ نهار چی درست کنم؟ 

سارمان نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و بعد با  

 لحنی توام با خنده گفت: 

ه غذای پروپیمون  _ االن که دیگه فکر نکنم بشه ی 

تونی ماکارونی یا همچین چیزی، تو  آماده کرد. ولی می 

 ها آماده کنی؟ همین مایه 



درست کردنش برایم همانند آماده کردن رشته پلویی  

آمد. با این تفاوت که ما خودمان رشته آماده  می 

های ریز گوشتی طبخ  کردیم و در کنارش کوفته می 

بار  د چندماه یک کردیم. خیلی به ندرت و یا شای می 

کردیم. اما برایم سخت نبود.  ماکارونی را استفاده می 

 سری تکان دادم و از جایم بلند شدم. 

 کنم. _ بلدم درست می 

 ابروهایش را تابی داد و با لذتی وافر گفت: 

 _ ایوال! منتظرم! 
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شتم و شروع به انجام  در آشپزخانه مواد الزم را بردا 

که همه چیز موجود بود، خیالم آسوده  کارم کردم. این 

طرف و  بود اما اگر در ایل بودم، مدام باید به این 

دادیم تا بتوانیم  رفتیم و دست به دست می طرف می آن 

کارها را زودتر به اتمام برسانیم، تا به انجام امور  



همه چیز    دیگر هم برسیم. اما حال با وجود مهیا بودن 

توانستم به  تری می تر در زمان کوتاه در اطرافم، راحت 

دانم چه میزان زمان برد تا  کارهایم رسیدگی کنم. نمی 

که سارمان صبوری کرد تا من با  آماده شود، اما این 

خیالی آسوده و با آرامش کارهایم را انجام دهم، برایم  

 بخش آمد.  لذت 

ترشی و ماستی    های نهار را روی میز چیدم و از ظرف 

های کوچکی ریخته و  که درون یخچال بود، داخل پیاله 

روی میز قرار دادم. ماکارونی را هم داخل دیسی ریختم  

اش را هم  زمینی دیگِ سیب و روی میز قرارش دادم. ته 

خوبی برشته و سرخ شده بود، روی ماکارونی  که به 

قرارشان داده بودم. لبخندی زدم و سرم را چرخاندم تا  

سارمان را صدا زنم تا از ماحصل و دسترنج زحمتم  

 بخورد. 

 _ آقا سارمان نهار آمادست! 

که اولین  دانم چرا اما ذوق زیادی داشتم از این نمی 

غذاِی حضورم در این خانه را پخته بودم! دلم  

خواست تا سارمان زودتر از آن بخورد و من بدانم  می 

اما مستقیما  ام؟ سارمان آمد،  برای این اولین چه کرده 

به سمت ظرفشویی رفت و بعد از شستن دستانش، کنار  

 میز حضور یافت. 



_ نه واقعا مطمئن شدم اون همه صبر ارزشش رو  

 قمر! داشته! چه کردی قرص 

لبانم از لبخند، ِکش آمده بودند و چشمانم تردیدی  

 درخشیدند! همانند تللوء نورماه در برکه!  نداشتم می 

یم که خودشان را آزادانه به روی  دستم را به چندتارمو 

ام رها کرده بودند، رساندم و به پشت گوشم  پیشانی 

 رساندم.  

با درخواست سارمان کنار آمدم و حال بدون روسری  

دادم! منی که مدام شال و یاشماغ  در مقابلش جوالن می 

بستم و حتی در این دو  به روی سرم و دور دهانم می 

ام را سخت و محکم  ری روز هم در مقابل سارمان، روس 

روسری مقابلش بودم و گویی  کردم، حال بی سر می 

 چیزی کم داشتم! 

طور در مقابل  توانستم باور کنم که مِن ماشگانا این نمی 

 آمد! ام! بقدری که برایم سخت می سارمان ایستاده 

 که روی صندلی بنشیند، رو به من گفت: قبل از این 

 _ بشین خانمی. 
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سری تکان دادم و روی صندلی نشستم و سارمان هم  

نشست. منتظر بودم تا در بشقابش غذا بکشد اما در  

کمال تعجبم، بشقابش را کناری گذاشت و صندلی  

تر کرد. طوری که فقط پای  خودش را به من نزدیک 

مان فاصله انداخت. بشقاب من را  خودش به میان 

ها کمی کنار بشقاب گذاشت و از  دیگ و از ته   برداشت 

مان  ماکارونی هم داخل بشقاب کشید و مقابل هردوی 

دیگ را  قرار داد. چنگالش را بدست گرفت و کمی از ته 

به آن زد و مقابل  دهانم گرفت و با نگاهی که تعبیِر  

 ام شد و گفت: شان سخت نبود، خیره خواندِن معنای 

تنها بودیم، مخصوصا تو  _ از این به بعد هر وقت  

خوریم. حاال هم  خونه خودمون، تو یه ظرف غذا می 

 بفرما خانم. 

دیگ  که نگاه از نگاهش بگیرم، کمی از ته آن بی 

اش را سارمان در یک  زمینی را گاز زدم و مابقی سیب 

حرکت، به داخل دهانش کشید. با چشمانی متعجب  

کردم و این سوال مدام در ذهنم چرخ  نگاهش می 

 خورد، بدش نیامد؟ ی م 



گویی با یک نگاه به من، سوالم را از ذهنم خواند که  

 بلفاصله جواب داد. 

 قمر! زنمی! جور نگام نکن قرص _ اون 

گفتم؟  در مقابل حرفش، حرفی نداشتم که بگویم! چه می 

ای بود که در صفحه شطرنج  گونه هایش به حرف 

کرد و  مان با یک حرکت، کیش و ماتم می های صحبت 

 ام به او!  ماندم و وجوِد مغلوب شده من می 

های مداوم سارمان به انتها رساندیم  نهار را با تعریف 

و مانند دیروز و دیشب، سارمان در جمع کردن بساط  

نهار کمکم کرد و من هم چندظرف کثیف شده را  

 سرعت شستم.  به 

چایی را هم سارمان داخل دو استکان ریخت و به  

 نی گذاشت و به پذیرایی برد.  همراه قندان داخل سی 

دارم را با حوله خشک کردم و من هم کنار  هاِی نم دست 

گیر شدم. شاید به چند دقیقه نکشید که  سارمان جای 

که به برنامه خانوادگِی  حالی سارمان با لحنی جدی، در 

 در حال پخش از تلویزیون خیره شده بود، گفت: 

بگم! در  _ ماشگانا یه سری حرفا هست که باید بهت  

 مورد فردا و کنجکاوی کردنت! 

های من و آبجی ریحان شده،اما  دانستم متوجه حرف می 

زمان آمدنش به آشپزخانه را متوجه نشدم! بقدری که  



نامحسوس حواسش به همه چیز بود! سکوت کردم تا  

 هایش را بشنوم. مابقی حرف 

چی رو متوجه  گم بوقتش خودت همه _ وقتی بهت می 

رم! کنجکاوی کردنت خوب نیست  شی، دلیل دا می 

دم، اما  دونم عجله داری و بهت حق می ماشگانا! می 

چی رو اصولی خودش پیش بره! با پرسیدن  بذار همه 

ی اون  کنی! همه از این و اون فقط خودت رو خسته می 

ده!  چیزی که باید بدونی رو یک نفر بهت توضیح می 

تی ما  تمام و کمال! اگر هر جا ابهام داشت، سوال داش 

شیم. این یه مورد! مورد دوم! من  گو می هم بهت پاسخ 

ام. پس خودت هوای  صبح زود تا شب دیروقت تو اداره 

خودت رو داشته باش. ممکِن حرف زیاد بشنوی و  

 ممکِن نشنوی! 
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که  هایش گوش سپرده بودم. با این با دقت به حرف 

ها را هم از مادرش شنیده بودم، با  د همین حرف مانن 

خواستند تا من را  شان خواسته و می که هر دویِ این 

آماده کنند برای هر اتفاقی که ممکن بود و است رخ  

ای بی امان هم آشیانش را بر سر باِم  شوره دهد، اما دل 

دلم گسترانیده بود. شاید خیلی کم در ظاهر از  

ادم اما وجودم سراسر پرآشوب  د ام نشان می نگرانی دل 

شدم و گاهی ناآرام. گاهی  بود و من گاهی آرام می 

زدم و گاهی  بال می ای اسیر شده بال همچو پرنده 

ماندم!  ای از قفسم ساکت و مسکوت باقی می گوشه 

چو دریایی طوفانی  شدم و هم گاهی هم سرکش می 

ی ماجرا سردربیاورم! اما  کردم تا از همه طغیان می 

قول سارمان  ها چاره ساز نبودند و من به کدام این هیچ 

 کردم! باید صبر پیشه می 

 _ حواست به حرفام هست ماشگانا؟ 

گویی که از خوابی عمیق پریده باشم، تکانی در جایم  

خوردم و هومی گفتم. با چشمانی سوالی به سارمان  

چپی نگاهم کرد که فورا با حالتی  خیره شدم. کمی چپ 

 دستپاچه گفتم: 

 بله... بله... فهمیدم. خیالت راحت.   _ 

 _ مطمئنی؟ 



خورد تا بگوید با وجود اخطارهای  چرخ می   زبانم مدام 

شود  ات مگر می تو و مادر مهربان و دوست داشتنی 

 مطمئن نباشم؟ 

زد  اما چراغ قرمِز احتیاط هم مدام در ذهنم چشمک می 

که او را  های مادر سارمان، برای این تا مبادا از حرف 

ل به این باور برسانم که به خوبی موضوع را درک  کام 

ام،  های مادرش هم کامل اشباع شده ام و با حرف کرده 

 حرفی به میان بیاورم! 

هرگونه تعلل را کناری گذاشتم و قرص و محکم  

ای از من نداشته باشد، هر  جوابش را دادم تا نگرانی 

چند که هرقدر هم من از خودم با اطمینان سخنی  

های ذهنِی خودش را  م، او بازهم مشغولیت گفت می 

 داشت! 

 کنم. _ بله مطمئنم خیالت راحت، صبوری می 

 طور باشه! _ خداروشکر! امیدوارم همین 

بعد از گفتن حرفش، استکانش را از داخل سینی  

برداشت و استکان من را هم بدستم داد و هر دو  

 مان شدیم. مشغول نوشیدن چاییِ 
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زمان بقدری با سرعت در حال گذر بود که صبح و ظهر  

را به شب رساندیم و بعد از خوردن شام  کمی صحبت  

مان مانند این دو شب گذشته  هر دو به محل خواب 

بار گویی  رفتیم و سر برروی بالشت گذاشتیم. اما این 

گرفتند  را می گیر شده بودند! بهانه کسی  تمام بدنم بهانه 

 اش، ِسحرشان کرده بود!  که با دستان جادویی 

با یادآورِی حرکت ظهِر سارمان، گوشه لبم گویی نبض  

گرفته بود! با هر مشقتی که بود، خودم را به آغوش  

خبری سفر  کشیدم تا بلکه کمی در دنیای خواب، به بی 

کنم و ذهِن مشوشم را آرام نگه دارم. تا فردا صبح زود  

بلند شوم و طبق گفته سارمان، مسافِت    از خواب 

طوالنِی تا روستا را بسرعت طی کنیم و خودش مجدد  

 به شهر و محل کارش برگردد. 

 ................. 

 
کردم از خواب  چه که فکرش را می صبح زودتر از آن 

برخاستم و برای خودم چنددست لباسی آماده کردم. با  



هایی که  باس که مادر سارمان گفته بود برایم ل این 

خریده بودند موجود است، اما باز هم جانب احتیاط را  

ای کوچک به همراه  رعایت کردم و داخل کیف دستی 

چادر عروسم قرار دادم. تمام کارهایم را آرام و  

ترین  دادم تا مبادا با کوچک سروصدا انجام می بی 

صدایی سارمان را از خواب بیدار کنم! کارهایم را  

ای مبهم خودش را به ُرخِ جانم  تنگی کردم اما دل می 

کشید! دلتنگی برای دوری از این خانه! از این  می 

ام!  ست پا به درونش گذاشته ای که چندروزی خانه 

سر  دلتنگ این خانه و سارمان و لحظاتی که باهم پشت 

 مان! گذاشتیم! شاید هم دلتنگ تنهاییِ 

را  رفتیم و دستور ارباب آغازال  باید به خانه باغ می 

 دادیم!  انجام می 

هاِی در تنم را هم با مانتو  کارم که به انتها رسید، لباس 

ام،  و شلواری تعویض کردم و بعد از سر کردن روسری 

چادرم را هم به سرم انداختم. در اتاق را به آرامی باز  

 را!   هایش خواب کردم که نه سارمان را دیدم و نه رخت 

 ... زدم که با نگاهم اطرافم را دید می 

 جام خانمی! _ من این 

هایم را در کاسه چشمانم چرخاندم و سارمانی  مردمک 

را دیدم که تکیه به دیوار اتاق خواب داده و با کمی  



فاصله از در اتاق ایستاده و هر دو دستش را به آغوش  

دانم چطور متوجهش نشدم؟ شاید برای  کشیده! نمی 

ر خانه  ت که در قسمتی ایستاده بود که فضای تاریک این 

 تاریک فرو رفته بود. بود و خانه هم در فضایی نیمه 

 _ بیداری؟ 

 قدمی به سمتم برداشت. 

زنم! معلومه خب  _ نه تو خواب دارم باهات حرف می 

 قمر! بیدارم قرص 
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قامتم را صاف کردم و دو طرف چادر را در دستانم  

سارمانی نگاه دوختم که قدم به قدم نزدیکم    گرفتم و به 

 شد. می 

 _ نتونستی بخوابی؟ 



مقابلم ایستاد و دستش را به روی چهارچوب در  

گذاشت. سرم را کمی باال گرفتم تا بتوانم خوب  

 ، و جوابش را دادم. اش را رصد کنم چهره 

_ چرا خوابیدم اما نه زیاد، یه چند دست لباس برداشتم  

 م بشه. گفتم شاید احتیاج 

دست آزادش را به پشت گردنش رساند، گویی عادتش  

شد، دستش را  بود که هر بار که کلفه و یا عصبانی می 

رساند و شروع به مالش دادنش  به پشت گردنش می 

 کرد. نگاهش را از نگاهم دزدید و گفت: می 

خواد فعل بریم  نمی   که مجبوریم اما هیچ دلم _ با این 

بینمت  که شب می کردم! با این   جا! به بودنت عادت اون 

اما کنار خودم... تنها تو این خونه... دوتایی باهم، حالم  

 بهتِر! 

هایش قلبم  طاقت نیاوردم و سرم را پایین گرفتم! حرف 

که برایش سخت بود اما  کرد! با این شرحه می را شرحه 

ها عشق و  هایی که از آن هایش را، حرف پروا حرف بی 

 آورد. بر زبان می   کرد را علقه چکه می 

واری کشید و نفسش را با صدا آزاد ساخت.  هوف کلفه 

 اش را شنیدم. کمی بعد صداِی درمانده 

 _ ماشگانا من رو ببین! 



نگاهش کردم. این لحظات در کنار سخت بودنش اما  

مان خط  ای عجیب به میانِ تنگی شیرین است! ولی دل 

ی این  ایم اما گوی بسته ای را ترسیم کرده! دل مرزی 

کندن بعد از این روزها، کار ما نیست! گرچه این  دل 

تنگی فقط به اندازه چندین ساعت باشد! ای کاش  دل 

دانست جا مانده دلم در ُگسِل چشمانش! جا مانده دلم  می 

 اش در ُکنجِ لبم! ی کاشته به همان بوسه 

شان، شده دیوانی از  مان گویی ماحصلِ هاِی بینِ نگاه 

 غزل! 

ام رساند و آن را در برگرفت و  زیر چانه   دستش را به 

 گفت: 

 قمر؟ شه قرص _ توام دلت برام تنگ می 

زنم!  هایم را برهم می توانم حرفی بزنم اما پلک نمی 

دانم! فقط در  شود؟ نمی دانم در یک لحظه چه می نمی 

شود و من در آغوِش پرعطِش  یک آن، دستم کشیده می 

رگرفته و  روم! طوری من را در ب سارمان فرو می 

دستانش را به دورم حصاری کشیده که حتی نفس  

ای  کنم! تمام تنم برای لحظه کشیدن را فراموش می 

کند! اما این درِد شیرین و  زند! تقل می نبض می 

کنم! این دردی را که سارمان  چسب را تحمل می دل 

داند که  مان را یکی کند! خدا می خواهد روحِ گویی می 



آن سارمانی را که با سایمان و  هربار این سارمان و  

ارسلن، پدرم، که  ارباب آغازال برای صحبت با ارباب 

کنم، چیزی  چادرها آمده بودند را مقایسه می به سیاه 

شود! سارمان  جزء حیرانی، نصیِب حاِل منقلبم نمی 

باابهت و شکوه و جللی که حتی استقامِت کوه هم در  

و لحِن    آمد! حال این سارمان مقابلش ناچیز می 

 کند! مشتاقش که در گوشم زمزمه می 
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دونم تا کی  _ ماشگانا من بهت فرصت دادم اما نمی 

دارم؟! خودت بفکر باش!  تونم این فرصت رو نگه می 

خوام نه فقط  اما بدون که من فقط وجود تو رو می 

 جسمت رو! باشه؟ 

ی ستبرش پنهان شده و عطر تنش،  صورتم در سینه 

دانم که  گزم و می هایم. در همان حالت لب می مهماِن ریه 



دانم که چه  رسد، می اول و آخر این فاصله به هیچ می 

شود اما کاش  بخواهم و چه نخواهم، این دوری تمام می 

توانستم کمی به اوضاع مشوش درونم  قبلش می 

ه آرزوهایم  توانستم کمی ب سروسامانی دهم! کاش می 

 رنگ و آوازی از حقیقت بدهم! 

 _ باشه! 

گویم اما نه مطمئن! نه با دلی قرص و  ای می باشه 

گویم! سارمان را  محکم! با ناچاری و از سر تکلیف می 

خواهم و به او علقه دارم اما پاِی دلم براِی یکی  می 

توانم به این  لنگد! هنوز هم خودم را نمی مان می شدنِ 

توانم تمام و کمال برای سارمان  ه می باور برسانم ک 

 باشم!  

زند و  کند و حرفی نمی اما سارمان که سکوت می 

رسم که متوجه  کند، من هم به این باور می حرکتی نمی 

ام! حرفی که فقط حرف  شده حرفم را از سر جبر گفته 

اش سخت و با  بوده و بر سِر زبانم آمده بود! سینه 

نفس عمیقی کشیده! درک  شود!  فاصله، باال و پایین می 

حاالتش چندان سخت نیست. اما حق خودم از زندگی  

دانم که کمی من هم طعم و معنای زندگی را بچشم و  می 

ام مسیری روتین را طی  خواهم فقط زندگی بفهمم! نمی 

 کند!  



کند! چندقدمی به  کمی بعد من را از خودش جدا می 

اعماِق    دارد، اما نگاِه عمیق و ژرفش را به می عقب بر 

دهد! خواندِن معناِی کلِم نگاهش سخت  نگاهم می 

 نیست! 

زند اما بدون لرزش! محکم است!  نگاهش دو دو می 

خواهد عجِز حرِف نگاهش را در استقامت  گویی می 

چرخد  گیرد و می ها بپوشاند! و... و سرآخر نگاه می آن 

 ایستد. و پشت به من می 

 شه! ر می _ خانمی کیفت رو بردار و بیا! داره دی 

دهم و دستی به چادرم  دم و بازدم عمیقی انجام می 

کشم. هنوز هم عطِر تِن سارمان در مشامم پر است  می 

خواهد با هر دم، نفس بگیرم و بازدمش را  و دلم می 

 پس ندهم!  

دارم. نگاهی  می گردم و کیفم را بر به داخل اتاق بر می 

و سپس از  جا  اندازم و با دلتنگی از آن به داخل اتاق می 

زنم و دِر  هایم را به پا می شوم. کفش خانه خارج می 

زند و بعد از  بندم. سارمان قفل می هاِل خانه را می 

بندد. هر دو  خارج کردن ماشین از حیاط، در را هم می 

شویم و سارمان ماشین را به راه انداخت.  سوار می 

هوای صبحگاهی سرد بود و تا روشن شدن هوا تقریبا  

 دی مانده بود.  زمان زیا 



کرد و هر دو در  سارمان مسیر را با سرعت طی می 

سکوت به جاده خیره شده بودیم. مانده بودم سارمان  

خواست هرشب طی  این مسافت طوالنی را چگونه می 

 کند؟ 

تقریبا به گمانم یک ساعت الی دو ساعت راه بود.  

اش سرسبز  رفته مسیر و منظره هرچند که رفته 

 زدودند! ها می و کسالت را از تن شدند و خستگی  می 

شدند اما  های راه مدام چشمانم گرم خواب می در میانه 

با هر سختی و مشقتی که بود، چشمانم را باز نگاه  

هایم هم نخوابیدِن  داشتم! دلیل مداوم بسته شدن پلک می 

ای که احساس  دیشب و این چند وقت بود. به گونه 

ارند، سه  کردم اگر من را به حال خودم بگذ می 

 توانم بخوابم!  روِز کامل می شبانه 

زمانی که رسیدیم، سارمان ماشین را مقابل درب بزرگ  

های چندشِب گذشته  باغ متوقف کرد. تمام صحنه خانه 

ای،  اذن و اجازه برایم تداعی شدند و من ابروهایم بی 

آمدگویِی ارباب آغازال گرفته تا  درهم شدند. از خوش 

همه در گوشم اکو شدند و من  لقا  های عمه مه حرف 

ای جز اطاعت نداشتم  جا! اما چاره نادم از آمدنم به این 

وقتی که ارباب آغازال بدین گونه خواسته و امر کرده  

 بود! 



 _ خب رسیدیم! اینم خونه باغ! 
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  در سکوت کمی به یکدیگر نگاه کردیم اما در نهایت 

سارمان از ماشین پیاده شد و در باغ را با کلیدی که در  

دست داشت، کامل باز کرد. به داخل ماشین برگشت و  

آرام به داخل حیاط برد. چشمانم حیاطی  ماشین را آرام 

قدر خرسند بودم از  کاوید که در شب عروسی چه را می 

کردیم  دست سارمان، هر دو باهم طی می در که دست این 

های سربه  را که در دو طرفش درخت   مسیر حیاطی 

هایی رنگارنگ بود! حتی  های گل فلک کشیده و بوته 

 اذیت شدِن پاهایم هم برایم مهم نبود!  

شدیم، استرس من هم  هرچه بیشتر به خانه نزدیک می 

بیشتر! با فاصله کمی سایمان و مادر و خواهران  

  مان های ایوان برای استقبال سارمان را دیدم که از پله 

آمدند. اما آبجی ریحان ظرف اسپند هم در  پایین می 



کرد که دود بیشتری  دستش بود و مدام آن را فوت می 

 شد.  به اطراف پخش می 

حال شدم  که صبح زود بود، خوش شان با این از استقبال 

لقا  که نکند باز هم عمه مه اما هراس داشتم از این 

 مان را تلخ کند!  اوقات 

 قف کرد و رو به من گفت: سارمان ماشین را متو 

خواد احساس غریبی کنی، همه آدمای این خونه  _ نمی 

رو مثل خانوادت بدون. هر چیزی خواستی به مامان یا  

دونم که حواست به  کنن. می ریحان بگو. اونا کمکت می 

 خودت هست. حاال هم پیاده شو خانمی. 

بندی زدم و حین تشکر چشمانم را بازوبسته  لبخند نیم 

اش هم بودم!  هاِی در لفافه هر چند متوجه حرف کردم.  

لقایی  های عمه مه منظور از مراقب بودِن خودم، حرف 

بود که ممکن بود به من مجدد بگوید و من باید  

 کردم! چو مادرش رفتار می خانومانه هم 

_ مرسی آقا سارمان، مطمئنم که با وجود خانواده  

شب    کنم. فقط مهربونت منم زیاد احساس غریبی نمی 

 آی؟ دیر می 

در ماشین را باز کرد و در حین پیاده شدن جوابم را هم  

 داد. 

 آم. _ به احتمال زیاد دیر می 



سری تکان دادم و من هم از ماشین پیاده شدم. چند  

 ها برداشتم و سلمی گفتم. قدمی را به سمت آن 

 داداش خوش امدی! زن   _ سلم 

  _ سلم به روی ماهت عروس قشنگم... خیلی خوش 

 امدی، صفا آوردی دختر نازم. 

جواب سایمان را دادم و بعد از آن هم در آغوش مادر  

سارمان و خواهرهای سارمان فرو رفتم. بعد از  

 ها جدا شدم.  ها، از آن پرسی روبوسی و سلم و احوال 

ام را  سارمان هم از صندلی عقب ماشین کیف دستی 

از    آورد و بدستم داد و رو به مادر و خواهرانش بعد 

 سلم و احوالپرسی با جدیت و لحنی قاطع گفت: 

آم، خودتون حواستون به ماشگانا  _ من شب دیر می 

 باشه! 
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ای ریز که بیشتر  آبجی حنانه بود که با چشم غره 

 محض شوخی و خنده بود، رو به سارمان گفت: 

هللا گذاشتی زنت،  بسم   _ خدا شانس بده! همین اول 

سرت سوار بشه؟ ما ترکا رسم نداریم مرد جلو زنش به  

 ها! حواست هست آقا داداش؟ طور بگه خانوادش این 

قدری زیبا و جذاب بود که  سارمان لبخندی زد که به 

 تر شد و گفت: محو آن شدم. به آبجی حنانه کمی نزدیک 

_ واسه من از رسم و رسوم حرف نزن آبجی کوچیکه!  

که  دونی که؟ مگه این جور چیزا حالیم نیست! می من این 

بعضی چیزا باب مزاجم باشه! نکنه حسودی کردی یا  

خوای خواهرشوهر بازی در بیاری؟ اگه دلت از  می 

خانواده شوهرت پره، که اون فرق داره! یه اشاره کن  

 خیلی چیزا حالی شوهرت کنم. هوم؟ 

لگون و  همگی خندیدیم که آبجی حنانه با صورتی گ 

 لحنی خندان، با شرم و حیا گفت: 

چاره حسن آقا همچین کاری  _ وا آقا داداش کی بی 

 کرده؟ محض مزاح گفتم! 

 سارمان هم بسرعت جوابش را داد. 

_ خب محض مزاح گفتی، محض مزاح هم جواب  

شنفتی! من دیگه برم. به اندازه کافی دیرم شده، مامان  

 به پدر سلم برسونید. خداحافظ. 



ای ایستاد و رو به من با لحنی  اما برای لحظه   چرخید 

 آرام گفت: 

 بینمت! قمر! شب می _ مراقب خودت باش قرص 

چشمی گفتم و سارمان بعد از سوار شدنش در ماشین،  

مان دور و دورتر شد و در نهایت با  از مقابل دیدگانِ 

ای با  بسته شدن در، راهی کارش شد. من ماندم و خانه 

گ که گویی حال برایم این خانه باغِ  باغی بی اندازه بزر 

 آمد! پر از راز و رمز، برایم مخوف و ترسناک می 

دن!  _ بیاید بریم باال، ارباب االن سفارش صبحونه می 

 ماشگانا بیا دخترم. 

. از هر  قدم با مادر سارمان شدم ای گفتم و هم با اجازه 

رفتیم، گویی قلب من هم در  ی ایوان که باال می پله 

دادم تا  کوبید! مدام بزاق دهانم را قورت می ی دهانم م 

بلکه آتِش برپاشده درونم را کمی التیام ببخشد، اما  

 شد؟ مگر می 

به ایوان که رسیدیم، ناخوداگاه نگاهم به قسمتی کشیده  

شد که در شب عروسی، صندلی و میز قرار داده بودند  

ها نشسته بودیم.  جا و روی صندلی و من سارمان در آن 

لقا آن را به بدترین جایگاه  مکانی که عمه مه همان  

ای  ممکن برایم تبدیل کرد! جایگاهی که مقابل در چوبی 

شد و دو طرف در با  قرار گرفته بود که از میانه باز می 



هایی رنگی با اشکال مختلف، مزین شده بود.  شیشه 

مادر سارمان که نگاهم را به آن سمت دید، دستم را که  

 شده بود، گرفت.  روی بند کیف مشت  

 قدر یخ کردی مادر؟ سردته یا...؟ _ چرا ان 

از گفتن مابقی حرفش سر باز زد. مطمئن بودم که  

 متوجه شده چرا حالم ملتهب شده!  

 شب افتادم. _ چیز مهمی نیست مامان، یاد اون 

نفس عمیقی کشید و پشت بندش، آهی کشید. هیچ دلم  

ش نگاه  اش را ببینم! به صورت خواست ناراحتی نمی 

 دوختم و لبخندی زدم. 
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 جا بمونیم؟ خوایم بریم داخل؟ یا قراِر همین _ مامان نمی 



گذارد و با رویی که  کف دستش را به میان دو کتفم می 

هم شرمندگی را بیداد می کند و هم خوشحالی را، مرا  

 کند. به جلو هدایت می 

 چرا عزیز دلم، بیا بریم تو. ارباب منتظرته! _ چرا!  

ای  هایم را درآوردم و برای اولین بار قدم در خانه کفش 

را بدانم! رازی  ام گذاشتم که قرار بود راز بزرگ زندگی 

که سر به ُمهِر سکوت گذاشته بود! مابقی نیز پشت  

سرما آمدند و من پاهایم را فقط همراه مادر سارمان  

مان با سارمان، به  را در همان خانه کرده بودم و دلم  

جای گذاشته بودم! دلی که پرتردید بود و پای آمدنش  

 به این خانه باغ پر از شک!  

از راهروی طویل و عریضی که عبور کردیم، وارد هاِل  

متری  خانه شدیم که بزرگ بود و چندین فرش دوازده 

در آن پهن شده بود و یک دست مبلمان گران قیمت نیز  

شده بود، به همراه تعدادی مجسمه و گلدان و سر  چیده  

گوزنی که به صورت تابلویی روی دیوار آویخته شده  

ها  بود. فقط همین قسمتی از خانه برای خیره شدن چشم 

کافی بود! اما در حال نگاه کردن به وسایل خانه بودم  

که دربی که چوبی بود و در بین دو دیوار خانه قرار  

من قامت ارباب آغازال را که    گرفته بود، باز شد و 

 کرد، دیدم! اش، مو به تن را سیخ می جدی   چهره 



پته  آب دهانم را سخت فرو خوردم و با لحنی که به تته 

 افتاده بود، گفتم: 

 ... س... سلم. _ س 

نگاهی به سرتاپایم انداخت و دستی به دنباله سبیِل،  

یاد  ها به  مدل چخماقی و پرپشتش کشید، که با دیدن آن 

آداالن افتادم. آداالن هم به این سبک سبیل داشت ولی  

داشت و به  آرام قدم بر می تر! در حالی که آرام کم پشت 

 شد، گفت: تر می ما نزدیک 

 _ سلم عروس! خوش امدی! 

های خواهران سارمان هم قطع شده بود و  پچ حتی پچ 

به جزء سکوِت پرحرف، هیچ صداِی دیگری نبود!  

ن گرفتم و نگاهم را به فرش قرمز  سرم را کمی پایی 

 رنگی دادم که نقش و نگاری زیبا داشت! 

اما پاهای ارباب آغازال هم در محدوده دیدم بود که در  

ام ایستاد. اما روی صحبتش به گمانم با مادر  چند قدمی 

ش را  سارمان بود، چون برای اولین بار اسم کوچک 

 ال! هم با لحِن خاِص خوِد ارباب آغاز شنیدم! آن 

_ شیرین! عروس رو ببر اتاقش و چادر سفید سرش  

کن! عروس این خونه رو خوش ندارم بعد از  

 عروسیش با لباس تیره ببینم! 
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ام نقش بسته بودند  های ریز عرق بر روی پیشانی دانه 

ی ساک درون  لرزیدند. مدام دسته و پاهایم می 

فشردم و سعی  تر از بار قبل می م را محکم های مشت 

کردم بر ترس خودم غلبه کنم! اگرچه که ارباب  می 

آغازال بعد از عروسِی من و سارمان و حال هیچ  

ای در حقم نکرده بود، اما هراسی که از او داشتم  بدی 

اش بوده که واهمه داشتم بر  ی گذشته فقط برای آوازه 

را هم بگیرد! اما    سِر من هم نازل شود و گریبان من 

برایم هم جالب بود که ارباب آغازال از رنگ تیره بدش  

که با دیدن من، من به این نتیجه  آمد! حداقل این می 

رسیده بودم! صدای چشم گفتِن مادر سارمان را شنیدم.  

مادر سارمانی که اسمش هم، همانند خودش زیبا بود و  

او را  اش! شیرین! دوست داشتم حتی در ذهنم  برازنده 

 مامان شیرین صدا زنم! 



 _ بیا بریم دخترم. 

ای آرام به ارباب  دست مرا گرفت و من با گفتن، بااجازه 

آغازال، همراه مامان شیرین شدم. از در دیگری از  

هال خانه خارج شدیم و وارد راهروی دیگری شدیم.  

راهرویی که چهار در، در آن وجود داشت. انتهای  

خانه،  درهای تمام این راهرو دری بود که به سبک  

های کوچک و رنگی و با اشکال مختلف داشت.  شیشه 

 روم.  زدم اگر بازش کنم به داخل ایوان می که حدس می 

_ اون اتاق آخری برای شماست دخترم. اتاق بزرگ و  

دلگشایِی. خود ارباب این اتاق رو خیلی دوست داره!  

ست! حاال بریم خودت ببین متوجه  براش پر از خاطره 

 شی!  می 

منظور مامان شیرین را نتوانستم بخوبی متوجه شوم.  

چرا باید ارباب آغازال از اتاقی که برایش پر از خاطره  

بوده، به من و سارمان اختصاص دهد؟ دلیل این کارش  

چه بود؟ چرا مامان شیرین این حرف را با عجز و درد  

های ذهنِی خودم، کلفه شدم و  گفته بود؟ از واگویه 

نامحسوس به چپ و راست تکان دادم تا بلکه    سرم را 

باره ذهنم را مورد آماج و  شماری که به یک افکار بی 

رحمانه خود، قرار داده بودند، رها کنم. اما  حملت بی 

شد؟ بیشتر از قبل به دانستِن تمام رازهای این  مگر می 



خانه ُمصر شده بودم! به مقابل در اتاق که رسیدیم  

 باز کرد و کلیدی را به دستم داد. مامان شیرین در را  

_ بیا عزیزدلم اینم کلید اتاقتونه، دست خودت بمونه  

 این مدتی که اینجا هستی. 

 _ اما مامان شیرین احتیاجی نیست. 

 کرد، گفت: در حالی که به داخل اتاق، من را هدایت می 

گی مامان شیرین! نه دخترم این اتاق  _ چه قشنگ می   

تین شب خوابیدنی در  شخصی شماست. شاید خواس 

 اتاق رو قفل کنید. 

از شرم لبم را گزیدم و دیگر حرفی نزدم، اما اتاقی را  

العاده زیبا بود! ارباب  در مقابل دیدگانم دیدم که فوق 

 آغازال حق داشت از این اتاق خوشش بیاید! 
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ه تقریبا بزرگی داشت و  اتاقی که از سه طرف هم، پنجر 

حتی درختان سربه فلک کشیده و نمایی از کوه، حتی  



ی حریرِی اتاق نمایان بود.  از پشت پنجره و پرده 

نتوانستم لذتی که از فضای اتاق برده بودم را مخفی  

 نگاه دارم! 

 جا خیلی قشنگه مامان شیرین! _ این 

ام حلقه کرد و کمی من را به  دستش را به دور شانه 

 ش فشرد. خود 

های  جا خیلی قشنگه، از وسایل _ اره عزیِز مادر این 

 اتاق چی خوشت اومد؟ 

قدری محِوفضاِی بیرونِی اتاق شده بودم که به  به 

چنان که باید دقت نکرده بودم.  وسایل داخل اتاق، آن 

بعد از گفتن حرف مامان شیرین بود که من هم نگاهم  

مامِی وسایل  های اتاق دادم. رنگ ت را بیشتر به وسایل 

اتاق، رنگ طلیی داشتند و اتاق تماما برای یک زوج،  

ای که زیر پنجره قرار  چیده شده بود. حتی تخت دونفره 

ی حریر با وجود وزِش ملیم نسیم،  گرفته بود و پرده 

ها خودش  خورد و برای دلبری کردن از چشم تکان می 

 داد. های بازیگوش تکان تکان می را بساِن موج 

های  به رنگ بنفش بود و با مروارید دوزی روتختی  

زیبا که دور تا دور آن را مزین کرده و نمایی زیبا به  

 روتختی بخشیده بودند. 

 کیف در دستم را کنار پایم قرار دادم. 



 _ بله مامان، خیلی خوبه همه چی، دستتون درد نکنه. 

اش در شب خواستگاری،  ارباب آغازال طبق گفته 

اده کرده بود و برای اتاق یک  چیز را مهیا و آم همه 

زوج تازه عروسی کرده، از هیچ چیزی فروگذاری  

کنمی بر زیر  نکرده بود. مامان شیرین خواهش می 

لبش راند و در نهایت وقتی مرا خیره و سرگرم نگاه  

 کردن به اتاق دید، گفت: 

هات رو عوض کن  رم پیش دخترا، توام لباس _ من می 

اون کمد کشویی هست.    و بیا. چادر هم تو کشوی اول 

بقیه لباسات رو هم ریحان خودش تو بقیه کشوها  

چیده. اگر دوست نداشتی، خودت هرجور که خواستی  

بچین. فقط االن این کار رو نکن. لباساتو که عوض  

کردی بیا صبحانه بخوریم، بعد به کارهای دیگت برس،  

 ارباب دوست نداره کسی سر میز صبحانه نباشه! 

برایم بساِن خوِد یک فرِد دیکتاتور و  ارباب آغازال  

دانم چگونه مامان  آمد! نمی ای می مستبد و خودکامه 

کرد؟ یعنی واقعا او را دوست  شیرین او را تحمل می 

کرد یا از سر جبر  داشت که رفتارهای او را تحمل می 

دانم! اما هرچه که بود، مامان شیرین  بود، را نمی 

حداقلش این بود که    کرد! بخوبی و با سیاست رفتار می 

 گونه برداشت کرده بودم! من با دیدن رفتارهایش این 



کنم  هام رو عوض می _ چشم مامان شیرین، زود لباس 

 آم. و می 

لبخندی به روی لبانش نشاند و کف دستش را به روی  

دانم از اشک شوق  ام گذاشت. با دو چشمی که نمی گونه 

 زد، یا چه، گفت: دودو می 

جیرانیم، هر نخدیر که من دیرسن آنا،  _ آی منیم گوزل  

تر خیالیم  تر اورئیم سوونیر، البیر چوخ البیر چوخ 

راحاتدی و ارخینینن نفس چکیرم... االه سنی  

ساخلسین، بیر سنن ننونن، چوخ بدهکاروخ، نخدیر  

 دیسن! 

گی  قدر که به من می ای دختر خوشکل من، هر چه   》

حال  خوش   مامان، منم انگاری روح و روانم زیادتر 

تر و با خیال راحت نفس  شه، انگار خیالم راحت می 

کشم. خدا تو رو حفظ کنه.ما به تو و مادرت خیلی  می 

 《قدر که بگی! بدهکاریم، هر چه 
با دو چشم متعجب و دهانی نیمه باز به مامان شیرین  

هایی که زده بود برایم غیرقابل  نگریستم. باور حرف می 

هایی  چنین حرف به من این   آمد! برای چه باید باور می 

گفت؟ نه تنها سردرگم شده بودم بلکه از این  را می 

کم به وحشت درآمده  اش هم کم خانه و باغ و اهالی 

 بودم!  



ام، مامان شیرین از اتاق  اما در مقابل وحشتم و حیرانی 

خارج شد و در را بست. با ناباوری یک دور به دور  

یرین نگاه کردم.  خودم چرخیدم و به راه رفته مامان ش 

دستم را به روی دهاِن نیمه بازم گذاشتم. مدام سواِل،  

چرا باید به من و مادرم بدهکار باشند، در ذهنم رژه  

 رفت.  می 

خودم را به تخت رساندم و رویش نشستم. سرم را به  

میان دستانم گرفتم و با درد چشمانم را بستم. چرا که  

دور سازم، باز  خواستم ذهنم را از ماجراها  هربار می 

 گشت!  هم با شنیدن حرفی، دنیایم وارونه می 

دانستم که ماندنم و نشستنم در اتاق،  اما این را هم می 

 بی فایده خواهد بود!  

هایم و بر سر  از جایم بلند شدم و بعد از تعویض لباس 

کشیدن چادر عروسم از اتاق بیرون زدم و در را بستم.  

هایم را به آن سمت  دم شنیدم ق با وجود صداهایی که می 

 برداشتم.  

 دادند! که چشمانم هم به اطراف مانور می در حالی 
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از راهرو عبور کردم و از همان دری که وارد شده  

بودم، خارج شدم. در هاِل خانه خبری از کسی نبود و  

یگر را  ها به یکد من فقط صدای آرام برخورد ظرف 

شنیدم. فقط یک در باز بود و آن هم همانی بود که  می 

ارباب آغازال از آن خارج گشته بود. به سمت همان  

رفتم و دری که نیمه باز بود را کامل باز کردم و من  

ای  اتاقی را در یک نگاه دیدم که میزی غذاخوری 

بزرگ، با چندین صندلی داشت و همگی سر میز  

ر چادرم را به روی صورتم  حضور داشتند. کمی بیشت 

کشیدم و سلمی گفتم. تقریبا صدای سلم همه را شنیدم  

هایم  ها به گوش که صدای آبجی ریحان یعد از سلم 

 رسید. 

 جا ماشگانا. _ بیا این 

که بخواهم و یا بتوانم نگاهی به سمت ارباب  بی آن 

آغازال بیندازم، خودم را به آبجی ریحان رساندم و  

ش را که خالی بود، روی آن جای گیر  ا صندلِی کناری 

تِق  شدم. هنوز کامل به خودم نیامده بودم که صدای تق 

ای به زمین را به وضوح شنیدم. نگاه که  برخورد شیئ 



لقا را دیدم. حبس شدن نفسم تنها  باال کشیدم عمه مه 

العملی بود که بدنم مرا وادار به انجام آن کرد!  عکس 

باز هم با دیدن من شروع    که نکند واهمه داشتم از این 

هایی کند که در شب عروسی گفته بود.  به زدن حرف 

لقا در مقابل جواب سلم و صبح بخیرهایی  اما عمه مه 

که به او گفته شد، فقط سری تکان داد و در نهایت در  

روی مامان شیرین  کنار صندلی ارباب آغازال و روبه 

 نشست.  

برای همه    فضای خفقان آور موجود، تردیدی نداشتم 

 آور بود. عذاب 

با صدای ارباب آغازال نگاهم را به او دادم. گویی فقط  

آمد! مابقی بطوری  لحن قاطع او برای من ترسناک می 

 کردند! عادی رفتار می 

 _ ریحان؟ آراس و آراز کجان؟! 

با حرف ارباب آغازال گویی من هم از خوابی بیدار  

ی شدم  شده باشم، تازه متوجه دختر و پسرهای کوچک 

که بر سر میز حاضر بودند! همه بودند اال سارمان و  

باید شوهراِن خواهرهای  سه مرد دیگری که می 

ها در محل  زدم آن بودند که حدس می سارمان می 

 کارشان بودند.  



های ارباب آغازال کمی  ام به روی نوه وقتی نگاه خیره 

ها هم گویی حس نگاه سنگینم را  طوالنی شد، آن 

باشند، به من نگاه دوختند و لبخندی زدند.  متوجه شده  

آمد چهار و پنج ساله باشند  ها می دو دختری که به آن 

و دو پسری که به گمانم هفت و هشت ساله باشند. با  

ها  های آبجی ریحان بودند که از آن این حساب فقط بچه 

خبری نبود! آبجی ریحان اما جواب ارباب آغازال را  

 بدین گونه داد. 

 آن آتاجان. می _ االن  

شان را آتش زدی که بلفاصله وارد اتاق  گویی موی 

شان  شدند و سلم بلندباالیی گفتند! با تعجب به چهره 

کردم. پس بخاطر این دو پسر بود که آبجی  نگاه می 

مان آمده  ریحان آن زمانی که با مامان شیرین به خانه 

بودند، گفت باید زود به خانه باغ برگردد تا آراز و  

های آبجی حنانه آتیش نسوزانند! این دو  راس با بچه آ 

ها بودند اما تعجبم برای  کمی بزرگتر از مابقی بچه 

شان بود. آن دو دوقلو بودند و به مانند سیبی  های چهره 

نگرانِی  که از وسط نصف کرده باشی! حال معنای دل 

 روز آبجی ریحان را دریافتم! آن 

الِی کنار آبجی  هر دو با سرخوشی کنار دو صندلِی خ 

 کرد! شان شیطنت بیداد می های ریحان نشستند. از چهره 



هایی حاوی وسایل  سال با سینی اما دو خانم تقریبا میان 

ها را به  صبحانه و چای و شیر وارد اتاق شدند و آن 

کبه، ارباب  روی میز قرار دادند. با این همه دبدبه و کب 

 داشت!  آغازال باید هم خدمتکارانی می 

جی ریحان لیوانی شیر، ظرِف حاوِی سرشیر، کره و  آب 

گفت  داد و تند و تند هم می عسل را مقابل دستم قرار می 

 که بخورم و گرسنه نمانم و تعارف نکنم.  

تقریبا با خیلی از اعضای خانواده سارمان آشنا گشته  

کردند که گویی  ای رفتار می گونه بودم، اما همگی به 

ن اضافه نشده و من از  شا عضو جدیدی به خانواده 

شان حضور داشتم. گرم و صمیمی  ها قبل در جمع مدت 

کردند و همین امر هم باعث شد تا من هم  رفتار می 

چندان احساس غریب بودن به سراغم نیاید! اما بیش  

لقا برایم سوال شده بود! نه به  از همه سکوت عمه مه 

آن طوفانی شدنش و طغیانش بعد از دیدن من در شب  

 سی و نه به این سکوتش! عرو 

آمد! وقتی صبحانه  درک رفتارهایش برایم سخت می 

مان به اتمام رسید، آن دو زن، بسرعت  خوردن همگی 

ای چای را روی میز  میز را جمع و جور کرده و سینی 

ها هر کدام با احترام به ارباب  قرار دادند و رفتند. بچه 



مان محو  ای گفتند و از مقابل دیدگان آغازال، با اجازه 

 شدند. 
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لقا از جایش بلند شد.  دقایقی نگذشته بود که عمه مه 

کف هر دو دستش را به روی عصایش گذاشت و در  

که نگاهش را به تابلوِی روی دیواِر مقابِل  حالی 

کرد تمام قامتش را صاف  دیدگانش داده بود و سعی می 

د و خودش را استوار نشان دهد، با صدا و  نگاه دار 

 لحنی به قاطعیت و مختص خاندان ارباب آغازال گفت: 

 _ حاال که این دختر پاش رو گذاشته تو این خونه، 

کارها سفارش کنید غذای من رو هر روز سر  به خدمت 

وقت به اتاقم بیارن! هیچ خوش ندارم دختِر یه رعیت  

 خوره!  سر یه میز با من بشینه و غذا و ب 

ای فرو رفته باشد،  ها گرده چشمانم گویی که در آن 

سوخت و گلویم گویی زهری را نوشید که تا نای و  

 ام را سوزاند!  مری 



که به  لقا در حالی اما این تمام ماجرا نبود و عمه مه 

داشت و  می طرف در برای خروج از اتاق قدم بر 

کوبید،  عصایش را با حرص بر سر زمین می 

 ن گفت: غرولندکنا 

 _ مخصوصا اگر دختِر یه زِن شوم و عفریته باشه! 

که خودم بخواهم! وجودم  سرم به زیر افکنده شد. بی آن 

 طلبید تا با سخاوت رفتار کنم!  طلبید! می می 

تا بلند نشوم و نگویم که من دختِر ارباب ارسلنم!  

های ایل  ای که به گفته زن ننه دختِر آیسان ننه! آیسان 

خانومی ردخور نداشت و یک ایل به    در زیبایی و 

 خوردند!  سرش قسم می 

های جامانده بر قلبم و این مدتم را  تا بلند نشوم و حرف 

 بر زبان نیاورم! دریغ کنم! 

ی  هایی را که هماننِد کوهی بر پیکره دریغ کنم حرف 

قلبم جمع شده اند! تا حرف مامان شیرین و سارمان را  

در کنم و یک گوشم    بخوبی انجام دهم و یک گوشم را 

 را دروازه! 

های خفه و  هق کردم نفس عمیق بکشم اما هق سعی می 

 دادند. خفته و ریِز در گلویم، امانم نمی 

دیدم و ریختن  ای از اشک می همه چیز را در هاله 

 هایم به مویی بند شده بودند!  اشک 



قدری سفت و سخت شده بودند  ام به دستان مشت کرده 

 هایم درآمده بود! استخوان که صداِی فریادهای  

 های همگی حتی ارباب آغازال هم در مقابل حرف 

لقا مانند شب عروسی سکوت کرد و در سکوت  عمه مه 

دانم  لقا از اتاق خیره ماند. نمی به خارج شدن عمه مه 

لقا چه مشکلی با من و مادرم داشت! حتی  عمه مه 

این  شناختند و مادرم در  دانم مادر من را از کجا می نمی 

روستا و این ایل و خاندان ارباب آغازال چه ربطی  

 شنیدم! گونه سخنانی را می داشت؟! که حال من باید این 

لقا، ارباب آغازال هم از جایش  بعد از خروج عمه مه 

 برخواست و خطاب به تمامی ما گفت: 

_ فردا مهمان داریم! آداب و رسم و رسومات  

ها  ن بعد از سال نوازی رو بجا بیارین! این مهما مهمان 

 ذاره! جا می دوباره قدم به این 

آید  که  دل در دلم نبود تا بپرسم همان مهمانی فردا می 

قرار است همه چیز را به من گفته و من را خلص کند  

 ام؟ از عذابی که در این مدت کشیده 

خواستم از ارباب سوال  اما با کدام دل و جرئتی می 

 بپرسم؟ 

های خواهران  نگینِی نگاه ارباب آغازال رفت و من س 

سارمان و سایمان و مامان شیرین را به روی خودم  



کردم. کاش بابت این موضوع کمی من را  احساس می 

 زدند! کردند و حرفی می هم درک می 

اما آرزویم را کامل واگویه نکرده بودم که مامان  

 حالی و ناراحتی گفت: شیرین با تلفیقی از خوش 

آد که  فردا به تو مربوطه! می   _ ماشگانا قیزیم، مهمان 

 بهت همه چی رو بگه! خودت رو آماده کن!  

ام را در دهان چرخاندم و دل را به  زبان خشک شده 

 دریا زدم و گفتم: 

 _ کی هست مامان شیرین؟ آشناست یا غریبه؟ 

نگاهش همرنگ غروب شد اما لبانش لبخند داشت،  

 بخش! لبخندی مهربان و آرامش 

 _ آشناته مادر... 
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کشیدم یا نه؟! اما برای بند آمدِن نفسم  دانم نفس می نمی 

همین بس که مهماِن فردا، آشناِی من بود! چه آشنایی  

که حتی  دانم! در حالی شناختمش را نمی بود که من نمی 

 دانستم! اسم و نشانی هم از او نداشتم و نمی 

خب... خب... اسمش چیه؟ کی هست؟ چه    _ آشنای من؟ 

چه آشنایِی که من  نسبتی با من داره مامان شیرین؟ این 

 ها رو به من بگین! شناسمش؟ حداقل این نمی 

شان چرخاندم.  دور به چهره همگی نگاهم را یک 

سایمان سرش را پایین انداخته بود و آبجی ریحان و  

ستکاِن  شان به میز و ا حنانه و ناهید هم مغموم نگاه 

شان بود. تنها کسی که به من تمام  چایِی درون دست 

که  آن حواسش را داده بود، مامان شیرین بود. بی 

 ای از نگاه کردن به من حذر کند، گفت: لحظه 

 _ پاشو دنبال من بیا جیرانیم. 

اش بلند شد و من  بعد از گفتن حرفش، از روی صندلی 

در به  هم به طبع از او بلند شدم. در میان درگاه  

 انتظارم ایستاده بود که سایمان گفت: 

 خوای صبر کنی؟! _ مامان! نمی 

کس  نگاهم را به سمت سایمان سوق دادم. چرا هیچ 

خبر  جا چه راضی نبود تا من هرچه زودتر بفهمم این 

 است؟  



به سایمان با  زودتر از مامان شیرین من بودم که رو 

 لحنی مستاصل و درمانده نالیدم: 

رید به من حرفی بگن؟ حاال که یک نفر  ذا _ چرا نمی 

شید  خواد به من بگه، چرا مانع می پیدا شده و می 

 داداش سایمان؟ 

ای به صورت برافروخته و ناراحتم خیره ماند،  گونه به 

ها نادم  هایم در دهانم ماسید و از گفتن آن که حرف 

ماندم! چرا یادم رفته بود سایمان هم پسر ارباب آغازال  

ذاتش از او؟ ذاتی که حتی خیره نگاه    است و جنس و 

کردنش با قاطعیت، برای بندآوردن زبان من مکفی  

 بود! 

جا کسی با شما  داداش! وگرنه این _ بخاطر خودِت زن 

که از خانواده ما کسی با  دشمنی نداره! حداقلش این 

 شما خصومت نداره! 

بعد از گفتن حرفش بود که از جایش بلند شده و در  

خارج شد. خجل شده بودم و هیچ    نهایت از اتاق 

خواستم کسی را از خودم رنجیده خاطر کنم. اما  نمی 

 خسته شدم و کم آورده بودم! 

خواد خجل بشی... این جا همه تو  _ بیا بریم قیزیم، نمی 

 رو دوست دارن. 



لب گزیدم و خودم را به مامان شیرین رساندم. هر دو  

ی که با  . باغ بعد از خروج از اتاق، راهی باغ شدیم 

ها و درختان، خنکای  وجود طراوت و شادابِی سبزه 

 مطبوع و دلچسب خاصی داشت!  

دست در دست مامان شیرین از میان درختان عبور  

کردیم و در نهایت در قسمتی از باغ که فضای چمن  می 

شماری، نشستیم. حِس  کاری داشت و درختاِن سیِب بی 

درختان و  شان، حِس بوِی  ها و تازگیِ ی چمن دوباره 

شان، عجیب به مذاق دلم خوش نشسته  حِس طراوت 

بود که برای دقایقی چشمانم را بستم و فقط و فقط  

 عمیق بو کشیدم عطر ناب و پاک طبیعت را. 

شان  ها را آرام در میان دستانم گرفتم و لمِس چمن 

 کردم. 

 جا؟ _ خوشت اومد از این 

 چشمانم را گشودم. 

ها و ایلمون  مرتع _ بله، خیلی خوبه. من رو یاد  

 ندازه... می 

 جا رو خیلی دوست داشت! _ مادرت هم این 

اش نگاه کردم!  با شنیدن حرفش، متعجب به چهره 

 جا؟  مادرم؟ آیسان ننه و این 



وقتی مامان شیرین بهتم را دید، دستانم را در دستانش  

 گرفت. 
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جا خونه مادرت  یرانیم*! یه زمانی این _ تعجب نکن ج 

 هم بوده! 

ای  زد! بدنم بساِن کوره گویی تمام وجودم نبض می 

سوزان شد و دیگر خنکای هوا و این باغ را احساس  

توانستم آوایی از دهانم خارج سازم!  نکردم! نمی 

ی مادرم  توانستم کلمی بر زبان بیاورم! خانه نمی 

 جا بوده؟ این 

. اما اگه من  ی و از کجا باید برات بگم دونم از چ _ نمی 

فهمی. اما  برات بگم دست و پا شکسته همه چی رو می 

مان، بشنوی،  اگر صبر کنی و فردا از زباِن خود مهمانِ 

 شی! متوجه همه چی می 



توانستم روحِ ناآرامم  توانستم تا فردا صبر کنم! نمی نمی 

ِل برمل  توانستم حاال که این راز در حا را آرام کنم! نمی 

شدن بود، نیمه رهایش کنم! شده حتی دست و پا  

خواستم بدانم! دهاِن نیمه بازم را  شکسته، باز هم می 

بستم و بزاق دهانم را بلعیدم. چشماِن متحیرم را به  

چشمان نمناک و رازآلوِد مامان شیرین زنجیر کردم. در  

که سرم را به چپ و راست با حیرانی تکان  حالی 

 را کمی جلوتر کشیدم و با عجز گفتم:   دادم، خودم می 

_ بگین مامان شیرین! بگین حتی اگر شده دست و پا  

 شکسته! بذارین بدونم و بشنوم! 

گرفت. دم عمیقی گرفت  دم از نگاهم نمی نگاهش را یک 

 تر به بیرون فرستاد. و بازدمش را عمیق 

قدر این قصه سر دراز داره که...  _ دورت بگردم... ان 

های خودم و  اما این رو از طرف دونسته گم  برات می 

خوام در  گم قیزیم.* نمی اونی که بهم تعریف کردن می 

 موردم بد فکر کنی... 

ای دور،  کند و خیره به نقطه مجدد دم و بازدمی می 

گویی که غرق گذشته و ماجراهایش، شده باشد،  

 گوید: می 

_ سر ناهید حامله بودم. اون موقع خدابیامرز ارباب  

های آخرم بود.  پدر ارباب آغازال زنده بود. ماه حشمت،  



ترسی، بیشتر از  قدر تو االن از ارباب آغازال می هر چه 

که  ترسیدم. با این تو من از ارباب حشمِت خدابیامرز می 

تونستم  مادر چهارتا بچه و یه تو راهی بودم، اما نمی 

دهن باز کنم و حرفی بزنم! ارباب حشمت سه تا زن  

هاش که زِن سومش بود،  ط یکی از زن داشت. اما فق 

بینی!  تونست پسردار بشه! همین ارباب آغازالی که می 

از زنای دیگش فقط دختر داشت و بس! زن سوم ارباب  

که  حشمت که اسمش گلبتون بود، دوماه بعد از این 

ارباب آغازال رو زائید، مرد... تو یه تب شدید... تو  

این اطراف کسی  اوج یخبندون و سرما. اون موقع تو  

ها نداشت. با قاطر و اسب و  ماشین و از این وسایل 

رفتن شهر یا روستای دیگه دنبال  درشکه باید می 

های شب  طبیب. که بنده خدا نتونست تحمل کنه و نیمه 

تو همون تب و لرِز شدید مرد... ارباب آغازالی موند  

ی ارباب حشمت بزرگش کردن.  که دوتا زِن دیگه 

ترسیدن که حتی  رباب حشمت می قدری از ا ان 

تونستن به بچه بگن باالی چشمت ابروئه! ترگل  نمی 

داشتن. هی زمونه... خدابیامرز زِن  ورگل نگهش می 

گفت، مادِر  هارو بهم می ی این اوِل ارباب حشمت همه 

بینی ارباب آغازال حرفی به  لقا! اگر می همین عمه مه 



ی اوِل  خانم بچه که عمه  گه، بخاطِر اینِ لقا نمی عمه مه 

 ارباب حشمِت! 

 
 *جیرانیم: قشنگم 

 * قیزیم: دخترم 
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های  حال دلیِل سکوِت ارباب آغازال در مقابل حرف 

فهمم چرا ارباب آغازال  فهمم! حال می عمه خانم را می 

هنگاِم عتاِب سارمان در شِب عروسی به او گفت که  

خانم در این  دارد! پس ارج و قرِب عمه ترام را نگه اح 

 خانه باغ بسیار بود!  

وقتی مامان شیرین سکوتم را دید، شروع به مابقِی  

 هایش کرد. گفتن حرف 



_ ارباب حشمت، ارباب آغازال رو مثل خودش بار  

آورد! یه مرِد مستبد و محکم! اما ارباب آغازال  

ت! اون  برعکِس ارباب حشمت، قلب مهربونی داش 

قدر مهر و محبت به پای من و  هامون ان زمان تو خلوت 

ریخت که هرچی سختی و حرف شنیدن بود  ها می بچه 

چی بهم ریخت! یه  کردم. اما یه روز همه رو تحمل می 

روز با آمدِن دو نفر به این خانه باغ، دیگه ارباب  

 هاش نبود!  آغازال، اون مرد عاشِق من و بچه 

کرد.  ی آخرش را با بغض ادا می ها مامان شیرین حرف 

چو شبنمی بر  هایش هم های اشک بر مژه طوری که دانه 

گلبرگی نشستند. دلم بساِن ابری گرفته، بارانی شد از  

 بغِض صدای مامان شیرین! 

 دستانش را کمی فشردم و با آرامش و بغض گفتم: 

_ منیم گوزل آنام، گورمیم گوزلرون سولی اوال!؟ منیم  

ایستمیرم دا! هچ سوز ایستمیرم ِدِمه!    طاقتیم یوخدی! 

 صابا اوزوم اشیدرم! 

مامان قشنگ من، نبینم چشمات پرآب بشه؟! من    》

خوام  خوام دیگه! هیچ حرفی نمی طاقتش رو ندارم! نمی 

 《شنوم!  نگو! فردا خودم می 



دستانش را از دستانم جدا کرد و به زیر چشمانش  

و کمی    اش های پوست چشمانش، پیشانی کشید. کناره 

 هایش چروکیده شده بودند. هم باالی لب 

_ گفتم که منیم عزیزیم.* این قصه سر دراز داره! منم  

خوای بدونی اون  گیره عین االن... نمی که دلم زود می 

 دو نفر کی بودن؟ 

قرار  تاب و بی که برای دانستن مابقِی ماجرا بی با این 

که    خواستم مامان شیرین را بودم اما از طرفی هم نمی 

بار و اولین روز قدم به خانه باغ  حال برای اولین 

خواستم با  . نمی بودم، ناراحت کنم و برنجانم   گذاشته 

.  تکرار و یادآوری خاطرات گذشته، ذهنش را مکدر کنم 

شدم تا سوال بر زبانم  اما از طرفی هم مدام وسوسه می 

بیاورم و از او بپرسم. بین عقل و احساسم گیر افتاده  

ای گرفتار! اما مامان شیرین، تعللم  و در دوراهی   بودم 

 را که دید، بار دیگر به رویم لبخندی زدی و گفت: 

گم...  قراری واسه شنیدِن بقیش، می دونم بی _ می 

 باالخره که باید بدونی... اون دو نفر ب... 

 _ شیرین؟! 

با صدای ارباب آغازال، هینی کشیدم و بسرعت از جایم  

یرین هم دستش را به زمین گرفت و  بلند شدم. مامان ش 

 از جایش بلند شد. 



 خواین؟ _ بله آقا؟ چیزی می 

ارباب آغازال با نگاهی کنجکاو به من و مامان شیرین،  

خیره شده بود. اما سر آخر در حالی که یک دستش را  

 کرد، با صدایی سخت گفت: داخل جیب شلوارش فرو می 

 _ عروس! برو خونه! 

ل و مامان شیرین در نوسان  نگاهم بین ارباب آغازا 

که نکند ارباب به مامان  بود! هراس داشتم از این 

های ما چیزی  شیرین حرفی بگوید؟ و یا نکند از حرف 

شنیده باشد و حال بخواهد مامان شیرین را مواخذه کند  

 که چرا به من حرفی گفته؟  

اما مامان شیرین باز هم با مهربانی لبخند به روی  

 پاشید و با خیالی آسوده گفت: ام  صورِت ترسیده 

 آم. _ تو برو قیزیم، منم االن می 

خواستم حرفی بر زبان بیاورم که بار دیگر پر اطمینان  

 گفت: 

 _ برو جیرانیم. 

داد، چشمی به آرامی  با تردید و دو دلی که امانم نمی 

گفتم و راه خانه را در پیش گرفتم. اما لحظه آخر  

ی مامان شیرین  رو برگشتم و دیدم که ارباب روبه 

 ایستاد و من دیگر نتوانستم مامان شیرین را ببینم! 
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رفتم و مدام خودم را لعن  مسیر باغ تا خانه را پیش می 

کردم که چرا پافشاری کردم که حال مامان  و نفرین می 

ت قرار دهم! که چرا مامان شیرین  شیرین را در معذورا 

مرزش، حال در مخمصه  و حد هم بواسطه مهربانِی بی 

دانم ارباب آغازال  افتاده باشد؟ هر چند که دقیقا نمی 

خواسته که  مان را شنیده یا نه؟ و یا فقط می های حرف 

قدری در انبوِه سواالتی  مامان شیرین را صدا کند؟ به 

ه بودند، غرق بودم که  فوج به ذهنم سرازیر شد که فوج 

ها باال رفته و حال  حتی متوجه نشدم چه زمانی از پله 

ام. بسرعت چرخی زدم و نگاهم را به  به ایوان رسیده 

مکانی دادم که با مامان شیرین نشسته بودیم. اما حال  

نه خبری از ارباب بود و نه خبری از مامان شیرین!  



به دندان  استرس و هول و والیم بیشتر شد و چادرم را  

 کشیدم.  

 _ ماشگانا؟ مامان کجاست؟ 

با صدای آبجی ریحان برگشتم و بی تعلل جوابش را  

 دادم. 

دفعه ارباب اومد  زدیم اما یک _ داشتیم با هم حرف می 

 و صداش زد. 

 ابروهایش را تابی داد و نگاهی به باغ انداخت. 

جا تنها نمون. بیا بریم با  _ خب باشه... بیا بریم تو. این 

ها  نه و ناهید دور هم حرف بزنیم. فعل بچه حنا 

 سرگرمن و کار نتراشیدن برامون. 

سری تکان دادم و هر دو وارد خانه شدیم. اما دلم در  

 باغ و در کنار مامان شیرین جامانده بود. 

با آبجی ریحان وارد اتاق بزرگی شدیم که به گمانم    

م  برای پذیرایی از مهمانان بود. آبجی حنانه و ناهید ه 

روی مبلی دو نفره نشسته بودند و با هم در حال  

صحبت بودند. اما تمام وسایِل این اتاق گران بهاء،  

ها از وسایلی  آمد که بعضی از آن نوعی می به 

 االیامی بوده باشند.  قدیم 

اتاقی که سه در مثل تمامی درهای این خانه داشت اما  

هایی که  ها را قاب گرفته بود. پرده قد آن ای تمام پرده 



ای زیبا بسته  ها را از میانه جمع کرده و با پارچه آن 

 بودند.  

هایی  نور خورشید فضای اتاق را پر کرده بود و رنگ 

های کوچک رنگی به اتاق  مختلف را با وجود شیشه 

هایی دستبافت و بسیار نرم که  ساطع کرده بود. فرش 

داشتی، حسی خوشایند تمام  ها قدم برمی وقتی روی آن 

گرفت. گرماِی نوِر خورشیدی که  د را در برمی وجو 

 ها هم شده بود.  باعث گرم شدِن فرش 

اما قسمتی از پذیرایی بزرگ خانه را دو دست مبلمان  

هایی به  چیده بودند و قسمتی دیگر از اتاق را پشتی 

هایی زیبا پهن  ها تشکچه دیوار تکیه داده و مقابل آن 

یزی گرد و  ای از اتاق، روی م کرده بودند. گوشه 

کوچک سماوری زیبا و بزرگ به رنگ ِمس بود به  

هایی کمر باریک و  ای که داخلش استکان همراه سینی 

 کوچک و چندین قندان مسی وجود داشت.  

ای دیگر از اتاق نیز روی میز چندین قلیاِن سنتی  گوشه 

 با طرح و شکِل دوران قاجاری تزئین شده بود. 
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آبجی حنانه و ناهید با دیدن من و آبجی ریحان لبخندی  

زدند و از روی مبل بلند شدند. آبجی ناهید بود که با  

 خنده گفت: 

جوری پیش بره ماشگانا  _ قبول نیست ریحان! این 

 بیشتر تو رو دوست داره تا من و حنانه! 

اش  سری که گره رو لبخندی زدم و آبجی ریحان در حالی 

 کرد، گفت: را کمی شل می 

_ هم خودم دوستش دارم هم اگه یکی مثل سارمان  

جا هوای زنش  کرد که همه حسابی بهتون سفارش می 

داشتم،  رو داشته باشی، حتی اگه دوستش هم نمی 

جوری  کار رو کنم! سارمان دیروز یه شدم این مجبور می 

  قمرم باشه تو خونشون به من گفت که حواست به قرِص 

 که دست و پام لرزید! 

از حرف آبجی ریحان، لب گزیدم و سرم را به زیر  

انداختم. اما آبجی حنانه و ناهید با صدایی بلند خندیدند  

ای نثار  قمری گفتند. خدا لعنت نکنه و زیر لب قرِص 

سارمان کردم که چرا در مقابل آبجی ریحان من را به  

 آن نسبت خطاب کرده بود! 



قمِر سارمان! اون چادرتم  حاال قرِص   جا ببینم _ بیا این 

قدر سفت نگیر جلو صورتت! االن که خودمونیم  ان 

 فقط. 

در جواب حرف آبجی ناهید فقط سری تکان دادم و به  

ای که با آبجی حنانه نشسته بودند،  نفره سمت مبل سه 

 رفتم. 

ها حرف زدیم و بگو و  چندساعت متوالی همراه آن 

مان با  مان، مرا یاد جمع ره نف کردیم. جمعِ چهار بخند می 

قدر دلم برای آن دو تنگ  انداخت. چه گونل و آیاتای می 

شان چگونه است و  دانم حال، حالِ شده بود! حتی نمی 

 شان خواستگار آمده یانه؟  کنند. برای کاری می چه 

چه که فکر  چند روز بیشتر از آن دلم با گذشت این 

کاهگلی!    کردم هوایی شده بود! هوایِی آن اتاق می 

هوایِی سیاه چادرها و هوایِی آن راهی که تا چشمه  

 رفتم.  برای آب آوردن می 

اما مطمئنم که آداالن تا به االن فهمیده که من ازدواج  

اند؟!  دانم چگونه او را آرام نگاه داشته ام. فقط نمی کرده 

اند که  راه کرده عمویم چطور او را سربه عمو و زن 

 خبری از او نشده؟ 



کردم و تردیدی نداشتم که اگر آداالن  که گمان می منی  

کند و حال نه طوفانی بود و نه  بفهمد،طوفان به پا می 

 آداالنی! 

خندیدیم، اما  گفتیم و به همراِه خواهراِن سارمان می می 

دل مدام دعا  دلم در گرو مامان شیرین هم بود. در 

 مان را نشنیده باشد. های کردم تا ارباب آغازال حرف می 

شود اگر مامان  اما برایم سوال شده بود که خب چه می 

 داند را به من بگوید؟  هایی که می شیرین حرف 

با خواهران سارمان از هر جایی حرف زدیم اما  

ای به فردا و آمدِن مهمانش  شان اشاره کدام هیچ 

 نکردند! مهمانی که آشنای من بود! 
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کارها اعلم کردند و ما  زمان نهار که فرا رسید، خدمت 

ای که میز  که همراه هم به همان اتاق قبلی زمانی 

غذاخوری را قرارداده بودند، رفتیم، من مامان شیرین  

و ارباب آغازال را دیدم. از چهره مامان شیرین هیچ  

چیزی مشخص نبود و همانند صبح لبخندی به روی  

اش بر سر میز  لقا طبق گفته ما عمه مه لبانش بود. ا 

 حاضر نشد!  

که  کاوید. این نگاهم تماما مامان شیرین را می 

ام کرده  اش بخوانم کلفه توانستم چیزی از چهره نمی 

بود! وقتی همه بر سر میز غذاخوری حضور یافتند،  

غذاها آورده شد و همگی شروع به خوردن نهارمان  

ودتر زمان بگذرد و  خواستم هرچه ز کردیم. فقط می 

 برسد زمانی که بر وفق مراِد دِل من است! 

 
 .............. 

 
 

خوای برو تو اتاقت یکم استراحت  _ ماشگانا اگر می 

ریم رو ایوون و هوا خنک  کن. عصر که شد همگی می 

گذرونیم. شب هم که  هم هست و کنار همدیگه خوش می 



یان و دیگه خونه باغ حسابی شلوغ  شوهرامون می 

 شه. می 

پیشنهاد آبجی ریحان را بسرعت قبول کردم چون شدیدا  

احتیاج به خواب داشتم. صبح زود از خواب برخاسته  

بودم و با وجود فشار عصبی فراوان و خستگِی راه،  

 طلبید! چشمانم و وجوِد پراسترسم، خوابی عمیق را می 

هر چند که چندان هم مطمئن نبودم بتوانم به راحتی و  

 بخوابم!  فکری  یا بی 

که  تشکری کردم و مسیر اتاق را در پیش گرفتم، زمانی 

ای را از دهانم خارج  به اتاق رسیدم، نفس خسته 

ساختم. خسته، نه از کارهایی که نکرده بودم، خسته از  

 گرفتند!  شماری را از من می اتفاقاتی که انرژی بی 

هایم ُسر خورد.  چادرم را رها کردم که به روی شانه 

های باز و خیره به نمای باغ  و مقابل پنجره روی تخت  

های حریِر بنفش رنگ، با هر وزِش آراِم  نشستم. پرده 

ای  که مادرم، آیسان ننه خوردند. فکر این باد، تکان می 

اش بوده، برای به  جا خانه گاه او را ندیدم، این که هیچ 

 دردآوردِن قلبم و به اشک نشستن چشمانم کافی بود!  

 نده بود از درِد ندیدِن روِی مادرم! با قلبی که آک 

از روی تخت بلند شدم و خودم را به پشت پنجره  

رساندم. پرده را در میان دستم گرفتم و کمی کنارش  



زدم. چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم. کاش  

کردم تا بلکه  توانستم عطِر تِن مادرم را استشمام می می 

 را داشته باشم. هایم نیز آن در خاطره 

ام  ست که حتی بر سرمزارش نرفته اما حال چند روزی 

تابِی حالم  ام. شاید تنها دلیِل بی و با او به سخن ننشسته 

 و وجوِد منقلبم همین است! 

شوم که از  هایی خیره می کنم و به کو چشمانم را باز می 

شان زنی  هایی که در دل دور دست مشخص هستند. کوه 

ست  دخترش در مکانی   اند! زنی که حال را مدفون کرده 

 که خانه او بوده! 

 
 #پست_صد_و_پنجاه 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 

آیند.  شماری بر سر زبانم می هاِی بی کاش کاش و ای 

هایی که در هر کدام خواستاِر وجود و بودِن  کاش 



کنم و روی  رمغ پرده را رها می ام هستند. بی ننه آیسان 

 کشم. تخت دراز می 

که در  آورم که قرار است تا زمانی به یاد می به ناگاه  

خانه باغ هستیم، به همراه سارمان در یک اتاق باشیم!  

شوم و نگاهی به اتاق  خیز می با این فکر روی تخت نیم 

های دروِن اتاق را یک به یک از نظر  اندازم. وسایل می 

شان در  گذرانم. دو صندلی و یک میز کوچِک بین می 

ی بزرگ به همراه  ر گرفته. یک آینه قسمتی از اتاق قرا 

چندین ِکشو که متصل به آینه هستند و بصورت اُریب  

گوشه اتاق قرار گرفته است. یک گلدان زیبا و یک کمِد  

ام و  دو در، به همراه تختی که حال رویش دراز کشیده 

دو پاتختی که کنار تخت قرار گرفته و دو چراغ خواب  

ون اتاق پهن شده که  ها. فرشی زیبا هم در هم روی آن 

 تمام وسایل موجود در اتاق هستند.  

دانم! حتی  خواهم بخوابم؟ نمی حال من شب چگونه می 

کنم و زانوهایم را به  بینم. نوچی می خوابی هم نمی رخت 

که با سارمان قول و  کشم. با این آغوش می 

کشم از او که  ایم اما خجالت می مان را گذاشته قرارهایِ 

وابیم! اگر هم که سارمان بیرون از  روی یک تخت بخ 

دانم که باید  اتاق بخوابد، اگر کسی ببیند، هر دو می 

دانم چه کنم و  پاسخگوِی هزاران سوال باشیم! هیچ نمی 



شوم از هجوِم افکاِر مختلفی که قصِد پریشان  کلفه می 

 ام را دارند!  حالی 

وار خودم را به  کشم و جنین مجدد روی تخت دراز می 

هایش  قدر به پرده و تکان خوردن کشم. آن ی آغوش م 

چرخانم و  قدر فکرها را در سرم می شوم، آن خیره می 

دهم که چشمانم  به هر کدام سری زده و پر و بالی می 

 شوند. کم گرم خواب می کم 

 
 ............... 

 
 _ جیران قیزیم؟ باشوا دوالنیم؟ دورموسان یوخودان؟ 

شی از  د نمی دختر خوشگلم؟ دورت بگردم؟ بلن   》

 《خواب؟  
خورم. چشمانم اما  ام، تکانی می با حِس نوازِش گونه 

تمایل شدیدی به بسته ماندن دارند. اما گویی صدای  

 شنوم. ها می مامان شیرین را از دوردست 

 _ ماشگانا قیزیم؟ جیران گلینیم؟ 

 《دخترم ماشگانا؟ خوشگل عروسم؟    》
مسلط شدم و  با هر مشقتی که بود، بر نخوابیدِن دوباره  

چشمانم را از هم گشودم، که مامان شیرین را باال سرم  



ام گذاشته بود،  که کف دستش را به روی گونه در حالی 

 دیدم. 

 
 #پست_صد_و_پنجاه_و_یک 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 

مان و آمدن ارباب  های صبح با دیدنش، تمام حرف 

تم  سرعت به یادآوردم و روی تخت نشس آغازال را به 

که دستش از صورتم برداشته شد. با بهت و صدایی  

 گرفته گفتم: 

_ مامان شیرین؟ ارباب چیزی بهتون گفتن؟  

 هامون رو شنیدن؟ چی کارتون داشت؟ حرف 

 تک خنده کوتاهی زد و از روی تخت بلند شد. 

چی  قدر از همه _ مامان شیرین به قربونت آخه، چرا ان 

شنید  رو هم می هامون  ترسی؟ ارباب حتی اگر حرف می 

 ای داشت. دیگه کاری نداشت! نه نشنید، کار دیگه 

هایش  ای گفتم، اما با شنیدن حرف زیر زبان خدانکنه 

ای کشیدم و بسرعت از روی تخت پایین  نفس آسوده 



آمدم و کنار مامان شیرینی که از پنجره به باغ خیره  

 شده بود، ایستادم. 

 ین؟ گین مامان شیر _ خب پس، حاال بقیش رو می 

چنان نگاهش را به باغ داده بود اما به راحتی  هم 

اش را ببینم! اما با  توانستم نقاِب ناراحِت زیِر چهره می 

هایش حفظ کرده  حال لبخند زیبایش را به روی لب آن 

 بود.  

 دستش را به روی بازویم گذاشت و گفت: 

شه قیزیم. هوا تاریک شده. شوهرهای  _ االن که نمی 

گمانم سارمان هم دیگه االنا پیداش    دخترها اومدن. به 

بشه، ارباب تا ناراحت نشده باید بریم تو جمع حاضر  

 باشیم! 

نگاهم سمت پنجره و آسماِن غرق در تاریکی کشیده  

دانم چندساعت خوابیده بودم اما حتی حرف  شد. نمی 

مان در  نشینی آبجی ریحان را هم که در مورد دورهم 

 به کل از دست دادم.   ایوان گفته بود را با خوابیدنم 

_ زیاد خوابیدم مامان! قرار بود عصر بریم رو ایوون  

. خیلی زشت شد  ها. اما حاال هوا تاریک شده با آبجی 

اومد اصل نفهمیدم چطور  ببخشید. خیلی خوابم می 

 خوابم برد. 

 بار با کمی صدای بلند خندید و سری تکان داد. این 



وسان آخی؟  _ آی جانوا قوربان قیزیم. نمندن گورخ 

بواین اولمادی سابا اوالر! دای هامی بیلیر کی سن  

سحر تزدن یوخودان دوروبسان. باقیشلماخ ایستمیر  

 کی. 

ترسی آخه؟  ای به قربونت بشم دخترم. از چی می   》

دونن که تو صبح زود  امروز نشد فردا. دیگه همه می 

 《خواد که.  از خواب بلند شدی، بخشیدن نمی 
 و ممنونمی زیر لب راندم.   لبخند شرمگینی زدم 

_ چادرت رو سر کن بریم، یکم دیگه دیر کنیم ارباب  

 یاد! خودش می 

ای گفتم و چادرم را از روی تخت  با هول و شتاب باشه 

چنگ زدم. هر دو به همراه هم به جمع خانواده  

پیوستیم و من زیر چشمی شوهران آبجی ریحان و  

 حنانه و ناهید را هم دیدم. 

 
 نجاه_و_دو #پست_صد_و_پ 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 



 
کردند و خاضع و  شان با ادب و احترام رفتار می هر سه 

فروتن. با صلبت و حجبی خاص با ارباب و یا  

شان در مقابل ارباب و مامان شیرین صحبت  های زن 

 کردند. می 

هر کس به نوعی سرگرم گفت و گو بود. اما من هم  

که حال در این  ده بود. این عجیب دلم هوایِی سارمان ش 

بود و من هم به نوعی آسودگِی خیال داشتم. با  اتاق می 

که خانواده ارباب آغازال بیشتر از خانواده خودم،  این 

شدند اما باز هم دلم هوایِی سیاه  برایم ارزش قائل می 

ها  که هر قدر هم از آن کرد. این ام را می چادر و خانواده 

 شان بود.  دلم گرِم بودن خوبی ندیدم اما باز هم  

تر  که یکی از همان پسرهای کوچک دقایق گذشتند تا این 

که پسر آبجی حنانه بود و اسمش افشین، با همان زبان  

 اش گفت: شیرین و کودکانه 

 _ دایی سارمان اومد. 

اگر بگویم قلبم حسی آشنا و در عین حال مبهم را  

گرفته    های قلبم اوج تجربه کرد، اغراق آمیز نبود! تپش 

ام  زدند. پیشانی بود و چشمانم از شوِر هیجان دو دو می 

و کف دستانم عرق کرده بود و چادرم را سفت و محکم  



کردم تمام جمع در  فشردم. احساس می زیر گلویم می 

 حاِل خیره نگاه کردن به من هستند! 

 اما مامان شیرین با حظی وافر گفت:   

باش.  _ دخترم پاشو برو استقبال شوهرت. خجل ن 

گذرونیم. پاشو  ی ما این روزها رو گذروندیم و می همه 

 قیزیم. 

ها را به سمت خودم ببینم  که سربلند کنم و نگاه تاب این 

توانستم در جایم تکانی بخورم. مدام  نداشتم. هیچ نمی 

خوردم و دسِت آزاِد مشت شده  بزاق دهانم را فرو می 

انستم  تو فشردم. چگونه می در زیر چادرم را بیشتر می 

 در مقابل ارباب آغازال، به استقبال سارمان بروم؟  

انگیز فرو  وقتی که اتاق مهمانان، در سکوتی وهم 

رفت، من نفس کشیدن را هم فراموش کردم! اما با  

 صدای ارباب آغازال در جایم تکان سختی خوردم! 

رسه و  _ عروس! شیرین با تو بود! شوهرت االن می 

 نی؟ پاشو! ک تو هنوز داری استخاره می 

سرعت از جایم بلند شدم و با صدایی که  با حرفش به 

شدت ارتعاش داشت، چشمی گفتم و زیر نگاه سنگیِن  به 

ام را  جمع، خودم را به ایوان رساندم. نفس حبس شده 

های  آزاد ساختم که سارمان را در حالی دیدم که از پله 



اش من را  آمد و نگاِه به لبخند نشسته ایوان باال می 

 انه گرفته بود! نش 

 
 #پست_صد_و_پنجاه_و_سه 

 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 
 
 

را از داخل گزیدم و چادر را در زیر گلویم    گوشت لبم 

محکم کردم. به مقابلم که رسید نگاهی به اطراف  

 انداخت و گفت: 

 قمرم! _ سلم قرِص 

در آن لحظه حاضر بودم هزاران بار اعتراف کنم که  

قمر گفتنش و خودش و وجودش  قرِص   قدر دلم برای چه 

 به تنگنا در آمده! 

 _ سلم آقا سارمان. 

معطلی، به آرامی دستم را گرفت و من را با خودش  بی 

به قسمتی از ایوان کشاند که دید چندانی به باغ و خانه  

نداشت. این قسمت ایوان به گمانم همانی بود که دِر  



درونش    شد که اتاق ما آن، به همان راهرویی ختم می 

هایی که با وزش باد خودنمایی  قرار گرفته بود. از پرده 

کردند متوجه این موضوع شدم. اما حرکت سارمان  می 

 باعث شده بود که به کل نفس کشیدن را فراموش کنم! 

های ایوان بند  یک دستش را به روی یکی از ستون 

کرد و دست دیگرش را داخل جیب شلوارش فرو کرد و  

 چند سانت رساند.   مان را به فاصله 

 _ ببینمت خانمی! 

 اش دادم! ی خسته نگاهم را باال کشیدم و به چهره 

 _ خوبی؟ 

لبخندی که به روِی لبانم نشست، از سِر شوق و هیجان  

 دانستم!  گونه پرشیطنت نمی بود! سارمان را بدین 

که شرعا و عرفا برای  مان، با این اما این دزدانه آمدنِ 

 آمد!  ممنوعه می هم بودیم، گویی برایم  

که سرم را تکان دادم، جواب سارمان را هم  در حالی 

 گفتم. 

 _ بله خوبم، تو خوبی؟ خسته نباشی. 

دستش را از جیبش بیرون کشید و به لپم رساند و آن  

 اش کمی فشرد. را در بین انگشت شست و اشاره 

شه تو رو دید و خسته  قمر! مگه می _ مرسی قرص 

 خواد یه... بود؟ دلم می 



دانم نگاهم را چگونه دید که از گفتن مابقی حرفش  نمی 

وار به کنار  اش نوازش سر باز زد! اما انگشت اشاره 

جا به صورت ُمدور کمی چرخاند.  لبم رسید و همان 

 صدایش را نجواگونه کرد... 

_ کِل امروز فقط و فقط تو فکرم تو بودی و بس!  

د آتیش  دونم چطور موندم تو اداره، اما خداوکیلی ب نمی 

 ندازی به جونم... می 

مان غرق هم شده بودیم که  هر دو بقدری در خلوت 

 مکان و زمان را به باد فراموشی سپرده بودیم!  

مان، هر دو در  اما با شنیدن صدایی از هر دو طرف 

مان تکانی خوردیم و سارمان دستش را از روی  جای 

 صورتم کشید! 

 
 #پست_صد_و_پنجاه_و_چهار 

 #رویایی_در_شب  
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نگاِه ترسانم را به سمت چپم دادم و یکی از پسرهای  

که در دستش کبریت بود  آبجی ریحان را دیدم، در حالی 

خندید و با فاصله کمی از من و سارمان  و بشدت می 

ی دیگری  دودی که بلند شده بود. اما وقتی صدای خنده 

  را هم شنیدم، سرم را به طرف راست چرخاندم که قُلِ 

پسِر آبجی ریحان را دیدم که او هم کبریتی در دست  

خندید! تا من به خودم بیایم و متوجه  داشت و بشدت می 

ها پا به فرار گذاشتند و سارمان  خبری شده، آن شوم چه 

 شان.  هم بدنبال 

چشمانم از ترس و تعجب ِگرد مانده بودند و دهانم نیمه  

 باز.  

نم!؟ سارمان ناسزا  دانستم باید بخندم و یا گریه ک نمی 

ها هم در حال فرار از  کرد و آن بود که بارشان می 

های ایوان  های پله سارمان. سارمانی که تا نیمه 

 شان دویده بود.  بدنبال 

های لرزاِن از ترسم را به سمت دِر اصلِی خانه  قدم 

 کشیدم که صدای آبجی ریحان را شنیدم. 

دوتا    _ خدا من و مرگ بده، صدای چی بود؟ باز اون 

خیر ندیده چی کار کردن؟ وای بمیرم الهی چرا رنگ و  

 روت پریده عزیزدلم؟ 



پشت سر آبجی ریحان، مابقی هم بیرون آمدند و  

زد با  های پیراهنش را تا می که آستین سارمان در حالی 

 عصبانیت گفت: 

 حالشون گیرم نیفتن اگه! _ بچه نیستن که! وای به 

 کار کردن سارمان؟ _ چی 

تی به پشت گردنش کشید و خیره به  سارمان دس 

 صورِت ترسیده من گفت: 

 خوان کنن؟ بی هوا ترقه انداختن! کار می _ هیچی! چی 

آبجی ریحان خاک برسرتی نثاِر پسرانش کرد و دست  

 ی من را گرفت. کرده یخ 

 _ بمیرم الهی دستتم یخ کرده. 

_ از دست این پسراِی تو ریحان! ماشگانا قیزیم بیا  

قندی چیزی بدم رنگ و روت برگرده،  بریم بهت آب  

 ترسیدی. 

که همه در روی ایوان حضور  سارمان خودش را با این 

 داشتند، به من رساند و آرام مقابل صورتم لب زد: 

 _ خیلی ترسیدی خانمی؟ 

 کرد اما گفتم: که تمام وجودم ترس را بیداد می با این 

 _ نه... نه... خوب... خوبم... 
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 _ اما رنگ صورتت بدجور پریده که! 

وقتی نگاه بقیه خانواده را به روی خودمان دیدم، سعی  

 کردم لبخندی بزنم. 

 _ نه خوبم آقا سارمان. بریم تو بقیه هم سرپا موندن. 

ای بود که حرفم را باور نکرده  نگاهش به من به گونه 

! شوهر آبجی ریحان  و پرتردید باقی مانده بود 

ای کرد که سارمان جوابش را داد. بعد از  عذرخواهی 

قندی آورد و  مان، آبجی ریحان بسرعت آب داخل شدن 

 کم توانستم به حالت اولم بازگردم. من کم 

زمان شام که فرا رسید همگی بر سر میز حضور  

اش نشسته  بار هرکسی در کنار خانواده داشتیم. اما این 

کنار سارمان و سارمانی که کنار دست  بود. من هم در  

ارباب آغازال بود. اما نگاه سارمان به آراز و آراس به  

ها از  گونه خط و نشان کشیدن بود. هر دوی آن 

 گرفتند! شان حتی سرشان را هم باال نمی ترِس 



شام را درسکوت اما فضایی صمیمانه خوردیم. سارمان  

ه باشد، برایم  که خجل شود و یا بخواهد ابایی داشت آن بی 

کشید و هر چیزی را که احتیاج بود، مقابلم قرار  غذا می 

 داد.  می 

کشیدم تا ببینم بقیه متوجه ما  مدام نگاهم را باال می 

هستند یا نه؟ اما هر بار هرکس را مشغول به کار  

تر  شد تا راحت دیدم و همین هم باعث می خودش می 

 غذایم را بخورم. 

ه انتها رسید، همگی به  مان ب زمانی که شام خوردن 

کارها چایی و میوه و  اتاق مهمان رفتیم و خدمت 

 شیرینی آوردند و قلیانی را برای ارباب آماده کردند.  

در کنار سارمان نشسته بودم و سارمان هم برایم داخل  

ها را پوست کرده و مقابلم قرار داده  دستی میوه پیش 

مان  در ایلِ   چه که من بود. رفتار مردهای این خانه با آن 

 کرد!  دیدم، زمین تا به آسمان فرق می می 

مان بخواهد در  من هیچ ندیدم و یاد ندارم مردی در ایل 

مقابل بزرگان و ریش سفیدها برای زنش، کارهایی که  

داد را انجام دهد. یا اگر هم انجام  سارمان انجام می 

 داد و بزرگانی که بخواهند سکوت کنند!  می 



کردند، ولی این  ن شیرین سکوت می اما ارباب و ماما 

شان هیچ  شان بود! چون چهره سکوت نشان از رضایتِ 

 غیر از شادمانی! داد به چیز خاصی را بروز نمی 

دانم اما از فضای این خانه بشدت راضی بودم و  نمی 

 کردم! گاه چنین چیزی را حتی تصور هم نمی هیچ 

زال  که ارباب آغا دقایقی به همین منوال گذشت تا این 

 گفت: 

 _ شیرین! 

مامان شیرین نگاهی به ارباب کرد و با لبخندی زیبا،  

 گفت: 

 _ چشم آقا. 

شان چه بود، اما  نفهمیدم منظورشان از این تلپاتِی بین 

مامان شیرین از جایش بلند شد و ارباب از روی میزی  

ها روی آن قرار گرفته بود، پاکتی را بدست  که قلیان 

 مامان شیرین داد.  

شیرین روی مبل و مجدد کنار ارباب نشست و  مامان  

 رو به من و سارمان گفت: 

 جا. _ ماشگانا قیزیم، سارمان اوقلوم بیاید این 

نگاهی به سارمان کردم که روبه من سری تکان داد و  

 حین بلند شدن از جایش به من هم با آوایی آرام گفت: 

 _ پاشو خانمی. 



قابل مامان  از جایم بلند شدم و همراه سارمان شدم و م 

ای  شیرین و ارباب آغازال ایستادم. مامان شیرین جعبه 

 زدم طل باشد را مقابل من گرفت. که حدس می 

_ بیا قربونت بشم. این کادوی پاگشاتون مادر. مبارکت  

 باشه. 

اش پیراهن و دیگری که از  دو جعبه دیگری که یکی 

جلد رویش مشخص بود که سِت کمربند و کیف پول و  

 ری است را بدست سارمان داد. وسایل دیگ 

 _ مبارکت باشه پسرم. به پای هم خوشبخت بشین. 

هر دو تشکری کردیم و من بعد از بوسیدن مامان  

شیرین و تشکر از ارباب و سارمان بعد از بوسیدن  

 مان برگشتیم. ارباب و مامان شیرین، به جای قبل 
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شان  که شوهر خواهرهای سارمان از جای زمانی 

برخاستند، خواهران سارمان نیز حاضر و آماده و مهیا  

برای رفتن بودند و هنگام خداحافظی از من و سارمان  

شان برویم و به نوعی ما را  های خواستند که به خانه 

ای پای رفت و آمِد  پاگشا کنند. رسمی که به گونه 

های اقوام بدین گونه و با  ه عروس و داماد را به خان 

 کردند.  این بهانه باز می 

باغ را سکوتی فرا گرفت. مامان  ها هم رفتند و خانه آن 

بخیری وارد خانه شدند و من  شیرین و ارباب هم با شب 

هایش که گویی  ماندم و سارمانی که به آسمان و ستاره 

دامِن شب رنگِ آسمان را آذین بندی کرده بودند، خیره  

وزید و شاخسارها را به بازی  م. نسیِم خنکی می ماندی 

 گرفته بود.  

های بلند و کوتاه  صدای هوهوِی آراِم باد در میان چمن 

صداِی  مان شده بود و نجواهاِی بی باغ، ملودِی آرام بین 

 مان جاری... های مان از این آرامش بر لب 

 یاد؟ _ خوابت می 

تیم و عطر  رف های باغ راه می آرام روِی سنگ ریزه آرام 

مان  های های تازه را به ریه ها و چمن و بوی برگ 

 مهمان... 



آد. اما تو  _ نه... عصری خوابیدم دیگه خوابم نمی 

 خوای برو بخواب. ای می خسته 

های باغ  کمی از خانه دور شده بودیم و تقریبا در میانه 

شماِر روشن باغ،  های بی زدیم. با وجود چراغ قدم می 

یی نداشت. اما سارمان ایستاد و من  تاریکی گویی معنا 

هم به طبع از او ایستادم، دسِت آزادم را از زیر چادر  

 گرفت. با همان صدای بمش گفت: 

 _ بدون تو برم بخوابم؟ 

های آسماِن باالی  رنگ نگاهش تفاوت چندانی با ستاره 

 سرمان نداشت! 

 ... نه... یعنی... _ خب 

د. مقابلم  تر کر کمی بیشتر خودش را به من نزدیک 

 ایستاد و هر دو بازویم را در برگرفت. 

تونی با من تو یه اتاق، یا بهتِر بگم روی یه  _ نمی 

 تخت باشی، درسته؟ 

من زبان باز نکرده، خودش پرده از راِز دلم و آشوب  

درونم برداشته بود! لب گزیدم که ابروهایش در هم  

 زنجیر شدند. با جدیت اما آرامش لب زد. 

خواد.  یه خواب آروم می   قمر! دلم م قرِص ا _ خیلی خسته 

اما یه درصد هم فکر نکن که تو رو این وقت شب تو  



این باغ تنها بذارم! االنم بیا بریم که دیر وقِت... بیا  

 کنیم حاال. بریم یه کاری می 

مان  جای مخالفتی نبود. هر دو همراه هم وارد اتاق 

قفل  شدیم. سارمان با کلیدی که خودم پشت در و روی  

 گذاشته بودمش، در را قفل کرد.  

که چند روز و شبی را در کنار هم سپری کرده  با این 

مان،  بودیم اما این بار گویی موجِ دریاِی باهم بودنِ 

 بازیگوشی و شیطنتش بیشتر شده بود!  

کرد. خودش را به  خیالی رفتار می سارمان اما با بی 

که چند    یک باز کرد و از کشویی به کشوها رساند و یک 

دست لباس راحتی برای خودش، درونش موجود بود،  

یک شلوار اسپرت بیرون کشید و در مقابل نگاه حیرت  

های  زده من، شروع به باز کردِن یک به یِک دکمه 

 پیرهنش کرد! 
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دیده  اوج گرفتِن دمای بدنم چیزی نبود که آن را بشود نا 

ای سرگرم کنم تا  گرفت! سعی کردم خودم را با وسیله 

 نبینم تنی را که برایم حلل بود!  

ای که مامان شیرین و ارباب  ی تخت نشستم و هدیه لبه 

داده بودند را از روی پاتختی برداشتم. به آرامی قفلش  

را باز کردم و در کمال ناباوری سرویس طلی زیبا و  

اش بودم که سارمان در  بایی سنگینی را دیدم. محو زی 

 کنارم خم شد. 

ای که فقط رکابی  سرم را که چرخاندم او را با باالتنه 

اش  را پوشانده بود، دیدم. بدن ورزیده و عضلنی آن 

 آمد! بیش از حد در چشم می 

بزاق دهانم را فروخوردم و نگاه دزدیم از مردی که  

 شوهرم بود!  

کرد که در  اما سارمان گویی برایش هیچ فرقی نمی 

حرف خودش را جلو کشید و  مقابلم چگونه باشد! بی 

روی دو زانویش نشست. قاب طل را از دستانم گرفت  

شان برگرداند. با یک دست بزرگ و  و به جای قبل 

اش هر دو دستم را به آرامی گرفت و انگشت  مردانه 

ام زد. حرارِت  اشاره دست دیگرش را به زیر چانه 

رارِت خودم سوخته را باز هم  باالی تنش، مِن از ح 

 سوزاند! 



 _ من و ببین! 

که تمایل شدیدی به انجام خلِف خواسته  چشمانم با این 

سارمان را داشتند، اما میخ نگاهم را به چشمانش  

 کوبیدم. مهربان در صورتم گفت: 

_ مگه قرار نشد دیگه جلوی من چادر و روسری  

 نپوشی؟ هوم؟ 

ای  بروهایش اشاره بعد از گفتن حرفش، با چشمان و ا 

 ام کرد. به چادر و روسری 

لب گزیدم و در حال فرار از نگاِه مجذوب و سوزانش با  

 ِمن جوابش را دادم. و ِمن 

_ خب... چرا... اومم... خب... داشتی لباس عوض  

 کردی... منم دیگه کل حواسم پرت شد. می 

ام  کمی در گلو خندید... انگشتش را از زیر چانه 

دست بکار شد. ابتدا چادر را از    برداشت و خودش 

روی سرم برداشت و به حال خودش رها کرد که روی  

که به صورتم خیره بود،  تخت افتاد. بعد از آن در حالی 

ام را هم به روی  ام را باز کرد و روسری گره روسری 

های قلبم،  تخت انداخت. صداِی کوبش کر کننده تپش 

فرا گرفته بود.    ام کرده بودند و بدنم را ارتعاشی عاصی 

ی  اما سارمان گویی قصد عقب نشینی نداشت که گیره 



ام را هم از روی موهایم برداشت و موهایم با یک  مویی 

 سقوط پخش شدند... 

شه! حاال  کم داره در می _ حاال شد! حاال خستگیم کم 

 شم! دارم آروم می 
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ام حبس شده بود و منتظر  در سه ُکنجِ قفسه سینه نفسم  

 ای برای خارج شدن! دیدن روزنه 

سارمان از مقابلم بلند شد و هر دو چراغ خواب را  

 روشن کرد و چراغ اتاق را خاموش. 

 فضاِی نیمه روشن اتاق، ساز ناکوک دلم را بیشتر کرد. 

 _ پاشو خانمی، پاشو لباسات رو عوض کن. 

تش را بدست گرفت و تخت را  و خودش شلواِر اسپر 

که شلوارش را تعویض کند، از جایم  دور زد و تا زمانی 



که مطمئن شدم کارش به اتمام  بلند نشدم اما زمانی 

رسید و روی تخت دراز کشید، من هم بلند شدم و از  

آمد را بیرون  کشویی بلوز و شلواری را که راحتی می 

 کشیدم.  

به پهلو خوابیده    نگاهی به سارمان انداختم که او را 

هایم را  سرعت لباس دیدم. اما پشتش به من بود. به 

ای کشیدم. اما دقیقا  تعویض کردم و نفس آسوده 

که کارم به انتها رسید، سارمان چرخید و  زمانی 

 نگاهش را به من گره زد.  

طور به پشت خوابیده  تردیدی نداشتم که بخاطر من آن 

اما حال با لباسی  بود تا من در معذورات قرار نگیرم.  

 دادم.  راحتی مقابلش جوالن می 

توانستم کاری کنم، درواقع راه دیگری نبود و  نمی 

شد که روی زمین بخوابم و عصبانیت سارمان را  نمی 

 به جان بخرم!  

که  روی تخت با فاصله از سارمان دراز کشیدم. در حالی 

افتادم. صدای  زدم از روی تخت پایین می اگر غلتی می 

سارمان که نفسش را رها کرد شنیدم و بعد از  بلند  

که دستم را کشید و وادارم کرد تا نزدیک به خودش  آن 

 بخوابم! 

 جا ببینم! _ بیا این 



ای در کنار هم دراز کشیده  هر دو کامل بدون فاصله 

بودیم. سارمان با پایش روتختی را باال کشید و روی  

مان را پوشاند. یک دستش را زیر گردنم  هردوی 

ام را به آغوش کشید. دست  گذاشت و تا سرشانه 

دیگرش را هم به دور کمرم حلقه کرد و سرم را به  

 اش گذاشت. روی سینه 

 گن یه خواب درست و حسابی! _ به این می 

ای که من را مطیعِ دل و  ای زد... بوسه روی سرم بوسه 

 دار او کرد... ِی تب بوسه 

استن را بر  نیشتری به قلِب تازه عاشقم شد و ُمهر خو 

 ی روحم زد... سیطره 

هر دو با آرامشی عمیق و عجین شده با عشقی نورس،  

 در آغوش هم فرو رفتیم.  

ی ستبر  آمد اما گرماِی وجوِد سینه که خوابم نمی با این 

چنان من را مدهوش خواب  سارمان و حرارِت تنش، آن 

کرد که گویی حاضر نبودم این لحظه را با هیچ چیز  

 عوض کنم! 
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 سارمان، تکان مختصری داد و آرام در گوشم پچ زد. 

شد؟  خوای به من بگی امروز چی قمرم؟ نمی _ قرِص 

 خوای یکم حرف بزنیم؟ نمی 

اش کنار کشیدم و در  سرم را به اختصار از روی سینه 

خص  اش که چندان مش تاریک و روشن اتاق، به چهره 

لقا  های عمه مه خواستم تا حرف نبود، نگاه کردم. نمی 

هایی که بین من و مامان  را برایش بازگو کنم یا حرف 

شیرین رد و بدل شده بود، بنابراین در همان حالت،  

 ای باال انداختم و گفتم: شانه 

 ها حرف زدیم، خندیدیم... _ چیز مهمی نشد... با آبجی 

د را برداشت و با  دستی که به دورم حلقه کرده بو 

 انگشتانش خطوطی فرضی را روی کمرم ترسیم کرد... 

خواد به من بگه!  _ چیزی که شده، اما خانم من نمی 

 درسته؟ 

شد، جای تعجب داشت! سارمان بیش از  اگر متوجه نمی 

 حد تیز بود! 



 خوام در موردش حرف بزنیم. _ خب... اره... اما نمی 

و شروع به    وار به موهایم رساند دستش را نوازش 

 بازی با تارهاِی موهایم کرد... 

_ هر چی تو بخوای، خانمی فردا ممکن من شب برم  

شه  گردم از اداره دیگه نمی خونه خودمون، دیر برمی 

شی؟ یکم تو اداره کارم  جا... ناراحت که نمی بیام تا این 

 فردا زودتر بیام. دم پس کشه، قول می طول می 

که درک درستی از شغلش  توانستم بگویم؟ با این چه می 

توانستم خودخواه رفتار کنم و بگویم  نداشتم اما نمی 

ام و به نوعی خودم را  جا آمده حال که من تازه به این 

بینم، تو هم باید حضور داشته باشی وگرنه  تنها می 

ای به غیر از تند  که هیچ بدی مانم! در حالی جا نمی این 

ن ندیده بودم. اما  شا کدام لقا از هیچ حرف زدن عمه مه 

آمد، من باید چه  فردا که آن مهماِن بقولی آشنای من می 

 کردم؟ کار می 

_ اما... ارباب امروز گفت فردا مهمان داریم. کسی که  

گم  کار کنم؟ فقط برای همین می آشناِی منه! من باید چی 

 تِر... وگرنه کارت مهم 

 چنان در حال نوازش موهایم بود. دستش هم 

تر از خودت  قمر خبر دارم، هیچی مهم رِص دونم ق _ می 

نیست برام... در مورد فردا بهتِر خودت تنها باشی، هر  



چند مامان شیرین هم هست و حواسش بهت هست.  

مطمئن باش حتی اگر کنارت نباشم، بازم همه جور  

حواسم بهت هست. فردا خوب به حرفاشون گوش  

  ی اون سواالتی که داشتی و بده... فکر کن و همه 

 بپرس... حاال هم اروم بخواب که منم بخوابم. 

ای آرام گفتم و سارمان با فشاری آرام، سرم را  باشه 

اش قرار داد. سکوت اتاق و صداِی  مجدد به روی سینه 

های قلب سارمان،  های در باغ و صدای تپش جیرجیرک 

هایم مهمان شدند و من نفهمیدم چه زمانی در  به گوش 

 اب رفتم... آغوش گرم سارمان به خو 
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صبح زمانی که از خواب برخاستم، سارمان نبود و من  

 اش دادم. نگاهم را به جای خالی 



دلیل بغضم گرفت. چه بلیی بر سر  دانم چرا اما بی نمی 

دانم که سارمان، آرام  دانم. فقط می دلم آمده بود را نمی 

دم را درگیر خودش کرده بود. به  صدا تمام وجو و بی 

ای تمامم را صاحب شده بود که دیگر خودم را  گونه 

 دانستم. فقط برای خودم نمی 

ها و چادرم،  بعد از مرتب کردن تخت و پوشیدن لباس 

که به اتاق برای خوردن  از اتاق بیرون زدم. قبل از این 

صبحانه بروم، به سرویسی که در راهرو بود رفتم و  

مام کارم خودم را به مامان شیرین و ارباب  بعد از ات 

 آغازالی رساندم که سر بر میز حاضر بودند. 

سلم و صبح بخیری گفتم که گرم و مهربان جوابم را  

 دادند. 

مان را در سکوت خورده و به اتمام رساندیم.  صبحانه 

 ارباب آغازال گفت: 

مون تا چند دقیقه دیگه  رم رو ایوان. مهمان _ من می 

 رسن! می 

همان حرف ارباب برای مبهوت ماندنم کافی بود! تا  

آمد! آشنایی که رازهای  دقایقی دیگر آشناِی من می 

 دانست!  ها را می تمامی این سال 

مامان شیرین که حال و احواالتم را فهمید،از روی میز  

 دستم را گرفت. 



_ آروم باش قیزیم! پاشو ما هم باید بریم پیشواز  

 مهمان. 

لرزید، اما همراه مامان شیرین شدم  یم می که پاها با این 

و ما هم به ارباب که روی ایوان ایستاده بود، پیوستیم.  

کار  اما دقیقا همان موقع در بزرگ باغ توسط خدمت 

مرد، باز شد و ماشینی مشکی رنگ داخل شد و دقیقا  

های ایوان ایستاد. در عقب ماشین باز شد و  مقابل پله 

ی بقدری سنش زیاد بود که  مردی از آن پیاده شد. ول 

 لرزید!  قامتش خمیده و عصای زیر دستش می 

ها پایین رفت و دست آزاِد مرد را گرفت و  ارباب از پله 

 گفت: 

 _ خوش امدید ساالر خان! 
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اسم ساالرخان را زیرلب زمزمه کردم و تمام وجودم  

های ساالرخان و  بود تا بتوانم حرف چشم و گوش شده  

شد چون  ارباب آغازال را بشنوم. اما چیزی عایدم نمی 

شان بیش از حد آهسته بود و من فقط  هاِی آرامِ زمزمه 

 دیدم و بس.  شان را می های های لب تکان خوردن 

که به روی ایوان رسیدند، ایستادند و من  هر دو زمانی 

 گفتیم.    و مامان شیرین هر دوبا ام سلمی 

ساالرخان سرش را باال گرفت و با نگاهی ژرف و نافذ،  

اش فرتوت شده  که چهره زیر لبی سلمی گفت. با این 

بود اما ابهت خاصی داشت! ابهتی که لقب و صفِت خان  

کشید. جواب سلم مامان شیرین را  بودن را به یدک می 

وجب صورتم  به هم داد و مجدد تگاه رصدگرش، وجب 

طور که  گویی غرق گذشته شده باشد، همان را کاوید!  

داشت،  نمی یک لحظه هم نگاهش را از روی صورتم بر 

 گفت: 

قدر شبیه خوِد آیسانی! پسِر حشمت! این یکی  _ چه 

 دیگه از دستت در نره؟ 

با چشمانی گرد شده، خیره به ساالرخان ماندم! از  

 دست ارباب آغازال در نروم؟  

ردانم را به ارباب  متوجه منظورش نشدم و نگاه سرگ 

 آغازالی دادم که سرش را پایین انداخته بود!  



مامان شیرین بود که با هول و وال همه را به داخل  

خانه دعوت کرد. ساالرخان جلوتر قدم برداشت و  

داشت. من و  می ارباب هم تقریبا در کنار او قدم بر 

ها وارد شدیم. مستقیما به  سر آن مامان شیرین هم پشت 

 ق مهمان رفتیم.  سمت اتا 

ای از من  برداری و فرمان   پاهایم گویی اِذن و اجازه 

 رفتند. نداشتند و خودشان راه خود را می 

کارها  ها نشسته و خدمت لحظاتی بعد همگی روی مبل 

 در حال پذیرایی کردن بودند. 

هایی را قرار  تواستم حدس بزنم دقیقا چه حرف نمی 

رار بود برای  هایی که حال ق است بشنوم؟ چه حقیقت 

من، دختِر آیسان ننه، برمل و عریان شوند؟ حقایقی که  

ای که حال پاِی  اش بود! گذشته در مورد مادرم و گذشته 

هایی که  مرا به این خانه باغ باز کرده بود! واقعیت 

باعث شده بود من تقاِص پدرم شوم! حقایقی که مِن  

 ماشگانا در عرض دو روز عروس شدم! 

دست روی مبل نشسته و مشخص  به ساالرخان عصا    

خوبی  اش به کشد. حاِل کنونی بود که به سختی نفس می 

نمایانگِر سن و ساِل زیادش بود! خطوط و چروکیدگِی  

اش  هایش و صورِت استخوانی پوست صورت و دست 

 اش بودند. های مبرِز پیری که نشانه 



 باره رو به ارباب گفت: اما به یک 

 تین که؟ _ به دختر آیسان چیزی نگف 

ماخوذ به حیا رفتار کردِن ارباب، برایم جاِی تعجب  

داشت. حتی در مقابل ساالرخان، سرش را هم بلند  

 کرد! نمی 

_ نخیر ساالرخان! چیزی نگفتیم، طبق خواستتون  

 منتظر شما بودیم. 

 ساالرخان سری تکان داد و با جدیت گفت: 

 _ من و دختِر آیسان رو تنها بذارید! 
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مامان شیرین پر تردید نگاهی به من و ساالر خان کرد  

شان بلند شدند و بعد  و در نهایت همراه ارباب از جای 

 از خروج از اتاق در را بستند. 

زنی! اما خداکنه عین  _ تو دختر! با آیسان مو نمی 

 مادرت باشه رفتارت! 



سوالی بپرسم!  توانستم دهان باز کنم و  نمی 

معطلی شروع به گفتن  توانستم! خوِد ساالرخان بی نمی 

خواستم حال که چنین موقعیتی پیش  کرده بود! نمی 

ای برای دانستن هرچه  هایم وقفه آمده، با گفتن سوال 

 زودتِر ماجرا، بیندازم.  

که استکان را  اش را نوشید و در حالی کمی از چای 

 از هم متکلم شد.  میاِن دسِت لرزانش گرفته بود، ب 

_ آیسان کمتر از دختر نبود برام. اما موقعی که فرار  

خواستم حتی یه  کرد و رفت، از چشمام افتاد. دیگه نمی 

 لحظه هم تو روش نگاه و تحملش کنم! 

قدر ساده با یک جمله، روان من را برهم ریخت!  چه 

قدر ساده روزگاِر غریِب مادرم را برایم آشنا کرد!  چه 

 ده... قدر سا چه 

 استکانش را به روی میز مقابلش گذاشت. 

 _ اما راضی به مردن و نبودِن االنشم نبودم! 

ام چه  ننه دهان باز کردم تا بپرسم، تا بپرسم مگر آیسان 

خبط و خطایی کرده بود؟ برای چه فرار کرده بود؟ از  

دست چه کسی؟ اما گویی متوجه شد که با دستی که  

معنای سکوت کردِن  عصایش را گرفته بود، کمی به  

 من، باال برد. 



جا،  جا با این حال و روز اومدم که همین _ تا این 

ای که آیسان رو از من گرفت، از گذشته  خونه همین 

گفتم بیارنت تو خونه خودم. این  برات بگم! وگرنه می 

همه راه کوبیدم اومدم که از این عذاب وجدان راحت  

 بشم. 

جدی و محکم بود!    که ارتعاش داشت اما صدایش با این 

طوری که خواه، ناخواه در مقابلش سکوت اختیار  

کردی! اما حکمِت این میزان عجول بودن در گفتِن  می 

اش و مسن  فهمیدم! از زردِی چهره هایش را نمی حرف 

بودنش، نمایان بود که سخت بیمار است. حتی نفس  

کشیدنش هم با سختی همراه بود. اما با این وجود  

ن زیادی نداشتم تا او را بدین گونه ببینم!  انتظاِر چندا 

گویی خودش بیشتر از من مصر بود! از جایش بلند شد  

داشت، خودش را به  که به سختی قدم بر می و در حالی 

یکی از درهای اتاق مهمان رساند و آن را باز کرد.  

مقابلش ایوان بود و نمایی از باغ. پشت به من ایستاد  

عصایش گذاشت. کمی بعد  و هر دو دستش را به روی  

 هایم شد. انداِز گوش اش، طنین خورده صدای سال 

_ با حشمت رفیق بودیم. رفیق چندین و چند ساله!  

جا فاصله داشت. من خاِن  ی من چند ساعت با این خونه 

جا! هردومون اصل  روستامون بودم و حشمت خان این 



دار، اما االن دیگه نه... هر دومون اهل و عیال  و نسب 

ورمون بود. حشمت پسر نداشت و من دختر! یه مدت  د 

کار اومد. یه مرد  زیادی گذشت... یه روز برام یه خدمت 

سال و یه دختِر هجده، نوزده ساله. یه دختر  تقریبا میان 

تو شکل و شمایِل االن خودت. یه دختر که اگه االن  

 شدید یه سیِب از وسط نصف کرده! بود، می 
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_ رعیت بودن، کس و کاری نداشتن و خودشون دو تا  

بودن. تو زلزله قدیم هم کل خونوادشون رو از دست  

داده بودن. خودش بود و دخترش. خودش شد باغبون  

قدر  کاِر آشپزخونه. گذشتن روزا، ان و دخترش خدمت 

  که دخترش رو مثل دختر نداشتم، دوست داشتم. دیگه 

برام رعیت زاده نبود. همه فهمیدن که آیسان برام شده  

رحمان پدرش سرطان  دختر! از شانس بدش، مش 



. اون دختر... همون مادرت آیساِن! بیشتر  گرفت و مرد 

کاری  وابسته من شد و منم وابسته اون. نذاشتم خدمت 

ام! حتی پسرام  کنه. کردمش نور چشمم! عزیز کرده 

رفتم  ای می ن. هر مهمونی حق نداشتن دور و برش باش 

 بردمش... شد با خودم می اگر می 

گیرد. گویی بغضی هجیم راه گلویش را سد  نفسی می 

کند! گلوی من را هم! پا به دروِن ایوان که  می 

های  افتم. مقابل نرده گذارد، پشت سرش راه می می 

 ایستم. ایستد و میان درگاِه در می چوبِی ایوان می 

راف و باغ، به چپ و راست  سرش را برای دیدن اط 

 گوید: گونه می ی صحبتش را این چرخاند. ادامه می 

_ حشمت دعوتمون کرد. مهمونی گرفته بود مثل  

هرسال! پسرش دیگه زن داشت و هر سال به مناسبِت  

ی پسریش، یعنی سارمان، جشن  ش، نوه تولد نوه 

گرفت. سارمان اون موقع چهارده، پونزده ساله  می 

قدر که پسر  ده بودش نور چشمش! ان بود. حشمتم کر 

خواست دور و برش پر باشه از  دوست بود! فقط می 

 پسر!  

اش  کند. بعد از آن کمی سرفه دم و بازدِم عمیقی می 

چرخد.  گیرد. نگاهم به موهاِی کم و سپید رنگش می می 

 دانم؟! چند سال داشت را نمی 



 _ چشِم حشمت، آیسان رو گرفت!  

خبر بود  ام حبس شد. چه سینه   نفسم بند آمد! نفسم در 

 در گذشته؟  

_ اما نه برای خودش! واسه پسرش آغازال! پسری که  

موقع  بچه بزرگش چهارده پونزده ساله بود. اون 

نفهمیدم اما بعد متوجه شدم که آغازال هم دلش برای  

قدر حشمت اصرار کرد که  آیسان رفته! اون شب ان 

ا زن و بچشون  موندیم، اما من و زنم و آیسان. پسرا ب 

قدر اتاق خالی داشت  خونه باغ ان برگشتن روستا. این 

که دوتاش رو به ما دادن تا شب رو سپری کنیم. یکیش  

 رو به من و زنم و یکیش رو به آیسان!  

ی  چرخد و روبه چهره کند. به سختی می مکث می 

 گوید: محزوِن من، می 

ای چیزی بیار  _ برو برای من یه قلوپ آبی، چایی 

 ر! گلوم خشک شد.  دخت 

فروغش  خورم و نگاه از چشماِن بی تکانی در جایم می 

 گیرم. زند، می شان موج نمی که گویی دیگر شوقی درون 

کنم، چشمی  که چادرم را زیر گلویم محکم می در حالی 

رسانم و  کارها می گویم و خودم را به یکی از خدمت می 

،  چرخانم کنم. هر چه چشم می لیوانی آب را طلب می 

ای  کار سینی بینم. خدمت ارباب و مامان شیرین را نمی 



که حاوی پارچی پر از آب خنک و دولیوان است را  

خواهد خودش  که می دهد. با وجود این دستم می به 

کنم و  کار را انجام دهد و به اتاق ببرد، منعش می این 

رسانم. برای شنیدن مابقی  خودم را به اتاق مهمان می 

ام که حتی حاضرم هزاران  یص شده ماجرا، بقدری حر 

 کار را با هم انجام دهم اما فقط همه چیز را بدانم! 
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دهم و لیوانی را از آب پر  سینی را روی میز قرار می 

چنان روی ایوان  کنم. به سمت ساالرخان که هم می 

 ایستاده بود، رفتم.  

 د خان. _ بفرمایی 

ای  لیوان را از دستانم و تشکری زیر لبی کرد. جرعه 

ی ایوان  ی نرده را نوشید و لیوان را به روی لبه از آن 

 قرار داد.  



خواست!  _ اسمت ماشگاناست همونی که آیسان می 

ذاشتم  بهش گفته بودم اگر دختر داشتم اسمش رو می 

 ماشگانا! حاال اون اسم رو دخترش داره! 

 .. گیرد. نفسی می 

_ من زیاد وقت ندارم دختر! همه دور و اطرافیام که با  

کنم  من بودن، راحت شدن از این دنیا! اما وقتی فکر می 

که حکمِت زنده بودنم تا االن بخاطر تو بوده، فقط  

گم خدایا مصلحتت رو شکر! دو صباح بیشتر نفس  می 

کشیدم تا ببینم همچین روزی رو! روزی که باید به تو  

 گفتم! ی از مادرت م 

پاهایش اما دیگر تحمل ایستادن ندارند که عقب گرد  

ای که روی ایوان قرار  کند و به روِی تخت صندلی می 

نشیند. من اما میان همان درگاه در ایستاده  گرفته، می 

ام و مابیِن چندین حِس گوناگون حیرانم و دست و پا  

 زنم! می 

  که از مادرم بیشتر حال باشم از این دانم خوش نمی 

که ندارمش و باید  فقط  دانم، یا محزون باشم از این می 

ها افزوده  با خاطراتی که از او بیشتر دارم و حال به آن 

 شود سر کنم؟! می 

خاطراتی که گویی نبوِد وجوِد مادرم را بیشتر به رخ  

 کشند! می 



چی تغییر کرد! آیسان  جا و همه _ یه شب موندیم این 

تی با یه نگاه، کلی مرد  قدر قشنگی داشت که بتونه ح ان 

دونست  رو از راه بدر کنه! اما همیشه خدا، خودش می 

چطور رفتار کنه! فردا روز وقتی بعد نهار قصد رفتن  

هایی که با هم چاق  کردیم، خبر دادن که یکی از خان 

سلمتی داشتیم، مرده. مونده بودم آیسان رو ببرم یا  

ونستم  د نه؟! هیچ خوش نداشتم تو اون مجلسی که می 

پر از مردای حریص و بوالهوس هست، باشه. حشمت  

که دو دلیم رو دید، گفت که آیسان رو بذارم بمونه و  

اونم یه اتاق رو کامل در اختیار آیسان گذاشت تا راحت  

دلم رضا نبود، اما گذاشتم. با زنم رفتیم  باشه. با این که 

و قرار شد یه روزه برگردیم اما زد و زنم بعد گذروندن  

ختم، مریضی سخت گرفت. خیالم تقریبا از بابت خود  

تونه از خودش مراقبت  دونستم می آیسان راحت بود،می 

جور و با  تونستم زنم رو همون کنه. از طرفی هم نمی 

اون حال مریض رهاش کنم و برم دنبال آیسان. کسی از  

تونستم به هر کسی  کارها هم پیشم نبود و نمی خدمت 

 جا موند. تن پِی آیسان. گذاشتم همون تا بفرس   اعتماد کنم 

گیرم و به خودش  کند. نگاه از باغ می سکوت می 

اش بیشتر از زماِن آمدنش، پریده  دهم. رنگ چهره می 

هایش هم بیشتر شده. حال بسیاری  است و لرزش دست 



دانم چگونه  ام و فقط نمی از جواِب سواالتم را گرفته 

دوام بیاورم و تمام  روحِ ناآرامم را آرام کنم تا بتوانم  

 ماجرا را بدانم! 

گیرم و چندقدمی به  ام را از چهارچوِب در می تکیه 

 دارم.  سمتش برمی 

 _ حالتون خوبه خان؟  

ی  کند، لیوان آب را از روی لبه های مداوم که می سرفه 

دهم. کمی از  دارم و مجدد به دستش می نرده بر می 

   کند. را که نوشید، دم و بازدم عمیقی می آن 

 جا!  _ برو بگو آغازال و زنش بیان این 

گویم و مستقیما به سمت  فوری، چشمی زیر لبی می 

ها در مورد ارباب و مامان  روم و از آن کارها می خدمت 

شان به باغ  گویند هردوی پرسم که می شیرین می 

 اند.  رفته 

هایم سرعِت  شوم و به قدم از در اصلِی خانه خارج می 

 ها را صدا زنم. آن توانم هردوی بخشم تا ب بیشتری می 
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آمد  با هر قدِم با سرعتم، چادرم در هوا به رقص در می 

و من فقط در زیر گلویم محکم گرفته بودمش تا نقش  

 بر زمین نشود.  

چشمانم را به تمام محیط باغی که در احاطه دیدگانم  

 .  بود، درآورده بودم 

چرخاندم تا بلکه زودتر آن دو را ببینم.  چشم می 

کار داشت اما برای منی  ها چه دانم ساالرخان با آن نمی 

که حریص بودم برای شنیدن یک خط از زندگِی روزگاِر  

نهایت بود! سنگ  مادرم، حتی گذشت یک ثانیه هم بی 

که دمپایی به پا داشتم اما با  هایی با وجود این ریزه 

دانم چه  دادند. نمی کف پاهایم را آزار می   سرعت زیادم، 

میزان از ساعت را صرف دوییدن کردم اما مامان  

شیرین و ارباب را در حالی یافتم که در حال قدم زدن  

قدری  در فضاِی سرسبز و پر چمِن باغ بودند. به 

ام تنیده  های ضد و نقیِض فراوانی به روحِ خسته حس 

زدم  نفس می نفس دانستم.  بود که حال خودم را نمی 

 وقتی که گفتم: 

 _ ما... مامان... شی... رین! 

هایم منقطع و ازهم گسیخته شده بودند. زبانم  نفس 

چسبید. مامان  خشک و با هر تکان به سقف دهانم می 



شیرین با دیدنم از تعجب ابرویی باال انداخت و زودتر  

 ای که درهم شده بود، گفت: از او ارباب با چهره 

 ِی عروس؟ _ این چه وضع 

لبانم را به داخل دهانم کشیدم و سعی کردم بر خودم  

 ام را کنترل کنم.  مسلط باشم و رفتارهای هیجانی 

_ ساالر... ساالرخان... گفتن بیام و شما و مامان  

 شیرین رو صدا کنم. 

هر دو نگاهی به یکدیگر انداختند و سری تکان دادند.  

هایی  با قدم   جلوتر از من و مامان شیرین، ارباب بود که 

سرش من و  بلند، خودش را به خانه رساند و پشت 

هایی پیگیرتر به دنبالش روانه  مامان شیرین با قدم 

 شدیم. 

کاری با ارباب و مامان شیرین  دانم ساالرخان چه نمی 

ربط به تعریِف  خواهد داشت. اما این را مطمئنم که بی 

مان به ایوان و تخت  ماجرای گذشته نیست! هرسه 

رویم.  ای که ساالرخان رویش نشسته بود، می ی صندل 

بینم که سرش را به روی دو دستانش  او را در حالی می 

اش  اند، گذاشته و چهره که روی عصا قرار گرفته 

نشیند و  مشخص نیست. ارباب کنار ساالرخان می 

 گذارد. دستش را به روِی کتف او می 

 _ ساالرخان؟ 



را از روی    خورد و سرش خان کمی در جایش تکان می 

 گوید: کند و می دارد. نگاهی به ارباب می دستانش برمی 

_ جلو خود من ماجرا رو برای دختر آیسان تعریف  

ت به  خوام هیچی جا بمونه! بهش از علقه کنید! نمی 

 آیسان بگو! 

وار، روانه ساالرخان کرد. گویی  ارباب نگاهی مستاصل 

سخت    کار را انجام دهد و برایش هیچ مایل نبود این 

هایش  آمد و بین لب آمد! مدام حرفی بر دهانش می می 

انداخت تا حرفی را بگوید اما درمانده  ای می فاصله 

ماند! با آن همه کشمکش میان خودش و احساسات  می 

 اش، در نهایت گفت: درونی 

 _ چشم ساالرخان! 

خواستم  دانستم باید در آن موقعیت چه کنم! فقط می نمی 

ها مسکوت باقی مانده بود!  که مدت   چه را بدانم تمام آن 

فهمیدم دلیِل سکوِت پدرم در برابر ارباب چه  باید می 

لقا تا بدین حد از من  فهمیدم چرا عمه مه بوده؟ باید می 

کند!  توزانه رفتار می و مادرم کینه به دل دارد و کینه 

کند  ای رفتار می گونه باید بفهمم چرا مامان شیرین به 

خواهم به جواب تمام  دن است! می که گویی به من مدی 

دانم که این وسط باید به سراغ  سواالتم برسم! اما می 

تردید او هم باید به  پدرم، ارباب ارسلن هم بروم! بی 



که سرش را بلند  آن هایی را بگوید! ارباب بی من حرف 

 کند، مامان شیرین را مخاطب قرار داد. 

 _ شیرین! هرجا نشد بگم تو بگو! 

اش، باید باور  ایش، سر به زیر گرفته شده عجِز در صد 

کردم که این شخِص مقابلم ارباب آغازال است؟  می 

اربابی معروف و مشهور که عصبانیتش یک ایل را به  

انداخت؟ مامان شیرین چشمی گفت  وحشت و واهمه می 

 و به نرده تکیه داد. 

 ارباب کمی بعد با تعلل باالخره دهان باز کرد! 

ودم. زن و بچه داشتم و تو کار  _ آدم بوالهوسی نب 

خودم سرگرم. زنم رو دوست داشتم و... دارم. اما با  

 شد! دونم چی جا... نمی اومدن آیسان به این 

آمد که کلمات  کاه می قدری برایش جان حرف زدن به 

هم در  ها آن حرف آمدند! این گویی از قعرچاهی در می 

ن چقدر  دانم دِل بزرگِ این ز مقابل مامان شیرین! نمی 

گنجایش داشت که حال نشسته بود تا شوهرش، ارباب  

که  اش به مادر من بگوید! در حالی آغازال از علقه 

لقا  من حتی بدتر از عمه مه بایستی با دیدن می 

کرد نه همانند مادری که دلسوز بود و من را  رفتارمی 

بسیار دوست داشت! این حجم از مهربانی و پاکدلی  



نگاهی به  قابل ستایش بود! نیم مامان شیرین برایم  

 اش کردم که او را خیره به ارباب دیدم... چهره 
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که پدرم حشمت خان،  _ اما به کسی حرفی نزدم تا این 

ها  آیسان رو برام در نظر گرفت و بهم گفت که مثل خان 

ه تا زن داشته  تونم دو س های دیگه منم می زاده و ارباب 

باشم. حرفی نزدم که فهمید دلم رضاست! آیسان موند  

تو همون اتاقی که برای تو و سارمان در نظر گرفتم!  

که  زدم، اونم زمانی گاهی من از تو باغ بهش ُزل می 

اومد رو ایوون! نیومدن ساالرخان که به چند  آیسان می 

شب رسید، منم هر روز با دیدن آیسان بیشتر دلم  

 است که زنم بشه! خو می 

ی خروشان شدند! حال متوجه  چشمانم گویی دو چشمه 

شوم که گفته بود ارباب اتاق  حرف مامان شیرین می 

من و سارمان را خیلی دوست دارد! پس دلیلش وجود  

مادرم در آن اتاق بود! مادرم در آن اتاق نفس کشیده  



های  بود! چشمانم جوشیدند! نه از درِد خفته در حرف 

کشید! از  غازال! از دردی که مامان شیرین می ارباب آ 

خوابی که ندانسته برای مادرم دیده بودند! از مظلومیِت  

ام! یکی خفته در خاک و دیگری زنده  دو زن در زندگی 

زنده روحش را از دست داده! چه تحملی داشت مامان  

 شیرین! چه تحمل و صبری! 

  _ از ساالر خان خبر رسید که تا دو هفته بعدش هم 

 تونه بیاد و ما از آیسان مراقبت کنیم... نمی 

سکوت کرد و نگاه پر دردش را به مامان شیرین  

دوخت. مامان شیرین نگاهش را به مقابل پایش داد و  

 ترین لحن ممکن گفت: انگیز با ُحزن 

_ اون روزها با آیسان کلی صمیمی شده بودیم. مثل  

ی  خواهر دوستش داشتم. بهم وابسته شدیم. آیسان کل 

کرد. ساالرخان هم باقیشلسین* ، سر ناهید  کمکم می 

کار داشتیم اما باز هم  که خدمت حامله بودم. با این 

دادم. تو اون روزها  بعضی کارها رو خودم انجام می 

خندیدیم و نقشه  گفتیم و می آیسان کمکم بود. می 

کشیدیم که اگر آیسان ازدواج کرد و دختردار شد،  می 

قدر گفتیم که  مان نشون کنیم. ان دخترش رو برای سار 

ها بین خودمون  حرف   سارمان باورش شده بود. این 

. پیش  افته خواستیم همچین اتفاقی بی بود اما واقعا می 



گفتم دختری که آیسان تربیت کنه، حتما به  خودم می 

دونستم  شه. اما نمی خانمی و نجابتی خودش می 

خانم هم  مان دیده! اما عمه سرنوشت چه خوابی برای 

دخترش سارگل رو برای سارمان در نظر گرفته بود. یه  

سالش بود و کلی از همان بچگی با  دختر که دوازده 

بازی بودن و کلی هم سارمان رو دوست  سارمان هم 

داشت. همه خانم هم که گفته بود سارگل و سارمان  

 برای همن و بس! 

که  شود! از این ام سخت باال و پایین می قفسه سینه 

هایم حرفی را شنیده که زیادی برای من زیاد  ش گو 

توانم تصور کنم دختری قبل از من به  هستند! حتی نمی 

که عمِر آشنایِی من با  سارمان علقه داشته! با این 

کشد اما باز هم با وجود  سارمان به دو هفته هم نمی 

ام! به  هایش، به او وابسته شده هایش و مهربانی حرف 

کرده و  در خوابش تصور می   اویی که من را هرشب 

ها  روزها با یاد منی که حتی حضور هم نداشتم، ساعت 

لقا از  فهمم که چرا عمه مه را سپری کرده. اما حال می 

فهمم که دلیل  من و مادرم کینه به دل دارد! می 

فهمم و جز  توزانه رفتار کردنش برای چه بوده! می کینه 

ما حال  توانم بکنم! ا سکوت کردن کار دیگری نمی 

 سارگل کجا بود؟ 



بار که به گوِش عمه خانم رسید من و آیسان  _ یک 

همچین حرفی زدیم، کلی ناسزا بارمان کرد. هیچ از  

اومد. بی دلیل... مریضِی زِن  آیسان خوشش نمی 

گفتن طوری بد شده که هر طبیبی  ساالرخان می 

برن جوابگو نیست. از این طرف هم  باالسرش می 

گرم بود که تو دل همه جا  ون و خون قدر مهرب آیسان ان 

گشتیم  خانم! روزها با هم کلی تو باغ می داشت. اال عمه 

که یکی مثل آیسان رو کنار  حال بودم از این و خوش 

دونستم که چشِم شوهرم و  خودم داشتم اما نمی 

مان  خان پِی اوِن! اما یک روز مهمانی برای حشمت 

ی سرد و  یه خانه اومد که خانه باغِ اروم، تبدیل شد به  

 متروکه و جنگ و دعوا! 

 
 

 * باقیشلسین: ببخِش 
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کسی بود که  کنجکاو بودم تا زودتر بفهمم آن مهمان چه 

ای سرد و متروکه کرده  خانه باغ را تبدیل به خانه 

 بود؟! 

 مامان شیرین سکوت کرد و باز هم ارباب متکلم شد. 

های دیگه رو  _ اون روز حشمت خان تعدادی از ارباب 

های زراعتی صحبت  سری زمین جمع کرد تا در مورد یه 

کنن و هرکی راضی بود، حشمت خان با یه قیمت  

ها  ها رو بخره. تقریبا خیلی از ارباب مناسب اون زمین 

هاشون رو بفروشن، چون حشمت  حاضر شدن زمین 

خریداری کرد. اما یه    خان با قیمت خیلی باالیی ازشون 

نفر بود که اون وسط راضی نشد و کلی هم به حشمت  

 خان ُدرشتی کرد! 

آمد! یک نفری که عجیب  مدام در ذهنم یک نفر می 

رنگ و بوی آشنایی داشت! یک نفری که حاضر شد  

هایش پیشکش کند! یک  من، دخترش را به ازای زمین 

دستی  نفری که برادرش او را وادار کرد تا من را دو  

شان موروثی  های تقدیم ارباب آغازال کند چون زمین 

 بود و از اجداد به اجداد و فرزندان به ارث رسیده بود.  

االیام با حشمت  ارباب ارسلن پدرم! او بوده که از قدیم 

 خان و ارباب آغازال دشمنی داشتند! 



هاش  _ ارسلن بود! حاضر نشد به ازای کلی پول زمین 

تیش و اختلف بین پدرم و ارسلن!  رو بده. همون شد آ 

اما با کاری که کرد، آتیش بین من و خودش رو به  

جهنم تبدیل کرد! همون روز آیسان رو تو باغ دید،  

که بفهمی  آیسان هم اون رو دید. سخت نبود این 

هردوشون با یه نگاه چه حالی شدن! خانمی و زیبایی  

شم  آیسان چیزی نبود که بشه حتی به یه نگاه ازش چ 

 بگیری! 

شد و  سر ارباب بیشتر از قبل به پایین دوخته می 

 تر! های من بیشتر از قبل نمناک چشم 

شه آیسان  _ همون شب به حشمت خان گفتم که اگر می 

ای  رو برای من خواستگاری کنه. تو اون دو سه هفته 

جا بود، خیلی خوب شناخته بودمش.  که آیسان این 

و وقتی بحث    حشمت خان هم با حرفم موافقت کرد 

خواستگاری رو به آیسان گفت، آیسان دیگه اون  

 آیسان دو هفته پیش نشد! 

مامان شیرین دستی به صورت خیس از اشکش کشید  

که لبخند تلخی به روی لبانش نقش بسته  و در حالی 

 بود، گفت: 

گفت ای  _ آروم و قرار نداشت اصل دختر! همش می 

ردم که همچین  م کاش منم با خانوادم تو اون زلزله می 



خورد  گفت و قسم می شد! همش می قسمتی نصیبم نمی 

نگاهی هم  پیش من که حتی به ارباب آغازال نیم 

کرد من در موردش فکر بد  ننداخته... طفلی فکر می 

کردم که داره شوهرم رو  کنم یا احساس می کردم و می 

گیره، دیگه تمام روز و شب آیسان شد اون  از من می 

نم عاصی شده بود و مدام با حشمت  اتاق... عمه خا 

نداخت که یه رعیت حق نداره  خان دعوا براه می 

که پدرش بود اما طوری  عروِس خانواده ما بشه! با این 

تونست تحمل  حدو اندازه بود! نمی گرفت که بی ُگر می 

کنه و ببینه مردای روستا و خونه باغ، چشمشون دنباِل  

سرش اون رو    آیساِن! مدام جلو روِی آیسان و پشت 

خوند که با اومدنش به خونه  عفریته و بدشگون می 

جا رو بهم ریخته. از طرفی هم سارمان به  باغ همه 

عمه خانم گفته بود که سارگل رو مثل خواهرش  

تر کرده بود! سارگل  خانم رو کفری دونه و این عمه می 

زد و روز به روز  حتی یک کلمه هم حرفی نمی 

چی ریخته بود بهم و خبری هم  شد. همه گیرتر می گوشه 

خان با آیسان  از ساالرخان نبود که نبود. هرچی حشمت 

کرد. تو همون  زد، آیسان سکوت می حرف می 

خانم و آیسان باال  ها بود که دعوای عمه بحبوحه 

گرفت... سارگل هم گفته بود که سارمان رو دوست  



تونه ببینه که سارمان اون رو به چشم  داره و نمی 

بینه. آخرش هم تحمل نکرد وقتی سارمان  ی خواهر م 

تونم  آب پاکی رو ریخت رو دستش و گفت که من نمی 

تو رو به چشم غیر از خواهر ببینم، یه شب خبر رسید  

های اطراِف خونه  که سارگل خودش رو تو یکی از باغ 

خانم همون یک دختر رو داشت و  باغ، دار زده! عمه 

ش از دست  سالگِی دختر شوهرش رو تو همون هفت 

خانم از قدیم لحِن تندی داشت اما یمدت  داده بود. عمه 

کامل افسردگی گرفت و بعدش هم جزء زبون تلخی  

گفتن ساالرخان از  کسی ازش انتظاری نداشت! همه می 

خان که یا خوِد  قصد آیسان رو گذاشته خونه حشمت 

خان باهاش ازدواج کنه و یا پسرش ارباب  حشمت 

 آغازال!  

روز جر و بحث و دعوا بود... اون روزها    باغ هر خونه 

ها به باغ رفتن...  شب آیسان کارش شده بود نصفِ 

گفتم ممکِن بترسی یا برات اتفاقی  هربار بهش می 

کرد. اون دوران اطراف باغ فقط با  افته، قبول نمی بی 

های خشکیده درخت دورچین شده بود. سرآخر  شاخه 

حلل کن اگر  هم یه شب که پیش هم بودیم به من گفت  

 باعث ناراحتی و عذابت شدم! 
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فهمیدم منظور و هدفش از اون حرفا چیه، اما  _ نمی 

گفت تو برام یه دوست نبودی و یه  سر هم می پشت 

باغ  خوام با بودنم تو این خونه . نمی خواهر بودی 

رباب و رو زندگی  خوام بشم زن دوم ا عذابت بدم. نمی 

خوام دوستیمون خراب بشه. کلی  تو زندگی بسازم. نمی 

حرف زدیم و گریه کردیم. رفت تو اتاق خودش اما...  

اما صبح که همه برای صبحانه حاضر بودیم، آیسان  

نبود! تمام روستاهای اطراف رو هم گشتن... آیسان یه  

قطره آب شده بود... یه سوزن تو انبار کاه... دو روز  

ز گم شدِن آیسان نگذشته بود که ساالرخان اومد. اما  ا 

وقتی اومد با یه رخت سیاه تو تنش... زنش مرده بود،  

گفتن طبیب خوبی داره،  برده بودن یه شهر دیگه که می 

اما عمرش بدنیا نبود و زن ساالرخان فوت شده بود،  

تمام اون مدت هم ساالرخان درگیر زنش... همه  

ساالرخان رو چی باید بدیم؟    ترسیده بودیم که جواب 

خان گفت! بعد از کلی جروبحث و  آخر هم خوِد حشمت 



دعوا، بعد از کلی گشتن، آیسان رو پیدا کردن. اما! اما  

دیگه آیسان دختر نبود. یه زن بود. زِن ارباب ارسلن.  

خان و ارباب  حامله بود. خوِد ساالرخان و حشمت 

 شده بود... آغازال رفته بودن پِیِش اما دیگه دیر  

فهمیدم.  هایم خیس بود و حالم را نمی صورتم از اشک 

کردم و چادرم را مقابل بینی و دهانم گرفته  هق می هق 

بودم. ساالرخان دستی به صورتش کشید و با ناراحتی  

 گفت: 

قدری عصبانی بودم که سیلِی  و، اون _ وقتی دیدم آیسان 

محکمم از حرص کوبیدم تو صورتش، بهش گفتم  

زاده لیاقت نداره. هیچی  شناس. بهش گفتم رعیت ن نمک 

نگفت... حرفی نزد... سرش رو پایین انداخته بود و  

خان و  ریخت رو یاشماغش، حشمت هاش می اشک 

آغازال هم، ارسلن رو تهدید کردن. تهدید کردن اگه  

برن. منم  ی آیسان دختر بشه، میان و اون رو می بچه 

جلو خوِد آیسان!    به ارسلن گفتم! تهدیدش کردم! نه 

ی آیسان! اما دیگه  دور از همه. گفتم میام پِِی بچه 

ها و  افته. گذشت ماه خوام روم تو روِی آیسان بی نمی 

خبر رسید که آیسان دختردار شده. اما خودش سر زا  

مرده. به حشمت و آغازال گفتم دختر آیسان که سنش  

!  کنید رید و ارسلن رو تهدید می به ازدواج رسید، می 



هاش رو بزنه. دیگه  اگر دخترش رو نداد، باید قیِد زمین 

 دونی... بقیش رو هم خودت می 

ام را  نتوانستم تاب بیاورم، نتوانستم دیگر بغض خفته 

هایم را رها  هق حفظ کنم. با صدای بلند گریستم و هق 

کردم و با سرعت خودم را به اتاق رساندم. اتاقی که  

کرده بود. در اتاق را  مادرم در آن روزهایی را سپری  

قفل کردم و خودم را به روی تخت پرت کردم و تا  

های گریستم. چه روزگاری  توانستم با صدای بلند های 

ام. چه روزگاری داشتم منی که  هاِی زندگی داشتند آدم 

خبر سرنوشتم گره خورده بود به سرنوشت مادرم...  بی 

   ِ رجای ی ذهنم، حال س های برهم ریخته تمام قطعاِت پازل 

خودشان مرتب چیده شده بودند و من در باور و  

زدم. حال حتی حضور سارمان  ناباوری دست و پا می 

فهمم. سارمان برای دیدن من، منی  در آن ایام را هم می 

ننه بودم، منی که وجود نداشته،  که دختِر آیسان 

فهمم  دانستنند. حال می مان ما را برای هم می مادرهای 

ننه را، همان دو  سِر مزاِر آیسان دلیِل آمدنش بر  

اش مادرم بود و  عزیزی که خودش گفته بود. یکی 

توانستم آرام بگیرم!  اش من. اما گویی نمی یکی 

ریختم، حتی وقتی تمام  بهانه و بابهانه اشک می بی 

کرد که مادرم هم روزی در  ذهنم به سمتی سوق پیدا می 



افزوده  هایم  هق گریسته، بیشتر بر هق این اتاق، می 

کاش که  شد. چه کسی عزیزتر از مادر؟ ای می 

بود و من را به  کاش که می ام زنده بود... ای ننه آیسان 

گفت. ای کاش  کشید و برایم از خودش می آغوش می 

کرد و موهایم را  من را جیران قیزیم خطاب می 

کاشت و برایم  ام می کاش بوسه بر گونه بافت... ای می 

ِی  خواند. ای کاش از شیره می   الالیی با زباِن خودش 

ام  کرد و قربان صدقه وجود خودش به دهانم سرازیر می 

اش را به  رفت... ای کاش دسِت نوازشگِر مادرانه می 

کرد، ای کاش! اما تمام  کشید و آرامم می روِی سرم می 

هایی بودند که جزء حسرت هیچ سوِد  ها ای کاش این 

 دیگری نداشتند! 
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خورد، به  با شنیدِن ضرباِت آرامی که به در اتاق می 

گونه که به روی تخت و  بدِن ِکرختم، تکانی دادم. همان 

با صورت خودم را رها کرده بودم، به خواب رفته  

سوخت و به زور بازشان کردم. گویی  بودم. چشمانم می 

آن روزها حضور    ها، خودم هم در با شنیدِن آن صحبت 

 آمد.  قدری که همه چیز برایم ملموس می داشتم. به 

ضربات به در ادامه داشت و من در حاِل به خودم آمدن  

بودم. خودی که گویی گمش کرده بودم. از روی تخت  

ام، دستی به  پایین آمدم و بعد از مرتب کردن روسری 

صورتم کشیدم و قفل در را باز کردم. مامان شیرین  

مان به همدیگر بود. او هم  تاق آمد. هر دو نگاهِ داخل ا 

اش  چشمانش سرخ شده بودند... او هم از چهره 

 کرد! ناراحتی بیداد می 

هوا به آغوشش کشیده شدم و دستانش را به دورم  بی 

 حلقه کرد. 

_ آیسانین قیزی، اوز قیزیمنان فرقی یوخدی! سن  

ننون ایین وریسن، سن، آیسانین اوزون سن مَن، حتی  

قیافوندا آیسانین بیردی، قر قاش گوزسن، گوزلروا  

البیر سورمه چکیبلر، دوداخلروا البیر قیرمیزی ره  

ووروبلر، اوزون پنبه کیمین نرمدی و گار کیمین  

سیفید سن، گوزلرون رنگی البیر گردنه حیرانین  



آقاجلرینا، البیر اوالرین یارپاخلرین رنگیدی،  دونیا  

ویمارام بی داش ایوقوا دَی، سن  دونیادا داش اتا، من گ 

 منیم اوز قیزیمسان. 

) دختر آیسان، با دختر خودم فرقی نداره! تو بوی  

دی، تو خوِد آیسانی برای من، حتی قیافت  مارت رو می 

ای، انگار به  هم با آیسان یکِی، چشم و ابرو مشکی 

چشمات سورمه کشیدن، به لبات انگاری رنگ قرمز  

ِم و مثل برف سفیدی، رنگ  زدن، صورتت مثل پنبه نر 

های گردنه حیراِن ،  چشمات انگار مثل درختا و برگ 

ذارم یه سنگ  رنگِی، دنیا دنیا سنگ بندازن، من نمی 

 هم به پات بخوره، تو دختِر خوِد منی ( 

آیسان نیست... نتونستم دوست خوبی براش باشم، اون  

زمان نفهمیدم نخواست زندگی من نابود بشه، من قدر  

رو ندونستم، قدِر روحِ بزرگش رو ندونستم،  آیسان  

آیسان نخواست که رو زندگِی من، منی که براش  

دوست و خواهر بودم، زندگی بسازه. آیسان رفت و با  

دونم چطور اما حدس  ارباب ارسلن ازدواج کرد. نمی 

رفت، با ارباب  هایی که به باغ می زنم همون شب می 

نم که بازم دلش به  دو ارسلن نقشه فرار کشیدن. اما می 

ازدواج نبود... مجبور شد ازدواج کنه، آیسان همیشه  



خواد ازدواج کنه... اما قسمتش  گفت نمی خودش بهم می 

 این شد... 

گفت و من باز هم چشمانم پر و خالی  مامان شیرین می 

قدر  شدند... مگر داریم این میزان از شباهت؟ چه می 

دواج نبودم. من  شبیه مادرم بودم... من هم راضی به از 

شود دو آدم به این  هم مجبور به این کار شدم. مگر می 

ام، اخلق  میزان به یکدیگر شباهت داشته باشند؟ چهره 

و رفتارم... پس پدرم حق داشت که من را  

دید.  اش بداند. نشاِن آیسان ننه را در من می عزیزکرده 

هایی که مادرم آیسان داشت، در من هم بود.  تمام اخلق 

مان. چه بگویم از حکمت  هایِ تی شباهِت عجیِب چهره ح 

و مصلحت خداوند. چه بگویم که خودش عالم است و  

 بر دانایی و حکمتش عیب و ایراد و تردیدی نیست.  

_ منیم جیران گلینیم،گورمیم گوزلرون یاشلی اوال؟  

گورمیم اوروییند غمون اوال؟ گویمارام آیسانین قیزی  

ریمین اوستوند یرون وار،  گوزلری سولو اوال، گوزل 

 آغلما باشووا دوالنیم... آغلما... 

) عروس خوشگل من، نبینم چشمات اشکی باشه،  

ذارم چشماِی دختر آیسان  نبینم تو دلت غمی باشه؟ نمی 

گریون باشه، روی چشمام جا داری، گریه نکن دورت  

 بگردم، گریه نکن... ( 



رم و  توانستم آرام باشم؟ قصه زندگِی ماد چطور می 

ام نقش  هاِی بسته تمامی اتفاقات دیگر در پشِت پلک 

توانستم!  خواستم هم نمی بستند و من حتی اگر می می 

ام رفت و ناز و  قدر قربان صدقه مامان شیرین آن 

نوازشم کرد تا آرام شدم. تا توانستم بر خودم و  

 احساساتم غلبه کنم. 

فت  دقایقی در کنار هم گذراندیم و سپس مامان شیرین گ 

ها  که ساالرخان قصد رفتن دارد و باید به کنار آن 

 برویم.  

به جمع ارباب و ساالرخان پیوستیم. ساالرخانی که با  

. با دیدِن  کشید باز به سختی نفس می دهانی نیمه 

ی من گویی گردی از غم و غصه و پشیمانی به  دوباره 

 اش پاشیدند! چهره 
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به کنار خودش اشاره زد، پر تردید بودم که با شنیدن  

حرف مامان شیرین که گفت بروم و بنشینم، تردید را  

کناری گذاشتم و با فاصله از ساالرخان روی مبل  

گیر شدیم. کیف دستِی کوچکی کنار دستش بود، آن  جای 

را برداشت و به روِی پاهایش قرار داد. دستانش  

توانست به راحتی زیپ را باز  د و نمی لرزیدن شدت می به 

ای که بود، این کار را انجام داد و  کند. اما با هر سختی 

از داخل کیفش ابتدا پاکتی را بیرون کشید و سپس  

 ای تقریبا متوسط را.  جعبه 

کیف را به روی زمین گذاشت و پاکت را به سمتم  

هایی که  گرفت. با صدایی که دیگر نایی نداشت و لب 

ای که  لرزیدند، با قیافه و رو بودند و می   رنگ بی 

غمناک بود. پاکت را به سمتم گرفت و خیره به صورتم  

 گفت: 

ها رو برای آیسان کنار گذاشته بودم. آیسان برام  _ این 

دختر بود. اما قدرش رو ندونستم. آیسان هم کاری رو  

کرد که تو قسمتش بود. خیری ندید از این زندگی. نه  

ه از جوونیش... خودش حاال نیست اما  از بچگیش... ن 

اِی  یکی مثل خودش رو یادگار گذاشت... این سنِد خونه 

که قرار بود برای ازدواج آیسان بهش بدم. این  

رو خیلی دوست داشت. یه خونه که هربار  خونه 



جا... قدیمی شده، اما بازهم  بردمش اون خواست، می می 

توش،    قشنگی خودش رو داره. خودش نیست بازم بره 

دامِن پُرچینش رو به دست بگیره و توش چرخ بزنه و  

دمش برای تو،  بخنده و آواز بخونه... اما حاال می 

 بگیرش دختر.  

اذن از چشمانم سرازیر شدند.  های زالِل اشک، بی قطره 

 چشماِن ساالرخان هم نمناک شده بودند...  

تشکری کردم و پاکت را از ساالرخان گرفتم و به روی  

گذاشتم. ساالرخان جعبه متوسط را بدست گرفت    پاهایم 

نگاهی به محتویات  و بعد از باز کردِن قفلش، نیم 

داخلش انداخت که قطره اشکش به داخل آن افتاد... آن  

 سمتم گرفت... را هم به 

سوالی نگاهش کردم که جعبه را تکان داد، بدین معنا  

که از دستش بگیرم، نگاهم بین خودش و جعبه در  

بود، اما با هر کشمکشی که بود، آن را هم از  نوسان  

 دستش گرفتم. 

_ اینا هم براِی توئه. این همه سال نگهش داشتم و  

 حاال رسوندم به تو. 

سرعت ارباب آغازال به او  ای شدید کرد که به سرفه 

لیوانی از آب داد. عصر شده بود و آسمان به رنگِ  

ا به  های پاییز درآمده بود... خان دستور داد ت برگ 



شوفر ماشین بگویند که ماشین را روشن کند و آماده  

 رفتن شد... 

بعد از دقایقی خان از جایش بلند شد و با کمک  

ای بود که گویی او  گونه راه افتاد. رفتنش به عصایش به 

 ست... هم مسافر دیاِر ابدی 

رفتیم، ارباب به ساالرخان کمک کرد تا از  بدنبالش می 

ود. زمانی که به ماشین رسید،  های ایوان پایین بر پله 

رو به من نگاهی کرد، نگاهی که توام با حسرت بود و  

 زد... درد و حسرت را فریاد می 

 با لحنی که با بغض همراه بود لب زد: 

قدر دوستش  وقت نشد به آیسان بگم که چه _ هیچ 

وقت نشد بهش بگم کاش از اول هم دختر  دارم... هیچ 

چهارده سال رو تو دلم  من بودی! آیسان برام حسرِت  

دونم که همین امشب یا فردا  گذاشت... اما می 

بینمش... خدا  سال حسرت می بینمش! بعد از چهارده می 

که  به دختر داد و قدرش رو ندونستم... فقط بخاطر این 

با شهرِت من بازی کرده بود و باعث شده بود پشت  

سر من حرف بزنن، اما خیلی وقِت که دیگه نه اون  

ها! حسرت موند و  هست و نه اون حرف   شهرت 

ها باد  ... تمام اون حرف حسرت... چهارده سال حسرت 

هوا شدن و شهرتم مثل سن و ساِل خودم پیر شد و  



ام  همه فراموش کردن ساالرخانی بوده! من مردنی 

 مونه!  دختر! اما بدون هیچی تو این دنیا باقی نمی 

ا دنیادا... دونیا  کیم نه بیلیب کیم لر نه چهدیلر بو بی وف 

 گالدی، اداملر گدی... دونیا گالیر، یاخچیلیخ گالیر... 

وفا،  دونه کی چی کشید تو این دنیای بی ) چه کسی می 

مونه، خوبی  ها رفتن... دنیا می دنیا موند، آدم 

 مونه... ( می 

خوش زندگی کن دختر. مادرت که نکرد، الاقل تو  دل 

 سپردمت... ( کن! االها تاپشیردیم... ) به خدا  

شد، رازها برمل شد  باغ بسته ساالرخان رفت و در خانه 

 تابم باقی ماند! و دِل بی 
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خانه باغ گویی در آرامشی مطلق فرو رفته بود.  

دید. بعد  سال، حال به خود می آرامشی که بعد از چهارده 

را به اتاقم رساندم و بعد از    از رفتن ساالرخان، خودم 

قفل کردن در، به سراغ صندوقچه کوچکی رفتم که  



ساالرخان گفته بود برای مادرم است. شور و هیجانی  

که داشتم باعث شده بود تا دستانم همانند درخت بیِد در  

 اوج بگیرد!  های قلبم افتند و تپش باد، به لرزش بی 

سال نشانی از  ده که بعد از سالیان، بعد از چهار از این 

دیدم، نشانی نزدیِک نزدیک، باعث هیجاِن  مادرم می 

 حد و نصرم شده بود.  بی 

در صندوقچه را آرام باز کردم و اما چشمانم را بسته  

که محتویات داخلش را  بودم! گویی هراس داشتم از این 

 ببینم!  

وقتی از باز شدِن کامِل در صندوقچه، اطمینان حاصل  

گنجید  ا هم آرام گشودم. در باورم نمی هایم ر کردم، چشم 

روزی مادرم وسایِل مقابِل دیدگانم را استفاده کرده  

 باشد.  

ای  ای چوبی و آینه دست داخل صندوقچه بردم و شانه 

گرد و کوچک را بیرون کشیدم. اشک به چشمانم نیشتر  

دیدم.  ای از اشک می زد و مابقی وسایل را در هاله 

خت قرار دادم و با پشت  شانه و آینه را به روی ت 

سری  هایم را زدودم. گلِ هاِی خیِس از اشک دستانم چشم 

زیبا را از دروِن صندوقچه بیرون کشیدم. لبخندی به  

ام را درآوردم  روی لبانم نقش بست و بسرعت روسری 

سر مادرم را به روِی موهایم زدم. شوقی کودکانه  و گل 



لبخندم    گویی وجودم را پر کرد که بر عمق و ژرفایِ 

ای  سراغِ وسیله افزود. کمی با دستم مرتبش کردم و به 

دیگر رفتم. قراِن کوچکی و جیبی هم بود که بر رویش  

را هم کناری گذاشتم. اما تنها وسایِل  ای زدم و آن بوسه 

مانده، مقداری پول بود و گردنبندی زیبا که پلکش  باقی 

ی  . مقابل چشمانم همانند آونگ یکاد بود ی وان آیه 

تکانش دادم. چشم بستم و مادرم را تصور کردم که این  

دهانم را راهِی  گردنبند به دور گردنش بسته شده. بزاق 

ام کردم و گردنبند را به دور  گردنم  شده گلوِی خشک 

شد و من  بستم. زنجیر و پلکش زیر انگشتانم لمس می 

کردم. آهی که از  مادرم را نزدیک به خودم احساس می 

هایم خارج شد. اما  دوه بود، از میان لب حسرت و ان 

مان این  چاره چه بود وقتی که خوِد پروردگار برای 

 چنین سرنوشتی را مقدر کرده بود؟ 

ها را به داخل صندوقچه برگرداندم اال گردنبندی  وسایل 

توانستم مادرم را با آن نزدیک به خودم حس  را که می 

 کنم.  

ی قرار دادم و  صندوقچه و پاکت را به روی میز پاتخت 

بعد از مرتب کردن روسری و چادرم از اتاق خارج  

که من  دانم که مامان شیرین و ارباب برای این شدم. می 

اند.  کمی با خودم خلوت کنم، تا به حال به سراغم نیامده 



که از وقت شام خوردن هم گذشته بود. اما  وگرنه این 

مامان    که گفته بود توانستم ارباب را ببخشم! با این نمی 

شیرین را دوست دارد، اما بازهم نتوانسته بود آن  

خیال مادرم  ها به هواِی نفسش غلبه کند و بی زمان 

 شود.  

خواست هرطور که شده او را برای خودش داشته  می 

 باشد.  

دانم حال پشیمان شده بود یا نه، اما بازهم  هرچند نمی 

د،  دا کرد و اتفاقی که نباید رخ می هیج چیز تغییر نمی 

 افتاده بود.  

اند یا نه؟ اما  دانم مامان شیرین و ارباب شام خورده نمی 

کارها آمد و گفت که  دقیقا همان لحظه یکی از خدمت 

اند و من هم بنشینم تا غذایم  شان را خورده ها غذای آن 

را برایم گرم کند و بیاورد. تشکری کردم و روی  

 صندلی نشستم. 

ای که دیشب  تم، صندلی ام انداخ نگاهی به صندلِی کناری 

سارمان رویش نشسته بود. حال که حضور ندارد،  

 ی دلم رسوخ کرده! تنهایِی عجیبی به النه 

_ بفرما خانم جان، غذات آمادست. شیرین خانم گفتن  

شن.  غذاتون رو کامل بخورین، اگر نخورین دلخور می 



خودشون و ارباب هم رفتن بخوابن. اگر باز چیزی  

 من بگین.   احتیاج داشتین به 

 لبخندی زدم و بعد از تشکر کردنم به آرامی گفتم: 

 کنید؟ جا کار می _ شما خیلی وقته این 

 سری تکان داد. 

_ آره خانم جان، تقریبا دوازده سالم بود، از زمان  

 خان. حشمت 

خواستم بیشتر و  خواستم در مورد مادرم بپرسم، می می 

ه هربار  ای بودم ک بیشتر در مورد او بدانم! گویی تشنه 

شوم، اما بازهم تشنگی به سراغم  سیراِب از آب می 

 آید.  می 

ها دهان به دهان  که حرف اما هراس داشتم از این 

بچرخد. با هر مشقتی که بود، مقابل دهانم را گرفتم و  

ام  زبانم را گزیدم تا بلکه سدی بر مقابل کنجکاوی 

 بکشم. 

 _ باشه ممنونم. ببخشید سوال پرسیدم. 

 
 _هفتاد_و_دو #پست_صد_و 

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

 



 
بار سر صحبت را با  خواست این اما گویی او بود که می 

من باز کند! چون نگاهش را به خارج از اتاق داد و در  

ای که کمی وحشت  ایستاد، با چهره که در کنارم می حالی 

 داد، لب زد: و ترس را نشان می 

ابیامرز آیسانی  _ خانم جان ببخشیدها... شما دختِر خد 

 درسته؟ 

قاشقی را که بدست گرفته بودم،روی میز قرار دادم.  

 سرم را برای بهتر دیدنش باالگرفتم و سوالی پرسیدم: 

 _ بله چطور؟  

انداخت، سرش  ای باال می که شانه آهی کشید و در حالی 

را هم مختصر تکانی داد و دستماِل در دستش را محکم  

 میان مشتش فشرد. 

قدر خانم مهربانی بودن  حیف شدن... ان _ آخه خیلی  

که... شما هم مثل مادرت خوبی و مهربونی معلومه...  

اون موقع من سن زیادی نداشتم اما مادرتون مثل  

کرد.  کرد. بهمون کمک می کارها به ما نگاه نمی خدمت 

خواستم بگم که خدابیامرِز مادرت رو... کلی دعای خیر  

 و زیبا کنه. به همراهِش... خدا اون دنیاش ر 



چو ماری بر گلویم  گوشه لبم را گزیدم و بغضی که هم 

چمبره زده بود را فرو خوردم تا مسبب ریزش مجدد  

 هایم نشود. اشک 

افته.  _ بخور غذات رو خانم جان از دهن می 

خواستم ناراحتت کنم اما از همون روز اولی که  نمی 

دیدمت یه لحظه پیش خودم گفتم آیسان خانم اومده!  

قدری شبیه  خواستم ناراحتت کنم فقط اون ا نمی بخد 

مادرتی که فکر کردم شاید توام مهربانیت مثل آیسان  

 خانم باشه.  

نگاهم را باال کشیدم و سعی کردم به رویش لبخندی  

 بزنم. همراه با آن، دستش را هم گرفتم. 

رسم ولی  _ منم مثل مادرم بدونید، به پای مادرم نمی 

 باشم. کنم مثل مادرم  سعی می 

 ای به روی سرم زد. فورا بوسه 

_ مطمئن بودم خانم جان مثل مادرتی. هر کاری داشتین  

 به خودم بگین. 

 _ چشم، خدا خیرتون بده مرسی. 

میل، کمی از  با تشکری به آشپزخانه برگشت و من بی 

کار شدم و  سوپ خوردم و از جایم بلند شدم. دست به 

ده و به  های غذاهای روی میز را جمع کر خودم ظرف 

آشپزخانه بردم. حتی یادم رفته بود تا اسم آن خانم را  



کارها دیدم،  بپرسم. وقتی آشپزخانه را خالی از خدمت 

ها برگرداندم و چند ظرف آغشته به  غذاها را به قابلمه 

 غذاها را شستم. 

ام،  به اتاقم برگشتم و بعد از درآوردن چادر و روسری 

دِن صدای  روی تخت دراز کشیدم. دلم برای شنی 

سارمان تنگ شده بود، حتی برای حس کردنش در  

نزدیکِی خودم! اما حال که ماجرای گذشته را فهمیده  

 خواستم با سارمان تا کنم؟  بودم، چطور می 

ای  حال که پازِل ذهنم چیده شده بود، دیگر چه بهانه 

داشتم که برای سارمان بتراشم؟ مدام فکرهای گوناگون  

د و من ناکام از به سر و سامان  کردن بر ذهنم خطور می 

 ها!  رساندن به آن 

توانستم مدام سارمان را از خودم  اما از طرفی هم نمی 

دور سازم و ناامیدش کنم. باید خودم را برای اتفاقات  

کردم! باید دِل  آینده میان خودم و سارمان آماده می 

دانستم چطور  کردم. اما نمی شوهرم را به خودم گرم می 

 کار را انجام دهم.  این توانم  می 

هایم  آوردند، مدام لب از فکرهایی که بر سرم هجوم می 

بستم. حتی  تر می فشردم و چشمانم را محکم را می 

 حرارِت تنم از شرمم اوج گرفته بود.  



پهلو  به قدر خودم را پهلو وار کشیدم و آن هوفی کلفه 

 چیز نشدم. کردم که متوجه هیچ 

 
 ............... 

 
وز، با مامان شیرین منتظر آمدِن آبجی ریحان و  فردا ر 

حنانه و ناهید بودیم. به خواست مامان شیرین،  

کارها زیراندازی را داخل باغ پهن کرده بودند و  خدمت 

های پارچه و  ای دیگر و متصل کردِن گوشه با پارچه 

 ها به درختان، سایبانی را درست کرده بودند.  بستن آن 

کباب را در باغ  که بساط جوجه ن برای نهار در کناِر ای 

مهیا کرده بودند، اجاقی سنتی از ِگل و آجر هم تعبیه  

ای روی آن بار  کرده بودند و آش دوغی را در قابلمه 

گذاشته بودند. هوا بشدت خنک بود و انوارهاِی طلیِی  

نورخورشید، دزدانه خودشان را از میان شاخسار  

ز روی لبانم  عبور داده بودند. یک لحظه هم لبخند ا 

 شد. برچیده نمی 

کردم  قدری در وجودم احساس آرامش می دانم اما به نمی 

 که برایش حد و مرزی قائل نبودم!  



گشت و نگاهی به درختان  ارباب هم در باغ می 

خندیدیم و  گفتیم و می انداخت. با مامان شیرین می می 

 های گذشته بودیم!  فارغ از تمام غم و غصه 

ها رفته بود و من جای  بال آبجی داداش سایمان بدن 

 دیدم!  خالِی سارمان را بیش از حد خالی می 

گذاشتم تا  سر می ها را پشت گذراندم، ثانیه لحظات را می 

بار دیگر او را ببینم. اویی که گویی با دو گوِی مشکِی  

 گرفت! جذابش، دل و ایمانم را به بازی می 
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گو با مامان شیرین بودیم که صدای باز  و سرگرم گفت 

هایی که زیِر  شدن در حیاط را شنیدیم و بعد آن سنگ 

های ماشین در حاِل باال و پایین پریدن  الستیک 

کردم داداش سایمان باشد که به همراه  بودند.گمان می 

ها آمده، اما در کمال تعجبم و بهتم، سارمان را  آبجی 

کرد!  چیز تا بدین حد من را شادمان نمی ید هیچ دیدم! شا 

با دیدنش فراموش کردم که مامان شیرین در کنارم  



است و یا ارباب با کمی فاصله از ما در کنار درختی  

سرعت از جایم بلند شدم و چادرم را مرتب  ایستاده؛ به 

هایم گل انداخته  کردم و زیر گلویم محکمش کردم. گونه 

کرد. با پرستیِژ  قراری می ام بی سینه بودند و قلبم دروِن  

خاِص خودش از ماشین پیاده شد و دستی به موهاِی  

رنگش کشید. یک دستش را داخل جیِب  مجعِد مشکی 

شلواِر مشکی رنگش فرو کرد. با هر حرکت گویی دِل  

 افتاد! من هم به تب و تاب می 

_ ای االه جانیم قوربان کی، االه بیر بیروز چوخ  

 گورمسین. 

ی خدا، جونم به قربونتون که، خدا برا همدیگه زیاد  ) ا 

 نبینتتون.( 

با صدای مامان شیرین بود که نگاه از سارمان گرفتم و  

به مامان شیرینی دادم که از جایش بلند شده بود و با  

فاصله دو قدم در کنارم ایستاده بود. از شرم و خجالتم  

سرم را به زیر گرفتم و نتوانستم حرفی بر زبان  

 اورم.  بی 

_ خجالت نکش جیران قیزیم. خجالت نداره که... ایشاال  

قدر ذوق کنی  که همیشه واسه اومدن شوهرت ان 

 دخترم. 

 _ ساقوالسان مامان شیرین. 



 ) مرسی مامان شیرین ( 

سرم را کمی باال گرفتم که سارمان را در حال سلم و  

هایش  پرسی با ارباب دیدم و بعد از آن که کفش احوال 

ا درآورد و به سمت من و مامان شیرین آمد.  را از پ 

دزدیدم! یاِد لحظاتی که پریشب با هم  مدام نگاه می 

جور که دلم  داد تا بتوانم آن گذرانده بودیم، مجالی نمی 

خواهد به سارمان خیره شوم! اما سارمان با مامان  می 

شیرین دست داد و بعد از بوسیدن روی مامان، به  

ابلم ایستاد و با صدای آرامی  سمت من چرخید. دقیقا مق 

 گفت: 

 قمرم! _ سلم قرِص 

دانست با شنیدِن صدایش، با شنیدِن  آخ که خدا می 

 حرفش، چه غوغایی درونم برپا شد! 

 آب دهانم را فروخوردم. 

 _ سلم آقا سارمان خسته نباشی. 

_ هنوز خستگی به تنم موند که! من و نگاه کن تا  

 خستگی از جونم بره! 

اش چه بر سِر دِل  های دلبرانه که حرف   دانست کاش می 

دانستم  آورد! می ام می جنبه مِن ناوارد و احساساِت بی 

خیال نخواهد شد!  که اگر به حرفش گوش نسپارم، بی 

بنابراین نگاهی به سمتی که مامان شیرین بود انداختم.  



ام او را ندیدم! سرم را باالتر  باوری اما در کمال خوش 

نگاه بیشتری انداختم که مامان را  گرفتم و به اطرافم  

که با هم به سمت دیگری از باغ  در کنار ارباب در حالی 

قدر بابت درک این  داند چه زدند، دیدم. خدا می قدم می 

موضوع که هر دو خواستند تا من و سارماِن تازه  

 عروس و داماد را تنها بگذارند، خشنود شدم! 

م و نگاهی به  تری نفسم را رها کرد حال با خیاِل راحت 

اش خستگی را بیداد  هایش و چهره سارمان که چشم 

کرد، انداختم. ابروهایش را کمی باال برد و با حفظ  می 

 لبخندی جذاب گفت: 

 _ ایوال خانمی! حاال شد! خوبی؟ 

ی لبم را گزیدم و بعد از آن  ای کوتاه گوشه برای ثانیه 

 سرعت رهایش کردم. به 

 _ مرسی، خودت خوبی آقا سارمان؟ 

ی لبم  اش، گوشه دستش را باال آورد و با انگشت اشاره 

هایم گرفته بودم  را، همان جایی که کوتاه مابیِن دندان 

 را لمس کرد. 

_ االن که دیگه حرف نداره حالم! بشینیم یا بریم تو  

 باغ راه بریم؟ 

 با این که شدیدا تمایل داشتم اما از دلم نیامد. 



رسیدی، یه کم    _ دوست دارم ولی االن تازه از راه 

 استراحت کن. حاال وقت زیاِد...  

قدم  هوا قدمی دیگر نزدیکم آمد، شاید به اندازه یک بی 

مان فاصله بود. برای دیدِن کامل  خودش، میان 

هایش  اش سرم را کمی دیگر باالتر گرفتم. چشم چهره 

 برق خاصی داشتند وقتی که گفت: 

و بالم  دونی دست  کار کنم؟ می _ دلبری کردنات رو چی 

 کنی؟ هوم؟ طاقتم می جوری بی بستست این 

چادرم را کمی بیشتر به روی صورتم کشیدم. طوری که  

 ام را پوشاند. کامل لب و چانه 
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و قایم کنی زیر این چادر! هر چی  _ قرار نشد خودت 

رای گرفتنت! حاال  کنم ب بیشتر فرار کنی، بیشتر طمع می 

 اد زیاد اذیتت کنم، بشینیم؟ هم از دلم نمی 

 حین سر تکان دادن، جوابش را هم دادم. 



جایی که ُمتکا هست کنار درخت، تکیه  _ تو بشین اون 

 ام. بده خسته نشی، منم االن می 

که فرصت هر حرِف دیگری را به او بدهم،  قبل از این 

اه سنگین و  از مقابلش با سرعت کنار رفتم و زیر نگ 

هایم را به پا زدم و بعد از گذشتن از  متعجبش، دمپایی 

های ایوان، خودم را به خانه و  باغ و باالرفتن از پله 

زدم و  نفس می سپس به آشپزخانه رساندم. نفس 

هایم نقش بسته  و شقیقه   های عرق بر روی پیشانی دانه 

کار دیگری را دیدم که سینی بدست داشت  بودند. خدمت 

د لیوان و پارچ بزرگی از شربت، درون آن قرار  و چن 

 داشت. با تعجب نگاهی به سمتم انداخت و پرسید: 

 خواین خانم؟ _ چیزی می 

خواستم  لبخندی به رویش زدم و سری تکان دادم. می 

خواستم خیالش  خودم از سارمان پذیرایی کنم، می 

مان   ِ گرم به او و زندگِی نورس آسوده باشد که من دل 

 خواستم بداند که من هم به او علقه دارم!  هستم. می 

 برم. _ نه بدید من خودم می 

 سینی را به سمت خودش کشید. 

 یارم. _ وای نه خانم این کار مِن! شما برید من می 



شدچند سالی از من بزرگتر باشد اما  با این که می 

جای حِس خوشی، حسی  گفت که به ای خانم می گونه به 

 د! آم ناخوش به سراغم می 

ترم! من از شماها  _ به من بگین ماشگانا راحت 

ترم، پس به اسم صدام کنید. االنم بدین من  کوچیک 

 برم مشکلی نیست. خودم می 

اش گذشته بود و کمی  کمی از حالِت سفت و سخت اولیه 

 نرم شده بود. 

_ شما عروِس اوِل اربابین، اگر بفهمن کلی ناراحت و  

 شن از من. خور می دل 

 ریبا بدست گرفتم. سینی را تق 

 _ نه خانم جان بدین به من. 

ناگزیر سینی را رها کرد و من با تشکری از آشپزخانه  

که  و سپس اتاق خارج شدم. به هال که رسیدم، در حالی 

سرم را به زیر گرفته بودم و سینی را با دقت نگاه  

داشته بودم تا مبادا از شربت داخل پارچ به داخل سینی  

 بریزد!  

 ر؟ قم _ قرِص 

ی صداِی سارمان، هینی از ترس  باره با شنیدِن یک 

 کشیدم و سرم را باال گرفتم. 

 _ نترس دختر! 



ام را به صورِت خندانش  چشماِن از ترس گرد شده 

 دوختم. 

 خوای آقا سارمان؟ _ چیزی می 

نگاهی به اطراف انداخت و کمی خم شد و مقابل  

 صورتم به آهستگی گفت: 

 خوام! _ آره! تو رو می 

ضم حرفش بودم که سینی را از میان دستانم گرفت  در ه 

و با چند قدم بلند آن را به داخل اتاق برد. به گمانم  

سرعت به کنارم  روی میز قرارش داد که مجدد و به 

مان رفتیم.  حرف دستم را گرفت و به سمت اتاق آمد. بی 

قدری  که داخل شدیم، در اتاق را قفل کرد. قلبم به زمانی 

ید که مطمئن بودم از روی لباسم  کوب پر تپش می 

 هایش مشخص است!  تپش 

تمام نگاهش به من بود و بس! به من و صورِت  

 ام! گلگون شده 

ای مقابلم  هیچ فاصله کنار دیوار ایستاده بودم که بی 

. با یک دستش، مچ هر دو دستم را گرفت و  قرار گرفت 

باالی سرم روی دیوار قرار داد. چادرم رها شده بود و  

 هم از نگاِه پرعطش سارمان فراری! نگا 



ی  صورتش که جلو آمد، چشمانم را بستم و بوسه 

ام نشست. صدایش  داِر سارمان به روی پیشانی تب 

 دار شده بود وقتی که گفت: دورگه و خش 

 قمر؟ دلم برای عطر تنت تنگ شده بود! _ قرِص 

 کارد. ام می ای دیگر به روِی گونه بوسه 

 رمت تنگ شده بود! _ دلم برای این پوسِت ن 

 اش را به روِی چشمانم کاشت. سومین بوسه 

خواد! من و  _ دلم... همه وجودم، با تو بودن و می 

 ببین! 
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هایم را رها کند، نقش بر  تردید اگر سارمان دست بی 

زمین خواهم شد! با هر مشقتی که هست، میان  

ی  اش جامه اندازم و به خواسته ای می فاصله   هایم پلک 

 پوشانم.  عمل می 



نگاهش مدام بین اجزای صورتم در نوسان است و من  

کار سینی را روی  کنم که اگر آن خدمت به این فکر می 

 کند؟  میز ببیند چه فکری در موردم می 

رساند و  ام می انگشِت شسِت دست آزادش را به گونه 

کند. خودش هم   صورتم می شروع به نوازِش یک طرفِ 

نگاهش را به انگشتش و چشمانم به گردش در  

 آورد... می 

کنه؟ حاال  حالم می دونی بیشتر از همه، چی خوش _ می 

 که تو اومدی تو زندگیم؟ 

تنه  ای که براه انداخته را قبول ندارم! او یک این بازی 

آورد اما  کند و رسِم دلبری را خوب بجا می دلبری می 

زنم! به یاِد فکرهاِی دیشِب قبل  هم لنگ می من هنوز  

گیرد!  افتم و بدنم بیشتر از حاِل کنونم، ُگر می خوابم می 

دهم که سرم را کمی تکان  جواب سارمان را درحالی می 

 دهم. می 

 _ چی؟ 

گیرد.  آورد و من را در آغوش می هایم را پایین می دست 

گیرد که به جزء خودش و حرارِت  طوری در برم می 

کنم! هُرِم  چیز از خودم را احساس نمی ، هیچ تنش 

سوزاند وقتی  های گرمش، گوشم و گردنم را می نفس 

 کند. که به آرامی نجوا می 



کنم تا بتونم فقط و فقط  که هر کاری برات می _ این 

 حال ببینمت! شب زودتر بریم خونه خودمون؟ خوش 

که خیلی تمایل دارم و دلم برای  پیشنهادش را با این 

جا  انه تنگ شده و تردیدی هم ندارم که برای این خ آن 

 کنم. هم تنگ خواهد شد، اما قبول می 

 _ باشه. 

نشاند و دستش را  ای به روی موهایم می بوسه 

 کشد.  وار به روی کمرم می نوازش 

جا. کل قراِر  یایم این _ خیالت راحت باشه، هر هفته می 

کنیم!    کنارهم خوش باشیم. خیلی جاها بریم و خیلی کارا 

 موافقی؟ 

شد اتفاقاِت هیجان  شد موافق نباشم؟ مگر می مگر می 

 انگیِز زندگی با سارمان را نچشم؟ 

 _ اره. 

قدری با سرعت  اندازد. به مان فاصله می کمی به میان 

دهد که هرگونه واکنشی را از من  حرکتش را انجام می 

گذارد و  هایم می هایش را به روِی لب کند! لب سلب می 

هایم را آرام به بازی  مانم! لب در جایم باقی می   من ثابت 

چو دریایی پرتلطم  گیرد و من گاه آرامم و گاه هم می 

هایم  ی کوچِک دیگری را به روی لب مانم! بوسه می 

 کشد!  زند و سرش را کنار می می 



هایم چه زیبا و چه خواستنی  ی به روی لب اولین بوسه 

قدری  هایش کرد! به هایم را مهماِن لب بود! چه زیبا لب 

شان  با آرامش که مِن نابلد را به هوِس چشیدِن دوباره 

هاِی سارمان را  هایم هنوز هم نمناکِی لب انداخت! لب 

 دارند و من گویی دلم دیگر عمقی ندارد!  

گیرم که انگشت  اما بلفاصله سرم را پایین می 

زند و با فشاری آرام،  ام می اش را به زیر چانه اشاره 

گیرد. خیره به چشمانم با شوری آرام که  ا باال می سرم ر 

 گوید: ست، می در میاِن کلماتش جاری 

های یهویِی من  _ دیگه ِمن بعد به این ماچ و بوسه 

قمر! نخواستن و نبوسیدنت واسه مِن  عادت کن قرِص 

حریِص تو، خیلیه! سرخ و سفید شدناتم به جون  

چی رو  ه کم حاال که هم خانما! دیگه کم خرم خانم می 

دونی که  فهمیدی باید بریم سراغ کارای دیگه! می 

 منظورم رو؟ 
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که به زبان  بزاق دهانم را فرو خوردم. سخت است این 

خواهم بیش از این  دهم. نمی بیاورم، اما سری تکان می 

د. برای همین  در اتاق بمانیم و بقیه به انتظار ما بمانن 

العملش را  توانم عکس که نمی روبه سارمان با این 

 گویم. ام را می چندان حدس بزنم، خواسته 

شه من رو ببری پیش  شه... می _ فقط آقا سارمان می 

پدرم ارباب ارسلن؟ خب یه جاهایی رو من هنوز  

 شه؟ خوام که پدرم بهم بگه... می دونم و می نمی 

ام  خودم هم از خواسته   نگاهم را به چشمانش دادم. 

ترسیدم  جا بود و می ترسیدم! چون آداالن هم در آن می 

ای از خودش انجام بدهد و  بخواهد کار دیوانه کننده 

 جا نبرد.  کاری کند که دیگر سارمان من را به آن 

تردیدی نداشتم که سارمان هم به همین موضوع فکر  

کرد که ابروهایش درهم تنیده شدند. هر چه باشد  

ودش من را، منی که حال زنش هستم را از آغوش  خ 

 پسرعمویم بیرون کشیده!  

چشمانش دیگر چندان برق لحظات قبل را نداشتند اما  

 با این حال گفت: 



ریم، با خودم هم  برمت! اما فقط با خودم می _ می 

گردیم! به دیشب نگاه نکن که گذاشتم شب و تنها  برمی 

ستم که بذارم زنم  کارا نی جا سرکنی! من مرِد این این 

بدوِن من شب جایی بمونه! اگر گذاشتم موندی فقط  

ها خلوت کنی با  که یکم بعد شنیدن اون حرف برای این 

 خودت! 

همین قاطعیت کلمش بود که ترسی بر دلم رخنه  

ای ببینم در  شد تا او را ارباب زاده کرد و باعث می می 

  دانستم که عصبانیتش در مقابلم نه شوهرم! اما می 

 هایش و جدی بودِن لحنش برای چه بود! گفتن حرف 

 _ چشم. 

دستش را به پشت گردنش رساند و در حال مالش دادن  

 آن گفت: 

 _ چادرت رو بپوش بریم. 

چرخی زدم  سرعت نیم ام را آزاد ساختم و به نفِس زندانی 

ام کنار دیوار را برداشتم. بعد از مرتب  و چادِر رها شده 

 ا پوشیدم.  ام، چادر ر کردِن روسری 

ها نرفته، من دلشوره گرفته  هنوز به باالی کوه و مرتع 

بودم! دلشوره از برخورِد پدرم و عمویم و آداالن با  

که نکند آداالن بخواهد رسوایی به  سارمان! دلشوره این 

دانم که او حال مانند ماری زهردار و  بار بیاورد؟ می 



.  ترین فرد ایل مشهور بود ست! آداالن به پست سمی 

ام پشیمان شوم.  شوند تا از گفته همین فکرها باعث می 

اما دانستن و شنیدن ماجرای گذشته از زبان پدرم لطف  

 دیگری داشت! 

 ام آقا سارمان! _ من آماده 

اندازد.  چرخاند و به سرتاپایم نگاهی می سرش را می 

ایستد. نگاهش  دارد و مقابلم می چندقدم به سمتم برمی 

شت شستش را روی آن به لطافت  هایم است. انگ به لب 

 کشد. می 

 قدر که به چشم بیاد. _ یکم قرمز شده اما نه اون 

ست  اش برای عصبانیتی دانم که صداِی خش برداشته می 

اش و  که از درون دارد! اما ابروهاِی درهم تنیده 

چشماِن سردش، نشان از عصبانیتش در ظاهرش را  

اما در  خواستم او را عصبانی کنم، دارند! هیچ نمی 

ام رودرو  نهایت باید یک روزی من هم با خانواده 

ام را هر چند که با من  شدم! قرار نبود که خانواده می 

رفتار خوبی نداشتند، کناری بگذارم! در میان آن  

 خانواده، پدرم بیش از همه برایم مهم بود! 
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وانش از هیچ چیز برایم دریغ نکرد.  پدری که در حد ت 

قدری در همین چند دقیقه خودخوری کرد  اما سارمان به 

و همه چیز را برای خودش در ذهنش تداعی کرد که  

 سفیدی چشمانش به سرخی نشستند. 

چنان به روی لبم بود و فکرش جاِی  اما انگشتش هم 

 دیگر! آرام صدایش زدم. 

 _ آقا سارمان؟ 

 اد. بلفاصله جوابم را د 

 قمر؟ _ جونم قرِص 

کردم که فکرش جای دیگر است! اما حواسش  گمان می 

 به من هم بود. 

وقت عیب نباشه جلوی مامان شیرین  گم بریم؟ یه _ می 

 و ارباب؟ 

 نگاهش را فقط و فقط به چشمانم داد! 

ت ماِل منه  _ نه! نه عیبه! نه زشت! زنمی زن! تو همه 

ق نداره حرفی  کس ح ی تو مال منه! هیچ ماشگانا! همه 

 بزنه! 



های  صدای سارمان ناخواسته رو به اوج بود و چشم 

من از وحشت گرد و رگ گردِن سارمان، بیرون زده  

بود! چه فکرهایی به سرش خطور کرده بود که  

دانم  دانم! شاید هم می چنین داغش کرده بود را نمی این 

 شان کنم!  خواهم در ذهنم بیش از قبل یادآوری و نمی 

ستم سارمان تا بدین حد عصبانی خواهد شد!  دان نمی 

 دانستم! نمی 

که صدای سارمان بلندتر شود، فورا دستم را  قبل از این 

هایش گذاشتم.  باال بردم و کف دستم را آرام به روی لب 

 وار در چشمانش خیره ماندم و لب زدم: التماس 

_ آقا سارمان؟ بخدا که چیز بدی نگفتم؟ چرا عصبانی  

 شین؟ می 

  ش را بست، اما نه به آرامی! فشرد اما نه با چشمان 

مدارا! فشرد، سفت و سخت! نفسش را بیرون داد و با  

ای  هایش برداشت! بوسه دستش، دستم را از روی لب 

 به روی دستم زد و چشمانش را باز کرد. 

_ تو که کنارم باشی عصبی نیستم! بیا بریم  

 قمرم! قرِص 

آمدیم و در هال،    دستم را گرفت و هر دو از اتاق بیرون 

سارمان دستم را رها کرد و به اتاق غذاخوری رفت و  



سینی بدست برگشت. خداراشکر کردم که حداقل  

 مانده!  کار ندیده و سینی در جایش باقی خدمت 

اش را در ظاهر آرام نگاه داشته بود اما  سارمان چهره 

دانستم که در پِس این نقاِب سخت، چه چیزی وجود  می 

شیرین و ارباب هر دو باالسِر همان    دارد! مامان 

ی بزرگ آش بودند و مامان شیرین مشغول هم  قابلمه 

 زدنش!  

داداش سایمان هم نیامده بود و من خیالم تا حدود  

 زیادی آرام گشته بود!  

به کنار مامان شیرین و ارباب رفتیم و سارمان برای  

همه لیوانی از شربت پر کرد. در مقابل مامان شیرین و  

کرد که گویی همان سارماِن  ای رفتار می گونه اب به ارب 

عصبِی دقایقی پیش نبود! لحظاتی نگذشته بود که  

 شان آمدند.  های ها و بچه داداش سایمان به همراِه آبجی 

سرعت در حال گذر بود و در کنار جمع  زمان به 

 گذراندیم.  خانوادخ سارمان همگی خوش می 

اش  بق خواسته لقا نبود و ط اما خبری از عمه مه 

 بردند.  غذایش را سر وقت به اتاقش می 

لقا نرفت و حتی  حتی سارمان هم به کنار عمه مه 

کس هم حرفی از او به میان نیاورد. چون خیلی  هیچ 

دانستند که عمه نه خواهد آمد و نه کلمی  خوب می 



سخن خواهد گفت! حالش، هم برایم ترحم برانگیز بود  

اش دوری  رفتار مستبدانه و هم نه! اگر حتی کمی از  

کرد، شاید زندگانی برایش رنگ و طرح دیگری  می 

خواست هر  لقا خودکامه بود و می داشت! اما عمه مه 

 طور که شده فقط حرف خودش در میان باشد.  

 دید! اش را می حال هم نتیجه 

پاییزی  های ساعتی به رنگی شدِن آسمان به رنگِ برگ 

 آماده باشم و برویم.    مانده بود که سارمان اعلم کرد 

کسی اصراری نکرد، به گمانم به خوبی از اخلق  

سارمان آگاهی داشتند! اما مامان شیرین گفت که خیلی  

زود باز هم به کنارشان برگردیم و سارمان چشمی گفت  

ی بعد به  و بعد گفت که احتماال این هفته نه اما هفته 

 باغ خواهیم آمد.  خانه 

ها را هم در  ه بودم و یادگاری هایم را جمع کرد وسایل 

که  ام قرار داده بودم. با این انتهای کیف دستی 

جا برخواهیم گشت، اما  دانستم خیلی زود به این می 

 ماند. بازهم دلم تنگ این خانه باغ می 

دستم داد و  زمان خداحافظی مامان شیرین کلیدی را به 

 ست که ساالرخان گفته بود.  ای گفت که کلید همان خانه 



بعد از گرفتنش تشکری کردم و بعد از بوسیدن رویش،  

به همراه سارمان سوار ماشین شدیم و به سمت  

 مان به راه افتادیم. خانه 
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ی ماشین را کمی پایین داده بودم تا بوی  شیشه پنجره 

را استشمام  مطبوعِ درختانی که در مسیر قرار داشتند  

های بلند و هوایی که خنک بود، حال  کنم. بوی چمن 

 رساند. ی اعلیش می خوبم را به درجه 

 خواد االن کجا بریم؟ _ دلت می 

 رخش شدم. با صدای سارمان خیره به نیم 

 شناسم. دونم، جایی رو تو شهر نمی _ نمی 

دونم خوشت  شناسم که می _ ولی من جایی رو می 

 آد! می 

 _ کجا؟ 



ه ماشین سرعت بیشتری داد و با لبخندی جذاب  کمی ب 

 گفت: 

 بینی! برمت می _ االن می 

ساعتی، اما آسمان  ساعتی گذشت یا یک دانم نیم نمی 

های چشمک زن،  روبه تاریکی رفته بود و ستاره 

مان پر از  کردند. اطراف نرمک خودنمایی می نرم 

ای بود که صدای  فلک کشیده های انبوه و سربه درخت 

ای که در  ای خاکی دادند! جاده گویی انعکاس می   باد را 

حال عبور از آن بودیم و هر کجا را که چشم  

چرخاندم، فضای سبز بود و بس! اما در ارتفاع!  می 

ها را ببینی و خبری از  توانستی باغ ارتفاعی که فقط می 

ای بعد سارمان، ماشین را به  شهر نبود! اما دقیقه 

 کناری متوقف کرد. 

 رسیدیم!    _ باالخره 

 با نگاهی به اطراف از سارمان پرسیدم: 

 جا کجاست؟ _ این 

 سارمان حین بازکردن در ماشین گفت: 

_ یه جایی که کلی صفا داره! پیاده شو خودت ببینی  

 بهتِر! 

مان از ماشین پیاده شدیم، سارمان به  وقتی هر دوی 

کنارم آمد و دستم را گرفت. هر دو همراه هم از جوِی  



ه اما پرآب بود پریدیم و به آن طرفش که  آِب کوچکی ک 

مرتعی سرسبز بود، رفتیم. صدای پرخروش آب و  

کرد و  صدای بادی که از میان شاخسارها عبور می 

انداخت، باعث شدند تا حسی  ای به راه می همهمه 

که تاریکی، تقریبا  سرخوش و لذتی وافر را ببرم! با این 

شد که  م می مان چیره گشته بود، اما باز ه بر اطراف 

مان  زیبایی این محیط ِدنج را ببینی! زمانی که هردوی 

ایستادیم، من مقابلم شهری را دیدم که فاصله بسیاری  

با این مکانی که ما ایستاده بودیم داشت و شاید  

های انبوِه روشن شهر فقط بخوبی نمایان بودند.  چراغ 

سرعت دستم را از دست  کمی لرزم گرفته بود که به 

هایم را به آغوش کشیدم.  بیرون کشیدم و دست سارمان  

هم دلیلش ارتفاعی بود که باال آمده بودیم و وزش  آن 

 باد و سرمایی که آب داشت، باعث لرزم شده بود! 

 _ چطوره؟ خوشت اومد؟ 

.  هایم خودم را گرم کنم سعی کردم با مالش دادن دست 

 اما در همان حال جواب سارمان را هم دادم. 

شد تو روز اومد که  ی سرِد! ای کاش می _ اره خیلی ول 

 گرما هست. 

ام  بی حرف جلو آمد، پشت دستش را به روی گونه 

 گذاشت. 



 جا ببینمت! _ یخ کردی که! بیا این 

سرم ایستاد و  حتی مجالی نداد تا قدمی بردارم! پشت 

طوری من را دربر گرفت که کامل در آغوشش بودم!  

اش  ود! چانه یک دستش برای به حصار کشیدنم کافی ب 

را آرام روی سرم گذاشت و دست دیگرش را به روی  

 صورتم گذاشت. 

 قمر! شه دارمت قرِص _ باورم نمی 

 هایم کرد. با انگشتش شروع به نوازش لب 

شه یه عمری خواب و رویام، حاال تو بغلم  _ باورم نمی 

 دونی؟ تو برام همون رویایی در شبی! باشه! می 

خواهد. دلی  سارمان را می   های دلم گریز از حصاِر واژه 

 که تاِب این حصار سخت را ندارد! 

شود  قدری خوب بود که من هم باورم نمی سارمان به 

 که او را داشته باشم!  

ها،  که چشم ببندم و ببینم تمامی این هراس دارم از این 

 هایم است! رویاهای شیرینی در خوابی از شبانه 

 ت: ای نشاند و گف سارمان اما روی سرم بوسه 
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 دانی که در بندی! _ گریزانی ِز من اما نمی 

 خندی! دلت را بر دلم دادی و به این دلداه می 

ست که باعث  بازی انگشتانش با صورتم به نحوی 

ی من،  دانم در رگ و ریشه شوند! نمی لبخند زدنم می 

ت؟ شوِر عشق است یا  همه شور و گرمی از چیس این 

 های سارمان؟ مستِی حرف 

شوند و  ام می دانم اما هرچه هستند باعث سرمستی نمی 

 گویی حال سراپا آتشم! 

دارد و من را  می حصار دستش را از دور شکمم بر 

 رخش هستم! به دهد. حال رخ چرخی می 

اندازد و دست دیگرش  یک دستش را به دور کمرم می 

 گوید: هایم می د و خیره به لب گذار را به پشت گردنم می 

 ش، هم رنگش! مونه! هم مزه _ مزه لبات مثل انار می 

خدایا من چه کنم با مرد مقابلم؟ با مردی که در  

ام،  ام، کمش داشتم! اشتیاقی که به او پیدا کرده زندگی 

کشد. در تب و تاِب خواستِن  جاِن صبرم را به آتش می 

او را آسمان به    تابم و گویی هایش هر ثانیه بی واژه 



چو  اش را که هم ام تا چشماِن آتش پاره آسمانم گشته 

 ام!  های امشب درخشان هستند، چیده ستاره 

های پاهایم  زنم و روی نوک انگشت دل به دریا می 

هایش، با  ایستم، طوری من را واله و شیداِی آن لب می 

ها  ی آن بار اول کرد که حال من مشتاق چشیدِن دوباره 

 ام! شده 

ماه و شب و صدای آب و وزاِن باد... سارمان و من و  

هایم و  هایش به روی لب فهمیدِن حالم و گذاشتن لب 

 ها... ی آن چشیدِن دوباره 

تر را قاب کنم به  شود تصویری از این ناب مگر می 

 ی قلبم؟  دیواره 

دریاست با  هایم گویی بازِی موج هایش با لب بازی لب 

 ساحل! 

 زنم. آورم و پیراهنش را چنگ می دستانم را باال می 

هایش  جایی را که قلب پرتپشش، صدای کوبش همان 

ی ستبرش فرود  بلند شده! دست دیگرم روی سینه 

 ای که پهن است و مامن آرامشم! آید. سینه می 

ی او دوست دارم یا او را به  دانم! نفسم را به اندازه نمی 

دلم    ام اما هیچ که کم آورده ی نفسم! با این اندازه 

 خواهد از من جدا شود! نمی 



او هم گویی حال من را دارد که قصد عقب نشینی  

 ندارد! 

کنم و عشقش را  لحظه این لحظات را زندگی می لحظه 

 کنم! ذره ذره به وجودم سرازیر می 

نشاند.  ی لبم می ای به گوشه کند و بوسه لبش را جدا می 

  هایش از روی چادرم هم، تنم را به آتش حرارِت دست 

 کشد!  می 

 گذارد... ام می اش را به روی پیشانی پیشانی 

خوام تموم کنم این فاصله کوفتی رو... ولی از دلم  _ می 

 قمر! بگو چطوری صبر کنم؟ نمیاد قرِص 
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 _ بگو چطور خودم و آروم کنم؟ 



ترسد.  ی ی کوچکم م دانم که از کوچک بودن و جثه می 

ام چندان  هاِی دخترانه ای که شاید برجستگی جثه 

دانم که مراعات خیلی از موارد را  مشخص نباشند! می 

قدر مرد است که فقط خودش و  دانم که آن کند! می می 

دانمی آرام و آهسته زیر لب  احتیاجاتش را نبیند! نمی 

 گوید: کنم که باز هم سارمان می نجوا می 

ر چیزی که تو دوست داری و  خواد ه _ اول دلم می 

برات انجام بدم، بعد به خودم و خودت و خوابیدن روی  

خواد روحت  تخت و کارای بعدش فکر کنیم! دلم می 

ای به دلت  خواد غصه قمر! دلم می آروم باشه قرِص 

نباشه! پس فقط بهم بگو! همین! لب تر کن تا دنیا رو  

 به پات بریزم... 

چکد! از خوشی!  می ی چشمم  ای اشک از گوشه قطره 

 قدر خدا دوستم دارد! که چه از لذت! از این 

سال با هر  سال زخم زبان شنیدم! چهارده چهارده 

ای کنار  مشقتی که بود سر کردم! با هر حرف و کنایه 

ام  ننه آمدم! خودم را با حرف زدن با قبری که آیسان 

درونش آرام، آرمیده بود آرام کردم! حال بعد از  

دا برایم موهبتی پیشکش کرد که گمان  سال خ چهارده 

دانم که این رویا،  کنم رویایی در شب است! اما می می 

 رویایی صادقه است! رویایی که حقیقت دارد! 



_ یادمه یه بار سر قبر مادرت آیسان بودی و منم با  

گفتی دلت  فاصله ازت وایساده بودم، شنیدم که بهش می 

ت درس  خواس خواست خانم معلم بشی! دلت می می 

قمر؟ اگه بفهمی منم دوست  بخونی اما نذاشتن! قرِص 

کنی؟ یه خانم معلم  کار می دارم تو خانم معلم بشی چی 

قمر  چی تموم برای من! یه قرِص کوچولو! یه زِن همه 

خواد  م که فقط دلم خندیدنش رو می ی زندگی برای همه 

 خواد و بس! و بس! که فقط دلم لبای خندونش رو می 

شان  هایش را باور ندارد. هیچ کدام شنیده هایم،  گوش 

گفت؟ من درس بخوانم؟ به کاری که  را! سارمان چه می 

علقه دارم برسم؟ چطور امکان دارد؟ منی که حتی دو  

سال از درس و مدرسه دور بودم! چطور باید باور  

شود سارمان بخواهد سربه سرم  کنم؟ اما مگر می 

واضح است که    قدر بگذارد؟ لحِن جدی و مهربانش، آن 

به غیر از باور کردنش، هیچ چیز دیگری به ذهنم  

گیرم  کند! از بهت است که سرم را باالتر می خطور نمی 

 گویم: افتد، می مان که فاصله می های و میان پیشانی 

 گی؟ _ سارمان؟ راست می 

ام که حتی سارمان را با پسوند  قدری متعجب شده به 

وشش آمده که  کنم! اما سارمان گویی خ خطاب نمی 

 گذارد و... ام می ای به روی پیشانی بوسه 



_ همیشه بگو سارمان! دلم برات حالی به حالی  

شه! بعدش هم مگه از من دروغ شنیدی تو این چند  می 

ی  قمر که بیشتر ندارم! که اونم همه روزه؟ یدونه قرص 

زندگیم به فدای یه تار موهاش! به شرطی که با دِل منم  

قدم  ه االن! هر وقت که خودت پیش راه بیای، اما ن 

کشم از این که  شدی! اون وقت منم یه نفس راحت می 

 خواد! زنم من رو همه جوره می 
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گویم،  ای می شوم. باشه هایش غرق خوشی می از حرف 

اما این باشه را قرص و محکم و با اطمینان بر زبان  

بار، با بار قبل متفاوت است. من  دانم که این انم. می ر می 

خواهم و حال تردیدی دیگر در دل ندارم.  سارمان را می 

خواهم کمی  ی خودش و خودم، می اما طبق خواسته 

چو رویا شده  ای که روزی برایم هم ام، زندگی زندگی 



خواهم به تمام  ی حقیقت بپوشانم. می بود، جامه 

کردم برسم! سارمان  تصور می   چیزی که برای خودم آن 

خواهم در کنارش زن کاملی  ست و من هم می مرِد کاملی 

خواهم زندگی را طور دیگری ببینم و با  باشم. می 

ام را  چیز با آگاهِی کامل و چشم باز، زندگی همه 

 بگذرانم. 

کمی با سارمان در همان جا ماندیم و وقتی هوا رو به  

گشتیم و در بین  رفت، به ماشین بر سردی بیشتری می 

راه سارمان با خریدن غذا، وسوسه یک شام دو نفره  

 دیگری را به جانم انداخت.  

مان، در  های به خانه رسیدیم و بعد از تعویض لباس 

 مان را خوردیم.  یک بشقاب با لذت غذای 

 گذراندیم... زمان را با در کنار هم بودن می 

 
ی  مان به خوب زمان خوابیدن که فرا رسید، هردوی 

توانیم جدا از هم بخوابیم.  دریافتیم که دیگر نمی 

سارمان بی هیچ حرفی، خودش دو تشک را کنار هم  

پهن کرد و بعد از آوردن پتویی دو نفره و دو بالشت،  

 در کنار هم آرام گرفتیم.  

سرم روی بازویش بود و دستم روی قلبش که آرام،  

 تپید. می 



ا هم یه  ریم ب _ این هفته وقت خالی پیدا کنم می 

سرویس خواِب دو نفره بگیریم. یه کم دکور اتاق خواب  

رو تغییر بدیم. فعل یمدت سر کنیم تا یه خونه بزرگتر  

موقع کل دکور خونه جدیده رو یه مدل  بگیریم. اون 

 چینیم، نظرت چیه؟ خوب می 

هایی  چرخاندم و حرف به فضای تاریک خانه چشم می 

 کردم. می   گفت را در ذهنم تجسم که سارمان می 

_ اره خیلی خوبه. ولی من همین خونه رو هم دوست  

 دارم. 

ای به روی موهایم زد و پتو را تا گردنم  سارمان بوسه 

 باال کشید. 

قمر، واسه دو نفر خوبه اما اگر قرار بشه  _ آره قرص 

یه گیس گلبتون مثل خودت برام بیاری دیگه جوابگو  

 نیست! 

رود و  مالشی می ی خودم و سارمان دلم  از تصور بچه 

 کند. لبخندی شیرین به روی لبانم جا خوش می 
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شدت آرام  با هزاران شرم و حیا بود که با صدایی به 

 گفتم: 

گم، زود  جور می ها... همین دونم _ ولی خب... نمی 

 نیست؟ 

هم فشردم.    هایم را محکم بر و بعد از گفتن حرفم، چشم 

بار  ای دیگر اما این سارمان با لذت خندید و بوسه 

دانستم که مسئله  طوالنی تر به موهایم زد. می 

ها مهم  ها و ارباب زاده قدر برای ارباب داشتن چه بچه 

دانم و تردیدی ندارم که ارباب آغازال هم  است، می 

روزی چنین حرفی را که باید زودتر صاحب بچه شویم  

دانم اگر بخواهم درس  خواهد! اما نمی را از ما می 

 ای کوچک رسیدگی کنم؟ بخوانم چگونه باید به بچه 

_ آره خب، زوِد! ولی اون موقع من دو تا خانم کوچولو  

قمر، االن رو نگفتم که! یه  تو خونم دارم! ولی قرص 

ایده بود برای آینده! این هفته یه کار دیگه هم دارم،  

کنه برای  ای قبول می مدرسه باید برم بپرسم ببینم کدوم  

نامت. اونم با موقعیت تو، اگر نکنن باید خودت  ثبت 



بشینی تو خونه درس بخونی، نهایتا بری امتحان بدی،  

 نظرت چیه؟ 

هایم را باز کردم و در  سرعت چشم با شنیدن حرفش، به 

 خیز شدم. جایم نیم 

 _ وای واقعا تو همین هفته آقا سارمان؟ 

خیز شد  انند من در جایش نیم سارمان نوچی کرد و هم 

ولی یک دستش را از آرنج به روی تشک حائل کرد و  

طور به پهلو درازکش ماند، با دست آزادش  همان 

چندتارمویی را که روی صورتم ریخته بود را پشت  

 گوشم فرستاد. 

ها! همون سارمان  _ دیگه قرار نشد آقا سارمان بگی 

شه تا  می م چی رم بپرسم ببین کافیه! اره همین هفته می 

کم شروع کنی، ولی این و بگم غرق درس خوندن  کم 

 و کل فراموش کنی؟ نشی من 

 به زیر انداخته شد وقتی لب زدم:   سرم 

 شه فراموشت کرد؟ _ مگه می 

چرخید تا بگویم خصوصا بعد چشیدن  زبانم مدام می 

هایت! اما حجب و حیایم مانعی شد به اندازه کوهی  لب 

ز داخل دهانم گزیدم تا مبادا از  و من گوشت لبم را ا 

دهانم حرفی طغیانی ایجاد کند! صدای با شعف سارمان  

 هایم رسید: بعد از شنیدن حرفم، به گوش 



دم  _ دل نبر نصفه شبی! کار دسِت خودم و خودت می 

 ها! به یه مو بندم! 

ام سنجاق به  قدری به زیر گرفتم که چانه سرم را به 

ه سارمان خودش را  ام شد! زیر چشمی دیدم ک سینه 

 ام زد. جلو کشید و انگشتش را به زیر چانه 

 _ قصد جونت و کردی امشب دخترجون؟ هوم؟ 

سرم را به طرفین تکان دادم. دستش به روی بازویم  

نشست و با فشار آرامی وادارم کرد تا سرم را روی  

 بالشت بگذارم... 
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یا بگیریم بخوابیم که منم باید صبح زود بیدار بشم  _ ب 

 ترسی که؟ و برم. تنها بمونی نمی 



هایم را بستم و سعی کردم بر هیجانم مبنی بر  چشم 

درس خواندنم غلبه کنم. در همان حال جواب سارمان  

 را هم دادم. 

ها و کارای خونه  _ نه خودم و با جمع کردن لباس 

 سم. تر کنم، از چیزی نمی سرگرم می 

ام انداخت و خودش را به من  دستش را به دور شانه 

 تر کرد. نزدیک 

 قمرم! خوب بخوابی!  _ قربونت که قرص 

بخیری گفتم و در عالم خواب و بیداری و مدهوِش  شب 

 آغوش خودش، به خوابی عمیق فرو رفتم. 

 
 ... .................. 

 
هایی که با  خودم را با مرتب کردن خانه و لباس 

خریداری کرده بودیم، سرگرم کرده بودم.    سارمان 

کمدی که سفارش داده بودیم، آورده بودند و حال به  

 دادم.  هایم را درون کمد جای می راحتی لباس 

اش صبح زود از خانه  که سارمان طبق گفته با این 

خارج شده بود و من ندیده بودمش، اما حتی نتوانستم  

شام مقداری    ای صبحانه و یا نهار بخورم. برای لقمه 



دانم سارمان علقه  خورشت قیمه گذاشتم اما حتی نمی 

 دارد یا نه؟  

 گردد؟  دانم دقیقا چه ساعتی به خانه برمی حتی نمی 

کشم و آخرین تکه لباس را هم داخل کشو قرار  پوفی می 

اندازم و  دهم. نگاهی به اتاق تمیز و مرتب شده می می 

 شوم.  از اتاق خارج می 

دانم دیگر باید  مرتب است و من نمی   خانه هم تمیز و 

اندازم که  چه کنم؟ نگاهی به ساعت روی دیوار می 

دهد. به سراغ برنج  زمان هفت و ده دقیقه را نشان می 

حوصله تلویزیون را  روم و بعد از بار گذاشتنش، بی می 

هایش سرگرم  کنم و خودم را با برنامه روشن می 

 کنم. می 

های سارمان پرواز  اما قاصدک خیالم به سمت حرف 

دهد!  شان بوی امید می هایی که تمامی کند. حرف می 

 بوی سرخوشی! 

چو سارمان  ای هم زاده توانستم باور کنم ارباب نمی 

بگذارد که زنش درس بخواند! حتی نه یاد دارم و نه در  

اقوام دیده بودم که مردی بگذارد زنش بعد از ازدواج  

 درسش را بخواند!  

ر که سارمان خودش هم علقه دارد  حتی برایم این ام 

دانم اگر  آمد! حتی نمی من درس بخوانم عجیب می 



خانواده سارمان بفهمند چه واکنشی انجام خواهند داد؟  

 یا حتی اگر خانواده خودم بفهمند؟ 

اما تردیدی ندارم آیاتای و گونل هیچ باورشان  

 شود!  نمی 

چو  دهم تا بلکه از افکاری که هم سری تکان می 

 اند رهایی یابم! یانه بر ذهنم هجوم آورده مور 

شوم و بعد از وارد شدن به آشپزخانه و  از جایم بلند می 

ی  خوبی دم گرفته، زیر شعله نگاهی به برنجی که به 

 کنم.  گاز را خاموش می 

تاب  و ام که مدام دلم پیچ قدری گرسنه شده اما به 

  هایی کنم و از خوردنی خورد. در یخچال را باز می می 

دارم و خودم را با  که مامان شیرین آورده بود، برمی 

 کنم.  ها مشغول می خوردن از آن 

هایش  افتد. ساعتی که گویی عقربه نگاهم به ساعت می 

 ی دویی شرکت کرده بودند!  در مسابقه 

ساعت هشت و نیم شده بود و بازهم از سارمان خبری  

شدت احساس  کنم و به دانستم باید چه نبود. نمی 

 حوصلگی به سراغم آمده بود! بی 
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توانستم درس بخوانم، مدت زمانی که  ولی اگر می 

ها  توانستم به کتاب سارمان در خانه نیست را می 

 اختصاص دهم و خودم را سرگرم کنم.  

اما اگر در ایل بودم، تردیدی نداشتم تمام روزم پر از  

 ه بود و من مجالی نداشتم!  مشغل 

زنم که با  پایان خودم دست و پا می در فکرهای بی 

کنم سارمان  پرم. گمان می صدای زنگ آیفون از جا می 

ای سبکبال به سمت آیفون پرواز  چو پرنده است که هم 

 دارم و... کنم. گوشی را برمی می 

 _ بله؟ 

گویم اما  شنوم! چندبار دیگر هم می اما صدایی نمی 

شنوم و گوشی را به جای قبلش  بی نمی جوا 

اندازم و مطمئنم اگر  ای باال می گردانم. شانه برمی 

بود، با کلیدی که داشت در خانه را باز  سارمان می 

 کرد.  می 



ای  خواهم به جای قبلم برگردم که سایه چرخم و می می 

بینم. حالم  های در خانه می بلندقامت را از پشت شیشه 

که مبهوتم و ترسیده، اما کمی بعد  ن فهمم! با ای را نمی 

دارم. بزاق دهانم  هایم را به سمت در هاِل خانه برمی قدم 

کنم بر ترسی که بر من چیره  بلعم و سعی می را می 

 گشته، غلبه کنم!  

 ام بوده؟ ام یا توهم ذهنی دانم واقعا کسی را دیده نمی 

شنوم، مطمئن  اما با سروصداِی آرامی که از حیاط می 

 م که کسی درون حیاط است! شو می 

  گذارم و چشمانم را از پشت را به روی دهانم می دستم 

دهند جزء  های خانه که چندان حیاط را نشان نمی شیشه 

اندازم اما جزء تاریکی چیزی  ای، به تکاپو می سایه 

بینم،  شود! کلید را که به روی قفل در می عایدم نمی 

 کنم.  فورا در را قفل می 

ها و حتی  های شب به مرتع ایل حتی نیمه   که در با این 

بر سر مزار آیسان ننه رفته بودم، اما خیالم آسوده بود  

گاه  و چندان ترسی نداشتم. به جزء آداالن که گاه و بی 

 کرد! ام می هایش کلفه مزاحمت 

اش باال و  خواهم از در فاصله بگیرم که دستگیره می 

بر روی    کشم و دو دستم را شود. هینی می پایین می 

دارم، اما  را به عقب برمی هایم گذارم. قدم دهانم می 



ست که قصد باز کردن در  ای چنان به آن سایه نگاهم هم 

 را دارد! 

بینم  گذرد اما دیگر نه سایه را می دانم چند دقیقه می نمی 

 و نه تلشش برای بازکردن در را! 

دانم به فکرهایم وسعت بیشتری بدهم و  توانم و نمی نمی 

 ان کنم که او دزد بوده! گم 

 راه گریزی از افکارم ندارم!  اما بوده و من هیچ 

لرزند  ای می هایم به گونه بدنم بشدت یخ کرده و دست 

 شان جلوگیری کنم! توانم از لرزش که نمی 
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  رسانم خودم را با هر مشقتی که هست به آشپزخانه می 

توانم نگاهم  کنم. نمی و برای خودم لیوانی از آب پر می 

کنم هنوز هم  را از پنجره آشپزخانه بگیرم و گمان می 

دانم واقعا چنین  همان شخص در حیاط است. حتی نمی 

اتفاقی دقایقی پیش افتاده یا نه؟ گویی در خلءای به  



قدری با سرعت  فهمم! به برم و هیچ چیز را نمی سر می 

ام!  ن اتفاق افتاد که هنوز هم در بهت مانده و در یک آ 

شوم و به روی  با هزاران ترس از آشپزخانه خارج می 

شوم. اما نگاهم  گیر می همان مبلی که نشسته بودم جای 

قدری در کنجی از مبل  چرخانم. به را به تمام خانه می 

هایم به صدا در  کنم که فریاد استخوان خودم را جمع می 

های ساعت  اهم را به عقربه آیند. مدام نگ می 

 چرخانم.  می 

چنان خبری از سارمان نیست!  ساعت نُه شده و هم 

طور به انتظار  دانم چنددقیقه و ساعت را همان نمی 

نشینم، اما دقیقا زمانی که چشمانم گرِم  سارمان می 

شنوم.  اند، صدای بازشدن در حیاط را می خواب شده 

از پرده را    رسانم و کمی خودم را به آشپزخانه می 

. سارمان را در حال آوردن ماشین به  زنم کناری می 

شوم و  بینم، از آشپزخانه خارج می داخل حیاط که می 

رسانم. قفل در را باز  خودم را به در هاِل خانه می 

 گذارم.  کنم و کمی هم الی در را باز می می 

سارمان از ماشین پیاده شده و در حال بستن درهای  

رسد، به سمت من  کارش به اتمام می   حیاط است. وقتی 

 ست. داری آید. در دستش پاکت بزرگ و حجم می 



هایش را از پا  زند و کفش بیند لبخندی می من را که می 

خواهم دهان باز کنم تا ماجرا را بگویم  آورد. می در می 

ام  ای روی گونه کشد و بوسه هوا به آغوشم می که بی 

 گوید: کارد و با شعف می می 

 قمر! م خانمی! یه خبر خوب برات دارم قرِص _ سل 

ام در  های نگفته گوید که حرف قدری با هیجان می به 

شوم که  مانند، با حیرت به سارمانی خیره می دهانم می 

کشد و بعد از آویزان  کتش را از تنش بیرون می 

کردنش به چوب لباسی، دستش را مابیِن دو کتفم  

قدم با  کند که هم می   گذارد و با فشاری آرام، وادارم می 

 او شوم. 

 خبر خوبی؟ خوای بگی چه _ نمی 

 دهم؟ سری با حیرانی تکان می 

 _ چی؟ 
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نشینیم و سارمان از پاکتی که در دست  روی مبل می 

ای را بیرون کشید و به روی میز  داشت، پرونده 

 گذاشت. 

تی مرخصی گرفتم، هم  _ امروز یه چندساع 

هامون رو از دفتر ازدواج گرفتم هم دنبال  شناسنامه 

جور  های تو بودم. کپی و از این جور کردن مدارک 

ها. خلصه با کلی دوندگی تونستم جور کنم خانم  برنامه 

کوچولوم بشینه تو خونه درس بخونه و زمان امتحانا  

و  قدر که دیشب ذوقت ر که رسید، بره امتحان بده. ان 

خوای  دیدم از دلم نیومد پشت گوش بندازم! خب؟ نمی 

 تشکر کنی؟ 

با چشمانی ناباور به سارمان خیره ماندم. با شنیدن  

حرفش، اتفاق ساعاتی قبل را از یاد بردم تا برایش  

 بگویم، با ِمن و ِمن گفتم: 

 شه... درس بخونم؟ _ خب... یعنی... من... می 

رساند و کمی    ام اش را به گونه انگشت شست و اشاره 

 با آرامش کشید. 

شد پس  قمر! چی _ کار برای من نشد نداره قرِص 

 تشکر؟ 



اند،  هایی درخشان شده دانم که چشمانم همانند ستاره می 

 گویم: کنم و با شوق فراوانی می لب باز می 

 حالم کردی... مرسی _ مرسی سارمان. خیلی خوش 

چپی نگاهم  کشد و چپ لبخند از روی لبانش پر می 

شود و لحنش  کند، صورتش در یک لحظه جدی می ی م 

 قاطع! 

 طوری خشک و خالی؟ _ این چه وضعشه؟ این 

کند بایستم. خودش هم  گیرد و وادارم می دستم را می 

شویم. من  ایستد. هر دو به چشمان هم خیره می می 

منتظر و سارمان با شوق و شیطنت! برخلف انتظارم  

 کشد. اما حرف دیگری را پیش می 

دونی من و تو اصل حلقه نداریم؟ یا اصل یه  ی _ م 

 عکِس دونفره؟ هوم؟ 

خواستم حتی در ذهنم به  دانستم اما نمی همه را می 

ای که  ها فکر کنم! انگشتر نشان داشتم اما نه حلقه آن 

ای از آن دو شب  با سارمان یکی باشد. هیچ یادگاری 

شان سر کرد!  وجود نداشت که بشود بعدها با خاطرات 

 جزء چندتکه لباس و طل.   به 

 دونم ولی خب قسمت نبود... _ اره می 
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رساند و روی  ام می شده دستش را به موهای بافته 

سِر کوچِک انتهای موهایم را  اندازد. گلِ ام می شانه 

 آورد.  درمی 

چیدم. ولی    هایی امروز که تو راه بودم _ یه برنامه 

 حال بشی!  گذاشتم برای روزی که تو حسابی خوش 

 سرعت پرسیدم: نتوانستم صبر پیشه کنم و به 

 هایی؟ _ خب چه روزی؟ چه برنامه 

بافت موهایم را کامل باز کرد. کمی با انگشتانش  

کند تا رج به رج و تار  شروع به تاب دادن موهایم می 

 به تاِر موهایم کامل از هم جدا شوند. 

فهمی  نه دیگه! با خودم قرار گذاشتم! به وقتش می _  

 حاال! فقط گفتم که یه مختصر آمادگی داشته باشی. 

آورم که آن  ای به یاد می گویم و برای لحظه ای می باشه 

ام.  اتفاق چندساعت پیش را برای سارمان بازگو نکرده 

رسانم و از  باره دستم را به پیراهن سارمان می یک به 



ای فراوان  زنم و با دلهره نگ می اش چ روی سینه 

 گویم: می 

 _ سارمان! یه چیزی شده! 

ماند و ابروهایش در  دستش ثابت به روی موهایم می 

 شوند. هم تنیده می 

 شده؟ _ چی 

که نگاهم دودو  دهم و در حالی آب دهانم را قورت می 

 کنم. زند، دهان باز می می 

_ چندساعت پیش یکی زنگ آیفون رو زد. وقتی جواب  

ادم و هرچی بله گفتم، کسی جواب نداد. اما چند دقیقه  د 

ای رو پشت در دیدم، رفتم و در و قفل  بعدش یه سایه 

کردم اما بعدش شروع کرد دستگیره در رو باال و پایین  

کردن، خیلی ترسیدم. اما بعدش بی خیال شد و دیگه  

دونم کی بود. فقط داشتم از  سروصدایی نیومد. نمی 

 ترسم بازم بیاد سارمان. مردم. می ترس می 

هایش را به  سارمان به حدی عصبانی شده بود و دندان 

آمد. دستش  فشرد که غیرقابل توصیف می روی هم می 

 را از روی موهایم برداشت و به پشت گردنش رساند. 

 ناموسی به خودش جرئت داده آخه؟ _ کدوم بی 

بودم و مدام    های هر دو دستم را درهم گره زده انگشت 

که این اتفاق را نادیده نگرفته  شان. اما از این شردم ف می 



بودم، نادم نبودم. این اتفاق چیزی نبود که بشود  

کردم خدا  موقع در را قفل نمی اش گرفت. اگر به نادیده 

 شد! دانست چه مصیبتی بر سرم نازل می می 
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ن گرفتم و در مقابل سوال سارمان،  لبم را به دندا 

جوابی نداشتم که بگویم! از مقابلم کنار رفت و نگاهش  

دانم چه فکرهایی در همان  را به در هاِل خانه داد. نمی 

لحظه کوتاه بر ذهنش خطور کردند که از آن سارماِن  

شاد و آرام، مردی عصبی و خشمگین ساختند!  

ی اگر حتی  اش را برهم بریزم. ول خواستم خوشی نمی 

  آمدم، ممکن بود دیر شود یا و آن کمی دیر به خودم می 

دزد حتی شب و هنگامی که ما خواب هستیم، چه بسا  

 آمد! باز هم می 



موهایم را به پشت گوشم فرستادم و حتی نتوانستم  

خوبی جشن بگیرم! روی  شادِی درس خواندنم را به 

مبل نشستم و با استرس به سارمان چشم دوختم. یک  

چنان  ستش را به کمرش زد و دست دیگرش را هم د 

چرخی زد و به  پشت گردنش ثابت نگاه داشته بود. نیم 

مِن ترسیده نگاهی انداخت. سفیدِی چشمانش به آنی دو  

 گویی از خون شدند! 

تونم تو رو تو خونه  طور نمی _ باید یه فکری کنم! این 

کنه  تنها بذارم! ممکِن بازم بخواد از نبوِد من استفاده  

 و بیاد! 

هایش را در انزوا با  نگاهش به من بود اما گویی حرف 

اش را از جیبش بیرون کشید و  گفت! گوشی خودش می 

دانستم  از خانه بیرون رفت و در هال را هم بست. نمی 

توانم دلش را قرص کنم که تا جایی که بشود  چطور می 

کردم تا  مراقب خودم هستم! اما باید کمی صبر می 

ی عمل بپوشاند. تا  هایی را که کرده، جامه خودش فکر 

که سارمان برگردد،  بلکه کمی آرام بگیرد. قبل از این 

به آشپزخانه رفتم و کمی برایش شربت آماده کردم. در  

حال هم زدنش بودم که سارمان هم داخل شد و بعد از  

بستن در آن را قفل کرد. روی مبل که نشست، لیوان  

 شربت را به طرفش گرفتم. 



نگران  دونم دل سارمان؟ یکم از این شربت بخور. می   _ 

 شدی اما منم تا جایی که بتونم حواسم هست. 

لیوان شربت را از دستم گرفت و با دست آزادش دستم  

را در بر گرفت و وادارم کرد تا روی پاهایش بنشینم.  

 هایم نزدیک کرد. لیوان شربت را به لب 

 توام. _ بیا اول یکم خودت بخور. رنگت پریده  

 ای از شربت را نوشیدم و سرم را کنار کشیدم. جرعه 

هات  _ برای تو درست کردم، بخور آروم بشی. چشم 

 قرمز شده. 

سری تکان داد و کمی از شربت را که نوشید، لیوان را  

 به روی میزعسلی کنار مبل قرار داد. 
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رم دنبال حفاظ برای خونه.  نم خونه، می مو _ فردا می 

تونم تو رو  هم دیوارای حیاط و هم در هاِل خونه، نمی 

کار  جوری به امون خدا ولت کنم. شبایی که شب همین 

رم، باید خیالم راحت باشه که  شم یا ماموریت می می 

تونی حتی من  آد. توام می برای تو مشکلی پیش نمی 

ال راحت بشینی تو  نبودنی حفاظ رو ببندی و با خی 

. دشمن کم نداریم که  کنم خونه. دوربین هم نصب می 

خواد. فقط  شون دیدن خوشبختی من و تو رو نمی چشم 

تونی هر  مونه تنها بیرون رفتن تو از خونه، می می 

خوای به خودم بگی یا با هم بریم بخریم  چیزی که می 

بذاریم خونه. تا یمدت دیگه دنبال خونه بهتر و با  

 ای بگیرم.  تر دیگه ت امنی 

مطمئن بودم اگر مقابل سارمان را نگیرم تا به خود  

دانستم  صبح از فکر و خیال، سردرد خواهد گرفت! می 

کاری که خواهم کرد، بازِی خطرناکی خواهد بود. اما از  

طرفی هم کلفگی و عصبانیت سارمان را هم  

 خواستم!  نمی 

پشت  با هزاران مشقت و خودخوری یک دستم را به  

اش  گردنش رساندم و دست دیگرم را به روی سینه 

گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و تا سارمان به خودش  



اش گذاشتم و آرام و  هایم را به روی پیشانی بیاید، لب 

 ای زدم.  عمیق، بوسه 

هایم را بستم و در همان حالت ماندم! احساس  چشم 

خورد و مبهوِت  کردم سارمان از تعجب تکانی نمی می 

کت من مانده. اما فکر دیگری بر ذهنم خطور نکرد  حر 

توانم او را آرام کنم. اویی را  دانستم چگونه می و نمی 

کرد و همه چیز  حالِی من، مدام فکر می که برای خوش 

چیز  را حاضر بود مهیا کند تا من حسرت به دِل هیچ 

 نمانم! 

کمی بعد او بود که هر دو دستش را به دور کمرم  

ا بیشتر در آغوش کشید! صدای  انداخت و من ر 

 هایم نشست. اش اما پر از تِب خواستن به گوش خسته 

مونی ماشگانا! بدجور آرومم  بخش می _ عیِن خوِد آرام 

 کنی!  کنی! اما از اون طرفم بدجوری دیوونم می می 

ی کوچک و ریِز  فشارم و بوسه هایم را محکم می چشم 

ایم را  ه زنم. لب اش می دیگری را به روی پیشانی 

دهم و به چشماِن مخمورش نگاه  اش فاصله می پیشانی 

 سپارم. می 

خوام بدونی که خیالت از من راحت باشه.  _ فقط می 

نگران من نباش. من یه دختر ایلم! شاید در ظاهر  

بترسم اما دلم قرص و محکِم! مثل یه شیر! از پِس  



خودم تا جایی که بتونم بر میام! من دختِر روزاِی  

و گرماِی سوزانم سارمان! هم سرمای  یخبندون  

سوز دیدم، هم گرمای هلک کننده! هم گرگ  استخون 

دیدم و هم بره! هم مرد دیدم و هم نامرد! هم ظلم دیدم  

 هم مهربونی! پاش بیفته از هزارتا مرد مردترم! 
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سارمان با هر حرفم چشمانش بیش از پیش  

اش نمایان  درخشیدند و آرامشی خاص در چهره می 

 کرد. شد که قلِب پرتلطم من را، آرام می می 

اش شروع به نوازش صورتم کرد و  با انگشت اشاره 

 در همان حال، لب زد. 

کردم. از تو خیالم راحِت،  _ غیر از این بود که شک می 

خوام حتی یک ثانیه  ولی از اون گرگاِی بیرون نه! نمی 

نم کسی به زنم، ناموسم، زندگیم، به چشم بد  هم فکر ک 



نگاه کنه یا بخواد وقتی که من خونه نیستم غلطی کنه!  

شکنم گردن کسی رو که به زنم چپ نگاه کنه! اگه  می 

قرار شد فردا حفاظ بکشم، فقط برای حفِظ ناموسمه!  

تر از هر چیزِی! اون دزد هم به کاهدون  چون برام مهم 

آد با خیال راحت  ه نیست و می زده! فکر کرده کسی خون 

ده! اما غلط اضافه کرده! حاال  برای خودش جولون می 

بگو ببینم شام داریم یا من قراِر از دلبریاِی تو خودم و  

 سیر کنم؟ 

آید  هایش ِکش می زنم که او هم لب از حرفش لبخندی می 

 و... 

 هات که آخه... _ ای من به فدای خنده 

 گویم. ای زیر لب می خدانکنه 

 دونم دوست داری یا نه ولی قیمه گذاشتم. _ خب نمی 

کنم  خواد باشه، باشه! ِکیف می _ تو فقط بپز، هرچی می 

 پزی! با این دستا برام غذا می 

 گیرم. با لبخند سرم را پایین می 

 قمر! من و ببین! _ نه دیگه نشد قرِص 

 کنم. کشم و درخواستش را اجابت می نگاه باال می 

قدری که حتی تو خواب هم وِر  ون خوامت! ا _ خیلی می 

 دلمی! 



گیرد و قلبم رقص شادمانی  هایش تنم ُگر می از حرف 

گذارم و  ای کنار می دهد. خجالت را برای لحظه سر می 

 گویم: در شب چشمانش می 

 _ گوزلرنیه باخماسام 

 گوز نه ییمه گرک دیر 

 آدینی چکمز اولسام 

 دیل نه ییمه گرک دیر 

 سوزمه ییمه گرک دیر 

 نی اشیتمز اولسام سه سی 

 یاخشی دیر بو دنیادا تک اولسام 

خوره؟  ) به چشمات نگاه نکنم، چشم به چه دردم می 

خوره؟  اسمت رو به زبون نیارم، زبون به چه دردم می 

خوره؟ صدات رو نشنوم، بهتِر که  کلمه به چه دردم می 

 تو دنیا تک و تنها باشم.( 

کند. اما  مشتاق جزءبه جزء صورتم را رصد می 

هایم بیشتر در  هایش در مداِر لب چشم 

اند!صدایش پر از نجوایی عاشقانه من را به  حرکت 

برند وقتی که با  ای شیرین از دوست داشتن می خلسه 

 گوید: لحن مختص خودش برایم می 

 می _ ساچلروا بنزتمیشم گجه 

 ُگل، اوزاق گزمه یانیما سئوگیلیم 



 دوداغیندا ایتیرمیشم سوزومی 

 می آل سئوگیلیم گولوشونله جانی 

) شبم رو به موهات مثال زدم. گل، دور نرو، بیا پیشم  

هات  کنم، با خنده هات، حرفام رو گم می سوگلیم! تو لب 

 جونم رو بگیر سوگلیم!( 

کند و من در هر  ای بعد صورتم را بوسه باران می لحظه 

بوسه خدا را برای قراردادن سارمان در بخت و اقبالم،  

 گویم. شکر می 
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نشاند، من هم خودم را  آخرین بوسه را که کنج لبم می 

رسانم تا با عشق و لذت غذایی را که  به آشپزخانه می 

ام را گرم کنم و با سارمان بخوریم. تمام کارهایم  پخته 

دهم و هرازگاهی نگاهم به  سرعت انجام می را به 

شرتی سفید  هایش را با تی لباس افتد که  سارمان می 



رنگ و شلواری مشکی و راحتی تعویض کرده و در  

ست که با خودش آورده  حال مرتب کردِن پاکِت بزرگی 

 بود.  

شوم  افتد، مطمئن می نگاهم به جلدی قرمز رنگ که می 

زنم و خیالم بیشتر از  مان است. لبخندی می سند ازدواج 

ام  ی در شناسنامه شود که نام سارمان حت قبل آسوده می 

 و آن سند عقد ثبت شده.  

چینم و سارمان را برای غذا خوردن در  میز غذا را می 

 زنم. کنارهم صدا می 

 
 

 ...................... 

 
 

صبح با سارمان ساعات بیشتری را در کنار هم  

خوابیدیم. شب گذشته با وجوِد دیر آمدِن سارمان و به  

خواب  دیر به رخت مان،  درازا کشیدِن کارهای بعدی 

مان را بستیم  رفتیم. اما هر دو با آرامشی خاص چشمان 

مان هر لحظه و ثانیه به  و با وجود عشقی که بین 

شد، بیشتر طالب آن بودیم که در  وسعتش افزوده می 

 کنار هم باشیم. 



پاچه  برای صبحانه سارمان نان داغ و مقداری کله 

وردیم و  گرفت که با خنده و شوخی در کنار یکدیگر خ 

شود که از صبحانه گذشته و  حال دو ساعتی می 

 سارمان به سراغ کارهایی که گفته بود رفته است. 

مان و سند  های من هم خودم را با دیدن شناسنامه 

مان سرگرم کردم و مدارکی که سارمان تماما  ازدواج 

ای بدهد که قرار  شان کرده بود تا تحویل مدرسه تکمیل 

هایش شرکت کنم. درس  است من فقط در امتحان 

خواندنی که از ماه آینده و با شروع فصل پاییز آغاز  

اش  دانستم در کمال زیبایی کاش می شد. فصلی که ای می 

اما قرار است اتفاقات شومی را برای من و سارمان  

 رقم بزند! 

ی سارمان را  ی خودم، شناسنامه بیشتر از شناسنامه 

ر ذهنم تکرار  زدم و تاریخ تولدش را مدام د دید می 

کردم تا روزی که سالگرد تولدش بود، بتوانم برای  می 

او جشنی هر چند کوچک بگیرم. از فکرهایی که برای  

ام گرفته بود و  کردم، خنده خودم، برای تولد سارمان می 

اما از طرفی هم حاضر نبودم حتی چنین روزی را از  

دست بدهم. با شنیدن صدای در حیاط به سرعت مدارک  

شان برگرداندم و بعد از سر کردن  ه جای قبل را ب 

 ام را هم سر کردم. ام، چادر خانگی روسری 



ی گاز را  خودم را به آشپزخانه رساندم و زیر شعله 

روشن کردم تا چایی گرم داشته باشیم. صدای صحبت  

زدم باید  شنیدم که حدس می سارمان با مردی را می 

رمان آمده  ها همراه سا آهنگر باشد و برای نصب حفاظ 

باشد. در آشپزخانه مشغول بودم که صدای سارمان را  

 از داخل پذیرایی شنیدم.  

 _ ماشگانا؟ 

جوابش را در حالی دادم که به سمت صدایش چرخیده  

بودم و حال خودش را هم تمام قد مقابل ورودی  

 دیدم. آشپزخانه می 

 _ بله؟ 

_ یه نیم ساعت، یه ربع دیگه چای آماده باشه بیام  

 ببرم. 

دهد و کمی  گویم که سارمان سری تکان می چشمی می 

شنوم. کمی  بعد صدای بسته شدن در هاِل خانه را می 

ها سرگرم  خودم را در آشپزخانه با جمع کردن ظرف 

 شود. سرعت سپری می کنم و زمان به می 

بندی و  سارمان، تمام روز مشغول رسیدگی به حفاظ 

ه سر بر  نصب دوربین شد و شب هر دو با خیالی آسود 

 بالین گذاشتیم. 
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دویدند و من و سارمان بیش از  روزها در پی هم می 

بردیم. سارمان اما  مان لذت می پیش از کنار هم بودن 

شب گذشته گفت که امروز به دیدن ارباب ارسلن  

دم  رویم و حال من حاضر و آماده منتظر سارمان بو می 

 تا بیاید و هر دو راهی سیاه چادرها شویم. 

کند. مدام فکری مخرب  دم رهایم نمی آشوبه یک اما دل 

ای  افتد و من را از ثانیه به جان سلول به سلول بدنم می 

 کند. تر می قبل هم، پر تشویش 

شوم تا چادرم را روی سرم بیندازم  از روی مبل بلند می 

که سارمان است و    دانم شود. می که زنگ آیفون زده می 

از کارش مرخصی گرفته تا با هم برویم. با عجله  

ام و  دهم و با برداشتن کیف دستی کارهایم را انجام می 

کنم و مسیر کوتاه  خارج شدن از خانه، در را قفل می 



کنم سارمان را  کنم. در را که باز می حیاط را طی می 

 بینم.  مقابل در می 

 _ سلم خسته نباشی. 

 دانم برای چه! می درهم است و به خوبی می اش ک چهره 

 _ سلم بریم؟ 

 دهم. خیره به چشمانش، جوابش را می 

 _ اره بریم. 

مان، سارمان ماشین را به  هر دو بعد از سوار شدن 

آورد. هر دو در سکوت به مسیری که در  حرکت در می 

ایم. هر دو با افکاری بی  حال طی شدن است، خیره 

حقایق دیگری از زبان ارباب    پایان! من به فکر شنیدن 

دانم که به فکر آداالن است! هر  ارسلن و سارمان می 

قدر هم با دیدی باز نگاه کند باز هم غیرتش حرف اول  

کشد! اما امیدوارم آداالن در چند  زند و زبانه می را می 

رویم، نباشد و من خیالم  جا می ساعتی که ما به آن 

 آسوده باشد!  

راند، طوری که در  سرعت می   سارمان ماشین را با 

رسیم. ماشین را در  کمتر از دو ساعت به پای کوه می 

کند و هر دو  ها بود پارک می ای که برای ماشین محدوده 

 شویم. از ماشین پیاده می 



دانم که  ام را ببینم. می دل در دلم نبود تا خانواده 

شان با دیدنم کلی تعجب خواهند کرد! از آن  همه 

های محلی خبری نبود و من  شش لباس ماشگانا با پو 

ها لباس پوشیده بودم. با دیدن چند اسبی  همانند شهری 

ها  که در همان پایین کوه، مردی در حال رسیدگی به آن 

بود، سارمان به آن طرف رفت و کمی بعد دو اسبی را  

برای ساعاتی کرایه کرد. بعد از چندین روز و هفته  

وقی ناخواسته در  شدم. ذ حال مجدد سوار بر اسب می 

ها برگشته بودم. به  دلم جوانه زد! دوباره به مرتع 

های  جایی که بزرگ شده و متولد شده بودم. نفس 

چرخاندم  کشیدم و چشمانم را به هر طرف می عمیق می 

زدم! سارمان آمد و من با کمک  و با ولع نگاه گره می 

خودش سوار بر اسب شدم و خودش هم سوار شد.  

سب را خودش گرفت و در کمتر از  افسار هر دو ا 

ی کوه رسیدیم و من از دور  ساعتی به میانه نیم 

چادرهایی که با سرد شدن  چادرها را دیدم. سیاه سیاه 

شدند و در جایی  هوا در چند روز آینده باید جمع می 

 شدند. دیگر و گرماتری برپا می 

 _ رسیدیم باالخره! خیلی اذیت شدی؟ 

ام دقیق شده،  در چهره   لبخندی به روی سارمانی که 

 زنم. می 



_ یه کم آره، بعد چند هفته دوباره سوار اسب شدم و  

ها تکون خوردم، تو هم اذیت  کلی روی این سنگ 

 شدی؟ 

 پرد. اندازد و از اسب پایین می ای باال می شانه 

های خودش رو  جور سختی _ زندگی این مدلی همه 

حاال با    داره. برای منی که زندگیم تو شهِر، آره سخته، 

 که با اسب باال اومدیم نه پای پیاده! این 

کند پایین  گیرد و کمکم می آید و دستم را می به سمتم می 

ای که در نزدیکی سیاه  ها را به میله بیایم. اسب 

ای  بندد و هر دو با هم بعد از لحظه چادرهاست، می 

ای چند قدم از سیاه چادرها  روی با فاصله پیاده 

ای خواهرانم با تعجب به من و  ه ایستیم. بچه می 

شود من  دانم که باورشان نمی کنند. می سارمان نگاه می 

های ارباب  عمویم و زن ماشگانا باشم. صدای زن 

ارسلن و مابقی مردان را از سیاه چادر مهمان  

ای  آید. دلتنگی شنوم. دلتنگی عمیقی به سراغم می می 

  شود که در بیخ گلویم کمانه که حاصلش بغضی می 

نشیند و به مسیری  کند. لبخند تلخی به روی لبانم می می 

ام ختم  کنم که انتهایش به قبر آیسان ننه نگاه می 

دانم  شد! مسیری که من را با سارمان آشنا کرد! نمی می 

اند که حال  ها به داخل سیاه چادر رفته چه زمانی بچه 



ام را با چندین قدم فاصله از خودم و  من خانواده 

شان مبهوت است!  های ها هم چهره بینم! آن سارمان می 

هایم است! آداالنی که با  اما بیش از همه آداالن در چشم 

نگاهش در حاِل خط و نشان کشیدن است! آداالن!  

 پسرعموِی همیشه بد مستم! 
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را  شود و دستش  اما سارمان است که قدمی نزدیکم می 

گذارد و به جلوتر قدم برداشتن  مابین دو کتفم می 

 کند. ترغیبم می 

 _ بریم ماشگانا، سرپا موندن. 

عمویم  دهم، چند قدم بیشتر نمانده که زن سری تکان می 

 گوید: به عمویم می کشد و رو ِکلی می 



_ ارباب! نو عروسمان آمده! قربانی کنید گوسفندی  

 جلو پاهاشان!  

نشیند، ابدا دست خودم  بم می ی ل پوزخندی که گوشه 

ای را  کار شده و بره نیست! پسرعموهایم دست به 

آورند و به سرعت مقابل پای من و سارمان ذبح  می 

کنند. پدرم، ارباب ارسلن! اما چشمانش به اشک  می 

شوم و ابتدا مقابل او  کار می نشسته! زودتر دست به 

در  هاِی این روزهایم،  . به تماِم دلتنگی ایستم می 

اش که گویی با گذشت این روزها، فرتوت شده،  چهره 

 شوم. خیره می 

 _ سلم آتاجان! )بابا جان( 

شوند.  گویم! اشکانم از چشمانم سرازیر می دلتنگ می 

خواهم او را حال فقط پدر صدا زنم. نه ارباب  می 

 ارسلن!  

آورد، دست خشکیده و زحمت کشش  دستش را باال می 

 گوید: د و پر از بغض می کش را. به روی صورتم می 

_ سلم یادگار سوگلیم! خوش گلیبسن! ) خوش  

 اومدی( 

 _ ساقول آتاجان. )مرسی باباجان.( 

بغض ُدَمل بسته در گلویم، اجازه سخن بیشتری را به  

 دهد! من نمی 



 _ سلم ارباب! 

شود! با ابهت!  هایم می صدای سارمان پژواک گوش 

 گوید! استوار! محکم و با صلبت می 

لم اوقلن! َسنَد خوش گلیبسن! ) سلم پسر، تو  _ س 

 هم خوش امدی!( 

چرخانم و  با صدای آرام و ریِز دو نفر، سرم را کمی می 

اندازم. آیاتای و گونل را  به پشت سر پدرم نگاهی می 

زنم و  بینم، لبخندی می که با فاصله چند قدم کوتاه، می 

  روم و خودم را به آن دو از مقابل پدرم کنار می 

 روم. شان فرو می رسانم و در آغوش هردوی می 

 میرام! ماشگانا؟ اوزون سن؟  _ وای االه اینان 

 شه! ماشگانا؟ خودتی؟( ) وای خدا باورم نمی 

شان  گیرم و از آغوش نیشگونی آرام از دست گونل می 

 کشم. خودم را بیرون می 

 _ َح اوزومام، پس کیم اوالجاخ؟  

 شه؟( خواد با ) آره خودمم! پس کی می 

گفت و چشمانش اشکی بودند. کف  آیاتای اما هیچ نمی 

 اش گذاشتم. دستم را به روی گونه 

 _ سلم خیردا باجی! گورمیم گوزلرون دوال؟! 

 ) سلم آبجی کوچیکه! نبینم چشمات پر بشن؟!( 



تواند  جایی که می کشد و تا هوا مجدد به آغوشم می بی 

ه از  فشارد و با بغضی عجین شد مرا سفت و سخت می 

 کند. ، دم گوشم به آرامی ِشکوه می دلتنگی 

_ یرون هر یرد گورسنیر ماشگانا! السن کی گدون  

 بوردا صافا یوخدی! 

شه ماشگانا! انگار که  ) جای خالیت همه جا دیده می 

 جا دیگه صفایی نداره!( رفتی، این 

دهم و بغضم  با دستم کمی مابین دو کتفش را مالشی می 

تر  اهِر دو سال از خودم کوچک خورم تا خو را فرو می 

 را آرام کنم! 

جام! اومدم ببینمتون. دلم برات تنگ  _ من که حاال این 

 شده بود. 

کشد و خیره به صورِت  خودش را از آغوشم، بیرون می 

 زنم: شان، لب می هر دویِ 

_ دلم برای شب با هم خوابیدنامون تنگ شده. دلم  

برای  های شبانمون تنگ شده!  کاری برای اون کتک 

 اون حرفای یواشکی! 

 اما گونل بلفاصله به آرامی گفت: 

_ غلط الدون! بوجور ار گیرَو گلیب، هر آقشام اونون  

یانینداسان، االه بیلیر کی نخدیر َد سنی چوخ ایستیر!  



اواخ سن اشح بازلیخ زمانیمیز یادوا توشوب؟ داش  

 باشوا ارواد! 

هم  جور شوهر گیرت اومده، هر شب  ) غلط کردی! این 

قدر هم تو رو  دونه که چه پیش اونی، خدا فقط می 

مون یادت  وقت تو زماِن خر بازی دوست داره! اون 

 افتاده؟ خاک تو سرت زن!( 

بعد از گفتن حرفش، کف دستش را کمی باال برد و به  

 نشانه خاک بر سرت، به مقابل صورتم تکان داد. 

و  کنم که مادر آیاتای  اش می ام را روانه چپی نگاه چپ 

ها  آیند. با آن زن اول ارباب ارسلن هم به کنارمان می 

گیرند.  کنم و در آغوشم می پرسی می هم سلم و احوال 

داند از ترس آداالن و از شوِک دیدِن  عمویم اما نمی زن 

گوید و  خندد و حرفی می من و سارمان چه کند! گاه می 

ماند! پدرم همه را  کند و خیره به آداالن می سکوت می 

 کند. چادِر مهمان دعوت می داخل سیاه   به 

بینم که آداالن  که مردها داخل شوند، می قبل از این 

پرسی دراز  دستش را برای سارمان به نشانه احوال 

فشارد!  کند و سارمان هم دست او را محکم می می 

ی آداالن به  محکم به نحوی که درهم شدِن چهره 

 شود!  وضوح دیده می 



سرشان  ها هم پشت د، ما زن شون مردها که داخل می 

شویم. فضای سنگین و خفقان آوری موجود  داخل می 

عمویم به  است و هرکسی با افکارش، سرگرم! اما زن 

اش  ای به هول و وال افتاده که کامل از چهره گونه 

داند که اگر آداالن و  مشهود است! خیلی خوب می 

شان شود، پسرش آداالن هیچ شانسی  سارمان، دعوای 

 هد داشت!  نخوا 

خواهد به زعم  عمویم ارباب اردالن است که می 

 خودش، سکوِت فضا را در هم بشکند! 

_ چوخ خوش گلیبسیز! اما نی خبرسیز؟! َحَل بوالر  

 چوخ مهم ُدیر! سویندیخ! 

خبر؟ حاال اینا زیاد  ) خیلی خوش آمدین! اما چرا بی 

 مهم نیست! خوشحال شدیم!( 
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دهد.  کند و نگاهش را به فرش می سارمان تشکری می 

دانم چگونه  دانم که حال باید چیزی بگویم اما نمی می 

دانم چگونه باید به پدرم  آن را بر زبان بیاورم! نمی 

ام و  ارباب ارسلن بگویم که فقط برای ساعتی آمده 



ه  های ماجرای گذشت خواهم از زبان خودش، ناگفته می 

را بشنوم! اما در این بین سنگینِی نگاه خواهران و  

زنان ارباب ارسلن را هم به خوبی به رویم احساس  

عمویم که گویی باورش را ندارد من  کنم. زن می 

 ماشگانا باشم!  

کند. آداالنی  ای نگاهم با آداالن تلقی پیدا می برای لحظه 

از    که تردیدی ندارم از زماِن آمدنم تا به کنون نگاه 

دزدم و این پدرم است که  رویم برنداشته! فورا نگاه می 

 دهد! من را از این برزخ سکوت، رهایی می 

 های گذشته رو فهمیدی؟ _ ماشگانا؟ حقیقت 

گیر جایگزیِن سکوت فضای  باره، سکوتی نفس به یک 

چرخانم و  دور نگاهم را به همه می شود! یک قبلی می 

 کنم. سر آخر روی پدرم مکث می 

ه ارباب، فقط بعضی حقایق رو هم شما باید بگین،  _ بل 

 برای همین امدم! 

گیرد. سارمان  بعد از تکان دادن سرش، آن را پایین می 

با کمی فاصله از پدرم نشسته است که او را خیره به  

 . بینم خودم می 

سارمانی که نگاهش پر از حرف بود! سارمانی که  

ای که گمان  ده زا سالیانی مدید به انتظار من بود! ارباب 

کردم رنگی از احساسات را ندیده است، اما ثابت  می 



کرد بیش از مردهایی که در اطرافم دیده بودم،  

احساساتی ناب در وجودش نهادینه شده! باردیگر با  

های چشمانم را به سمت او  صدای پدرم، مردمک 

 لغزانم. می 

 _ بیا بریم ماشگانا، باید تنها حرف بزنیم! 

چرخانند،  ه چطور به یکدیگر نگاه می بینم که هم می 

اندازم که نامحسوس سری تکان  نگاهی به سارمان می 

شود.  شوم که پدرم هم بلند می دهد. از جایم بلند می می 

مانم، من تردید  باز هم به صورت سارمان خیره می 

جا بماند و آداالن  دارم! تردید دارم اگر سارمان این 

بگوید! هرچند که  نخواهد به او حرف تمسخر آمیزی  

قدری ابهت دارد که با یک اخم  دانم سارمان آن می 

 کوچکش طرف مقابلش را به سکوت وادار کند!  

سارمان پر اطمینان و به نشانه آسودگی خاطرم،  

ای  کند و من نفس آسوده هایش را بازوبسته می پلک 

 شویم. کشم و همراه پدرم از سیاه چادر خارج می می 

های  من است و من به راحتی شانه   پدرم قدمی جلوتر از 

 بینم. کمی خمیده شده او را می 

تونیم حرف  تر می جا راحت _ بیا بریم پیش آیسان. اون 

 بزنیم. خودش هم هست. 



پدرم، از دردی که با حسرت در گلویش و  از درد کلم 

ای که در تمام این  ننه قلبش جمع شده، از نبود آیسان 

را از پای درآورد،    ها به چشم دیدم چطور پدرم سال 

سرش  کنم و پشت شوم. سکوت می مغموم و ناراحت می 

ای فراوان به  شوم. با حظی وافر و دلتنگی روان می 

شان  هایی که روزی چندین بار زیرپاهایم حس مرتع 

رویم،  کنم. هرچه به باالتر پیش می کردم، عبور می می 

تک درختی را که روی تپه به نشان مانده، مکانی که  

شود.  ام بود، بیشتر نمایان می ادگاِه روزهای تنهایی میع 

توانم تللوء نور بر روی آب رودخانه  حتی حال هم می 

وزد، چادرم را  و چشمه را هم ببینم. باِد آرامی که می 

 آورد.  به رقص درمی 

ها بود که باد، دستمال گردنم را به بازی  در همین مرتع 

ها بود  ین مرتع داد و به دستاِن سارمان رساند. در هم 

ای  که سارمان من را آهویی گریزپا خواند. همین تپه 

ایم! همین درختی که دستم  بود که حال به رویش رسیده 

 ام. ی خسته اما استوارش گذاشته را به روی تنه 

جا بود که نشسته و به آن تکیه داده بودم و  همین 

صدا  خواندم، که سارمان  من را خوش شعری می 

 خواند!  



ام را!  توانم فراموش کنم؟ اصل و رگ و ریشه می مگر  

توانم میعادگاهی را که برای اولین بار من و  مگر می 

ی آشنایی رساند، فراموش کنم؟  سارمان را به وصله 

ی عشِق میاِن خودم و  ی بسته شده شود نطفه مگر می 

 سارمان را فراموش کنم؟  

ام مشخص  ننه رویم، قبر آیسان کمی جلوتر که می 

ام. روزهاست  شود. روزهاست که با او سخن نگفته می 

ام.  ام حرفی نزده که با او از اتفاقات روزمره زندگی 

 ایم.  روزهاست که مادر و دختری خلوت نکرده 

رسیم و هر دو در کنار قبر آیسان ننه به  باالخره می 

فرستیم و صدای  ای می نشینیم. فاتحه روی زمین می 

 شود. ز می اندا هایم طنین پدرم در گوش 

ها را شنیدی، اما من از جایی  دانم تا کجا حرف _ نمی 

گم که طالع من و آیسان یکی شد. روزی که آیسان  می 

 هامان یکی شد.  رو دیدم، روزی که نگاه 

ها رو تو خانه باغش  ها و خان ارباب حشمت کِل ارباب 

باغی که برات عروسی  مهمان کرده بود. همان خانه 

 . جا دیدمش مان گرفتن. اولین بار ه 

قدر زیبایی  اما بارهای بعدی دست خودم نبود! ان 

بار به  خاصی داشت که به سمتش کشیده بشم. یک 

خودم آمدم و دیدم که تو راهم برای دوباره دیدنش!  



تونم ببینمش،  که مطمئن نبودم حتما می شب بود، با این 

باغ ارباب حشمت کشیده شد.  ولی پاهام به سمت خانه 

 سمت... نصیب یا ق 

ها  زمان حصاِر باغ آیسان رو شبانه تو باغ دیدمش. آن 

های درختان بود. همان شد که من  ها و تنه فقط شاخه 

ترسید اما  که می تر آیسان رو دیدم. با این هم راحت 

موقع از وضعیتش  باهاش حرف زدم. اما آیسان آن 

 گفت فقط خسته شده بود. می 
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خواد از خانه باغ بره بیرون. بهش گفتم کمکش  می 

 کنم، اما بشرطی که با من ازدواج کنه! می 
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کردم قبول نکنه اما راضی شد. گفت براش  _ فکر می 

خواد ببینه با وجودش، زندگی  مهم نیست، اما نمی 

گفتم باید تو    دوستش خراب بشه. بهش گفتم زن دارم، 

گفتم  چادر زندگی کنه و بشه زن دومم، هر چی می سیاه 

خواد رو  داد. اما گفت که نمی در سکوت گوش می 

زندگی زن اولم زندگی بسازه، اما وقتی دید که تنها راه  

نجاتش برای آن لحظه من شدم، قبول کرد. بهش گفتم  

که ممکِن زِن اولم آزارت بده و اذیتت کنه، حرف بزنه،  

کنه. همین هم شد!  کنه و تحمل می فت که سکوت می گ 

بار  کلی حرف شنید، اذیت شد، سخت کار کرد اما یک 

بار نگفت خسته شدم. تمامش رو  ِشکوه نکرد! یک 

قدر خانم  تحمل کرد اما نخواست زِن آغازال بشه. ان 

شدم.  ش می تر دلبسته کرد که هربار بیش رفتار می 

ش رو  ی خنده زد اما بجا، درست. صدا حرف می 

رفتی،  شنید. همان جایی که تو همیشه می کسی نمی هیچ 

جا آیسان زماِن  همین تپه و همین تک درخت، همین 

نشست و با صدای آرام و  امد و می ش می تنهایی 

قدری قشنگ بود که  خواند. صداش ان قشنگش آواز می 

 خواستم کسی بشنوه! حتی نمی 

گذاشت  گاه نمی یچ افتم. ارباب ارسلن ه به یاد خودم می 

صدای آواز خواندن من را هم کسی به غیر از خودش  



ها از زبان پدرم  و زنان، بشنوند. اما شنیدن این حرف 

گفت،  آمد. هرقدر بیشتر از مادرم می برایم جالب می 

بردم که من طوری خاص  بیشتر به این موضوع پی می 

و باورنکردنی شبیه به مادرم هستم! حتی همان مکان  

جا سر  هایم در آن درختی که من در تنهایی   و تک 

جا دقایقی را گذرانده.  ام هم در آن کردم. آیسان ننه می 

هربار که به این موضوع پر و بال بیشتری در اعماق  

دهم، بیشتر هوِس به آغوش  و ژرفای قلبم و ذهنم می 

کشیدِن زنی که گویی من روح و جسِم دوم او هستم، به  

ای  . اما چه کنم که از او تپه اندازد جانم وسوسه می 

 پایان! خاک به یادگار مانده و از من حسرتی بی 

_ باردار بود که ساالرخان و ارباب حشمت و آغازال،  

چادر و کنار من!  جا، تو ایل، تو سیاه پیداش کردند، این 

از طرفی حرص و کینه ارباب حشمت و آغازال از من  

آیسان،  ها،از طرفی هم فراِر  برای ندادِن زمین 

شون رو به جوش آورده بود. تهدید کردن، تهدید  خون 

ای که حتی معلوم نبود دختر هست یا پسر.  به جاِن بچه 

تر  از همان زماِن بدنیا آمدنت تا هرسالی که بزرگ 

شدی، منتظر آمدِن ساالرخان و ارباب حشمت و  می 

ها بود که بیشتر روت حساس  آغازال بودم. همین 

و هستی و حاضر نبودم آزاری    شدم. دخترم بودی می 



ببینی، اما داغِ رفتِن آیسان زیاد بود باالم جان!* زنی  

مثل آیسان ندیدم، اما تو که دنیا آمدی، شدی مرحِم جان  

دیدم. دلتنگ  شدم تو رو می و قلبم. دلتنگِ آیسان که می 

شنیدم. صبوریت،  شدم، صدای تو رو می صداش که می 

زرنگ بودنت، حجب    حرف زدنت، کم خندیدنت، زبر و 

اندازه. اما چه  و حیات، همه من رو به یاد آیسان می 

کنم که عمرش کوتاه بود. مثل عمِر آمدنش به زندگی  

 من. 

ام برای بیرون آمدن از  آِه عمیقی که در قفِس سینه 

کنم. چه سرنوشتی  زند را خارج می لَه می دهانم، لَه 

کرد و  داشت مادرم! مادری که تماما خودش را قربانی  

هیچ از زندگی خودش نفهمید. هیچ از لذت زندگی  

که زندگی او  ندانست! بخاطر مامان شیرین، برای این 

شان از بین  که دوستِی بین را خراب نکند، برای این 

پا بزند. حاضر  نرود، حاضر شد به زندگی خودش پشت 

ای را قبول کند که هیچ  شد با پدرم فرار کند و زندگی 

راهی را رفت که فقط چندصباحی را از  باب میلش نبود.  

اش هم پرپر شد. صورت  آن گذراند و در همان جوانی 

ام را زدودم و لبخند تلخی به روی  از اشک خیس شده 

 نشیند. لبانم می 



م  م و من روزگار عجیبی داشتیم، آیسان ننه آیسان ننه   

اش را  کرد روزی بچه رفت و شاید هیچ وقت فکر نمی 

خواست  ای که می ند! شاید زندگی بس و تقاص کن خون 

همانی نشد که در رویاهایش بوده، اما مطمئنم برای  

 من همیشه خوب خواسته... 

 کنن؟ ش که اذیتت نمی _ آغازال و پسرش یا خانواده 

 کشم. دستم را به روی قبِر خاکی می 

جا  که هرقدر این شان خوبن. حداقلش این _ نه همه 

انواده عمو و خوِد  های شما یا خواهرهایم و یا خ زن 

جا کلی با احترام و  عمو، اذیت کردن، در عوضش اون 

 کنن.  مهربانی با من رفتار می 

 شنوم. کشد را می صداِی نفِس عمیقی که می 

 _ شوهرت چی؟ اخلقش خوبه؟ 

زنم و سرم را به  با یاد سارمان لبخند شرمگینی می 

کشم در مقابلش از سارمان  اندازم. خجالت می پایین می 

دانم تا جوابش را ندهم، دلش آرام  خنی بگویم. اما می س 

 گویم: نخواهد گرفت. با صدای آرام و ضعیفی می 

 _ بله، خوبه. 

 
 
 



 * باالم جان: بچه جانم. 
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توانستم بیش  طوری شرم بر من قالب گشته بود که نمی 

بگویم سارمان خوب که نه،  از آن حرفی اضافه بگویم.  

عالی بود و تردیدی ندارم آرزوی هر دختری! حیایم در  

حد و  های بی گذاشت تا از مهربانی مقابل پدرم نمی 

 نصاِب سارمان حرفی بگویم.  

فرمانی کرد. سکوتی که پر از  مان سکوت حکم بینِ 

های در دل مانده بود. سکوتی که پر از گلیه بود.  حرف 

که تقاص و  بینم با این رم، اما حال می گلیه من از پد 

بس شدم، یا شاید هم نه! اسیِر دستاِن روزگار  خون 

ام طوری رقم خورد که گمانش را  شدم، اما زندگانی 

ای تحمل اذیت  کردم! سارمانی نصیبم گشت که ثانیه نمی 

 شدن من را ندارد.  



 گی خوبه یا واقعا خوبه؟  _ بخاطر من می 

دهم و با  پ و راست تکان می را بلفاصله به چ سرم 

 گویم: عجله می 

 _ نه نه واقعا خوبه!  

گوید و من هم در سکوت به قبر  دیگر هیچ چیز نمی 

ای بعد از جایش بلند  مانم. دقیقه مقابلم خیره می 

 شود. می 

 _ بلندشو بریم دختر، االن اون پایین منتظر ما موندن. 

اما از  خواهد به پیش سارمان برگردم  که دلم می با این 

ام و هیچ  ننه آمده ها به کنار آیسان طرفی هم بعد از هفته 

که  هم در حالی خواهد درد و دل نکرده بروم. آن دلم نمی 

جا باز خواهم  مشخص نیست چه زمان دیگری به این 

هم با سرد شدن هوا که دیگر علنا شانسی  گشت! آن 

 نخواهم داشت.  

ننه خلوت    _ شما برید آتاجان! من یکم دیگه با آیسان 

 آم.  کنم می 

اندازد و پرتردیدتر  با تردید نگاهی به سمتم می 

 گوید: می 

 _ شوهرت دلخور نشه؟ 

 شوم. اش خیره می سارماِن من؟ متعجب به چهره 



قدر  دانه که من چه _ سارمان؟ نه ارباب! خودش می 

ده که بخوام با  ام رو دوست دارم. بهم حق می آیسان ننه 

 مادرم خلوت کنم.  

کند و سر آخردم و بازدمی  در سکوت نگاهم می کمی  

 دهد. عمیق انجام می 

رم، تو هم سعی  آرام به سمت پایین می _ پس من آرام 

کن زود بیای و به من برسی که شوهرت هم زیاد اون  

 پایین احساس غریبی نکنه.  

شود. پاهایم را از  گویم و پدرم هم راهی می چشمی می 

کشم. نگاهم اما  می   کنم و به آغوش شان می زانو خم 

ی خاکِی مقابِل دیدگانم جدا  دم از حجِم انبوِه تپه یک 

نشیند وقتی که  شود. لبخندی تلخ به روی لبانم می نمی 

 کنم. برای او واگویه می 

وفا؟  _ آیسان ننه؟ من باز هم آمدم! به من نگویی بی 

ام را  دانی! خودت که دیگر حال زندگی خودت که می 

شک  ه؟ خواستم بگویم که خدا بی بینی! آیسان نن می 

دوستم داشته و دارد که من را شبیه به تو خلق کرده!  

حالم که حال و برای همیشه هر وقت دلم  قدر خوش چه 

بینم! حال دیگر هربار به  بهانه تو را گیرد، خودم را می 

آیینه سرکی بزنم، جای خودم، تو را هم خواهم دید.  

م شبیه به خود  ام ه دانم که خصوصیاِت اخلقی می 



توست. قسمت نشد دخترانه در آغوشت بگیرم اما من  

ننه؟  کشم. آیسان به جای تو، خودم را به آغوش می 

قدری خوب است و مهربان  دانی؟ مامان شیرین آن می 

گویم، گویی دلم هم آرام  که هر بار به او مامان می 

شود! طعم مادر داشتن را نچشیدم اما حال با وجود  می 

کنم.  رین این احساس خوب را تجربه می مامان شی 

ننه؟ مامان شیرین، دوستت، همانی که با هم  آیسان 

مرز من را دوست دارد. گمان  ایامی را گذراندید، بی 

کردم شاید به این دلیل باشد که با دیدن من، احساِس  می 

ِدین کند، اما وقتی به این باور رسیدم که من را برای  

که به غیر از خودم، رنگ  خودم دوست دارد، برای این 

شود! در  و نشانی هم از تو دارم، خیالم آسوده می 

 های دلم غرقم که...! ها و صحبت واگویه 
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 _ یاخچی الیمنن گاشدون ماشگانا!  

 ) خوب از دستم فرار کردی ماشگانا!( 



پرم!  از جایم می   ی آداالن، به سرعت باره با صدای یک 

گذارم. اما  ام می ترسیده دستم را به روی قفسه سینه 

آداالن بافاصله تقریبا زیادی از من ایستاده است و مدام  

ام  دهد! نفس بندآمده می مان چرخ نگاهش را به اطراف 

کشم. با لحنی از حرص  کنم و ابرو درهم می را آزاد می 

 غرم: و کینه می 

 یدی ال بوجور گاالم؟  _ خب یانی نمنه؟ بی قرار 

 جوری بمونم؟( ) خب یعنی چی؟ مگه قرار بود همین 

کار  کند! به نحوی این با نگاِه هیز و بُرانش، رصدم می 

 کنم!  دهد که چادرم را به رویم مرتب می را انجام می 

_ ندی؟ اینتظار یوخودی کی َسَن خاطیر، زیندیانیخیمی  

 قََر گوَن ساالم؟  

خاطِر تو، زندگیم رو به  که به   ) چیه؟ انتظار نداشتی 

 روز سیاه بندازم؟( 

 کشد.  ی لبش می با حرص دستی به گوشه 

_ َسَن اخطار ورمیشتیم کی اول و آخر اوزومون کی  

 سن!  نَی اینانمادون؟ 

) بهت اخطار داده بودم که اول و آخر برای خودمی!  

 چرا باور نکردی؟( 

گاهش  زنم و هماننِد خودش تیز و بران ن پوزخندی می 

 کنم! می 



_ چوخ دانیشیسان آداالن! ندی او زهرماریدن گین  

چوخ ایچیبسن کی دانیشماخویی یادان آپاریبسان؟ دای  

قبح دی بوردا دایانیبسان منن سوروشوسان نی توی  

المیشم! منیم ایندی اریم وار! اریمید دونیی جان  

سوز دمرم اما ایر قیسمت  ایستیرم! بو سری هچ 

ن سری گلدیم، منن حقون یوخدی  اوالدی، من گین گل 

 دانیشاسان! وگرنه اریمنن طرف سن! 

زنی آداالن! چیه بازم از اون  ) خیلی حرف می 

زهرماریت خیلی خوردی که حرف زدنت رو فراموش  

پرسی  کردی؟ دیگه قبحِ و زشته اینجا وایسادی و می 

که چرا شوهر کردم؟ من االن شوهر دارم! شوهرمم به  

گم اما اگر  سری هیچی نمی ارم!  این اندازه دنیا دوست د 

جا، حق نداری با من  قسمت شد و من بازهم اومدم این 

 طرفی!( حرف بزنی! وگرنه با شوهرم 

قدری که  گویی با چشمانش قصد دریدنم را دارد! به 

حیایی به من کوبیده  میخِ نگاهش را با قدرت و بی 

چرخم تا خودم را به  گیرم و می است! نگاه از او می 

ای بیشتر هم او را نبینم! اما  رم برسانم و حتی لحظه پد 

ام که با لحنی تهدیدگونه برایم  هم برنداشته قدم حتی یک 

ام را به حد اعلیش  آشوبه کشد و دل خط و نشان می 

 رساند! می 



ها،  قول شهری _ کار من با تو تموم نشده دخترعمو! به 

از    کنم تا روزی هزاربار بچرخ تا بچرخیم! یه کاری می 

 بدنیا اومدنت پشیمون بشی! 

هایی بلند خودم را به  کنم! با قدم ای هم درنگ نمی لحظه 

دانستم که اگر آداالن باشد از هر  رسانم. می پدرم می 

دانستم  کند! می ی علیه من استفاده می راهی برای حربه 

شک هول و وال را به جانم مهمان  که اگر باشد بی 

باه نبوده و این را هم  کند! حدس و گمان و ظنم اشت می 

مطمئنم تا آداالن زهرش را در زندگانِی من نریزد، پا  

که چه  کند! اما این کشد و عقب نشینی نمی پس نمی 

توانم  ست که نمی پروراند همانی ای در سرش می نقشه 

که چه مصیبتی را قرار است بر  حدسش را بزنم! این 

ما در  شوند و ا سرم نازل کند؟ فکرهایم دوصد چندان می 

گویم که سارمان در این حوالی  این بین خداراشکر می 

نبوده تا خط و نشان کشیدِن آداالن را بشنود! که اگر  

الکاتبین  شنید، حساِب کاِر آداالن با کرام بود و می می 

گردیم و به داخل  بود! همراه پدرم راه آمده را بازمی 

گو با  و رویم. سارمان را درحال گفت چادر می سیاه 

رعموهایم دیدم. با دیدن من و پدرم از جایش بلند  پس 

دانم که  شد و کمی نگاهش را روی صورتم گرداند. می 

چادر نشده و چه بسا بعد  متوجه حضور آداالن در سیاه 



سردش هم  آن هزاران افکار را در پشِت چهره خون 

زنم و در جای قبلم  پرورانده! لبخندی به رویش می 

کنم و زمانی  و گونل صحبت می نشینم. کمی با آیاتای  می 

گویم که قرار است ادامه تحصیل بدهم،  ها می که به آن 

ای هاج و واج، به صورتم با  با دهانی نیمه باز و چهره 

 مانند! بهت خیره می 

_ یاالن دیسن آرواد! باشون بی یَر دیمیب؟ یا ارون  

باشی بی یر دیمیب؟ بی اوالر بو ایش؟ من کی  

لوخ الیسن، بیل کی چوخ اشح  میرام! ایر شوخ اینان 

 بیلیبسن بیزی! هچ واخ بو ایش اولماز!( 

گی زن! سرت به جایی نخورده؟ یا شوهرت  ) دروغ می 

شه همچین کاری؟ من  سرش به جایی نخورده؟ مگه می 

کنی، بدون که  کنم! اگر داری شوخی می که باور نمی 

وقت همچین  کنی! هیچ خیلی داری ما رو خر فرض می 

 شه!( کاری نمی 

زدند به صورت گونل چشم  با چشمانی که برق می 

 چرخاندم و چشم و ابرویی باال انداختم.  

_ خب گی دیم اشح سن! یاالن دمدیم سفه! گلن هفتدن  

 سارمان کتابلریمی االجاخ، اوتوروی اوخیاجیام! 



) خب پس بذار بهت بگم خری! دروغ نگفتم دیوانه! از  

خوام بشینم  خره و می هام رو می هفته بعد سارمان کتاب 

 بخونم!( 

آیاتای اما همانند همیشه که با طمانینه و آرامش حرف  

 زد، این بار هم به همان سبک و سیاق، گفت: می 

تونی همونی بشی که  دونم که تو می _ من می 

 خواستی، معلومه شوهرت خیلی دوست داره! می 

بندم و باز  هایم را به نشانه تایید حرفش می چشم 

اش بشدت گل کرده که با  ما گونل حس فضولی کنم. ا می 

 پرسد: لحنی خبیثانه می 

 _ بگو ببینم شب عروسیت خوش گذشت؟ 
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ها  دانستم که اگر حرفی نگویم، گونل شده تا ساعت می 

دارد تا فقط به جواب دلخواه خودش  من را نگاه می 



ازم و خیالش را  اند ای باال می برسد! برای همین شانه 

 کنم! آسوده می 

_ من و سارمان اصل کاری نکردیم. خب یعنی من  

 هنوز دخترم! 
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ام بودند و  گونل و آیاتای با ابروهایی باال رفته خیره 

شان را با بهت  شد. نگاه شان خارج نمی آوایی از دهان 

ی من  آخر باز هم روی چهره   به یکدیگر دادند و سر 

 ثابت ماندند. باز هم گونل بود که با حیرت پرسید: 

شه؟ چطور راضی به این کار  _ چطوری آخه؟ مگه می 

حالت ماشگانا اگر بفهمم قصد اذیت کردن  شده؟ وای به 

 ما رو داری! 

 ای باال انداختم. شانه 

. نه شوخی دارم نه  _ خب فعل نه خودش راضِی نه من 

گه یکم جون  کنم. فعل صبر کرده سارمان می اذیت می 

 بگیرم بعدا. 



خندد.  گوید و آیاتای هم ریزریز می گونل زهرماری می 

 گویم: نما می رو به گونل با لبخندی دندان 

 _ خب دیگه فهمیدی، پس دیگه سوال نپرس! 

 
 ........ 

 
ای زد تا به خانه  ساعتی بعد بود که سارمان اشاره 

تمایل شدیدی داشتم تا کمی بیشتر  که  برگردیم. با این 

دانستم که جزء  بمانیم اما از طرفی با وجود آداالن، می 

دردسر سود دیگری برایم نخواهد داشت این ماندن!  

مان بلند شدیم و در مقابل  بنابراین هردو از جای 

ام، به تشکری  اصرارهای فراوان اما در ظاهِر خانواده 

 بسنده کردیم.  

مقدار مبلغ قابل توجهی را به  پدرم ارباب ارسلن  

عنواِن پاگشا به دستم داد و مادر آیاتای هم مقداری  

هاِی حیوانی و گرد و متوسطی  چو کره مواد غذایی هم 

که خودش درست کرده بود به همراه گوشتی از  

گوسفندی که در مقابل پای من و سارمان ذبح کرده  

  بودند به دستان سارمان سپرد. با دلتنگی خداحافظی 

کردم و راه آمده را به همراه سارمان بازگشتیم و به  



ای که مامِن آرامش و  مان پناه بردیم. خانه خانه 

 . مان بود.. آسایش 

 
 ........................... 

خوبی  گذشتند و پاییز به ها می ها و هفته روزها و شب 

رخ نشان داده بود و مقیاِس سنجِش عشق من و  

جود نداشت. با وجود  سارمان، برایش تعریفی و 

ای  کارهای اندِک خانه، دیگر از آن ماشگانایی که جثه 

ام  های دخترانه کوچک داشت، خبری نبود و برآمدگی 

خوبی مشخص شده بودند و دِل سارمان هم از هر  به 

تر! مامان شیرین اما خیلی خوب  تاب لحظه دیگر بی 

ه  چنان اتفاقی نیفتاد دانست که بیِن من و سارمان هم می 

کرد در میان کلمات و در لفافه به من بگوید  و سعی می 

و بفهماند که این دورِی بیِن من و سارمان نباید بیش  

از این به درازا بکشد! تِب خواستِن سارمان را احساس  

قدری سارمان خودش را در کار سرگرم  کردم اما به می 

آمد و  ها دیروقت به خانه می و غرق کرده بود که شب 

که  دیدم و با این رفت. می ه خواب می زود هم ب 

به من احتیاج دارد اما گویی    دانستم َمرَدم، شوهرم می 

آمد که حتی  این مسئله بیش از حد برایم سخت می 

 توانستم به آن مسئله بیشتر پر و بال بدهم! نمی 



کردم و بیشتر  روزها خودم را سرگرم درس خواندن می 

کردم.  ام پر می درسی   های هایم را با خواندن کتاب تنهایی 

دانستم که َمرَدم،  ها، این را هم می اما کاش با تمام این 

تواند  مرد است و احتیاجاتی را دارد و تا همیشه نمی 

تواند سکوت کند!  خوددار باشد! تا همیشه نمی 

هایی راحتی و  تواند زنش و محرمش را با لباس نمی 

دید و  می   ها را نازک ببیند و دم نزند! سارمان تمام این 

دانستم  کرد. نمی ریخت و خودخوری می در خودش می 

کند!  که َمرَدم همه چیز را درون خودش مدفون می 

بیند و  هایی از من را می خیالی هایی از بی انباشته 

 زند!  کند و َدم نمی خودخوری می 

گذارم.  بندم و به روی میز می کتاب مقابِل دیدگانم را می 

و هر دو دستم را به موهایم  کشم  وار می هوفی کلفه 

رسانم و کمی با انگشتانم پوست سرم را لمس  می 

رسانم و  کنم. با دیدن تلفن، خودم را به آن می می 

خورد  گیرم. چندین بوق می شماره همراه سارمان را می 

کنم که  شود. با خودم گمان می و سارمان پاسخگو نمی 

روی  شاید موقعیت پاسخگویی را نداشته، گوشی را به  

گردانم. هنوز چندقدمی از تلفن فاصله  دستگاه برمی 

چرخی که  خورد. با نیم ام که تلفن زنگ می نگرفته 



رسانم و فورا گوشی را  زنم، خودم را به آن می می 

 دارم. برمی 

 شده یادی از ما کردی؟ _ سلم خانم خانما! چی 

زنم. لبخندی به حلوت عسل! لبخندی از  لبخندی می 

ها باز هم همانند  م با وجوِد خودخوری که سارمان این 

کند! همان سارمان است اما  قبل رفتار و صحبت می 

دلش بیش از حد هوایی شده و این تقصیر من است!  

 ام تا به این دوری پایان دهم! منی که تصمیمم را گرفته 

 _ سلم خسته نباشی. من همیشه به یادتم آقا سارمان!  

در دل قربان  شنوم و  اش را می صدای تک خنده 

 روم. اش می صدقه 

قمر! خوبه که به فکرمی اما َمرِدت دیگه داره  _ قرِص 

 ها! یه فکر اون مدلی کن به حالم!  کم میاره 

خواهد  گزم. مدام حرفم می بندم و لب می چشمانم را می 

خواهم همین  از دهانم به بیرون بپرد و بگوید که می 

رفی هم  امشب این فاصله را از بین ببرم اما از ط 

خواهم او را غافلگیر کنم! لبخندی پر از شیطنت  می 

زنم وقتی که مدام فکرهایی گوناگون بر ذهنم غلبه  می 

گذارم و  کنند! اما سارمان را زیاد منتظر نمی می 

 گویم: می 



_ چشم آقا! اونم به وقتش! حاال واسه شام برات چی  

 درست کنم؟  

 گوید: شود وقتی که می صدایش آرام می 

و آماده کن تا من بیام یه دلی  و! خودت خودت   _ فقط 

 سیر کنم بعد این چندماهی که گذشته! 
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لرزد.  گیرد و دست و پایم می از شرم حرفش تنم ُگر می 

شود، سارمان باصدایی دورگه  سکوتم که طوالنی می 

 گوید: شده می 

 _ خانمی؟ هنوزم آماده نیستی؟ 

ام! حتی اگر تو  باز کنم تا بگویم چرا آماده خواهم لب  می 

خواهم! دیگر طاقت این دوری  نخواهی، این بار من می 

زند و سارمان  را ندارم! اما کسی سارمان را صدا می 

 گوید: به سرعت می 

 بینمت! _ من باید برم، شب می 

کند تا خداحافظی کند و کنم! صدای  حتی مجال نمی 

پیچد و من  شی می های ممتِد قطع تماس در گو بوق 



دهم و مبهوت به آن خیره  گوشی را از گوشم فاصله می 

دانم سارمان  ای که می هایم خداحافظی مانم. لب می 

کنند و سر آخر گوشی را به  شنود را زمزمه می نمی 

چرخانم و  گردانم. نگاهی به خانه می جای قبلش باز می 

دهم. همه جای خانه  سری از روی حیرانی تکان می 

است و فقط چندکتاب من به روی میز و فرش و  تمیز  

ها را به  شوم و کتاب مبل قرار دارد. دست به کار می 

کنم. اتاق خوابی که حال تختی  اتاق خواب منتقل می 

 بیند. دونفره و سرویس خوابی ِست را به خود می 

کنم  هایم را یک به یک باز می کشوهای مربوط به لباس 

ها در مقابل سارمان  مدت   و لباسی را که بتوانم بعد از 

ام را هم به همراه  کشم. حوله دلبری کند را بیرون می 

گذارم تا بعد از آماده کردن  ها به روی تخت می لباس 

 شام، استحمام کنم.  

رسانم و برای شام  سپس خودم را به آشپزخانه می 

ی سارمان را که چلو گوشت است را  غذای مورِد علقه 

 کنم.  طبخ می 

اندازم، ساعِت  ساعِت درون پذیرایی می نگاهی به  

گویم و  دهد، ای وایی می هشت شب را که نشان می 

 رسانم.  خودم را به سرعت به حمام می 



شوم که حتی صدای باز  قدری در حمام مشغول می به 

 شنوم! شدن در خانه را هم نمی 
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 #رویایی_در_شب  

 _عبدی  #مهین 

 
 

کنم و  رسد، در را باز می تمام می حمام کردنم که به ا 

ام که روی تخت قرارش داده بودم،  خودم را به حوله 

کنم خودم  لرزد و تلش می . از سرما بدنم می رسانم می 

خواهم  زنم و می چرخی می را به سرعت گرم کنم. نیم 

بندهای حوله را ببندم که با دیدن سارمان میان درگاه  

طرف حوله از    کشم و دو اتاق، هینی از ترس می 

گونه مقابل سارمان که  شوند و من همان دستانم رها می 

دانم  بینم. نمی نگاهش در حال رصدکردنم است را می 

ام را آرام کنم یا از وضعیتی که در آن قرار  خوِد ترسیده 

ام راه گریزی بیابم! با لکنتی که از ترس و سرما  گرفته 

 آورم! ام نام سارمان را بر زبان می گرفته 

 ... سار... مان؟ _ سا 



گونه که قدم به  کشد و همان دستی به پشت گردنش می 

شود با صدایی که خش برداشته لب  قدم نزدیکم می 

 زند: می 

 _ جوِن سارمان؟ 

هایم خارج  بندم و وایی آرام از میان لب چشم می 

شود. نای این که دست بلند کنم و خودم را با حوله  می 

با این اوصاف حالم دگرگون  بینم!  بپوشانم در خودم نمی 

خواستم خودم و سارمان را به  شده بود، چگونه می 

 ای زناشویی دعوت کنم؟ رابطه 

ام و  نفس افتاده قدری حالم منقلب است که به نفس به 

اند و گویی قصِد دریدن  آور شده های قلبم سرسام تپش 

هایم  ام که دندان ام را دارند. به طوری لرزه گرفته سینه 

خورند. زمانی که  دسِت سوزاِن سارمان، به  برهم می 

شود، خودم را در معرض  دور کمر و شکمم حلقه می 

بینم که سارمان من را به خودش چسبیده  سقوط می 

دارد و دست دیگرش موهای خیسم را از روی  نگاه می 

زنند. دستش را پشت گردنم نگاه  صورتم کنار می 

چسباند و  می ام  زده دارد و صورتش را به صورِت یخ می 

 کند. با حرارت کلمش، دِم گوشم نجوا می 

 _ نلرز لعنتی! نلرز! 



توانم؟ در آغوش سارمان بارها در این  اما مگر می 

چندماه فرو رفته و حتی به خواب رفته بودم. اما این  

آمد!  طور عریان، گویی برایم به ساِن گرفتِن نفسم می 

د! به  اما سارمان من را سفت و سخت در بر گرفته بو 

 توانستم تکانی به خودم دهم!  ای که حتی نمی گونه 

 _ ماشگانا؟ 

ی گوش تا گردنم را  های گرمش، فاصله نفس 

توانم سرم را به معنای بله  سوزاند و من فقط می می 

 تکان دهم.  

دونستی خیلی خواستنی شدی؟ بودی و بیشتر هم  _ می 

 کنی دختر! شدی؟ داری دیوونم می 

و با هزاران سختی کف دستم    خورم تکان مختصری می 

آورم و پیراهنش را از روی کمرش چنگ  را باال می 

کنم تا بگویم که خودم را برای تو  زنم. لب باز می می 

مان، برای خاتمه دادن به  ام، برای یکی شدنِ آماده کرده 

این دوری، برای شروع دیگری از برگه و صفحه  

ایم را باز  ه مان، اما با حرف سارمان ناباور چشم زندگی 

شوم، گردنی که رگِ سبِز  کنم و خیره به گردنش می می 

آن، قطورتر از هر زماِن دیگری شده و نبض گردنش  

 زند! به سرعت می 



که حتی یک ثانیه  _ مراقب خودت هستی دیگه؟ با این 

خواد امشب تنهات بذارم، اما مجبورم!  هم دلم نمی 

ا  خواستم همین امشب هر طور شده تموم کنم ام می 

قمر! باید برم به یه  قسمت نیست! باید برم قرص 

کشه. ولی االن با دیدن  ماموریت که چند روزی طول می 

تو دلم، محکم نیست! اما مجبورم مثل این چندماه  

دندون رو جیگر بذارم! ولی وقتی برگردم دیگه  

 طور بمونه! خودت و آماده کن! ذارم این نمی 

ماسد!  اند و می م ام در دهانم می باز هم حرف نگفته 

شوند. حال که من  تاب می گیرد و چشمانم بی بغضم می 

خواستم بعد از چندین ماه پاپیش بگذارم و خاتمه  می 

چنین خبری را از  دهنده این دوری باشم، باید این 

سارمان بشنوم! خبر ماموریت رفتن سارمان! فقط  

 توانم لب باز کنم و با ناراحتی بگویم: می 

 _ چند روز؟ 

 زند. ای می وهایم بوسه روی م 

 _ سه روز، حاال یا بیشتر یا کمتر. 

کند... نفِس  خوانِی محزونی می بلبِل شوقم هوای نغمه 

هایم جلوگیری کنم و  کشم تا از ریزش اشک عمیقی می 

رفتن و    . ناراحت از این سارمان را ناراحت نکنم 

کردم فقط سه روز است! اما کاش  ای که گمان می دوری 



که درد دارد عشق! اما درِد بدترش،  دانستم  می 

اش است! در میاِن انبوِه موهایم نفس عمیقی  دوری 

کشد و با لذت و خواستن بیشتری دومین بوسه را  می 

 کند. زند و صورتش را جدا می به روی موهایم می 

دارد و انگشتش را به  دستش را از پشت گردنم بر می 

خودش    زند و صورتم را روبه صورتِ ام می زیر چانه 

های چشمانش روی تمام اجزای  دارد. مردمک نگاه می 

کند. تِن  هایم مکث می چرخد و روی لب صورتم می 

 پرگداِز او و تِن دوهوایِی من.... 

ای چشیدن لبات به  _ امشب بیشتر از هر وقت دیگه 

 کار کردی با من و دلم و زندگیم دختر؟  سرم زده! چی 

هایم را شکار  لب   هایش، محابا با لب گزم که بی لب می 

ای با دلتنگی...  ای با آرامش... ثانیه کند. ثانیه می 

هایش افزوده...  ای با خواستنی که بر شدِت بوسه ثانیه 

 کشد... سرش را کنار می 

_ من باید برم. دیرم شده، پس قرارمون سه روز  

 دیگه!  

دهم. به سختی  زنم و سری تکان می نیمچه لبخندی می 

 د. گیر از من فاصله می 



_ یه بوِی غذایی راه انداختی که حتی از تو حیاط هم  

کنه! قبول کن امشب قصِد جون و من و  آدم و مست می 

 کرده بودی! مگه نه؟ 

خواهم حرفی بزنم  زند، می بند حرفش می چشمکی پشت 

 که باز هم صدایی ُمهر سکوت 
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را از جیبش    اش زند. سارمان گوشی هایم می را بر لب   

 کشد. بیرون می 

_ آخ... آخ... به کل یادم رفت! هوش و حواس واسم  

 قمر! نذاشتی قرص 

گذارد  کند و گوشی را دم گوشش می تماس را وصل می 

 کند. وقفه شروع به حرف زدن می و تند و بی 

 _ اومدم حمیدجان! اومدم! شرمنده.  

 گوید: کند و رو به من می تلفن را قطع می 

ه بود همکارم جلوی در خونه منتظرمه! بنده  _ یادم رفت 

خدا اونم یک هفتست اعزام شده به شهر ما برای این  

 ماموریت. 



کنم و حین پیچاندن حوله به دور  جرات پیدا می 

 گویم: خودم،می 

 _ زن و بچه هم داره؟  

 کشد. دستی به پیراهنش می 

_ سرگرد حمید سرداری، خونش تو تهراِن، آره  

تو راهی هم دارن، بعد ماموریت  ازدواج کرده و یه  

 گرده تهران. برمی 

 
 #پست_دویست 
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یه تو راهی  》حرف سارمان را در دهانم تکرار کردم.  

ای  گونه دانم من لحِن سارمان را به نمی 《هم دارن! 

ای گفته و من به دلم  برداشت کردم و یا او طور عادی 

بلکه افکاری مزاحم    کنم تا آمده! دستم را مشت می 

 گیرم نشوند.  هنگام رفتن سارمان، گریبان 
سارمان بعد از مرتب کردن لباسش بار دیگر خیره به  

 ماند. صورتم می 

قمر! نبینم غم چشماتو؟! برم برگردم کلی کار  _ قرِص 

کاری کردم ولی خب  داریم! حواسم بوده این مدت کم 



زمون!  درگیر یه پرونده شدیم که کلی انرژی گرفته ا 

مجبوریم بریم لب مرز. اگر خواستی االن تو راه رفتنی  

زنم مامان شیرین بیاد کنارت یا سایمان بیاد  زنگ می 

 دنبالت ببرتت خونه باغ، هوم؟ نظرت چیه؟  

خواستم. با وجود سارمان  باغ را بی سارمان نمی خانه 

نمود. هرچند  باغ هم برایم زیباتر جلوه می بود که خانه 

شیرین و مابقی اعضای خانواده هم برایم  بودن مامان  

آمد اما لذتی که از گشتن در باغ با سارمان  خوش می 

 توانستم احساسش کنم!  کِس دیگری نمی بود، با هیچ 

جا باشم. وقتی تو نیستی  خواد با خودت اون _ دلم می 

مونم  تونم دلم رو آروم نگه دارم، اگر بشه می نمی 

سه روز زیاد نیست  خونم.  هام رو می خونمونو درس 

خوام که بیاد  تونم از مامان شیرین می اما اگر ببینم نمی 

 پیشم.  

دانم که سارمان هم هیچ رضایت نداشت تا من بی او  می 

دانم  باغ بروم. خودش هم این را گفته بود و می به خانه 

که حال فقط و فقط بخاطر به ماموریت رفتنش چنین  

زند و حین  دی می پیشنهادی را به من داده بود. لبخن 

پولش را هم از جیِب پشتِی  تکان دادن سرش، کیف 

کشد. مبلغی را به روی میز دراور  شلوارش بیرون می 

گذارد و کیفش را مجدد به داخل جیبش باز  می 



افتد که مبلغ زیادی  هایی می گرداند. نگاهم به پول می 

هستند. _ اما سارمان چرا این همه پول؟ من که  

خری  ها رو می و خودت همه خوردنی   شه احتیاجم نمی 

 و تو خونه همه چیز داریم!  

 دهد. با پشت دستش صورتم را نوازشی می 

جوری خیاِل خودمم  قمرم! این شه قرِص _ احتیاج می 

 تِر!  راحت 

شوم که  گویم و به حرکات سارمان خیره می ای می باشه 

حال خودش را به کمد رسانده و از داخل آن مدارکی را  

تاِب  ارد. با هر تکانش گویی دِل من هم بیشتر بی د برمی 

آشوبه و  دانم چرا اما دل شود. نمی رفتنش می 

ی دلم و قلبم چنگ  امان بر دیواره ای بی شوره دل 

خواهم بر زبان  دانم حرفی که می که می زند. با این می 

خواهم  بیاورم بیشتر بر جانم تازیانه خواهد زد اما می 

 آرام نگاه دارم.    کمی فقط کمی خیالم را 

گم این ماموریت خیلی خطرناکه؟ خب چطوری  _ می 

دونم دقیقا کار تو چه شکِل اما  بپرسم، من که نمی 

 ترسم!  می 

 کارد. ام می ای به روی پیشانی چرخد و بوسه می 

قمر! اما  _ کار ما همیشه خطر خودش رو داره قرِص 

نگران نباش بخاطر تو هم که شده مراقب خودم  دل 



گم که بدونی! دنباِل  ! نباید بگم اما فقط به تو می هستم 

یه بانِد قاچاِق موادیم. ردشون رو از تهران زدن و حاال  

خوان از مرز هم قاچاقی فرار  اومدن این اطراف و می 

ست که  کنن! سرگرد سرداری هم برای همین پرونده 

جا برای انجام ماموریتش! اگر بشه و به خیر  اومده این 

کنم خونمون... من دیگه باید  دعوتشون می بگذره حتما  

برم فقط حتما حتما در حیاط رو قفل کن و حفاظ جلوِی  

در هال رو هم ببند و در خونه رو هم قفل کن و راحت  

بگیر بخواب. آها! ممکِن گوشیم خاموش باشه پس اگر  

نگران نشو، فقط بهم قول  زنگ زدی و جواب ندادم، دل 

 منم با خیال راحت برم! بده که مراقب خودت هستی تا  

که چندان دلم قرص و محکم نیست و مدام گواه  با این 

که سارمان را با خیالی آسوده  دهد، اما برای این بد می 

 دهم! راهی کنم، قول می 

مون باشه خداست! ولی منم  _ اونی که باید مراقب 

 مراقبم تو هم مراقب خودت باش! 

د و باز  بند هایش را به نشانه تایید حرفم می چشم 

گذارد  هایم می ی کوتاه دیگری به روی لب کند. بوسه می 

شود.  ای به سرعت از اتاق خارج می و با خداحافظی 

کنم اما در انتهای سکوتم لبالب از سخن  سکوت می 



ام از چشمانم  گیرد و حاصِل دلگیری پرم! دلم بهانه می 

 کنند! تراوش می 

 چگونه باید تحمل کنم این سه روز دوری را؟  

کشم و روی  با عجله چادرم را از داخل کشو بیرون می 

پوشانم. به دنبال  اندازم و خودم را کامل می سرم می 

دوام. سارمانی که در حاِل بستن در هال  سارمان می 

است. کمی به بستن در هال مانده که دستم را الی در  

گذارم. سارمان در را تا نیمه باز و سوالی نگاهم  می 

 کنم. رتی خیس از اشک لب تر می کند. با صو می 

 _ سارمان؟ 

دانم که  شود، می سیبک گلویش سخت باال و پایین می 

 او هم دلگیر این رفتن است! 

 _ جونم؟ 

دهم و به آرامی دهان باز  بزاق دهانم را قورت می 

 کنم. می 

 _ خیلی دوست دارم، زود برگرد... 

زند، جذاب و خواستنی! چرا حال او بیشتر  لبخندی می 

خواهم؟  کند؟ چرا حال لمِس ته ریشش را می ری می دلب 

 مان؟ چرا حال و زماِن دوریِ 

 _ من بیشتر خانمی.  



زند و با چندین قدم بلند حیاط را  هایش را به پا می کفش 

زند و حین  چرخی می کند. نیم کند و در را باز می طی می 

 گوید: سرتکان دادن می 

 قمرم... _ خدانگهدارت قرِص 

شود. دستم از  ا صدایی آرام بسته می رود و در ب می 

 روی در ُسر 
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خورد اما نگاهم به راه رفته سارمان خیره است.  می 

هایم خارج  توانم از ِهقی ریز که از میاِن لب نمی 

 .  شود، مانعی ایجاد کنم می 

کنم بر خودم مسلط  کشم و سعی می نفس عمیقی می 

م را به اتاق خواب  بندم و خود باشم. در را می 

های روی تخت، پوزخندی  رسانم. با دیدن لباس می 

دست لباِس راحتِی دیگری از ِکشو بیرون  زنم و یک می 

های روی تخت را هم به  زنم. لباس کشم و به تن می می 

گردانم. مجدد چادرم را به روی سرم  شان برمی جاِی قبلِ 

روم  می اندازم و با برداشتن کلید به سراغ در حیاط  می 



زنم.حفاظ را هم  و برای احتیاط بیشتر آن را سه قفل می 

کنم. نفس  زنم و در هاِل خانه را هم قفل می قفل می 

حوصله روی  کنم و چادرم را بی ام را رها می آسوده 

اندازم. حال که سارمان در خانه نیست  ی مبل می دسته 

که  گیرد! با وجود این ام معنای بیشتری می گویی تنهایی 

چو  کردم اما خیالم هم زها را هم به تنهایی سپری می رو 

 موج، آرام بود که سارمان هست!  دریایی بی 

دانم سارمانم  اما حال چنین حسی را ندارم وقتی که می 

آید! خودم را به آشپزخانه  سه روز دیگر به خانه می 

رسانم و نگاهی به غذایی که طبخ کرده بودم  می 

نکرد قاشقی از غذا    اندازم. سارمان حتی فرصت می 

بخورد اما از بویش به نحوی تعریف کرده بود که  

 گویی طعمش را هم چشیده است! 

با این وجود که حتی نهار هم نخورده بودم و با دیدن  

ام شده بود، اما اشتهایم کور  رنگ و لعاب غذا گرسنه 

هایش  گونه غذا را رها کردم تا ظرف شده بود و همان 

 یخچال قرارشان دهم. کمی خنک شود تا درون  
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هایی از آن، خودم را با  تا پاسی از شب و حتی نیمه 

هایم سرگرم کردم تا بلکه خواب به چشمانم بیاید  کتاب 

و احساس خستگی بر من مستوره شود، اما نه تنها  

خستگی به سراغم نیامد، بلکه چشمانم هم تمنای  

ی  شتند و مدام افکاری ضدونقیض بر سیطره خواب ندا 

ها را  رمق کتاب حوصله و بی ذهنم چیره گشته بودند. بی 

روی میز قرار دادم و تلویزیون را روشن کردم. چندین  

ای مطلوب که  کانال را باال و پایین کردم اما برنامه 

بشود برای دقایقی من را از فکر و خیال دور سازد،  

کانال دیگری زدم که در حال    پیدا نکردم و کلفه به 

پخش فیلمی سینمایی بود، چه عجبی گفتم و خودم را  

به اتاق خواب رساندم. بالشت و پتویی از داخل کمد  

دیواری بیرون کشیدم و مقابل تلویزیون دراز کشیدم.  

چشمانم خیره به صفحه تلویزیون بودند اما افکارم در  

ند؟  ک که حال کجاست و چه می . این پیش سارمان 

ور در افکارم ماندم و خیره به تلویزیون  قدری غوطه به 

که  هم در حالی که متوجه به خواب رفتنم نشدم. آن 

 چراغ آشپزخانه و پذیرایی روشن مانده بود... 

 .................... 

قدری بدنم  صبح هنگامی که از خواب برخاستم، به 

کوفته و گرفته شده بود که دقایقی به ماساژ دادن  



ها و پاهایم پرداختم. کمی احساس سرماخوردگی  ت دس 

کردم جای تعجب داشت! تمام  کردم که اگر نمی می 

های  موهایم دیشب خیس مانده بودند و با وجوِد لباس 

هایم، از رویم  نازِک در تنم و پتویی که با تکان خوردن 

کشیده شده بود و دمای پذیرایی خانه که با وجوِد  

ود. حرارِت بخاری را کمی  سرمای هوا، سرد مانده ب 

دهانم را فرو خوردم که در  زیاد کردم و به سختی آب 

گلویم گرفتگی و درد شدیدی را احساس کردم. به  

آشپزخانه رفتم و بعد از پر کردن کتری، به روی اجاق  

اش را روشن کردم.  گاز قرارش دادم و زیر شعله 

کردم و کمی هم سرگیجه به  احساس ضعِف شدیدی می 

آمده بود. در یخچال را باز کردم که با ندیدن    سراغم 

نان، آه از نهادم خارج گشت. نوچی کردم و تردیدوار،  

ام را به تن زدم و چادرم را بر سر  هاِی بیرونی لباس 

کشیدم. بعد از برداشتن کیف پولم به آدرس نانوایی که  

سارمان قبل آن را گفته بود تا مثل حال اگر احتیاجم  

نم بارانی  بروم. از خانه خارج شدم. نم شد، به سراغش  

 بارید و آسمان گرفته و ابری... می 

در هر دم و بازدمم هم، نفسم به شکل بخاری در  

هایم از شدِت لرز و سرمایی که داشتم  آمد. دندان می 

رمق شده بود. با  خوردند و تمام وجودم، بی برهم می 



هزاران سختی و مشقت نان را خریدم و در مسیر  

دیدند. حالم  ت اما چشمانم به سختی مقابلم را می برگش 

شد. با  ای قبل می تر از لحظه هر لحظه گویی وخیم 

هزاران سختی خودم را به در حیاط خانه رساندم و بعد  

ام  حالی از بازکردنش وارد حیاط شدم. در را با همان بی 

زور رها کردم و چرخی زدم تا خودش  با فشاری بی 

شار کوچک بسته شود. هر آن منتظر  آرام با همان ف آرام 

شنیدن بسته شدن در حیاط بودم اما چندقدمی مانده بود  

به در هاِل خانه برسم که صداِی بسته شدن در را  

 شنیدم. چرخیدم، 

چرخیدنم همان و دیدِن آداالن در حیاط خانه هم همان!  

اند! اما چندباری  کردم چشمانم اشتباه دیده گمان می 

بسته کردم تا بدانم آیا تصویِر فرِد  چشمانم را باز و  

تر  ست یا خیالی؟ اما آداالن واقعی مقابل دیدگانم واقعی 

از واقعی بود و حرکاتش هم من را به این باور رساند  

ی من و سارمان است!  که او حال دقیقا در حیاِط خانه 

دیدم که دستش را از روی در برداشت و انگشت  

اش  نم روی بینی اش را به معنای سکوت کرد اشاره 

گذاشت. اما او نگفته، من الل شده بودم! از بهت!  

کند؟ زباِن  جا چه می که او این شوک! از ترس! از این 



ام چرخاندم و با  ام را در دهان تلخ مزه شده شده خشک 

 صدایی گرفته گفتم: 

... چی... کار...  جا... چی _ آداالن؟ تو... تو... این 

 کنی؟ می 

سمتم برداشت، من هم قدمی به    هایش را که به قدم 

نان داغی که خریده بودم، سرد شده بود    عقب برداشتم 

 بارید.  بیشتری می   و باران هم کمی با شدت 

_ گفته بودم که کارم با تو تموم نشده! گفتم که بچرخ تا  

بچرخیم! گفتم که منتظرم بمون! حاال اومدم بعد  

 چندماه! 

 ادم. سرم را ناباور به چپ و راست تکان د 

_ مزخرف نگو آداالن! با چه رویی اومدی تو این  

دونی اگه سارمان بفهمه خونت  خونه؟ هیچ می 

 ریختست؟  

ی لبش  اش، دستی به گوشه با انگشت شست و اشاره 

 کشید. 

_ حاال که شوهرت نیست! اومدم حقم رو ازش بگیرم!  

اون شب رو که یادت نرفته دخترعمو؟ خوِد دزِد  

از پشت با چوب زد و تو رو    ناموسش بود که من رو 

 فراری داد!  

 به صورتش براق شدم و غریدم: 



_ اگه سارمان نبود، اگه مردونگی سارمان نبود، که  

اومد.  من االن معلوم نبود چه بلیی به سر زندگیم می 

 دزد ناموس تویی نه سارمان!  

ای کشیدم و  هوا به سمتم خیز برداشت که جیغ خفه بی 

دستگیره در را پایین کشیدم،    بعد از چرخی که زدم، 

هایم را چگونه از پاهایم در آوردم!  دانم کفش حتی نمی 

دست آداالن اما به چادرم رسید و آن را کشید که از  

سرم رها شد و من خودم را داخل خانه انداختم و  

خواستم در را ببندم و قفل کنم که آداالن پایش را میان  

 درگاه در گذاشت! 
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ور خودت رو ماشگانا! سگم نکن! باز کن  _ بکش اون 

 در رو!  

کوبیدم تا بلکه بتوانم با همان  قدر خودم را به در می هر 

رمقم، در را ببندم، چندان  احواِل مریض و جان بی 

که  مسلط نبودم و نان از میان دستم افتاد و آداالن با این 

برابر    معلوم بود باز هم مست است، اما زورش چند 



کوبید که  شده بود! با تمام توانش بدنش را به در می 

ی کوچک و مربع شکل در شکستند و  چندین شیشه 

های تیز آن به روی دستانم ریخت و خراشی  شکسته 

ها، دستانم را به رنگی  دادند که به سرعت هم خون 

 سرخ آغشته کردند! 

گم چه  _ برو گمشو آداالن! برو گمشو! به همه می 

دی! مطمئن باش قبل از سارمان ارباب  غلطی کر 

 بره! ارسلن خودش بیخ تا بیخ سرت رو می 

اش  های منقطع و از هم گسیخته نفس زدن صدای نفس 

نای نفس کشیدن نداشت و برایش گویی  امد! او هم می 

خواستم با  نفسی باقی نمانده بود! اما من حتی نمی 

رم  بودند، بگذا   که دستانم غرِق خون شده وجوِد این 

ام  هم توسط آداالن بر دامِن زندگانی ای ننگ آن لکه 

هایی که  بارم، در مقابل ضربه افتد! با حاِل بد و اسف بی 

 کردم اما... کوباند، مقاومت می آداالن به در می 
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... بیارم... ماشگانا!... تا  _ من یه بلیی... به... سرت 

همه سال... الکی به پات نموندم! تو برای  نی... این بدو 

 من... بودی! نه این... دزِد ناموس!  

ام  خواند گریه هربار که سارمان را دزد ناموس می 

 گشتند! شرحه می گیرد و گویی قلب و وجودم شرحه می 

ام! از  گیرد از حالی که کنون دارم! از تنهایی ام می گریه 

کنم.  با  صدا رها می ا بی ام ر ام! اما گریه کسی بی 

هایی  اند و هق هایی که روی صورتم جاری شده اشک 

خواهم آداالن من را ضعیف  کنم! نمی که در گلو می 

توانم در برابر او از خودم  دانم تا کجا می ببیند! اما نمی 

توانم در برابر ضربات او به در،  دفاع کنم؟ تا کجا می 

ر جانم رخنه  خودم را سپر کنم؟ با همه دردی که د 

ام که بند به بند وجودم را به  کرده، با همه نگرانی 

های آداالن  گذارم حرف اسارت خودش درآورده، نمی 

 جواب بمانند! بی 

های  _ من هیچ وقت برای تو نبودم! اون حرف 

مزخرفی که ریختن تو سرت رو بیرون کن. کی گفته  

عقد دخترعمو،پسرعمو حتما تو آسمونا بسته شده؟ من  

افته چه برسه  م هم دست تو بی حاضر نبودم جنازه   حتی 

قدر داد  زنم! ان م! برو آداالن! نری داد می به زنده 

 رو بشنوه! زنم تا یکی صدام می 



کرد! ضرباتش به  تر می گفتم او را جری اما هرچه می 

در، بیشتر و بیشتر شد تا جایی که نتوانستم دوام  

وارد کرد، من    بیاورم و با ضربه آخری که آداالن به در 

اش، چند قدمی را عقب عقب برداشتم  همان فشار ضربه 

 و خمیده باقی ماندم!  

زنی دخترعمو! واقعا فکر کردی  _ خیلی حرف می 

تونی جلو من وایسی؟ یا نکنه فکر کردی برای من  می 

 فرق داره که تو شوهر کردی؟  

های لرزانم دستی به  قامتم را صاف کردم و با دست 

عقب رفته و کمی از موهایم هم نمایان  ام که  روسری 

بود، کشیدم و مرتبش کردم. وای که اگر حال سارمان  

 کرد؟  دید چه می بود و آداالن را در خانه می می 

_ برو آداالن برو! آتیش ننداز به جان چندخانواده! برو  

 نخواه من بدبخت بشم...  

کاپشن چرمِی مشکی رنگی که به تن داشت را درآورد  

ی مبل انداخت. دو دستش را به  ی دسته و به رو 

ی باران را که روی  موهایش رساند و قطرات جمع شده 

ها سکنی گزیده بودند را تکان داد.  موها و البلی آن 

پریده و  ی رنگ اما نگاِه تیز و برانش را به چهره 

لرزید و قوای  ترسان من دوخته بود. بدنم می 

از حد    ام به شدت رو به ضعیف شدِن بیش جسمانی 



قدم شروع به حرکت به سمتم کرد،  به رفت. وقتی قدم می 

قدم به عقب رفتم.  به به خودم آمدم و من هم قدم 

دانستم سرنوشت چه خوابی برایم دیده و یا چه  نمی 

اش برایم در نظر گرفته، اما  اتفاق شومی را در چنته 

خواستم تا خودش در این  هرچه که بود از خدا می 

الم باشد! آب دهانم را سخت قورت  ام کمک ح تنهایی 

خورد و بدنم  دادم... گویی تمام خانه دور سرم چرخ می 

ای شده بود و از طرفی سرمایی هم بدنم  چو بخاری هم 

 لرزاند... را می 

_ آداالن برگرد برو! بر شیطون لعنت کن! تو االن  

 فهمی! نمی 

دستی به صورتش کشید، گویی دو گوشش را پوشانده  

شنید و هر لحظه  هایم را نمی کدام از حرف بود که هیچ 

 شد! تر می به من، نزدیک و نزدیک 

ت کوچیک نیست!  _ دخترعموم بزرگ شده! دیگه جثه 

 مثِل یه میوه رسیده شدی! ترگل ورگل شدی! 

گزیدم و لِب خشک شده و ترک  هایش لب می با حرف 

کردم.  هایم می اماِن دندان ام را اسیِر فشاِر بی خورده 

قدری چشم ناپاک بود که حتی از روی  به   آداالن 

درید و رصد  هایش من را می هایم هم با چشم لباس 

 کرد!  می 



_ شرم کن! از عمو شرم کن! وای که اگر بفهمن این  

 شه؟  شان می دونی چه حالی نصیبِ کار رو کردی! می 

هایم گویی بساِن آب در هاونگ کوبیدن  حرف 

خواست  ود! نمی خواست که بشن مانست! آداالن نمی می 

خواست دست از گناه بشورد!  که به خودش بیاید! نمی 

هایم را در گلویی خفه کنم که  هق توانستم هق دیگر نمی 

گرفت!  ام سخت آتش می سوخت و سینه امان می بی 

ام، خواستم  وقتی اطمینان یافتم که به اتاق خواب رسیده 

تر از هر زماِن دیگری،  در را ببندم اما آداالن گرگ 

ام را فهمید و با دو قدم بلند خودش را به من  نقشه 

قدری حرکتش را سریع انجام داد که حتی ناِی  رساند. به 

دم و بازدمی را هم برای من باقی نگذاشت! دستش را  

به روی دهانم گذاشت و من را به دیوار چسباند. دو  

دستم را با یک دستش گرفت و به نحوی سخت و سفت  

خون نشستند!  ه چشانم به اشکِ مچ دستانم را فشرد ک 

دادم تا بلکه بتوانم از زیر  قدر خودم را تکان می هر 

فایده بود! مرگ را در مقابل  دستانش رهایی یابم، بی 

اندیشیدم که  دیدم و فقط به سارمانی می چشمانم می 

مان چندماه به پای من صبوری کرده  برای یکی شدنِ 

زمانی    خواستم مغلوب آداالنی شوم که بود! نمی 

ام را برایم تنگ کرده بود و  روزگارم و عرصه زندگی 



کرد! یک پایم را  حال باز هم این ظلم را در حقم روا می 

ای به هرجایی که  از زانو خم کردم تا بتوانم ضربه 

بتوانم به او بزنم اما با همه مست بودنش هوشیار  

 اش را به عقب کشید! کرد! پایین تنه رفتار می 

ترعمو! نذار یه کاری کنم که کل الل  _ وحشی شدی دخ 

 بمونی!  

دانستم آداالن چه  اما آرام و قرار نداشتم منی که می 

 اش نرسد! شود اگر به خواسته موجوِد پلیدی می 
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ها بود که  رسید و همین صدایم نامفهوم به گوش می 

کرد! به  آداالن را تشویق به جوالن دادن بیشتری می 

باره دستانم را رها کرد و دست خودش را هم از  یک 

. تا به خودم بیایم دستم را کشید و  مقابلم دهانم برداشت 

من را به روی تخت هول داد. ترسیده چرخیدم و  

ام  خواستم بلند شوم که با کف دستش محکم به سینه 

ای  کوبید که مجدد به روی تخت افتادم و برای لحظه 

تهایش رسیده بود! آداالِن  نفس کشیدنم گویی به ان 



شرمی را به حد اعلیش رسانده  مقابلم وقاحت و بی 

دانم چه مقدار مست کرده بود اما تردیدی  بود! نمی 

ای  نداشتم که من را فقط و فقط حال به عنوان وسیله 

بیند!  اش، می برای فروکش کردِن شهوِت بیدارشده 

 دهان باز کردم و همراه با گریه و ناله غریدم: 

 کنی؟ ولم کن آداالن... کار می شرف... چی بی   _ 

اما در کمال حیرتم دست در جیبش فرو کرد و چاقویی  

را از آن بیرون کشید. آن را با فاصله کمی مقابل  

 ای برزخی نعره زد! صورتم تکان داد و با چهره 

برم! پس  بار دیگه داد بزنی زبونتو می _ اگه فقط یک 

اون شوهِر عوضیت    الل باش! الل باش و ببین چطور 

رسونم! تا اون باشه دیگه با  رو به سزای عملش می 

 زرنگی کار پیش نبره!  

آورد، به رویم  که چاقویش را هم جلو می زمان با این هم 

های  خم شد و با دست دیگرش به باز کردن دکمه 

توانستم بگذارم یک بوالهوس  پالتویم مشغول شد. نمی 

 نابودی بکشاند! ام را به ورطه نیستی و  زندگانی 

توانستم بگذارم آداالِن همیشه مست به من دست  نمی 

درازی کند و تن و بدنی را که حلِل سارمان بود را  

دار کند! نفسم از ترس بند آمده بود و آداالن  لکه 

های پالتویم! من به سارمان قول  سرگرم بازکردن دکمه 



داده بودم تا مراقب خودم باشم! به او گفته بودم که  

توانستم  ختر ایلم و دختر ایل یعنی یک شیرزن! نمی د 

بگذارم سارمان از من سرد شود و روی بازگرداند...  

 توانستم بگذارم! نمی 

 آرام دستم را باال آوردم. دهانم را بلعیدم و آرام آب 

خواستم با کشیدن چاقو از دستش او را تهدید کنم!  می 

دستش    او را بترسانم! تا به خودش بیاید چاقو را از 

 زمان دست خودم هم عمیق بریده شد! کشیدم و هم 

 
 #پست_دویست_و_سه 

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

اما سوزش دستم ابدا برایم مهم نبود آن هم در مقابل  

شناخت چه رسد به  ای که خدا را نمی کرده آداالن مست 

اش بودم! نگاه حیران  منی که دخترعموِی شوهر کرده 

سِت خونی من و چاقو به نوسان  و متعجبش را بیِن د 

درآورد. تا به خودش بیاید کنارش زدم و از روی تخت  

های پالتویم را به هم نزدیک کردم و یکی  بلند شدم. لبه 

هایش را با هزاران زحمت و دستی لرزان  از دکمه 

بستم. آداالن قامتش را صاف کرد و قدمی به منی که  

برداشتم.    عقب در حال خروج از اتاق خواب بودم عقب 



ام را به  شده ام، زبان خشک زده با همان نگاِه وحشت 

لرزید با لحنی  ای که می ها و چانه کار انداختم و با لب 

تهدیدوار، در حالی که چاقوی در دستم را هم تکان  

 دادم فریاد زدم... می 

_ وای به حالت آداالن اگه یه قدم دیگه بیای جلو! به  

زنمت.  شه و می یم نمی جاِن سارمانم رحم و مروت حال 

 نیا جلو! برو عقب... 

کشد. نگاهش  زند و ابرو درهم می پوزخندی می 

 سرتاسر آتِش سوزاِن شهوت است و بس!  

_ کار خوبی نکردی دختر عمو! اون چاقو رو هم بیار  

پایین! یادت نرفته که از همون بچگی من حواسم بهت  

 بوده! 

یاد دورانی  کنم و به  هایم را پاک می با پشت دست اشک 

 افتم که آداالن همیشه ملکِه عذاب من بوده! می 

_ همیشه باعث عذاب بودی! از همون بچگی! همیشه  

کردی! خدا لعنتت کنه وجودت  دخترها رو عاصی می 

دونی چرا حاضر شدم تقاص بشم؟  کل نحِس! اصل می 

دونی چرا حاضر شدم با سارمان وصلت کنم؟ یکی  می 

دیگه قیافه شوم تو رو نبینم!    هاش این بود که از دلیل 

نباشی تو زندگیم! اما اگه خودت نری، من از زندگیم  

 ندازمت بیرون! عیِن یه سگ! می 



زنی ماشگانا! هرقدر  های بیخود می _ داری حرف 

شه! اما  خوام باهات با مدارا رفتار کنم حالیت نمی می 

فهمونم هرکسی که  کنم! بهت می من آداالنم! حالیت می 

شه! یه کاری  ق من رو بگیره جزاش چی می بخواد ح 

 کنم شوهرت روزی هزاربار بمیره! می 

های بلندش به دنبالم افتاد، جیغی  زمانی که با قدم 

؛ فرار کنم تا نبینم که  کشیدم و چرخیدم تا فرار کنم 

ام  ی پرتگاه قرار گرفته! تا نبینم زندگانی ام لبه زندگانی 

ی که لباسم از  قرار است به تاراج برود! اما زمان 

سر کشیده شد و خودم اسیِر دستان و چنگاِل  پشت 

هایم به شماره افتادند. سخت بود  هوسراِن آداالن، نفس 

که بخواهم چشم ببندم و نبینم! نبینم که چطور در  این 

داشتم فقط برای  مقابل سارمان خودم را سخت نگاه می 

ر  کردم اگر با او رابطه زناشویی برقرا که گمان می این 

شود و من تقاص  مان مثل حال نمی کنم، دیگر رابطه 

ام و باید جبِر این رابطه را هم تحمل کنم! حال  شده 

خواهد من را لمس کند!  توانستم ببینم آداالن می نمی 

کردم و  توانستم ببینم بدنم را از محرمم حذر می نمی 

را در ذهنش    چو آداالن هوس لمس آن ای هم حال غریبه 

خواهد اجرایش کند! چاقو را  ه و حال می کرد تداعی می 

ای  بردم تا بلکه بتوانم به او ضربه هدف به باال می بی 



کار! مجدد من را به  بزنم اما دریغ از توانستِن انجام این 

روی تخت انداخت و دستش را به چاقو رساند تا از  

ریزی داشت  ام که حال بیشتر خون میان دست خونی 

 کردیم!... می   بگیرد. اما هر دو مقاومت 

_ ولش کن ماشگانا! بده من تا با مشت و لگدت به  

 کنی یا نه؟  جونت نیفتادم! ول می 

بعد از گفتن حرفش بود که تهدیدش را علنی کرد و با  

ام  دست آزادش مشتی بر صورتم کوبید که از درد چهره 

هایم که طعم خون را از  درهم شد! آخی از میان لب 

 کردم، خارج شد... ی شان حس م های خوردگی ترک 

 گم ول کن این سگ مصبو! حالیته یا نه؟ _ بهت می 

ای سر  جای بدنم ناله با تمام دردی که گویی از جای 

کردم! آداالن  چنان مقاومت می داد، اما هم می 

هردودستش را به چاقویی رساند که میان دستم جا  

خوش کرده بود و گویی قصد جداشدن نداشت! چشمانم  

ته بودم و آداالن اما با پاهایش هم  را از درد بس 

زدم،  زد و من در هر هقی که می لگدهایی به بدنم می 

 آوردم...  نام سارمان را هم بر زبان می 

دانم چه شد؟ مقاومتم تمام شد، یا خودم را در  نمی 

وضعیت مرگ دیدم، اما دیگر تاب و توانی برایم باقی  

ر  نماند. منی که حتی دیروز یک لقمه کوچک هم د 



دهانم نگذاشته بودم و امروز صبح هم چنین مصیبتی  

بر سرم نازل گشته بود. در آن کشمکش سفت و سخت،  

دستم را رها کردم و هرآن منتظر آمدِن آداالن باالی  

ای نگذشت که فریاد آداالن به هوا  سرم بودم. اما ثانیه 

برخاست و بعد آن من صدای برخورد شدیدی را  

شمانم را باز کردم و با  شنیدم! پرتردید و ترس چ 

رو شدم که نفسم را گرفت! جانم را هم!  ای روبه صحنه 

ای با تحرک بودم! مات و مبهوت به  گویی فقط مرده 

اش فرو  ی سینه آداالنی نگاه دوختم که چاقو در قفسه 

ی میزدراور  سر هم سرش به گوشه رفته بود و از پشت 

شان به  برخورد کرده بود و آداالن با چشمانی که نگاه 

من ثابت مانده بود، در حال افتادن به روی زمین  

ی چاقوِی فرورفته در  بود.هر دو دستش روی دسته 

اش  اش باقی مانده بود و خون باشدت از سینه سینه 

زد! با حالی خراب از روی تخت بلند شدم.  بیرون می 

ام بود و نگاه طوفانی از  رمق به چهره نگاِه آداالن بی 

 داالن!  وحشِت من، به آ 

 _ آداالن؟ 
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نام آداالن را با صدایی گرفته که به زور از دهانم  

کردم اما او چشمانش هر  آمد، زیرلب زمزمه می درمی 

رفت! دستی به  شدن می لحظه بیشتر از قبل روبه بسته 

صورتم کشیدم و خودم را با ناباوری به آداالن رساندم.  

فرد مقابلم که در خون در حال    شد گویی باورم نمی 

ای از خون  غرق شدن است، آداالن باشد! راه باریکه 

ی گردنش جاری شده بود و هر دو دستش هم  از کناره 

رنگش به رنگ سرخِ خون  پر از خون بودند! لباِس آبی 

درآمده بود و من حالت تهوعی به سراغم آمده بود که  

رار است باال  ام را ق کردم تمام جوارحِ درونی گمان می 

بیاورم! چندین بار ُعق زدم و چشم بستم تا نبینم! اما  

شد؟ به باالسر آداالن که رسیدم سعی کردم  مگر می 

نفس عمیقی بکشم و برخودم مسلط باشم تا بدانم چه  

 ام آمد؟ بر سِر من و روزگاِر زندگانی 
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را به صورت آداالن رساتدم و با    ترسیده، دست لرزانم 

 ای آرام به صورتش زدم. ام ضربه اشاره نوک انگشت 

 _ آداالن؟ 

رسید.  هایم نمی زدم اما آوایی از او به گوش صدایش می 

های عرق روی  زد و دانه تمام جانم از ترس نبض می 

دانستم باید چه کنم؟ به چه  ام نشسته بودند. نمی پیشانی 

کنند؟  االن را ببینند چه فکری می کسی خبر دهم؟ اگر آد 

خورند و من  هزاران افکار مختلف در سرم چرخ می 

فهمیدم! دستم را  قدری ترسیده بودم که حالم را نمی به 

 ی آداالن رساندم و تکانش دادم... به شانه 

_ آداالن؟ توروخدا چشمات رو باز کن! دارم  

 ها پسرعمو!  ترسم می 

ین شد و من از  تحرک آداالن پخش زم اما جسم بی 

ای  باریکه خوف، جیغی کشیدم. در عرض چنددقیقه راه 

از خون به صورتش راه یافت و صورتش هم خونی  

شد... فرش اتاق خواب نیز رنگی از خونش گرفت...  

چیز از حالم  دانم! گویی هیچ کردم را نمی من باید چه می 

فهمیدم! گویی در بلتکلیفی مفرطی به سر  را نمی 

چیز درونش حرکتی  ا خلءای که که هیچ بردم و ی می 

بار تمام خانه را فرا گرفته بود و  نداشت! سکوتی مرگ 

شد و  صدای برخورد قطرات باران به وضوح شنیده می 



اش، دمای  های شکسته با وجوِد دِر باِز خانه و شیشه 

خانه بشدت سرد شده بود. دستم را به میز گرفتم تا من  

ن نشوم. هربار نام آداالن  چو آداالن نقش بر زمی هم هم 

زدم اما دریغ از شنیدن آوایی ضعیف از او!  را صدا می 

که اگر من را قاتل بنامند، رعشه بدنم را  مدام فکر این 

گناِه این ماجرا من  که بی کرد! در حالی دوچندان می 

کند من کاری  که سارمان باور می بودم! فکر به این 

ها برسد که  ی گوش جا و به همه ام؟ یا اگر همه نکرده 

من، عروِس اوِل ارباب آغازاِل مشهور، زِن سارمانی  

که در کارش اسم و رسمی دارد، چنین بلیی به سرش  

کردم؟ پیش کی پناه  شد؟ باید چه می آمده، چه می 

کردم؟ چگونه باید به  بردم و از خودم دفاع می می 

ام؟ وای که  تقصیر بوده رساندم که من بی باورشان می 

عمویم بفهمد پسرش ازدواج نکرده چنین بلیی  ن اگر ز 

کرد؟ هجوِم افکاری  بر سرش آمده، با من چه می 

قدر  آورد. چه شماری راه نفس کشیدنم را بند می بی 

راحتی زندگی  گاه نتوانستم به بخت برگشته بودم که هیچ 

ِکش بودم که تا  قدر مصیبت را، زندگی کنم! چه 

بچشم باز هم  خواستم طعمی از خوشبختی را  می 

گشت! چگونه  مصیبت دیگری بر سرم نازل می 

توانستم بمانم و از خودم دفاع کنم؟  خواستم و می می 



گناهم؟  خواستم به همه توضیح دهم که بی چگونه می 

اگر سارمان بدنام شود چه؟ اگر مامان شیرین در پیِش  

قدر  لقا! چه مه شان روسیاه شود چه؟ وای! عمه اقوام 

شان خواهد زد و ُخرده  کوفت به جان لقا سر عمه مه 

های سارمان در پیش  قدر آبجی خواهد گرفت! چه 

قدر پدرم، پدِر  شوند! چه شان خوار و ذلیل می شوهران 

ام سرشکسته خواهد شد! گویی هربار  قامت خمیده 

رفتم، بیشتر  بیشتر به عمق ماجرای پیش آمده فرو می 

نم؟ بمانم  خواستم ک بردم. چه می ام پی می به شوربختی 

و برای همه عذاب شوم؟ بمانم و سارمان را سرخورده  

ببینم؟ بمانم و باعث سرافکندگِی خانداِن ارباب آغازال  

شوم؟ بمانم و پدرم را به مردن تشویق کنم؟ چه خاکی  

امانم در  های بلند و بی هق ریختم؟ هق باید بر سرم می 

چو طفلی صغیر و  انداز شده بود و من هم خانه طنین 

بیر خودم را به آغوش کشیده بودم و به آداالِن  ک 

ریختم... اما تا کی  کردم و اشک می حرکت نگاه می بی 

قدری از  ام! به توانم به کسی حرفی نگویم؟ خسته می 

خواهم وجوِد خودم  ام که حتی نمی این زندگی خسته شده 

را هم تحمل کنم. خوشبختی من لحظاتی بود که با  

اش گذراندم. اما ِمن بعد را  نواده سارمان بودم. که با خا 

دانم! نگاهی به دور تا دور اتاق  باید چه کنم نمی 



اندازم. اتاقی که با سارمان زمان نه چندان زیادی را  می 

توانستم بمانم و خمیده  . نمی با هم سپری کرده بودیم 

. اگر بین همکارانش  شدن کمر و غرور شوهرم را ببینم 

ن قاتل از آب درآمده، او با  افتاد که زِن سارما چو می 

توانست بماند و  کرد؟ مگر می این خفت و خاری چه می 

در روی من نگاه کند؟ یا اگر من را طلق می.داد چه؟  

توانستم با این اوصاف به ایل برگردم و مهِر  چگونه می 

تقاص شدنم خشک نشده، مهر مطلقه بودن را هم به  

م تا بدین حد  دانم سارمان ام بزنند؟ هرچند می پیشانی 

القلب نیست! اما حال باید چه کنم؟ هراس دارم از  قسی 

های زندان  اینکه سارمان برگردد و من را پشت میله 

سالم هم نشده، باید  ببیند! هراس دارم منی که پانزده 

دیدم.  هایش می روی نامرد این دنیا را بیشتر از خوشی 

اگر    زند. ام و پای رفتن و ماندنم لنگ می دو دل مانده 

که هیچ روی شانسی  شود؟ از این فرار کنم چه می 

دانم  شوند. نمی بینم مجدد چشمانم بارانی می مقابلم نمی 

دانم ساعتی گذشته یا نه؟  چند دقیقه گذشته، حتی نمی 

شوم. باید بین  اما مستاصل و درمانده از جایم بلند می 

بد و بدتر یکی را انتخاب کنم! هر کار هم کنم، تردیدی  

آبرویی سود دیگری نخواهد داشت!  رم که جزء بی ندا 

ام را  گناهی این را هم مطمئنم که اگر روزی قانون بی 



عمویم خودش هم که شده من را از بین  اثبات کند، زن 

ام که در اتاق به دور  قدری سردرگم شده برد! به می 

 خودم 
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رم و چه چیزی  دانم چه چیزی را بردا چرخم و نمی می 

را نه؟! اصل به کجا بروم؟ اما باید تا کسی نیامده  

توانم با این خفت کنار بیایم.  خودم را دور کنم. نمی 

توانم بگذارم سارمان من را در زندان ببیند. کیف  نمی 

کشم.  ام را که کمی بزرگتر است از کمد بیرون می دستی 

.  بینم اندازم. همان امانتی را می نگاهی به درونش می 

دانم به کارم خواهد آمد! چندست  ای که حال می امانتی 

آیند یا نه درون کیف  که بفهمم به کارم می آن لباس بی 

از این لرزش اَه    لرزند و من کلفه . دستانم می چپانم می 

کردم  هایی که جمع کرده و گمان می گویم. پول بلندی می 

زیپش را    دهم و آیند را داخل کیف قرار می به کارم نمی 

خواهم که نباشم.  دانم چه کنم، اما می بندم. نمی می 

خواهم که فرار کنم و دست هیچ احدالناسی به من  می 



هایی که  نرسد. خوف دارم از تمامی اتفاقات و حرف 

ممکن است گفته شود و رخ دهد و دهان به دهان  

که من را به چشم دیگری  بچرخند! واهمه دارم از این 

 ببینند!  

رسد، نگاه دیگری به سمت آداالن  ه به انتها می کارم ک 

پوشانند و  ای از اشک می اندازم، چشمانم را هاله می 

دانم  آید که آداالن تکانی خورده! اما می من در نظرم می 

ام و آداالن محاِل ممکن است زنده باشد!  که گمان کرده 

شوم. چادرم  آیم و از اتاق خارج می ترسیده به خودم می 

دارم. اما آب  حیاط افتاده و خیس شده را برمی   را که در 

توانم با این  دانم که نمی کند و می از همه جایش ُشره می 

 اوصاف روی سرم بیندازم! 
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گردم و چادر دیگرم را از  خواب برمی مجدد به اتاق 

با  کشم. چادر را روی سرم  رگال داخل کمد بیرون می 

کنم و از خانه بعد از برداشتِن کیفم با  عجله تنظیم می 

ای که نه عروس شدنم را  شوم. خانه شتاب خارج می 

عنواِن یک بخت  درست و حسابی دید و نه حال که به 



شوم! برای اولین بار کاری را  برگشته از آن خارج می 

بعِد آن چه خواهد شد؟ اما فقط و  دانم ِمن کنم که نمی می 

دانم  مانی برایم حائض اهمیت است که می فقط سار 

زمان بازگشتش وقتی از ماجرا باخبر شود، شکسته و  

خواهم ببینم و بمانم!  شود. نمی دار می غرورش لکه 

ام را  خواهم شکسته شدن کوِه استقامِت زندگی نمی 

ام را  خواهم خمیده شدِن کوه صبر و مهربانی ببینم. نمی 

یی که بشود! هرجایی که  روم که نبینم! هرجا ببینم! می 

سارمان گمانش را هم نکند! هرجایی که نام و نشانی،  

های  هیچ هدفی با قدم دیگر از من نباشد! خیابان را بی 

دانم باید کجا بروم! از کدام  . نمی کنم نامطمئن طی می 

آمدهای  و رسم با وجود رفت سمت؟ به سر خیابان که می 

باران، چادر را  محدود در خیابان در زیر بارش شدیِد  

پوشانم، تا کسی  کشم و می بیشتر روی صورتم می 

برگشته را از نزدیک نبیند! با نزدیک  صورِت یک بخت 

کنم تا بایستد و من را  شدن ماشینی دست دراز می 

سوار کند. اما با دیدن خوِن خشک شده روی دستم،  

پوشانم تا کسی  . فورا دستم را با چادر می مانم مات می 

ود. تا کسی نفهمد! ترس از تمام جانم چکه  مشکوک نش 

کند و دلم! دیگر دلی برایم باقی نمانده تا خودم را  می 

ایستد و من با هزاران وحشت  آرام کنم! ماشین می 



گوید که سوار شوم و من هم  گویم. مرد می دربستی می 

شوم که من را قراراست تا مسیری  سوار ماشینی می 

ام  دستی دست دروِن کیف پرسد  برساند. آدرس را که می 

کنم و آدرس را از روی پاکتی که به من ارث رسیده  می 

ام  خوانم و مجدد به داخل کیف دستی بود می 

دهم و چشم  گردانم. سرم را به صندلی تکیه می برمی 

بندم. حال بعدازاین چه سرنوشتی خواهم داشت را  می 

  ها و خواهم بروم که نمانم و حرف دانم! اما فقط می نمی 

های بعد از آن را نشنوم! بروم و نمانم که من را  تهمت 

 روم که نمانم و نبینم! با دستی بسته سارمانم ببیند! می 

 هرلحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر 

 ترم از شیر باک تر از آهو، بی آرام 

 کوشم در کار کنم تدبیر هرلحظه که می 

 رنج از پِی رنج آید، زنجیر پِی زنجیر... 

 حضرت موالنا 

 
ای را با ماشین طی کردیم تا حال به  مسافت طوالنی 

جا چه  آید! من این ام که برایم خوفناک می مکانی رسیده 

هم در این تاریکی شب؟ گویی  هم تنها؟ آن کردم؟ آن می 

دانم که دیگر  ام! اما می ام که چه کرده حال متوجه شده 

ن  حال آداال کنم آبا تا به راه برگشتی ندارم! مدام فکر می 



جانش در اتاق  طور جسِم بی اند؟ یا همان را پیدا کرده 

درازی  خواب مانده؟ وای اگر بفهمند که او برای دست 

به سراغ من آمده چه؟ اگر فکرهای نامربوط دیگری به  

شان خطور کند چه؟ اگر سارمان باور نکند که او  ذهنِ 

ام  قدری از افکارم خسته شده به من دست نزده چه؟ به 

ی سرم بیندازم و  خواهد دست دروِن کاسه که دلم می 

چو قاصدکی سبکبال به باد دهم و  تمام افکارم را هم هم 

گاه از  دانم این اتفاق هیچ نفس راحتی بکشم. اما می 

ایستد، با ترس  یادها زدوده نخواهد شد! ماشین که می 

هم از  شوم؛ تنها کورسوی نوری آن از آن پیاده می 

ا روشن کرده و دیگر هیچ  های ماشین، اطراف ر چراغ 

ای وجود ندارد. مقابل ماه را ابرهایی  روشنایی 

های حیوانات به خوبی شنیده  اند و زوزه پوشانده 

کنم و راننده از  شود. پول مرد را تسویه می می 

گیرد و بلفاصله راه آمده را  خداخواسته دنده عقب می 

گردد. نگاهم در تاریکی به هرجایی چرخ  بازمی 

توانم چیز زیادی را  ای نمی اما به جزء سایه   خورد. می 

فشارم و  تر به خودم می ام را محکم دستی ببینم. کیف 

کنم و  های پرتردیدم را بلند می تر. قدم نگاهم را دقیق 

ای  ای با فاصله . خانه آورم ها فرود می ریزه روی سنگ 

ای که  بینم. نمایی دور از خانه طوالنی از خودم را می 



و پشتش گویی درختان فراوانی وجود  در اطرافش  

دارد. اما دیوارهای دورچین باغ کوتاه هستند و من  

توانم باغ خانه را کمی تشخیص دهم. در همان حال  می 

کشم.  اندازم و کلیدها را بیرون می دست درون کیف می 

روم و در  کلیدهایی که حال به کارم آمدند! کمی راه می 

م. از ترس قلبم در دهانم  رس نهایت به دِر آهنِی خانه می 

ام  ای که آمده هایم برهم! خانه کوبد و از سرما دندان می 

ها از شهر دور است و چه  مشخص است که فرسنگ 

بسا روستایی در اطراف شهر باشد! با هزاران زور و  

کنم و در را باز  زحمت کلیدها را یک به یک امتحان می 

ود و من  ش کنم. اما در با صدای قیِژ بدی باز می می 

شوم فورا در را  گزم. داخل که می بندم و لب می چشم می 

دنبالم است و  کنم کسی به بندم. گویی احساس می هم می 

رسد و من را اسیر خودش  هر آن دستش به من می 

دانم حال این دل و جرئت از کجا آمده که  کند. نمی می 

بینم  ای که می هایم را آرام و آهسته به سمت خانه قدم 

هایی که در  ها و شاخه خش برگ دارم. صدای خش برمی 

شوند و ملودِی این فضای  هایم لگدمال می زیر کفش 

 تاریک! 

 انگیزترین وضعیت اما هراس 
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موجودم، تنهایی خودم است در این تاریکی و ظلمات!  

شتافت و ابرهایش را کناری  ام می کاش خدا به یاری 

از نورماه براین تاریکی بتابد و من    زد و تا کمی می 

روم و پاهایم را  مقابلم را ببینم! کورمال کورمال راه می 

کشم تا مبادا زیر پایم خالی شود و من همین  بیشتر می 

های اندک را هم از دست بدهم! برودِت هوا  نفس 

ام یخ زده و  کنم نوکِی بینی قدری است که احساس می به 

های خشک شده بر  ! اما خون اند حس شده هایم بی گونه 

دهند و بوی خوِن پیچیده در  روی دستم آزارم می 

دانم که  کند! می ای قبل می ام حالم را بدتر از ثانیه بینی 

حال با وجود چنین سرمایی و حال بدم، چندروزی را  

ام  وبازدم سینه خواب خواهم بود! با هر دم درون رخت 

دِن گلو و  های خشکم گویی قصد دری سوزد و سرفه می 

دانم چگونه باید خودم  سینه پردردم را دارند! حتی نمی 

خانه چندسال دست  دانم این را سیر کنم؟ من حتی نمی 

 نخورده باقی مانده و آیا به تازگی کسی درونش رفته؟ 



با وجود همین افکارم است که گذر زمان و مسیر طی  

بینم  ای می فهمم و خودم را مقابل در خانه شده را نمی 

است و رنگ و رویش رفته. صداهای اطرافم  ه چوبی ک 

اند و در باغ وجود حیواناتی را  گویی بیشتر از قبل شده 

که هم  هایی لرزان و درحالی کنم. با دست احساس می 

نگاهم به کلید و قفل است و هم نگاهم را به اطراف  

کنم و بعد از دوبار  دهم، کلید را وارد قفل می می 

و هجوِم بادسردی و هوایی    شود چرخش، در باز می 

کند. از سرمای بیشتری که  نمور به صورتم برخورد می 

هایم  کنم و دندان دواند لرز بیشتری می به جانم ریشه می 

شان در  کنند و صدای امان به یکدیگر برخورد می بی 

هایم  شود. کفش انداز می ژرفاِی پرسکوِت خانه، طنین 

گذارم که  ای می انه آورم و پا درون خ را از پاهایم درمی 

رقصید...  مند بود و می روزگاری مادرم به آن علقه 

بندم و قفل  برد... در را می خواند و لذت می آواز می 

گذارم. با وجود  کنم و کلید را به روی قفل باقی می می 

دارند و  کنم گویی نم فرشی که زیر پاهایم احساس می 

داقل  گویم که ح سرد هستند. باز هم خداروشکری می 

فرشی پهن است... بدنبال کلید برقی دستم را به روی  

 کشانم... دیواِر گچی می 
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یابم،  وقتی بعد از کمی لمس دیوار، کلید برق را می 

که در  فشارمش. با این زنم و فورا می لبخندی از درد می 

اما در کماِل  عمِق دلم هیچ امیدی به روشنایی ندارم  

شود و من برای دقایقی  سو روشن می حیرتم المپ، کم 

بندم تا چشمانم کمی عادت کنند. از طرفی هم  چشم می 

هراس دارم چشم باز کنم و منظره ترسناکی را مقابل  

گشایم.  را می هایم کنم و چشم دیدگانم ببینم! اما جرئت می 

  کردم وسایل کمی در خانه موجود که گمان می با این 

بینم که قدیمی  باشد اما در خانه وسایلی را می 

ها، تابلوهای به  ها، پشتی کند! فرش شان بیداد می بودن 

دیوار آویخته شده، چراغِ نفتی، فانوسی که کناِر  

اند.  شده روی دیوار قرارگرفته   های اسپنِدهای بافته دانه 

های چوبی و  رورفته، صندلی   و ای نفتی و رنگ بخاری 

ای که  اند... خانه ن که خاک گرفته شده های آ روکش 

تماِم وسایلش را گردوغبار گرفته. اتاق دیگری را  

ای رنگش باز است و فضای  بینم که دِر چوبِی قهوه می 

ام را به روی  دستی زند. کیف تاریکی، درونش موج می 

آورم و به  را هم از سر در می   گذارم و چادرم زمین می 



رسانم و  به همان اتاق می   را دهم. خودم رویش قرار می 

کنم  بعد از پیدا کردن کلید برقش، آن را هم روشن می 

شود و  تر از المپ قبلی، روشن می سو که المپ کم 

شود. اتاقی که  زند و خاموش می هرازگاهی چشمک می 

بینم آشپزخانه است با یخچالی کوچک و گازی  می 

شعله، میز چوبِی پرازخاک به همراه چهارصندلِی  سه 

ی پنجره  وبی که ِگرد میز هستند. چندین گلدان لبه چ 

ها دیگر  اند که جزء چوِب خشکی از آن قرارگرفته 

های بزرگ و کوچک که در  چیز باقی نمانده. شیشه هیچ 

ی دیگر آشپزخانه قراردارند و سبدی قرمز  ی پنجره لبه 

زنم باید برای  و پلستیکی شکل که حدس می 

چندین َگبه در کنارهم پهن  بود.  زمینی و پیازها می سیب 

ای  اند. صندوقچه اند و کف آشپزخانه را پوشانده شده 

ُکنج دیوار قرار گرفته  تقریبا بزرگ با فاصله از در، سه 

و رویش با شالی پهن و بزرگ و قرمز رنگ قاب  

گرفته شده. یک کابینت آهنی و شیرآبی هم کنار یخچال  

های  م تا دست رسان قراردارد که فورا خودم را به آن می 

زنم تا  را بشویم. اما در دل نام خدا را صدا می ام خونی 

های روی  مرده بلکه آب قطع نباشد و من بتوانم خون 

زخِم عمیِق دستم را پاکیزه کنم. شیر آب را چندباری  

ی آب خارج  چرخانم که صدای ترسناکی از لوله می 



شود.  ذره از آن خارج می شود و بعد آن آبی که ذره می 

زند.  ای می آلود است که رنگش به قهوه اما گویی ِگل 

کنم تا آب کمی از لوله خارج شود. وقتی  کمی صبر می 

هایم را زیر آب  شود، دست آب تمیزی نمایان می 

کند و  گیرم. آب سرد، سلول به سلول بدنم را یخ می می 

های روی دستانم را  من با هزاران مصیبت خون 

شود و زخم رستم  خ می شویم اما پوستم بشدت سر می 

کند و مجدد خون از کف دستم جاری  هم سرباز می 

ام را از سرم  بینم، روسری شود. وقتی دستمالی نمی می 

پیچم و محکم نگاهش  آورم و به دور دستم می درمی 

دارم تا بلکه خونش بند بیاید. سوزش شدیدی دارد  می 

بندم  بخشد. چشم می شدت حاِل پرضعفم را قوت می که به 

ای که به سراغم آمده را کنترل کنم اما  تا سرگیجه 

رسانم.  شود و من مجبورا خودم را به هال خانه می نمی 

چرخانم و روی میزی که مقابل  بیشتر چشم می 

هاِی ِزوار در رفته، قرار گرفته، قندانی را  صندلی 

بینم. به این امید که قندی درونش موجود باشد،  می 

رسانم. رویش را گرد و  می پروازکنان خودم را به آن  

خاک گرفته و تارهای عنکبوتی هم به دورش تنیده  

کنم.  کنم و در قندان را باز می شده. کمی فوتش می 

شان زرد  روی   و   بینم که رنگ چندین نقل را درونش می 



ها هم به هم  شده و از نِم موجود در ظرف، آن 

کنم اما گرسنگی و  که رغبت نمی اند. با این چسبیده 

کنند  عف و فشاری که رو به کاهش است، وادارم می ض 

ها به داخل دهانم بگذارم. با زور و زحمت  تا از آن 

شان را داخل  بندم و یکی کنم. چشم می شان می جدای 

جوم و کمی که مزه  سرعت می گذارم و به دهانم می 

اش که از نِم موجود در آن است، به  شیرینی و تلخی 

کنم  دهم. احساس می می کند، قورتش  زبانم مزه می 

ام که چنین طعمی  همراه با نقل مقداری هم خاک خورده 

گیرد. اما همان شیرینی  ام را دربرمی چشایی تمام حِس 

افتد و من  اندک کافی بود تا شکمم به سروصدا بی 

ها را  احساس گرسنگی بیشتری کنم! یکی دیگر از نقل 

گتر و  ای که از بقیه بزر خورم و خودم را به صندلی می 

کشم. ساق  رسانم و رویش دراز می جادارتر است می 

دهم. هوای  ام قرار می دسِت دیگرم را به روی پیشانی 

توانم پالتویم را از  قدری سرد است که حتی نمی خانه به 

دهم و به سقف  تنم بیرون بکشم. چشمانم را تابی می 

شاخه دارد و  ای سه شوم. سقفی که پنکه خیره می 

اند. فکر  اش کرده شماری احاطه بی   تارهای عنکبوت 

کنم! به اتفاقاتی که از صبح گریبانم را گرفتند. به  می 

هایش  اتفاقاتی که صفحه دیگری را از زندگی و سختی 



اندیشم که  کنم و به آداالن می اند. فکر می برایم رقم زده 

توانستم قبل از  حال وضعش چگونه است؟ کاش می 

قدری ترسیده بودم که  ما به دادم ا آمدنم به پلیس خبر می 

 ای هم در خانه بمانم! اما تردیدی حاضر نبودم لحظه 
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یابند و منی که باید  ندارم که خیلی زود آداالن را می 

دانم که به سراغم  ها شوم! می منتظر آمدن پلیس 

دانم که من را برای مدتی قاتل خواهند  خواهند آمد. می 

دانم که قامِت سارمانم خمیده خواهد شد!  خواند! می 

. اما با  روز آماده کنم دانم و باید خودم را برای آن می 

قمر  هایش... با یاِد قرِص یاِد سارمان... با یاد مهربانی 

ی  ای اشک از گوشه شود و قطره گفتنش، دلم تنگ می 

قدر  کند. چه خورد و تا گوشم راه پیدا می چشمم ُسر می 

قدر وجوِد گرما  تیاج دارم و او نیست... چه حال به او اح 

خواهم و او نیست... چگونه مِن  بخشش را می 

همه مصیبت را تحمل کنم؟ منی که  ساله باید این چهارده 

ام؟ چگونه تحمل کنم  ام هم نرسیده حتی به سِن قانونی 



این دنیایی را که تماما عجز است و حیرانی؟ کاش  

 سارمانم بود... کاش... 

 
 

 ز بعد سه رو 

 سارمان 

 
ام. اما بازگشتن و نگشتنم هیچ  از ماموریت بازگشته 

ام  توفیری ندارد! ماشگانا در خانه نیست و خانه 

های جگرسوزاِن مادرم  ها و حرف گاِه گریه جوالن 

ای که دیگر اجاقش گرم نیست و من عطر  گشته! خانه 

کنم.  قمرم را احساس نمی و هواِی نفس کشیدِن قرِص 

خوابش، روتختِی تختش، پر از  فرش اتاق ای که  خانه 

 خون است و من تا به مرز جنون رسیدنم راهی نمانده! 
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گذرانم اما هیچ  ها را از پس هم می ها و ساعت ثانیه 

دانم کجا  خبری از ماشگانا بدستم نرسیده است! نمی 

بروم؟ آخ که اگر آداالِن  رفته و کجا را باید به دنبالش  

کردم! آخ که  صفت را با دستاِن خودم خلصش می سگ 

کشیدم شاید  ستاندم و نفس راحتی می اگر جانش را می 

کردم! اما وقتی خوِد  کمی از حرصم را خالی می 

جانش با آن حال و وضع خراب به دوستش خبر  سگ 

داده و آدرس خانه را داده بود تا نجاتش دهد، اگر فقط  

رسید، آداالن  ان دوستش کمی دیرتر باالی سرش می هم 

تمام کرده بود و چند خانواده را از وجوِد منحوسش  

 خلص کرده بود! 

قند بخور،  _ سارمان داداش بیا یکم از این آب 

 رویی برات نمونده.  و رنگ 

با صدای ریحان چشمانم را به صورت او ثابت نگاه  

زند!  چشم می   اش زیادی در دارم، چشماِن پُف کرده می 

زنم و مجدد به  که حرفی بزنم، لیوان را پس می آن بی 

 مانم. دیوار مقابلم خیره می 

کنی آخه با خودت داداش؟ با  جوری می _ چرا این 

شه؟ ها؟ بیا حداقل یه  نخوردِن تو، ماشگانا پیداش می 

قُلُپ از این بخور بذار جون داشته باشی واسه پیدا  

 کردنش.  



قدر  ن! حال و حوصله ندارم! ان ور ریحا _ بکش اون 

 ی من رژه نرین!  همتون تو این اعصاِب نداشته 

ام،  ام، صداِی عصبی صداِی گرفته و خش برداشته 

دانم ماجرا  ست که افتاده و من کامل نمی حاصل اتفاقاتی 

از چه قرار بوده! از صبحی که در بیمارستان بودم و  

دِک ملقات،  ای ان ویژه، غیر از دقیقه   آداالن در بخش 

نتوانستم از او سواالتی بپرسم. اویی که به جزء آوایی  

مختصر حرفی دیگر نگفت! اویی که همان دوستش که  

ای که کرده و توانسته بود  کاری قفل در حیاط را با دست 

وارد حیاط خانه شود و با تماِس آداالن خودش را به او  

ط  ها را هم از ضبِط فیلمی که توس برساند! تمام این 

های مخفِی درون حیاط گرفته شده فهمیدیم و  دوربین 

خواب چه اتفاقی افتاده  خواهم بدانم داخل اتاق من می 

خواهم از آن سر در  ست که می بود؟ این ماجرایی 

ست که تماِم ذهن و هوش و  بیاورم! این ماجرایی 

ی  دهنده حواِس من را به بازی گرفته! فیلمی که نشان 

لمی که رفتِن با هول و والِی زِن  فراِر زِن من است! فی 

 من را ضبط کرده است!  

کشد.  کند و مغموم خودش را کنار می ریحان نوچی می 

قند را روی میِزعسلی مقابلم  لیواِن حاوِی همان آب 

رود و شروع  بینم که به کنار مادرمان می گذارد. می می 



چو  کند. سایمان هم هم های او می به ماساژ دادِن شانه 

ست! او هم باور چنین رخدادی  عجب و عصبی من، مت 

 را ندارد!  

دونم چرا این مادر و دختر شانسی از زندگی  _ من نمی 

دونم چرا خدا به اینا یه روز خوب  نیاوردن. من نمی 

نشون نداده؟ ) االه بیلیر بو قر گونلر ناواخت  

 گوتاراجاخ؟( 

خوان تموم  دونه این روزهای سیاه کی می ) خدا می 

 بشن؟( 

رسانم  طاقت دستم را به موهایم می حرف مادرم، بی   با 

کشم. هوِف  و انگشتانم را از امتداد تا انتهای سرم می 

بلند  کنم و از جایم ام را از دهانم خارج می عصبی 

شنوم که ریحان روبه مادرم با کلفگی  شوم. می می 

 نالد: می 

بینی سارمان اعصابش داغوِن هی  _ وای مامان می 

 شی؟  ش می اسپند رو آتی 

شود و بر قلبم  ای می هق مادرم گویی ِدشنه صداِی هق 

 رود!  فرو می 

_ آخه چطور آروم بگیرم؟ اون طفل معصوم معلوم  

گیره،  نیست از ترسش کجا رفته؟ دلم داره آتیش می 

جا  حتی یه آدرس از اون خونه نداریم که بدونیم اون 



ش  رفته یا نه؟ حتما باید ساالرخان هم همین دو شب پی 

گم روِز خوش ندیدن این مادر و دختر،  مرد؟ می می 

نگین چرا. ببین دیگه اوضاع رو... کسی جزء اون  

خدابیامرز خبر نداشت از اون آدرس که آخه... زنشم  

که چندساِل تو قبرستوِن و زیر یه خروار خاک  

 خوابه... من خاک کجا رو به سرم بریزم آخه؟  

فشارم.  ام را می ام، پیشانی با انگشِت شست و اشاره 

ام را به راحتی زیِر  ی پیشانی قدری که رگِ بادکرده به 

 کنم.  نوِک انگشتانم حس می 

شان در حال بیرون  کنم چشمانم از حدقه احساس می 

زدن هستند.اما با حرف سایمان دیگر تحمل و ناِی  

 نشستن هم ندارم!  

اسناد هم ثبت اداری  جاست که تو ثبت _ بدبختی این 

آدم بتونه از اون طریق پیگیری کنه! مثل  نشده که  

که سندش از همون سندایِی که قدیم بین دو نفر فقط  این 

کردن، از  نوشتن و بیِن خودشون ثبت می یه کاغذ می 

 این خان به اون خان! حاال هردوتا خان مردن! 

گذارم و سرم را هم  هر دو دستم را به روی دیوار می 

ام که  ه و کلفه شده قدری درماند ها... به به روی آن 

را از شِر  را به دیوار بکوبم و خودم   خواهم سرم می 

 امان خلص کنم! فکرهاِی بی 
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کند جِو متشنجِ خانه را  باز هم ریحان است که سعی می 

 به آرامش دعوت کند! 

فته که  _ حاال فعل که آتا برای ختِم ساالرخان رفته و گ 

ای از اون خونه خبر  کنه ببینه کِس دیگه جو می و پرس 

 داره یا نه؟ دلتون روشن باشه، خدا بزرگه. 

 زند: شنوم صداِی آراِم سایمان را که کلفه لب می می 

گی ریحان؟ کدوم خبر؟ از اون خونه فقط خوِد  _ چی می 

شون  ساالرخان و زنش و آیسان خبر داشتن که هر سه 

وجِب این شهر و اطرافش  به باید وجب   االن زیر خاکن! 

 رو گشت تا بلکه فرجی بشه!  

خوبی  شنوم! گویی ریحان هم به دیگر صدایی نمی 

متوجه شد که من ماشگانایم را به راحتی نخواهم  

جا بمانم و  طور همین توانم همین یافت! نمی 

دست بگذارم تا بلکه خبری از زنم شود!  در دست 



ارم! اُورکتم را از روی مبل  توانم و تحملش را ند نمی 

 گیرم! زنم و راه خروج از خانه را در پیش می چنگ می 

 _ سارمان داداش صبرکن!  

شود و  سرم ظاهر می سایمان است که بلفاصله پشت 

 گذارد. ام می دستش را به روی شانه 

 ری؟ بذار همراهت بیام. _ کجا می 

 اندازم. ام نگاهی به جانبش می از ورای شانه 

جا ممکِن پدر یا عموِی  خواد تو بمون همین _ نمی 

 ماشگانا بخوان بیان. یه مرد تو خونه باشه بد نیست.  

داند که نباید در ادامه  کند. می در مقابِل حرفم سکوت می 

ام!  طور با قاطعیت گفته حرفم حرفی بگوید، وقتی که آن 

شوم و بعد از خارج کردن ماشین از  از خانه خارج می 

کنم. من  به سمت بیمارستان حرکت می حیاط مستقیما  

همه چیز بپرسم ماجرا  باید به هر نحوی شده از آن بی 

قدری مواخذه کنم تا  از چه قرار بوده؟ باید او را آن 

چیز را بر زبان بیاورد! هرقدرهم که حالش وخیم  همه 

باشد؛ هر قدر هم که نباید به سرش فشار بیاورد و  

کنم! زنم نیست و این  کلفه شود، من او را بازجویی می 

ی کمی نیست! گرچه بازپرس این پرونده از  مسئله 

همکاران خودم است و به من اطمینان داده که در روند  

دهد،  اش تمام تلشش را انجام می پرونده و به پیشروی 



توانم وقتی رگِ غیرتم در حاِل  توانم! نمی اما نمی 

  ام که قدری سرعت داده ترکیدن است! ماشین را به 

رسم. ماشین را با کمی  خیلی زود به بیمارستان می 

کنم و  ای از خیابان پارک می فاصله از بیمارستان گوشه 

شوم. با نشان دادِن کارِت هویتم به نگهبانِی  پیاده می 

راست به  شوم و یک بیمارستان، داخل ساختمان می 

قدری افتضاح  ام آن روم. حاِل روحی طبقه مورد نظر می 

ای بر زبان بیاورم! به  خواهم کلمه می است که حتی ن 

رسم، دکتر شیفت و پرستار  ایستگاه پرستاری که می 

 گویم: حوصله می شناسند. بعد از سلمی بی من را می 

 _ حالش چطوره؟  

کنند  بینند، سکوتی می هر دو وقتی کلفگی من را می 

 گوید: آید و می اما با نگاه منتظرم دکتر به خودش می 

تون یه عمل نه چندان  شام، مریض _ خب جناب احت 

سخته جمجمه داشته و یه عمل قفسه سینه که چاقو با  

 فاصله چندسانت از قلبش، برخورد داشته، خو... 

هایی که  آیم. حوصله شنیدِن حرف به میان حرفش می 

خواهم بدانم  برایم تکراری هستند را ندارم! من فقط می 

بر سر    یا نه؟ بلیی   بلیی بر سِر زِن من آورده 

قمِر من آورده که زِن من فرار بر ماندن را  قرِص 

 ترجیح داده؟  



شه االن دو کلم  دونم... فقط می ها رو می ی این _ همه 

قدری برام مهمه  باهاش حرف زد یا نه؟ اینم بدونید اون 

گیرم!  که فقط دارم از شمایی که دکترشی اجازه می 

که از  وگرنه مریِض خوابیده رو اون تخت بعد از این 

ی هلفدونی!  ره گوشه راست می جا مرخص بشه یک این 

به جرِم دزدکی وارد شدن به یه خونه! به جرِم حمِل  

 جرِم...   سلحِ سرد! به جرِم... به 

 
 #پست_دویست_و_نه 

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

 
 

توانم تصوِر وحشتناکی که در ذهنم  کنم، نمی هرچه می 

اورم! به گمانم حال بدم را  دهد را بر زبان بی جوالن می 

هایش را ادامه نداد و در مقابلش  فهمید که دیگر حرف 

 گفت: 

_ به هوِش، فقط بیشتر از پنج دقیقه نشه و زیاد هم  

 تحت فشار قرارش ندید.  

لگدهایم  و قدر زیِر مشت خواهد آن که دلم می با این 

دهم و بعد از  بگیرمش اما ناچارا سری تکان می 



ی در  آزاد باشی که به سرباِز ایستاده پوشیدِن گان و  

شوم. مستقیما به کنار تختش  گویم، وارد اتاق می می 

که کسی در  ایستم. با حِس این روم و باالی سرش می می 

کند. با دیدن من،  کنارش است، چشمانش را باز می 

گیرد! دستش را به  اش جان بیشتری می نگاِه ترسیده 

ماند!  ه به من می گذارد و خیر ماسِک روی دهانش می 

زنم. حتی  شوم و در چشمانش ُزل می به رویش خم می 

خواهم یک ثانیه را هم از دست بدهم. با خشمی  نمی 

غرد! دهان باز  عظیم! با حالی خراب! با لحنی که می 

 کنم! می 

_ فقط یه کلمه بگو زِن من کجاست!؟ بگو تو یه لعنتی  

تا    ی من؟! بگو خواِب خونه چه غلطی کردی تو اتاق 

 خودم به درک واصلت نکردم!  

باز!  اند و دهانش نیمه اش، ِگرد شده چشماِن ترسیده 

دانم از منی که گویی چشمانم قصِد دریدنش را  می 

دارند، خوف کرده است که حال و روزش چنین شده  

ام را  است! اما حرصی و عاصی، نوِک انگشِت اشاره 

  اش، همان قسمتی که عمل انجام شده به روی سینه 

دهم تا بلکه به خودش  گذارم و مختصر فشاری می می 

شود و آخی از میاِن  اش درهم می بیاید! از درد چهره 

 گوید: شود! بلفاصله می هایش خارج می لب 



... من کاری نکر...دم... خودش... فرار کرد...  _ من 

... فقط دعوامون شد. چاقو رو از  دونم کجا، فقط نمی 

بترسونمش! اما چاقو رو که  دستم کشید. فقط خواستم  

گفتم ولش  قدر می گرفت، دستش رو هم برید. هر چه 

 کرد.  کنه، ول نمی 

بندم. چشم  کند و من با درد چشم می ای می سرفه 

کنم! چه بلیی بر  های آداالن را تجسم می بندم و گفته می 

سر دخترِک رویاهاِی شب و روزم آمده بود؟ ماشگانای  

 من زخمی شده؟  

هر دومون به سمت هم کشیدیم که... اما لحظه    قدر _ ان 

آخر تونستم تیزِی چاقو رو به سمتم خودم بگیرم اما  

 ماشگانا بازم دستش رو ول نکرد... 

کند و با ماسک اکسیژن نفسی تازه  ای می باز هم سرفه 

 کند.  می 

ی چاقو رو به سمت خودش  _ دوباره شروع کرد دسته 

ی چاقو رو  د. دسته ش کشیدن، اما یه لحظه نفهمیدم چی 

ول کرد و من تعادلم رو از دست دادم و همون حین که  

با قدرت به عقب پرت شدم، سرم به میز خورد و چاقو  

شنیدم صداِی ماشگانا رو  هم تو سینم فرو رفت... می 

کنه... اما نای باز کردن چشام  که ترسیده و صدام می 



م داره  فهمید رو نداشتم... من با اون کاری نکردم... نمی 

 کنه! کار می چی 

کنم و تماِم کینه و حرصی که از  چشمانم را باز می 

آداالن دارم را در قالِب نگاهی خشمگین به خوردش  

چرخم و از اتاق خارج  بندد و من می دهم! چشم می می 

خواهم بمانم تا مابقی خزعبلتش را  شوم. دیگر نمی می 

برایم    ام و همین خواستم رسیده چه می گوش دهم! به آن 

ها را داخل سطل زباله  ست. لباس در حال حاضر کافی 

شوم. بدنباِل رد و  اندازم و از بیمارستان خارج می می 

روم. با اوصافی که آداالن گفت،  نشانی از ماشگانا می 

خواهد!  ماشگانا زخِم دستش عمیق است و رسیدگی می 

 اما به کجا بروم؟ کدام آدرس و نشانی؟ 

 
 #پست_دویست_و_ده 

 ویایی_در_شب  #ر 

 #مهین_عبدی  

 
چنان عرصه زندگی برایم به تنگنا درآمده که وجودم را  

ها  هدف در خیابان کنم! بی هم سخت تحمل می 

دادم تا ببینم  چرخیدم و ذهنم را به هرسویی پر می می 

توانم زنم را پیدا کنم؟ ماشگانایی که از ترس  کجا می 



گناه  و بی گناه بود  فرار کرده بود. ماشگانایی که بی 

گاه فرستاده بود. کجا دنبالش بروم  خودش را به مسلخ 

 و کجا را بگردم؟  

خورد. از جیبم  ام زنگ می در همین گیرودارم که گوشی 

افتد.  کشم و نگاهم به شماره پدرم می بیرون می 

دانم  خورند. از حرفی که نمی ابروهایم بیشتر گره می 

کنم  می چیست و قرار است چی بشنوم؟ صفحه را لمس  

 کنم.  و گوشی را به گوشم نزدیک می 

 _ سلم، بله پدر؟ 

 شود. انداِز گوشم می آلودش طنین صدای ُحزن 

 _ سلم خبری شد از زنت؟ 

 فشارم! هیچ ملیمتی می هایم را محکم برهم، بی دندان 

 _ نه!  

 گوید: کتد و بعد می کمی سکوت می 

جو کردم تا  و شناختم پرس _ من از اونایی که می 

نستم یه نفری و که تا دو سه سال پیش به اون خونه  تو 

کرد، پیدا کنم. باغبوِن اون خونه  و باغش رسیدگی می 

 بوده! 

فشارم  با شنیدن حرف پدرم، پایم را روی پدال ترمز می 

ایستد و چندماشین دیگر با  که ماشین با صدایی بد می 

 کنند! چند بوِق ممتد از کنار ماشین عبور می 



 االن کجاست؟    _ چی؟ کی هست؟ 

توانم  ثانیه را هم تحمل کنم! نمی توانم حتی یک نمی 

 طاقت بیاورم!  

 _ صبرکن پسر!  

با عجله و هول و وال، ماشین را به کنار جاده  

 کشانم.  می 

_ فقط بگین کجاست؟ پیشتونه؟ آدرس اون خونه  

دونم االن حال و  کجاست؟ بگین تا دیر نشده! من نمی 

 جا هست یا نه؟ ببینم اون روز زنم چیه؟ اصل برم  

شنوم و  دهد را می وبازدِم عمیقی که انجام می صداِی دم 

گیرم.  با انگشت شستم روی فرماِن ماشین، ضرب می 

 ثانیه هم صبر کنم!  ی یک اندازه توانم حتی به نمی 

وقت  برد که بی تردیدی ندارم که پدرم پی به احواالتم می 

کند.  س می تلف کردِن دیگری، شروع به گفتِن آدر 

شنوم  آورم. آدرسی که می ماشین را به حرکت درمی 

از روستاهای دور    برای خارج از شهر است و یکی 

 ها. دست و نزدیک به کوهپایه 

دانم  کند و نمی هر لحظه خشِم درونم بیشتر غوغا می 

کنم و حتی  چگونه باید آرام شوم! تماس را قطع می 

قدری با  نه؟! به ام یا دانم با پدرم خداحافظی کرده نمی 

ها  رانم که تردیدی ندارم توسط دوربین سرعت می 



آورم که  ای به یاد می جریمه خواهم شد. اما برای ثانیه 

ماشگانا دستش زخم عمیقی دارد! بعد از یافتن  

کنم و به داخل  ای، ماشین را پارک می داروخانه 

روم. مقداری از وسایل ضدعفونی و  داروخانه می 

خرم و بیرون  کن می چرک خشک   پانسمان و داروی 

ای مقداری هم خوراکی  زنم. با دیدِن سوپرمارکتی می 

گردم. تاجایی  کنم و مجدد به داخل ماشین برمی خرید می 

آورم.  توانم با سرعت ماشین را به حرکت درمی که می 

اندازم، یک دقیقه به  نگاهی به ساعت ماشین می 

آوری که  دوازده بامداد مانده و من با سرعِت سرسام 

چنان در  ام، بعد از چندین ساعت طوالنی، هم داشته 

دانم که تا به حال پدرم به خانواده اطلع داده،  راهم. می 

شان  دانم که حال ممکن است تا حدودی خیالِ می 

خاطر شده باشد. اما من خوف دارم! واهمه  آسوده 

که بروم و ماشگانا را پیدا  دارم! هراس دارم از این 

جا نباشد!  که بروم و ماشگانا در آن این نکنم! از  

رسم. اما تمام نگاهم به اطراف است تا  باالخره می 

ست و رنگ و رو رفته.  بتوانم دری را پیدا کنم که آهنی 

تر اطراف را  زنم تا راحت نور باالِی چراغِ ماشین را می 

بینم، ماشین را کنار  ببینم. وقتی دِر مورِد نظر را می 

کنم. خریدها را  است، پارک می   دیواری که کوتاه 



توانم  شوم. نمی میدارم و از سمت در شاگرد خارج می بر 

 در بزنم و ماشگانا اگر داخل خانه باشد را بترسانم! 

 
 #پست_دویست_و_یازده  

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

 
گذارم و از همان  خریدها را به روی سقِف ماشین می 

کشم.  خودم را باال می گیرم و  های دیوار می سمت از لبه 

بینم و وقتی  ی گوشی پایین دیوار را می با چراغ قوه 

شود. دست  بینم خیالم آسوده می زمینی خشک را می 

ی سقِف  کنم و خریدها را هم از روی لبه دراز می 

پرم  دارم. به آرامی از روی دیوار پایین می ماشین برمی 

گیرم تا به  و نور چراغِ گوشی را مقابلم می 

ای که با فاصله قاِب دیدگانم است، حرکت  خانه سمت 

جا سه روز تاب آورده را  کنم. چطور ماشگانا در این 

جا حضور  دانم که در این دانم! هرچند هنوز هم نمی نمی 

روم، باز هم  قدر هم که آرام راه می دارد یا نه؟! هر 

هایم  هاِی خشِک درختان، زیر کفش ها و شاخه برگ 

کنند. مقابِل درِب  صدا ایجاد می شوند و سرو خورد می 



گیرم و  اش را در دست می رسم، دستگیره چوبی که می 

 کنم... رو به پایین متمایلش می 

 
 ماشگانا 

 
بنِد  احواِل ناخوشم، بر تمام پیکرم آوار شده و از بندبه 

کند. تب باالی بدنم  وجودم درد و مریضی ُشره می 

ند.  ا ست که لبانم خشک و ترک برداشته قدری به 

هایم از حرارتی که دارم گویی دو گوِی آتش  گونه 

کند. وقتی دو شب  ام مدام عرق می هستند و پیشانی 

گونه تا صبح به روی مبل به صبح  پیش را همان 

رساندم، همان صبح و روشنایِی روز بود که توانستم  

اش از ترس  زیبایِی باغ را ببینم. باغی که شب گذشته 

شماری  ی بی ه درختاِن میوه رو به موت بودم! باغی ک 

دانم اما از شانِس خوبم بوده یا موهبت و  داشت. نمی 

که تعدادی از  لطِف پروردگارم که درختان با وجود این 

ها هم  ها روبه خشک شدن بودند اما تعدادی از آن آن 

شان  های بار داده بودند و مقداری سیب روِی شاخه 

اییز رسیده  هایی که در فصل پ مهمان شده بودند. سیب 

های کوه و با  بودند. با وجوِد چنین مکانی و در نزدیکی 

وجوِد باران و هواِی مرطوب این ناحیه، درختان میوه  



شان از  ی کمِ داده بودند. اما مشخص بود که باِر میوه 

ها بود. خودم را در این سه  رسیدگی نکردن به آن 

  هایی روز با خوردن میوه سیر کرده بودم. میوه شبانه 

دار نبودند. زخِم دستم بشدت َورم کرده و  که چندان آب 

تماما عفونت کرده بود. عفونِت شدیدی که باعث شده  

دم هم من را رها نکند. شکایتی ندارم از  بود تا تب یک 

ها برایم با قلم تقدیر  دانم از قبل بخت و اقبالی که می 

مداوا شد.  نوشته شده اما سکوت، مرهِم این درِد بی 

این تنهایی و سکوت، عجین به جانم شده که درِد  چنان  

دانم که حال  دورِی سارمان هم، خانه خرابم کرده. می 

ماموریتش به انتها رسیده و به خانه بازگشته، اما  

کند!  که ماجرا را فهمیده باشد، داغِ دلم را تازه می این 

خواهد قاتل بودِن من را دوام بیاورد؟  چگونه می 

ام را خراش  کنم، سینه می   های عمیقی که سرفه 

دهند. امشب من و این سکوت و چشمانی که  می 

نالیم  ایم. هرکدام می فروغی ندارند، بزمی را برپا کرده 

کنم و  می سپاریم و صبر و هرکدام به نوبت گوش می 

ی ویرانِی هرکدام  سازم... تا بلکه چهره زغوره حلوا می 

زم و  سو خیالی آرام بگیرند. می زیر نقابی از بی 

کنم  سازم و چون سنگِ صبورم... اما احساس می می 

شنوم. سکوتم را فراموش  صداهایی را از درون باغ می 



کنم و الجرم به هیاهویی که در قلبم برپاشده گوش  می 

دانم  امان شده. نمی هایش بی سپارم که از ترس تپش می 

اند یا واقعا کسی در  درون باغ بازهم از حیوانات آمده 

زنم  با هزاران زحمت پتو را از رویم کنار می   باغ است؟ 

و از روی تشکی که برای خودم پهن کرده بودم، بلند  

هایی که در داخِل اتاق دیگری از  خواب شوم. رختِ می 

را  این خانه بودند که من با وجود روشنایِی صبح آن 

که کمی نَم داشتند و بو گرفته بودند،  دیده بودم و با این 

خوابیدن روِی صندلِی سفت و سخت بهتر  اما باز هم از  

 بندم و... های پالتویم را می بودند. دکمه 

 
 #پست_دویست_و_دوازده  

 #رویایی_در_شب  

 #مهین_عبدی  

 
شالی که با خود آورده بودم را از روی زمین چنگ  

اندازم. در قفل است و همین  زنم و به روی سرم می می 

رسانم  خانه می کند. خودم را به آشپز را راحت می خیالم 

جا را  اندازم. همه و از پشت پنجره نگاهی به بیرون می 

ها  وزد و شاخه تاریکی فرا گرفته و به جزء بادی که می 

توانم چیز دیگری را ببینم. مطمئن  دهد، نمی را تکان می 



شوم که همان صداِی رقِص باد و شاخسارها بوده.  می 

بینم.  می ای را  خواهم خودم را کنار بکشم که سایه می 

ی مردی بلندقامت و تنومند که هر لحظه به سمِت  سایه 

کنم. دسِت  آید. نفس کشیدن را فراموش می خانه می 

گذارم و خودم را از پشت  سالمم را به روی دهانم می 

دهم. اما سرم  کشم و به دیوار تکیه می پنجره کنار می 

گیرم تا بدانم آن مرد چه  را مجدد رو به پنجره می 

مردی که گویی چراغی کوچک هم که نور    ست؟ کسی 

بینم که هرلحظه،  کمی هم دارد، در دستش است. می 

شود. و سرآخر من صداِی باال و  تر می نزدیک و نزدیک 

دانم چگونه  شنوم. نمی ی در را می پایین شدِن دستگیره 

باید خودم را حفظ کنم؟ چگونه از تودم در برابر او  

داشته باشد؟ اصل    محافظت کنم؟ اگر سلحی در دست 

ام به مقابل او در  چگونه با وجوِد حاِل ضعیِف جسمانی 

 بیایم؟  

کشانم.  آرام به سمت دِر خانه می پاهای لرزانم را آرام 

گذارم. قلبم  ایستم و سرم را به روی در می پشت در می 

ام گرفته  از این تپیدن را ندارد! گریه دیگر گنجایِش بیش 

گویی تیغی بران و تیز به جاِن  از این حجم از تنهایی!  

شرحه  تماِم صبر و مقاومتم افتاده و در حاِل شرحه 

هاست که دیگر تحمِل اتفاقی تازه را ندارم!  کردِن آن 



خواهم اما موجی از نومیدی درونم باعِث فروریخته  نمی 

بینم که  کند! گویی دیگر حال لطفی از خدا نمی شدنم می 

 بم گشته اما!... حالی به سراغم آمده و نصی چنین 

 
 سارمان 

 
 

 _ ماشگانا؟ 

ی در، به آرامی نام  حیِن باالوپایین کردِن دستگیره 

 زنم.  ماشگانا را هم صدا می 

 _ ماشگانا اون تویی؟  

رساند که کسی  ام من را به این باور می احساِس قلبی 

را مطمئنم و تردیدی ندارم!  دروِن خانه است! این 

دهم و نام ماشگانا را  هرقدر دستگیره در را تکان می 

کنم. کلیدی که  زنم، اما جوابی دریافت نمی صدا می 

کنم با  کشم و سعی می دروِن جیبم است را بیرون می 

کنم اما  را باز می بازی دادِن نوِک کلیدها درون قفل آن 

گذارم و  شوند. خریدها را کنار پایم می مددی نمی 

کنم و  دارم. مجبورم در را بش چندقدمی به عقب برمی 

وارد خانه شوم. باید بشکنم این در را تا بدانم زنم در  

کشم و یک،  خانه است یا نه؟ دستی به صورتم می این 



روم  گویم و با با سرعت به سمت در می ای می دو، سه 

کوبم. دری که  ای محکم به در می ام ضربه و با شانه 

شود.  باز می ی من طاق ست و حال با یک ضربه قدیمی 

شوم اما تعادلم را حفظ  درون خانه پرتاب می خودم هم  

 روست که... . نگاهم به روبه ایستم کنم و می می 

 
 ماشگانا 

 
باورش را ندارم سارمان من را یافته باشد! باورش را  

ندارم کسی که حال دروِن خانه و پشت به من ایستاده،  

زد، گمان  که پشت در صدایم می سارمانم باشد! زمانی 

اند!،گویی صدای  ایم اشتباه شنیده ه کردم گوش می 

ست که نشنیده بودم! اما  های مدیدی سارمان را مدت 

انتظارش را هم نداشتم که سارمان بخواهد در را  

بشکند و وارد شود! منی که ُسست به دیوار تکیه داده  

بودم و مبهوت و ناباور در جایم باقی مانده بودم.  

ای از  ر هاله زنند و من سارمان را د دو می چشمانم دو 

چرخد و در همان نگاه اول،  بینم! می اشک می 

 کنند! چشمانش من را شکار می 
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که  او هم نگاِه حیرانش به من است. حیران وقتی 

اند.  ابروهایش از فرط تعجب رو به باال سوق پیدا کرده 

اش  الت و میمک چهره گذرد که ح ای نمی اما دقیقا ثانیه 

گیرد!  کند و رنگی از عصبانیت به خود می تغییر می 

توانم به تمامِی افکارم رنگی از واقعیت ببخشم  حال می 

بیند! به  و بدانم که سارمان من را به چشم یک قاتل می 

اش را دستخوِش تغییراتی  چشم کسی که تمام زندگی 

  هایی که هایم، اشک ام! اشک ناگوار و شوم کرده 

ریزند و من  هایی درشت هستند از چشمانم فرو می دانه 

ست  دانم زیاده خواهی لرزند! نمی ام می هایم و چانه لب 

اگر حال بخواهم در آغوشش فرو بروم و طعم آرامش  

 رجِ تنش خواستار باشم؟  به و امنیت را از رج 

شود و من ثانیه به ثانیه بیشتر در  قدم نزدیکم می به قدم 

دانم واکنشش چه خواهد بود؟  روم. نمی خودم فرو می 

کنون از  که تابه زنم با این اما از عصبانیتش حدس می 

ام اما تنبیهم کند. تنبیهی که زیاد شنیده بودم  او ندیده 

شان  ها در مواردی که باِب میلِ زاده ها و ارباب که ارباب 



بندم تا نبینم! تا نبینم  نبوده، انجام دهند. چشم می 

ه حق دارد خشم و عصبانیت از صورتش  سارمانی را ک 

کنم و  کند! حضورش را در مقابلم احساس می بیداد می 

گیرم. هر لحظه بیشتر از  سرم را روبه پایین می 

ای قبل منتظِر فرود آمدِن دستش به روی صورتم  ثانیه 

کشد و من را در آغوِش گرم و  هستم. اما به ثانیه نمی 

کشم و  ا نفس می گیرد. عطر تنش ر پر امنیِت خود می 

هوایی  کشم. گویی تمام این سه روز را در بی نفس می 

ام که  کردم که حاال به منبعی از اکسیژن رسیده سر می 

کشم. دست سالمم را از زیر  گونه حریصانه نفس می این 

زنم. صورتم  رسانم و چنگ می اورکتش به پیراهنش می 

هق  برم و هق اش فرو می را کمی بیشتر در سینه 

کشد و به  های سختی که سارمان می نم! اما نفس ک می 

کند، بویی از خشم و غیرتی را دارند  روی سرم رها می 

کند! دست به سرم  ها را رها می که با حرص آن 

دهد.  هایم ُسر می اندازد و شال را به روی شانه می 

های عمیقش را  گذارد و بوسه دستش را پشت سرم می 

دیگرش من را به    کارد. با دست به روی موهایم می 

 فشارد.  تر می آغوشش محکم 

_ نفسم و گرفتی ماشگانا! واسم دل نذاشتی دیگه  

 بمونه!  



 زنم. زار می 

 _ بخدا... من... کاری نکردم... تقصیر... من... نبود. 

 کند! من را در خودش حل می 

گی یه ایل  دونم! فقط چرا فرار کردی؟ هوم؟ نمی _ می 

السافلین!  ن به درِک اسفل شن؟ م نگرانت می خانواده دل 

دلت به حاِل مامان شیرین به درد نیومد؟ هوم؟ من به  

شکنه؟ من  جهنم! پیش خودت نگفتی پدرم کمرش می 

به کنار! اصل انگار من نیستم! اینارو پیش خودت فکر  

نکردی؟ قلب و دِل من به یه ور، چرا فکر نکردی  

 ماشگانا؟  

ا درد  دهم و ب سرم را به چپ و راست تکان می 

 گویم: می 

شون... فکر کردم... اما... اما  _ ب... بخدا... به... هم 

خوام به من  خواستم... بهم بگن قاتل... نمی من نمی 

خواستم برای تو بد بشه، من  کشته، نمی بگن آدم 

 خواست... ترسیدم خیلی سارمان، اون... اون می 

ن  توانم از فکر و کار و شوِم پلیِد آداال کنم نمی هرچه می 

دانست که  را به خوبی می حرفی بگویم! سارمان هم این 

با عصبانیت کمی از تارموهایم را با انگشتانش کشید و  

 غرید! 



خواد  خواد اون حرف رو به زبون بیاری! نمی _ نمی 

 دونم! رو می بهم بگی! خودم همه چی 
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 : کنم تا بگویم جان می 

تقصیر  _ اومدی من رو ببری کلنتری؟ بخدا من بی 

 بودم... 

مان  دارد و کمی میان صورتش را از روی سرم برمی 

چنان دستش به دور کمرم حلقه  اندازد. اما هم فاصله می 

 گوید: است. خیره در دو چشماِن ترسیده و رنجورم می 

دونم... اتفاقی نیفتاده، این همه نترس! اون  _ می 

م  جوری جوِن سگ داره که هنوزه   پسرعموت یه 

 ست.  زنده 

مانم. آنچه را که  هایش خیره می گنگ و گیج به لب 

 است؟    ام باور ندارم! آداالن زنده شنیده 

 ست؟  _ چی؟ زنده 

 دهد.  سرش را مختصر تکان می 



بار دیگه  ست! ولی این _ آره خبر مرگش هنوز زنده 

ک  خن فرستمش بره آب آم! یه جوری می کوتاه نمی 

بخوره که همون آب براش بشه موادمذاب و جیگرش و  

بسوزونه! تا دیگه هوس نکنه نگاه چپ به زِن  

 شوهردار بندازه! 

دانم باید اشک شوق بریزم و یا اشک دردی که در  نمی 

ام؟! سارمان پشت دستش را به  این سه روز کشیده 

 گذارد. ام می روی پیشانی 

کردی با    کار سوزی که! ببین چی _ داری تو تب می 

 خودت!  

خواهم بپرسم آداالن چگونه زنده ماندخ اما حتی  می 

شوم.  خیالش می کند و بی یادش هم حالم را منزجر می 

دانم ِمن بعد از شر  کند وقتی که می دیگر چه فرقی می 

 او در امان خواهم بود؟ 

_ بیا برو بشین روی همون تشک بیام زخم دستت رو  

 پانسمان کنم. 

 _ باشه. 

سپارم و روی تشک دراز  اش را گوش می خواسته 

کنم و  قدر احساِس سبکبالی می داند چه کشم. خدا می می 

کردم، حال  هایم از حجِم دردی که با خودم حمل می شانه 

خالی شده و من آسوده خاطرم! سارمان خریدهایی را  



بندد اما بخاطر  آورد و در را می که کرده را داخل می 

ماند. یکی از  ز می شکسته شدن در از قفلش، با 

دهد. کت  دارد و پشت در قرارش می ها را برمی صندلی 

کشد و به روی صندلی  خودش را هم از تنش بیرون می 

از جیب شلوارش بیرون  اش را  اندازد. گوشی می 

ای را  کشد و بعد از کمی نگاه کردن به آن، شماره می 

چسباند. به کنار من  گیرد و گوشی را به گوشش می می 

ام  شود. دسِت زخمی ید و روی دو زانویش خم می آ می 

گیرد و نگاهی به روسرِی بسته  را با یک دست باال می 

کند. گوشی را مابیِن شانه و گوشش  شدن دور آن می 

دهد و با هر دو دستش شروع به بازکردِن  قرار می 

کند. در همان حال هم شروع به حرف زدن  روسری می 

 کند. می 

پیداش کردم... آره خوبه...  _ سلم ریحان... آره  

...  یایم خونه افتیم می خواد... صبح راه می خوبه... نمی 

شه راه طوالنِی دیروقِت االن... خیلی خب...  آره... نمی 

یایم...  به مامان بگو نگران نمونه... گفتم که فردا می 

 خداحافظ. 

حوصله روی تشک رهایش  کند و بی گوشی را قطع می 

کند  را کامل از دور دستم باز می   کند. وقتی روسری می 

 افتد. و نگاهش به زخِم عمیِق دستم می 



 کار کردی با دستت ماشگانا؟ کل عفونت گرفته!  _ چی 

کند و مشمایی از دارو و مابقی وسایل را به  نوچی می 

شود و به  گذارد. از جایش بلند می کنار تشک می 

ت  رود و بعد از کمی کنکاش در تک کابین آشپزخانه می 

شود و  جا خارج می ای از آن آشپزخانه، به همراه کاسه 

 دهد. کاسه را زیر دستم قرار می 

 کند. در بتادین را باز می 

 سوزه اما تحمل کن!  ریزم رو دستت، می _ می 

آرام روی دستم  دهم. آرام نامطمئن سری تکان می 

ریزد اما از آن سوزشی که سارمان گفته بود،  می 

گیرند که آخی  م را گویی می تر است و جان وحشتناک 

 دهد. ام می گویم. چشمانش را به چشماِن پرشده بلند می 

خواد. یکم دیگه تحمل  _ زخمت هنوز باِز، این بخیه می 

 قمرم! کن قرص 

قمری که گفته فقط خواسته تا حواسم را  دانم قرص می 

تر! سارمان  شود و وجودم آرام پرت کند! دلم گرم می 

های دنیا  بخش ی تماِم آرام دازه خودش به تنهایی به ان 

 برایم مکفی بود! 
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کنم. از درد لب  در مقابل حرفش، به سکوتی اکتفا می 

گزم تا سارمان کار ضدعفونی کردن دستم را به  می 

وشویش داد،  انتها برساند. کمی که با بتادین شست 

آرام با دست  خم ریخت و آرام ِسُرمی برداست و روی ز 

دیگرش به شستن اطراف زخم دستم مشغول شد. کمی  

هم پماد به روی زخم مالید و با باندی آن را بست.  

کاسه را به آشپزخانه برد و بعد از شستن دستانش با  

لیوانی آب به کنار آمد. مشمایی بزرگ را که از نان  

راکی  میوه و کمی دیگر خو بسته بندی و کنسروها و آب 

پر شده بود را به کنارم گذاشت. در کنسرو را باز کرد  

حرف  و خودش شروع به لقمه گرفتن برایم کرد. بی 

 گذاشت.  های کوچک را داخل دهانم می لقمه 

_ رنگت زرِد زرد شده. صورتت هم حسابی سرخ هم  

شده و تبت باالست، معلومه خون زیادی از دستت  

 رفته... 

توانم پیش از این  نمی   بعد از سه روز غذا نخوردن 

ای دیگر  ام دیگر تحمل لقمه ای معده بخورم و به گونه 

 ندارد.  

 . شه تونم. حالم بد می _ دیگه بسته سارمان نمی 



میوه بخور بعدش بهت قرص بدم یکم  _ یکم از این آب 

 تبت رو بیاره پایین.  

نوشم. اما  ای می گیرم و جرعه میوه را از دستش می آب 

 کند. م را بد می اش حال شیرینی 

 سوزه. تونم، حالت تهوع گرفتم. گلوم می _ نمی 

آورد و به  شان در می سه قرص را از جلِد آلومینیومی 

دهد.  گذارد و لیوان آب را به دستم می داخل دهانم می 

دهم و سارمان لیوان  ها را همراه با آب قورت می قرص 

سرم  گیرد و من سرم را به دیوار پشت را از دستم می 

کند و خودش  دهم. سارمان وسایل را جمع می کیه می ت 

کند و در کنارم به متکا تکیه  را به من نزدیک می 

کند. دست  مان تنظیم می دهد و پتو را روی هردوی می 

اش  اندازد و سرم را به روی سینه هایم می به دور شانه 

کند  حرف شروع به نوازش موهایم می دهد. بی قرار می 

شود  اش آرام باال و پایین می سینه   بندم. و من چشم می 

قدری برایم گرم  و من غرق آرامش... اما آغوشش به 

است که با وجود پالتویی که به تن دارم، احساس  

ی  کنم. سرم را از روی سینه از حدی را می گرمای بیش 

خواهم پالتو را دربیاورم  دارم و می ستبر سارمان برمی 

کند.  و کمکم می   شود که خود سارمان زودتر متوجه می 

دهد و  بار سارمان من را مابین پاهایش قرار می اما این 



کشد. سرم را مجدد به روی  از پشت به آعوشم می 

 کند.  گذارم و سارمان پتو را مرتب می اش می سینه 

 قمر؟ _ قرص 

 _ بله؟ 

وقت هر اتفاقی که افتاد، فرار نکن! با  _ دیگه هیچ 

 شه! فرار هیچی حل نمی 

 گویم: با درد می   گزم و لب می 

 شه؟  _ خیلی ترسیده بودم... حاال اگه برگردیم چی می 

دهد و دست دیگرش را  با دستش موهایم را نوازش می 

 گذارد.  ام می به روی استخواِن ترقوه 

کنی  نامه پر می ریم کلنتری و یه شکایت _ هیچی، می 

افتم دنبال مابقی  شه و من خودم می و تموم می 

 کارهاش. 

که  ای از جنِس این کشم. نفس آسوده ای می ده نفس آسو 

حال مجدد سارمانم را دارم و دیگر قرار نیست خودم را  

کشم چون خدا برایم  ای می قاتل بنامم! نفس آسوده 

خوب خواست. خدا برایم قلم تقدیر را زیبا رقصاند و  

زیبا نوشت. رویایی در شب را برایم مقدر ساخت و  

ام را پر از آرامش  زندگانی   سازم تا حال من خودم را می 

بسازم! با سارمان شب را به صبح رساندیم و هر دو به  

شهر برگشتیم. سارمان ابتدا من را به درمانگاهی برد  



ام و بعد  پزشک برای سرماخوردگی و بعد از معاینه 

بخیه زدِن دستم و پانسمان مجددش و تجویز  

  ای را نامه داروهایی، راهی کلنتری شدیم و شکایت 

 مان شدیم. تنظیم کردیم و راهی خانه 
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سارمان صبح زود باز هم اطلع داده بود که در حال  

شان در حیاط و  بازگشت به خانه هستیم و حال همه 

مقابل خانه حضور داشتند. ارباب آغازال هم به همراه  

اهایش نگاه داشته  قصابی که گوسفندی بزرگ را بین پ 

بود، ایستاده بودند. بعد از پیداشدن از ماشین، قصاب  

گوسفند را ذبح کرد و من با سری فرو افتاده رو به  

ارباب سلمی گفتم که برخلف صدای سرِد  

بار با رویی خندان و لحنی گرم جوابم  اش، این همیشگی 

را داد. جواب سلم داداش سایمان را هم که در کنار  

ود را هم دادم و داخل حیاط شدم که مامان  ارباب ب 

شیرین در آغوشم گرفت و با صورتی خیس از اشک  

بارانم کرد و صدها هزار بار برای سلمت بودنم  بوسه 



خداراشکر گفت. آبجی ریحان و حنانه و ناهید هم بودند  

ها هم در آغوشم گرفتند و صورتم را بوسه زدند.  و آن 

را از روی  آبجی حنانه ظرف اسپند مشتعل  

های حیاط برداشت و به دور سرم چرخاند.  موزاییک 

شان وارد خانه شدیم. آبجی حنانه و ناهید  همراه همه 

پز کردند و من به کمک آبجی ریحان  و شروع به پخت 

گرم سبک  وشوی آب به حمام رفتم تا بدنم را با شست 

. لباسی تمیز به تن کردم اما نگاهم به تختی افتاد که  کنم 

اش نبود و  های روِی روتختی خبری از خون   دیگر 

فرشی که جمع شده بود و به جایش گلیمی زیبا پهن  

اند تا بلکه  دانم که این کارها را انجام داده بود. می 

گاه  دانم که هیچ ای بد در خاطرم نماند. اما می خاطره 

کس نخواهد  این اتفاق نه از یاد من و نه از یاد هیچ 

دانم  ام را هم ندارم و می نواده رفت! حتی حال حضور خا 

 اند! که از شرِم کار آداالن است که نیامده 

کشم تا کمی  با اصرار آبجی ریحان روی تخت دراز می 

بندم و  ام را بدست بیاورم. چشمانم را می قوای جسمی 

که  خاطر دارم. از این که آرامش زنم از این لبخندی می 

که سارمان و  ام و از این ام برگشته دوباره به خانه 

ام، خواب  اش را دارم! با وجود حمامی که رفته خانواده 



بر من مستولی شده و من برای ساعتی به خواب  

 روم... می 

 
 ....................... 

 
 _ ماشگانا؟ قیزیم؟ جیرانیم؟  

دهم و با صدای مامان شیرین  هایم را تکانی می پلک 

 کنم.  چشمانم را باز می 

ارمرتبه شکر... خدایاشکرت که  _ خداروشکر... صدهز 

یادگاری آیسان و دوباره به ما بخشیدی... شکرت...  

 پاشو دخترم... پاشو از این سوپ بخور جون بگیری. 

ترین مادر  هاِی مهربان زنم و جواِب مهربانی لبخندی می 

 دهم. گونه می را این 

 _ مامان شیرین خیلی دوست دارم... 

در دست    درخشند و دست سالمم را چشمانش می 

 زند.  ای می را بوسه گیرد و روی آن می 

 سان باشوا دوالنیم. ) جونمی، دورت بگردم.( _ جانیم 

شوم و خودش  خیز می با کمکش روی تخت نیم 

کند  طعم را به دهانم سرازیر می قاشق سوِپ خوش قاشق 

 گوید: و با لحنی توام با خنده می 



خبر  بار برام  _ حالت که کامل خوب شد تو باید این 

 م رو تو بغلم بگیرم.  ها! من منتظرم نوه خوب بیاری 

اندازم، کمی با  با حرفش، با شرم سرم را به زیر می 

 خندد. صدا می 

_ قوربان کسیم سنون او شرمَو قیزیم.) قربونی کنم  

 برای اون شرمت دخترم( 

رویم و  کمی بعد همراه مامان شیرین به پذیرایی می 

دی را که در حیاط به  سارمان و سایمان که جگرگوسفن 

سیخ زده بودند و کباب شده بود را به داخل خانه  

آورند و مامان شیرین با زور و خنده و چندتکه از  می 

دهد تا به گفته خودش کمی جان  آن را به خوردم می 

 بگیرم و رنگ و رویم به حالت اولش برگردد. 

شب با وجود اصرارهای بیش از حِد من و سارمان،  

 مان... ند و من ماندم و سارمان و خانه شان رفت همگی 
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رسید تا  چند روزی گذشت و سارمان تماما به من می 

های دستم را هم پزشک بعد از  حالم مساعد شود. بخیه 

معاینه کشید. زخمی که آداالن برای همیشه در کف  

زندانی شد تا    دستم به یادگار گذاشت و خودش راهی 

تکلیف دادگاه و مجازاتی که قرار است برایش بریده و  

 مشخص شود.  

بعد از درمانگاه بود که به همراه سارمان به خرید  

هایی ِست خریدیم و بدست یکدیگر  رفتیم و حلقه 

انداختیم. به خواست سارمان لباسی عروس انتخاب  

خواست  وشلواری خرید. می کردیم و خودش هم کت 

ای باقی  ای را که نشده بود تا از آن یادگاری عروسی 

باشد، حال خودمان تکرارش کنیم. من را به  

آرایشگاهی فرستاد و من حاضر و آماده حال خودم را  

قدری متفاوت  بار به کردم. این درون آینه برانداز می 

شناختم. عصر بود  شده بودم که به سختی خودم را می 

ارمان. سارمانی که  و هوا تاریک و من منتظر آمدِن س 

چشیدیم. سارمانی  مان را با هم می شدن امشب طعم یکی 

قدری  داشت. به اش من را به خنده وا می قراری که بی 

ثانیه دیگر را هم  خواست یک که هول بود و حتی نمی 

 از دست بدهد. 

 _ آقا داماد هم اومدن عروس خانم! 



دم.  نگاه از آینه گرفتم. منتظر باز شدن در آرایشگاه بو 

العمل سارمان را با دیدنم،  خواستم عکس می 

. منی که موهایم دیگر مشکی  لحظه شکار کنم به لحظه 

نبود. منی که صورتم به نحوی زیبا آرایش شده بود و  

تر نشان  رنگ موهایی که کمی سن و سالم را بزرگ 

آمد.  ام می ای که شدیدا به چهره داد. رنگی نسکافه می 

و من با دیدنش نفسم حبس  سارمان در را بازکرد  

العمل سارمان را ببینم و حال  گشت! من قرار بود عکس 

  خودم مدهوش او گشته بودم! در کت و شلوار مشکی 

و زیبایی که به تنش قاب گرفته شده بود و موهایی که  

مرتب  ریشی که به زیبایی شانه و ژل خورده بودند. ته 

بود که در  های مختلف  گلی که تلفیقی از گل بود و دسته 

قدم نزدیکم  به طور خیره به من قدم دست داشت و همان 

شد. هر دو غرق در هم... حال من، مِن ماشگانا،  می 

شدم  ساله، عروِس امشب مردی می مِن دختری چهارده 

دیدم!  بس می که روزی خودم را برای او تقاص و خون 

مان به  حال سارمانی را برای خودم داشتم که زندگی 

گل را به سمتم گرفت  ود. مقابلم ایستاد و دسته مان ب نام 

ام زد. نِم اشکی  ای به روی پیشانی هوا بوسه و بی 

شوق در چشمانم نشست وقتی که سارمان به آرامی لب  

 زد: 



هام بود...  ی چیزی بود که رویای شب _ خواستنت همه 

 تو همون رویایی در شبی برام... 

 کنم. کنم و همانند خودش زمزمه می تر می لبی 

_ تو همونی که شبونه نجاتم دادی... همونی که  

 رویایی در شب رو برام ساختی! 

مان حضور ندارد، به  این که کسی در شب جشن دونفره 

ی  خواستیم جشن دوباره خواست خودمان است. می 

 مان را آرام شروع کنیم.  زندگی 

به کمک سارمان شنلم را پوشیدم و همراه هم به آتلیه  

هایی که  شماری انداختیم. عکس های بی رفتیم و عکس 

 یکی از یکی زیباتر شدند... 

ها گشتیم و هر ماشینی با  با سارمان کمی در خیابان 

گفت. سرآخر آسمان  زد و تبریکی می مان بوقی می دیدن 

. راهی  بارانش را پهن کرد بساِط چادِر مشکی و ستاره 

ر  که من د ای که سارمان زمانی مان شدیم... خانه خانه 

 آرایشگاه بودم، آن را کمی تزئین کرده بود... 
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روتختی را عوض کرده بود و رنگی دیگر و شادتر  

ها، کیکی کوچک به  خریده بود. روِی میز مقابل مبل 

شکل قلب قرار داده بود و اطرافش را با شمع و  

رآورد و به روی مبل  ها آراسته بود. شنلم را د گلبرگ 

قرار داد. دستگاه پخش را روشن کرد و آهنگی زیبا از  

آن شروع به پخش شد. هر دو در آغوش هم  

بردیم.  خندیدیم و از وجوِد هم لذت می رقصیدیم و می می 

کسی نبود تا دست بزند،کسی نبود تا ِکل بکشد... کسی  

نبود تا نقل بپاشد، خودمان بودیم و خودمان برای  

ن کافی... خودمان دونفری که رویایی در شب را  خودما 

 ای در شب... زدیم. یا خاطره رقم می 

مان آوردند  سارمان سفارش شام هم داده بود که برای 

و هر دو با شوخی و خنده خوردیم. کیک داخل دهاِن  

ی بعدش که به شیرینِی همان  یکدیگر گذاشتیم و بوسه 

های  لب کیک و چه بسا بیشتر از آن بود، به روی  

همدیگر زدیم. اما زمانی فرا رسید که باید به  

 گفتم! ام بدرود می دخترانگی 

دست  در های خانه را خاموش کرد و دست سارمان چراغ 

که شرم داشتم اما  خواب رفتیم. با این هم به سمت اتاق 

سارمان خودش برایم قوت قلب بود. کنار تخت ایستادیم  

رساند.    هایش را به پشت لباس و سارمان دست 



هایم، زیپ  صورتش را جلو آورد و هنگام بوسیدن لب 

لباس را هم پایین کشید. چندماه قبل هر دو در چنین  

 مان!  وضعیتی بودیم اما نه با حال و روِز االن 

 قمر؟ دی قرص _ اجازه می 

کوبد و من  گزم... قلبم پرتپش می ی لبم را می گوشه 

رسانم و  می های پیراهن سارمان  هایم را به دکمه دست 

کنم و  های آن می یک دکمه به شروع به بازکردن یک 

 ام... مهرتاییدی برای شروعِ صفحه دیگری از زندگانی 

 
 گاهی هوای عشق هوایی مکدر است 

 چیزی شبیه پنجره های مشجر است 

 انگار در مسیر پر از مه رها شدی  

 برخورد عشق و عقل درونش مکرر است 

 سخت   در گیرودار همهمه ى این جدال 

 دل را سپرده ای به هر آن چه مقدر است 

 آوای هاى و هوى رسیدن همیشه از 

 مرثبه اى كه عقل سروده ست برتر است 

 گاهی فقط به حکم دل اعدام می کنی 

 عقلی که پیش پای دلت سد معبر است 

 اما نگاه روشن خورشید بعد مه  

 می گوید آنچه را که برایش میسر است  



 نگاه تو    ای وای اگر بیفتد از اوج 

 عشقی که بار اول و رویای آخر است    

 
 

 چند سال بعد... 

 
 قمر بادبزِن کباب رو بده... _ قرِص 

گی قلِص قمر؟ همش به  _ باباجون چل به من نمی 

 گی. مامان می 

کند و  اش را رها می سارمان با صدایی بلند خنده 

زند. من هم  ای با عشق به روِی سِر دخترمان می بوسه 

کنم به آرامی قدم بردارم و دستم به  سعی می   که درحالی 

روم و جواب  ها می روی کمرم است، به سمت آن 

 کنم. هایم مهمان می سارمان را به گوش 

قمر هست که اونم  که تو دنیا فقط یه قرِص _ برای این 

مادِر توئه و عشق من! تو عسِل بابایی! یه عسِل  

 خوشمزه!  

روی صورِت    بینم که عسل کف دست کوچکش را به می 

اند  هایش سفیدشده سارمانی که تک و توک ریش 

 گذارد. می 



_ خب باشه، من عسل توام ولی باید از منم بدونه تو  

 ها! دنیا باشه 
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خندم. عسل  زبانی عسل می بار من هم به شیرین این 

سارمان  دخترمان که شباهِت زیادی به خودم دارد.  

 گوید: چرخاند و روبه من با لذت می سرش را می 

 _ خیلی وروجکه! پیش زبونش کم میارم!  

ام  اندازم و دستی به شکِم برآمده ای باال می شانه 

 کشم.  می 

_ تو پیش دخترت کم میاری، من پیش پسرت! از بس  

زنه دیگه برام جونی  کنه و لگد می که شیطونی می 

 نذاشته! 

آورد و حریص لب  ار گوشم می سارمان سرش را کن 

 زند: می 

 قمر!  یاد؟ هلکت موندم قرص _ پدر سوخته بدنیا نمی 



ای به عسل  گزم و با چشمان و ابروهایم اشاره لب می 

 کنم. می 

شنوه سارمان! خیلی بچه تیزِی! این آقاپسرتم  _ می 

یک هفته مونده به دنیا اومدنش اما با این روشی که  

هفته  بره، فکرنکنم به یک این شازده داره پیش می 

 بکشه!  

 _ چه بهتر! خسته شدم دیگه.  

ها ذغال شدن! شما بیاید برید بشینید  _ فکر کنم جوجه 

 کنیم.  بهتره! من و آیاتای خودمون کباب می 

ی آیاتای، من و سارمان  با صدای سایمان و خنده 

گیریم. سارمان دستی به  شان می سرمان را به سمت 

 کشد. پشت گردنش می 

 ذاره که! _ شرمنده سایمان جان، این عسل نمی 

رود و حین گرفتن دست  عسل فورا به کنار سایمان می 

 گوید: او با دلخوری می 

قمر!  گه قلِص _ نه عمو... بابام همش به مامانم می 

شدم پس این  گفت خسته شم االن داشت می تازه 

یاد؟ عمو؟ اگه داداشم بدنیا بیاد  پدرسوخته کی بدنیا می 

 ام دیگه خسته نیست؟ باب 

من با چشمانی گرد شده و سارمان هم با صورتی  

مانیم و آیاتایی که از خنده  شرمگین به عسل خیره می 



دست مقابل دهانش گرفته تا صدایش باالتر نرود و  

سایمانی که از نخندیدن و تلش برای نخندیدن  

 صورتش گلگون شده!  

تون  دونه این وروجکتون چه بلیی به سر _ خدا می 

 بیاره با این زبونش!  

زنم و با ببخشیدی  گونه می لبخندی با شرم و هول 

جا نباشم و بیش از آن  زنم تا دیگر در آن چرخی می 

چنان صدای  خجل نشوم! زیر لب به آیاتایی که هم 

گویم تا بعد حسابش را  آید زهرماری می اش می خنده 

شود که  سالی می برسم! آیاتای و سایمانی که یک 

های  اند. منی که درس خواندم و با کمک اج کرده ازدو 

ام را  سارمان توانستم در دانشگاه رشته مورد علقه 

انتخاب کنم و بتوانم برای معلم شدن در آینده  

 ریزی کنم.  برنامه 

هایم را به سمت زیراندازی که مامان شیرین و  قدم 

شان که  های شان و بچه ها به همراه شوهرهای آبجی 

د و ارباب آغازالی که بسیار پیر و فرتوت  بزرگ شده ان 

شود فوت  لقایی که چندسالی می مه دارم. عمه شده برمی 

کرده و پدرم ارباب ارسلنی که سال گذشته در کنار قبر  

 ام آرام گرفت... ننه آیسان 



ام که سارمان دستم را  ها نرسیده هنوز کامل به کنار آن 

زنیم  م قدم می برد. در کنار ه گیرد و به سمت باغ می می 

 گوید: و سارمان با آرامش می 

 قمر! _ زود گذشت قرِص 

 _ اره مثل یه چشم بهم زدن... 

 قمر؟ _ قرِص 

 _جانم؟ 

دونستی هنوز هم مثل سابق دوست دارم؟ حتی  _ می 

 بیشتر از اون قبل؟  

ماند. دستم را کمی بیشتر  سارمان خیره به صورتم می 

زیر آسماِن آبی...    فشارد... زیر درختان انبوِه باغ... می 

ام  در خنکای هوا... خودش را کمی بیشتر به نزدیکی 

اندازد.  رساند. هر دو دستش را به دور کمرم می می 

ای عمیق  چسباند و بوسه ام می هایش را به پیشانی لب 

 زند.  می 

قمرم؟ تو برام همون رویایی در شبی... همونی  _ قرِص 

 که برام به واقعیت پیوست... 

 م؟ _ سارمان 

 _ جانم؟ 

 زنم. همانند خودش لب می 



_ تو برام همون رویایی در شبی که به واقعیت  

 پیوست... 
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