
بهار جنس از آرامشی کاری از گروه بانوان قلم  

  
 

 

 

 

 نام رمان : آرامشي از جنس بهار

  كاري از گروه بانوان قلم نويسنده :

  ( ايليا، مسيح، رضايي، مرجان، منصوره، نرگس و فرزانه ) 

 

 
 رمان اختصاصی کانال رمانکده تلگرام

تلگرام سازنده فایل : کانال رمانکده  

https://telegram.me/Romankade 



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 2 

 

  

  بهارم

  چشم شاعرانه توست ،تمام هستي من

  كه اتفاق مني،بهترين بهانه عشق

 من تار شبهاي 	روشنترين ستاره 

   نفسم ،، همه كسمتويي بهار

  

  خالصه داستان:

از زبان اهالي درباره ي دختري به نام بهار كه با پا گذاشتن در امارت اربابي شاهد اتفاقات و خاطراتي مي شود 
داستان ارامشي از جنس بهار سرگذشت  زندگي اش دستخوش حوادثي تلخ و شيرين ميكند.كه آن امارت 

قشنگترين صحنه هاي زندگي را رقم ارباب زاده ها و رعيت زاده مي باشد كه ميتوانند در كنار هم بهترين و 
  بزنند.

  فصل اول: بهار و امارت اربابي

 خوب شونمالي وضع همين براي بود ارباب براي شمحصوالت نصف كه مزرعه يه داشت پدر يه دنيا دار از بهار
 اين از بود شده خسته بهار ميكرد اذيتش خيلي استخوانها درد ودبر راه نستاتو نمي زياد ها تازگي پدرش نبود

  .  بود قشنگ زيبا بسيار بهار نداشت دوست پدرش اما..... برود روستا اين از ميخواست زندگي، وضع

 شپيش بري بايد سريع داره كار تو با ارباب گفتن امدند بهار پدر عليرجب دنبال به ارباب خدمتكارهاي روز يه 
   دارد كار چه او با ارباب ببيند برود او تا بماند خانه گويد مي بهار به عليرجب
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SAHAR 3 

 

 ارباب به بود داده ارباب به موقع به محصوالتش نصف كه او داشت كار چه او با ارباب بود نگران عليرجب
 پنج او بود مهربان بسيار پسرش اما داشت پسر يك ، بود زورگو مردي ارباب ميزد شور دلش نبود بدهكار

 ند..بود نشده دار بچه هنوز ولي بود كرده ازدواج شهر از دختري با پيش سال

 ارباب به سادگي روي از سالمي شد ارباب امارت وارد كه وقتي بود اي ساده مرد عليرجب  بود، منتظر ارباب
 دارم، كار خيلي باهات كه بيا تو بيا رجبعلي چطوري گفت ارباب ايستاد در دم همان و كرد

 ندارم ديگه پسري سامانم غير به من ميدوني رجبعلي گفت ارباب نشست زمين روي ارباب روبروي رجبعلي
 طالقش نيست حاضر داره دوست وزنش چون سامانندارند.  فرزندي اما كردن ازدواج كه ساله پنج هم االن
 رجبعلي اوردند پذيرايي وسايل خدمتكارها...  متاسفانه كه ميخواهد وارث زمين ،باغ همه اين كه ميدوني بده

 ربطي چه رجبعلي به شيزنديگ اسرار تازه نميكرد حرف مهربان اينطور رعيتش با ارباب هيچوقت كرد تعجب
 !؟ داشت

 كمي خواستم همين براي بده خيلي ماليت وضع ميدونم گفت ميكرد نگاه رجبعلي به مبل باالي از كه ارباب
 بابت كه بدهيات پس كني كار زمين سر توني نمي اصال ديگه مريضي خيلي كه ميدونم كنم كمك بهت

 نداري بيشتر دختر يهو  كوچك زمين يه كه دنيا دار از كني پرداخت نميتوني امسال گرفتي من از زنت مريضي
 تا پول مقداري بدم گاو تا دو و گوسفند راس چند بهت امسال گفتم همين براي سوخت خيلي حالت به دلم

 درخواست بدون كسي به هيچوقت ارباب كرد نگاه ارباب به تعجب با رجبعلي كني معالجه رو خودت بتوني
 ارباب گفت رجبعلي....  بكنه ارباب اين براي تونست مي كاري چه رجبعلي نميكرد لطف همه اين كاري

 كنيم پرداخت شما به بدهي اين تونن نمي كنن كار هامه نو ،خودم سال صدها اگه كه من ارباب اما ممنونم
 پول من ولي نميتوني باز كنن كار هم ات نسل هفت خودت فهميدي خودتم افرين ها:  گفت خنده با ارباب

 ارباب ؟ كنم شما براي كاري چه بايد پس بگيد كنيد خالصم ميشه اربابگفت :  رجبعلي.  نميخواهم رو اينها
 ميگم همينجا وگرنه بياري نه حرفم از پس نبايد بدوني بايد اين ولي ميگم بهت باشه داري عجله چقدر گفت
 يه اينكه از پس بشه پسرم صيغه بدونه كسي اينكه بدون دخترت وقت چند بايد بميري تا كنن فلكت اينقدر

 پشت خونه با زمين يه ميگم ميگي چي ها بره بچه بدون پسرم زندگي از جنجال بدون اورد پسرم براي پسر
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SAHAR 4 

 

 وگرنه بدنه ماجرا از نبايد هيچكي اما باشيد داشته زندگي براي جاي طالق از پس كه بدازند دخترت قباله
 ساخته كارت

 ميداد گوش فقط موند مبهوت و مات رجبعلي

 كن آماده تو دختر برو پاشو خب :گفت باشه جواب منتظر اينكه بدون.  كرد پيرمرد به داري معنا نگاه ارباب
 امكانات خونه براتون ميفرستم تر اونور آبادي چندتا به رو شما.  مياد پيش چي كه بفهمه نيست قرار كسي

 چند با رو همه اصال  براش، ميذارم رو كسي  نخور، تو گوسفند چندتا بارو و كار غصه ميكنم، مهيا رو زندگي
 ميموني منتظر و ميري آبادي اين از هميشه واسه و ميگيري تو دختر دست فقط  نقد، ميخرم ازت قيمت برابر

 بيايم عقد واسه پسرم و من تا

  بهار دخترم اگه ارباب اخه :گفت اورد پايين سرش پسبكنه  كاري نه كنه مخالفتي ميدونست نه رجبعلي

 برو پاشو نباشه حرف ديگه پس ميارمتون بيرون دارم طويله از دبخوا دلش خيلي شو خفه:  زد فرياد ارباب 
 نداريد بر چيزي ابادي اون تو ببره شمارو دنبالتون ميفرستم رو يكي فردا نره يادت حرفهام نباشه حرف ديگه

 استراحت ميخواهم برو حاال معالجه براي شهر ميرم مگي ميريد كجا كرد سوال هم كس هر نكنه شك كسي تا
 .بده بركت اموالتون مال به خدا ارباب خداحافظ گفت اورد پايين سرش رجبعلي كنم

 ديد باز چشم دفعه يك ميكشيد خجالت زيبا همسرش يادگار دخترش روي از خونه بره تونست نمي رجبعلي
 بگم چي بهارت به حاال ميمردم من تو جاي به كاش اي زيبا گفت شست را همسرش قبر زيباست خاك سر

 يروي چه با زيبا كنم سرم به خاكي چه واي شهر بره اشتمميگذ كاش اي بگم عزيزت اين به دارم چي اصال
  ؟!  خونه برم

 حتما ارباب خونه بره خواست كرد روشن فانوس ميزد شور دلش شد پدرش نگران بهار ميشد شب داشت
 بود پدرش اون ميامد داشت بود پايين سرش كه مردي ديد كه بود نشده دور خونه از هنوز اونجاست پدرش

 نگاه پدرش چشم به وقتي بهار.... داشتم كرديد دير چقدر شماييد پدر كرد صدا ميامد راه طور اين چرا اما
 داشت كارتون چه ارباب شده قرمز همه اين چشاتون چرا ه؟شد چي جان اقا زد صورتش به دستش با كرد
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SAHAR 5 

 

 سركار ميرم من شهر ميريم ميفروشيم رو خونه ناقاجا نخور غصه ازتون گرفت وزمين بدهيهاش خاطر به نكنه

.... 

 .باهات دارم صحبت تو بريم ام خسته من دخترم :گفت به ارامي رجبعلي

 داده، رخ اتفاقي بود كرده احساس خوبي به او  ريخت، پدرش براي چاي يك زود بود اي فهميده دختر بهار
 جمع خاطر ديگه بهار. كشيد بلند هورت يك  نعلبكي، تو كرد خم خم رو چاي استكان برداشت رو چاي پدر
 تموم صبرم آقاجان  درگيره، فكرش خيلي يعني ميخورد چاي اينجوري پدرش وقتي  شده، چيزي يك كه شد
   .شده؟! چي  بگيد، ميخواستين چي شد

  .كنه شروع چطور نميدونست انداخت دخترش به نگاهي علي رجب

 لبخند و بديم شوهرش وقتشه كم كم ميگفت بود زنده مادرت اگه االن شدي بزرگ ديگه تو بابا جان بهار 
  .زد تلخي

 كشيد خجالت شد سرخ بهار

 معالجه شمارو سركار ميرم من شهر بريم شما با ميخواهم من نيست حرفها اين وقت كه االن جان اقا -بهار
   بخوابيد تونيد نمي صبح تا درد استخوان دست از شبها دونم نمي كرديد فكر ميكنم

 ابادي اين از بايد فردا جاش به شهر بريم ميتون نمي ديگه،  عزيزم ،دخترم :گفت بود شده كالفه كه رجبعلي
 تازه كنيم زندگي اونجا ميتونيم راحت داده زمينو  خونه ما به اونجا ارباب تر طرف اون ابادي تا چند بريم

  ... . ارباب به بديم از محصوالت سال سر نيستم مجبور ديگه

 مجبور حسينعلي بدهي دادن دير خاطر به كه اربابي اون اونهم جوري چه اخه.....  !ارباب :گفت تعجب با بهار
   .مردو  كرد دق دخترش دانه يه غصه از زنش بيچاره بفرسته شهر به كنيزي به دخترش كرد

 داره فرق علي حسين با من مسئله اخه :گفت رجبعلي

   ؟فرقي چه اخه -بهار
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SAHAR 6 

 

 ازدواج كه سال چند ميشناسي كه ارباب پسر سامان بگم بهت جوري چه اخه :گفت بود شده خسته كه رجبعلي
 پدرش صداي بهار.....  ميخواهد وارث يه اموال مال همه اين كه ميدوني خودت نشده دار بچه هنوز كرده
 ... باشه كابوس يه اينها ميخواست دلش شنيد نمي ديگه

 نمي بود شده داغون پدرش صداي حتي شنيدي نم رو هيچي ميگه چي داره پدرش كه بود فهميده ديگه بهار
  بود رسند روز به شب كنه درك تا بود سخت براش خيلي اومد پيش براش مشكل اين كه كنه باور تونست

 بيدار پدرش آن صداي سر با خريد تازه نان رفت كرد دم چاي صبح بود همين فقط فكرششب  طول تمام
 پسر زن من گفت دخترش و زد حرف دخترش با هست حالت اين در دخترش كه تعجب خيلي بود شده

 .......رفتند روستا به باهم ميشم ارباب

  كرده بود، فكره بود وفقط نخوابيد اصال گذشته شب بهار

 پدرم غير من مگه  نداره، استراحت حق مگه من پدر داره، كردن كار توان پدرم كي تا مگه گفت خودش به 
 فقط كه هم پدرم طرف از كردن، رها مارو مادرم فوت بعد اونا نميشناسم اصال رو مادرم خانواده  دارم، كيو
 زحمت بخاطر پس  بكنن، ما ياد سال چند هر مگه شهر تو درگيرن اونقدر اصال كه دارم عمه و عمو يك
  ميدم، نجات بدبختي همه اين از پدرمو كارم اين با من.  ميدم خاتمه وضعيت اين به بايد كشيده بابا كه هايي
 پر از اتفاقات عجيب و غريب... زندگي يك شروع تازه اينكه از بود غافل بهار ولي

 نشده شب تا كه دبرون شود اماده سريعتر گفت امد رجبعلي سراغ به ارباب پيشكار مراد صبحانه از بعد صبح
 با لباس دست چند شد بلند بهار ؟ ميگي چي دخترم گفت كرد نگاه بهار به رجبعلي برگرده ارباب پيش بايد

 ارباب رو حيوانها با خانه اين گفت علي رجب  چي خروسها مرغ ولي بابا بريم گفت داشت بر ها شناسنامه
 پدرش همراه تو اميد به خدايا.... بد خوب خاطرات از پر خونه اين كشيد اه بهار قيمت برابر چهار سه با خريده

 پر تپه باالي اشون خونه رسيدن دره باال روستايي به ظهر نزديك افتادن راه به شدن ارباب پيشكار ماشين سوار
 قشنگي اين به خونه صاحب روز يك كه ديد نمي خواب در هيچوقت بهار خدايا بود پرتقال و سيب درختان از

 ...... شوند
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SAHAR 7 

 

 ته و ميترسيد ان از كه اتفاقي ناگهان..بود وخرسند خوشحال كه حالي ودر...رسيد خود ارزوي به وباالخره
 ..... به شد تبديل بهار خوشحالي وتمام افتاد بود ان منتظر دلش

   اينجاست تو خونه بعد به اين از داخل بريم بايد بابا :گفت دخترش به رجبعلي

   رفت داخل به بهار

 هست اينجا كوكب ،برس دخترت وضع سر به كميونو ميارم، پسرش و ارباب ظهر فردا، برم بايد من -مراد
 امدم گفت داشت مهرباني صورت كه چاقي زن كوكب كجايي؟ كوكب اهاي:  زد فرياد بعد ميكنه كمكتون

   شرمنده بود بند دستم خانم ببخشيد وايهول زده گفت:  ديد وپدرش و بهار وقتي

 ارباب عروس فردا من بود قرار و بود من با بله!!!! ؟ منه با يعني...... خانم كرد تكرار خودش با تعجب با بهار
 ..بشم

 خيال و درخواب هيچوقت..كنم تقديم پسري سامان و ارباب به كه زماني تا!!..كوتاهي مدت براي فقط ولي
 به منو هيچوقت اما..س چهره خوش و خوب پسري سامان كه درسته..نداشتم رو ازدواجي چنين انتظار هم

 ...پير رجبعليه دختر و ام زاده رايت يه من..نميكنه قبول زنش عنوان

 وقتي..داشت هراس فردا رسيدن از و بود اش آينده نگران..ميشد تكرار مدام و ميپيچيد ذهنش در بهار افكار
 در ...بودند بهار صورت اصالح حال در گلنسا اسم به ديگه دختر يه و كوكب شد متوجه كه اومد خودش به

 ..نشناخت را كرد،خودش نگاه كه آينه

 ..شدي ماه.  خانومم شدي عروسي چه.. به به- كوكب

 ...تره خوشگل هم سامان آقا اولي زن از حتي خاموم بهار,, كوكب خاله- گلنسا

 خوشگل اربابه، عروس كه شهري دختر يه از كه نميشد باورش ..شد قرص دلش ته حرف اين شنيدن با بهار
 ..باشه تر
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SAHAR 8 

 

 يك باشي سفيد و زيبا خودت مثل  هم بختت زهرا فاطمه حق به ايشاال :گفتبوسيد و  بهار پيشاني كوكب
 شكر رو خدا نيست پدرش شبيه اخالقش اصال اون كردم بزرگ رو سامانم خودم من گلم نخوري غصه دفعه

  .....  ه كم بگم خوبيهاش از چي هر

 دلش به رو كوكب مهر ميزد بهار به رو حرفها همين بود كنارش هم اون اگه ميخواست مادرش دلش بهار
   بوسيد كوكب صورت افتاد

   اندازيد مي مادرم ياد من شما -بهار

 شوهر انتقام كنم كمك دختر اين به بايد گفت دلش تو.....شد نگرانش كرد نگاه زيبا دختره به مهر با كوكب
  ....                ميگيرم نشناس خدا ارباب از رو گناهم بي

 فهميد دختر حال كه كوكب كرد لرزيدن به شروع شيپپاو  دست بهار امد ارباب ماشين صداي ظهر نزديك 
 كمكت من كن خدا به توكل نخور چيزي غصه هستم من تا نازنينم نباش نگران :گفت گرفت بهار دستان
 ميكنم

 پدرش شد پياده ماشين از كه ديدرا  ارباب پنجره پشت از رفت پنجره كنار بهار رفت خونه از بيرون به كوكب
 ديد كه كرد پاك رو ريخت چشماش از اشكي ناراحتي با ميبوسد ارباب دستان شده خم كمر تا كه ديد را

دستش  سامان ديد ببوسد سامان دست را شده خم پدرش كه ديد وقتي شد پياده ماشين از زيبا شانه چهار پسري
 شد قرص دلش راسته ميگفتن سامان مورد در كه حرفهاي فهميد جا همان را عقب كشيد و نگذاشت ببوسد.

 .... كنم عوضرا  خودمو  پدرم زندگي بايد من تونم مي من گفت

 و ميوه و شيريني هاي مجمع همراه به خدمتكار چند و بهار پدر و پدرش و سامان و گذشت سرعت به زمان
 :كرد كردن صحبت به شروع ارباب و شدند سالن وارد...  و عروس لباس

 صدايش بعد و عقد براي شه حاضر و بپوشه رو اورديم شهر از كه رو عروسي لباس اين بگو دخترت به رجبعلي
 دنبال برو صدا و سر بي اسماعيل، كنيد حاضر رو عليرجب دختر بريد...   كوكب:گفت و كرد بلند رو

 .. علي رجب به نو هاي لباس ابراهيم..عاقد
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SAHAR 9 

 

 !!!.ميشه فاميل ارباب با داره ناسالمتي :گفت و كرد كلفت رو صداش بعد و

 چند بود مشخص اش چهره از استرس ميكردن كمكش هم گلنسا و كوكب و بود شدن حاضر حال در بهار
 ..ميكردن حاضر رو داماد و عروس اتاق نفري

 آوردم رو عاقد..   آقا آقا:آمد صدايي لحظه همان

 ميلرزيد دستانش و بود افتاده تپش به بهار قلب

 ..رو دختر بيارش كوكب:كه شد بلند ارباب صداي

 كنار در ..بد حس يا باشه داشته خوبي حس ازدواج اين به نميدانست، نشست سامان كنار عقد ي سرسفره بهار
 مادرم جاي ميگفت دل در و ...آمد در سامان عقد به بهار و خواند رو خطبه  عاقد ..بود شده آرام كمي سامان
 .ميريخت اشك و خالي

 منتظر فقط و پسرم زن و مني عروس االن از تو ، رجبعلي دختر :زدن حرف به بود كرده شروع دوباره ارباب
 !نزار منتظرم پس..  بس و هستم ام نوه

 ..انداخت پايين را سرش و بود شده سرخ هايش گونه خجالت از بهار

 سفره سر هنوز بهار !نبود امارت داخل سامان و بهار جز كسي و بود شده خالي امارت و بود گذشته ربع يك
 ..داشت هراس بيفته بود قرار كه اتفاقي از و بود نشسته عقد ي

 خورد جا افتاد بهار به چشمش تا و برداشت بهار صورت روي از رو عروس تور و شد نزديك بهار به سامان
 ...شدي خوشگل چقدر :گفت ناخودآگاه و

 ..بود نشكسته امارت سكوت هنوز ولي بود شده شب .نگفت چيزي اما كرد تعجب سامان حرف از بهار

 زيباي ي چهره به حتي و سامان ي جمله به يا كند فكر اش اجباري ازدواج به نميدانست، بود غوغا بهار دل در
 ...شده او همسر كه نميشد باورش و ميشد خيره اش زيبايي به و ميكرد نگاه كه سامان

 بود چيده خواب اتاق داخل رو شام كوكب
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SAHAR 10 

 

 شام بريم شو بلند بهار :گفت و گرفت را دستش و رفت بهار طرف به و شد بلند جايش از بالخره سامان
 بخوريم

 .....بود راه در استرسي پر و طوالني شب بهار براي

 مهرباني صورت چه ديد رختخواب در خود كنار در سامان وقتي كرد باز را چشمش بهار وقتي شد صبح وقتي
 خواست اهسته كشيد مي خجالت شوهرش روي از بهار هنوز بود نكرده صحبت او با زياد سامان ديشب داشت

 جا سامان بغل تو سرش بهار گرفت بغل به وبهار گرفته دستهايش ديدسامان كه بشه بلند رختخواب روي از
   گرفت دستش تو بهار صورت سامان ميكرد ارام را او سامان قلب ضربان صداي  داد

    ؟ ديدم را تو كي بار اولين ميدوني !داري زيبايي چشمهاي چه گفته تو به كسي االن تا -سامان

   !نمياد يادم رو شما من ولي گفت تعجب با بهار 

 بودي  اومده امارت به پدرت با سرانه دادن براي و بودي ساله ده دختري وقتي بار اولين: گفت خنده با سامان
 كه كاش گفتم خودم با  بود، عروس يك پي بزرگان هاي دختر تو من براي پدرم و بود سالم 19 اونجا من

  ميكرد، فرق خيلي من مستبد پدر براي ولي نميكرد فرق من واسه شايد رعيت يك نه بودي آقا يك دختر
 بدون كرد نگاه سامان صورت به.  ميكرد احساس صورتش تو و سامان نفس گرماي نكشيد خجالت ديگه بهار

 را خوشبختي طمع روز 5 براي و ميكرد فكر خوشبختي به فقط ديگه او .شد شوهرش عاشق دلش ته و ترس
  .چشيد دلش ته از

 نبود چاره ولي بود كرده وابسته را او هم بهار هاي مهرباني بود برگشت به مجبور سامان روز 5 بعد

 صداي از ناگهان كه ميكردن تجربه رو خوش خوابي دركنارهم سامان و بهار بود رسيده ششم روز صبح
 پريدند جا از شيشه شدن شكسته

 .. ميلرزيد ترس از بهار

 خبره چه بببنم بيرون ميرم االن..جان،نترس بهار باش آروم _سامان
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SAHAR 11 

 

 باشه خطرناك ممكنه ، نريد سامان آقا.. نه_بهار

 رفت بيرون خواب اتاق از و نترس_سامان

 بود عصباني شدت به كه شدن مواجه خانومي با دو هر ،رفت سامان دنبال به خود ظاهر به نگاه بدون هم بهار

 ميكني؟ چيكار اينجا تو...  ثريا _سامان

 مياي دهاتي دختر يه با خواب اتاق از پدرم،اونوقت ديدن ميرم ميگي من به ...سامان آقا روشن چشمم _ثريا
 پوشيده؟ هم خواب لباس اونوقت تحصيالت نه داره قيافه نه! كن نگاه رو دختره بيرون؟

 ..بهار كردن تحقير به بود كرده شروع ثريا

 ..بياري هوو سرمن اومد دلت چطور سامان _ثريا

 تا فقط !ميخواست نوه پدرم ميخواد وارث من  ي خانواده بياريم بچه نتونستيم سال5 بعد تو منو ثريا _سامان
 هستم بهار با بياره بچه وقتيكه

 ..است پدرش شبيه هم سامان پس  شد آوار سرش روي بهار آرزوهاي سقف دفعه يه

 بگويد نميتونست چيزيفعال  اما شد بهار ناراحتي متوجه سامان

 مياري؟ من براي هم دليل تازه آوردي هوو سرمن تو _ثريا

 فقط بهار و ميكشيد رو ابريشمش همچون موهاي و كرد زدنش كتك به شروع و آورد هجوم بهار سمت به و
 كرد جدايش بهار از و رفت ثريا سمت به نياورد طاقت ديگه سامان، ميكرد گريه

 هيچوقت من كه بدوني بهتره شد اينطور كه حاال اصال رفتاريه؟ چه اين ميكني؟ داري چيكار ثريا _سامان
 سالهاست رو دهاتي ميگي بهش كه دختري اين عشق كردم ازدواج باهات پدرم خاطر به و نداشتم دوستت

 انتخاب رو بهار منم بگير، ديگه زن يه نميشه دار بچه زنت كه حاال گفت پدرم وقتي ...دارم قلبم توي
 ..قديميم عشق از بهتر كسي چه..كردم

  ميگرفت آتش داشت سامان حرفهاي از ثريا
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SAHAR 12 

 

 باشه يادت اگه نميشينم ساكت منم كردي خيانت من به تو كه حاال كه بدوني بهتره پس سامان آقا باشه _ثريا
 به بهتره حاال نميشد تموم ارباب دو بين جنگ هيچوقت وگرنه ..كرد صلح پدرت با ما ازدواج خاطر به پدرم

 ..رفت و كوبيد را در بعد و ميگيره ازتون منو حق و نمياد كوتاه پدرم كه بگي پدرت

 براي و رفت سريع بود خوشحال بسيار سامان حرفهاي از كه بهار، ميكرد فكر و بود نشسته اي گوشه سامان
 نشست كنارش و آورد آب همسرش

 ..بشه بهتر حالتون تا بخوريد آب سامان آقا _بهار

 ..كشيد آغوش در رو بهار و نزديكتر نميخوام،بيا آب _سامان

 بدجوري ثريا خوبه؟ حالت عزيزم..عاشقتم چقدر كه ميدوني.  ميدوني رو چيز همه ديگه جان بهار _سامان
 داره؟ درد..كشيد رو موهات

 خوبم سامان، آقا نه _بهار

 ...سااااااماااان بگو.. سامان آقا نگو انقدر _سامان

 ببخشيد واي اي سامان، آقا چشم :گفت زدو لبخندي بهار

 ... شدم حيات و حجب همين عاشق _سامان

 ..شد برقرار سكوت كمي

 چي؟ خانوم ثريا پدر ميشه؟ چي فهميده رو چيز همه خانوم ثريا كه بفهمه پدرتون اگه ميشه؟ چي حاال _بهار

 و چيز هيچ و مني زن ديگه نكن،تو رو چيزها اين فكر :گفت و زد عروسش هاي گونه روي اي بوسه سامان
 .بخوابيم نذاشت كه كنيمثريا استراحت اتاق توي بريم بيا ..كنه جدامون نميتونه هيچكس

 شهر؟ نميري مگه سامان آقا _بهار

 خودش خداروشكر حاال كه ثريا پيش برم ميخواستم چيكار؟ برم شهر ديگه نه دوما ، سامان بگو اوال _سامان
 .خانوم بهار نميرم جايي پيشت از من...كرد كم رو من زحمت و فهميده رو چيز همه
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SAHAR 13 

 

 سامان  بريم ارباب پيش به بايد سريع داره مهمي كار او با ارباب گفت امد سامان دنبال به مراد روز ان فرداي
 همه ثريا از باشي خودت مراقب بايد بيام كي نيست معلوم بابا پيش برم بشم اماده بايد :گفت رفت بهار پيش
 خيلي نميكنم سفارش ساختمان اين توبيان پدرت همراه نيستم وقت چند اين ميگم كوكب به مياد بر كار

   .باش خودت مراقب

 كار چي بده طالق ومن كه ازتو بخواهد ارباب اگه ميترسمسامان من  :گفت ميكرد گريه همينطور كه بهار
  ؟ ميكني

 طالق حرف نشديم دار بچه وقتي تا هيچوقت نوه داشتن خاطر به پدرم جونم نه :گفت كرد بغل بهار سامان
 كوكبو  رجبعلي مياد حياط به وقتي ميافته راه ميبوسه را همسرش صورت برم بايد من ديگه بخو نميزنه

 ميكنم سعي من بشه خونه وارد نذاريد رو غريبه هيچ باشيد مراقب خيلي ميرم مدار من ميگه: رجبعليرو به  ميبنه
  ؟ بذاري تنها خانم نبينم كوكب بيام زودتر

   هستم مواظبش چشمام تخم تا دو مثل نه ارباب جوان – كوكب

 جوري چه شيشه پشت از كه ميبنه رو بهار شدن سوار از قبل سامان نباشيد نگران اقا ،سالمت به برو - رجبعلي
 باشه تنها نذار خانم پيش برو گفت كوكب به ببينه عروسش تازه چشاي تو اشك نداشت دوست ميكنه گريه
         بيوفت راه گفت مراد به بخوره غصه

 ؟ داشت كار چه پسرش با يعني ارباب بود دخترش تنها سرنوشت نگران زد مي شور دلش رجبعلي

 ببين نشو نگران عزيزم،  جانم اي: گفت كرد بغل او را  ميكنه گريه بهار ابر مثل ديد رفت بهار اتاق به كوكب
 نگران اصال پس داره دوست رو تو سامان بود تنهايت نگران اخر دقيقه تا !داشت تدوست شوهرت جوري چه

                                                         نباش هيچي نگران مياد تپيش دوباره زود اون نباش

    ؟ بياد پيشم سامان ميذاره دوباره ارباب يعني كوكب- بهار 

 بهتر حالت حتما ميبزن قدم حوالي دور اين بريم هم با بشور توصورت دست بريم شو بلند عزيزم اره - كوكب
                                    هنگرانت خيلي حياط تو پيرمرد اون ميشه
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SAHAR 14 

 

 دلش تو بود بهار عاشق اون بود شده تنگ بهارش براي دلش كه بود نشده جدا بهار از دقيقه چند هنوزسامان 
 .ميدهم طالقش و ميدهم كمال تمام رو ثريا مهريه كه ميگم بهش بابا پيش ميرم گفت

 مادرش شد وارد وقتي دارند، امارت در مهمان كه فهميد بود نشده وارد هنوز،  رسيد پدرش امارت به سامان
  . اومد ديدنش به

 اين بذار نگو چيزي تو ميكنم خواهش خدا رو تو اينجان ثريا برادراي و پدر ؟اومدي مادر الهي - خانم بزرگ
  . كنن حل هات دايي و عمو و پدرت رو مشكل

 كه اول همون از اون. ايد گذاشته بار من براي پدر و شما كه بود آشي اين :گفت و عصبي ناراحتي با سامان
 مثل منو اينطور كه االن از هم اين و گرفتيد دهانم از باالتر ي لقمه من براي و نبودم بيش جواني پسري من

 وقتي تا كه گفتيد شماها همين و بگيد ثريا به اول بايد نگفتم مگه  حرفها، اون كو پس. ميرخصونيد گربه يك
 هفته به چرا شد چي پس بفهمه ناسي و احد منميذار كه نگفت من به پدر مگه اومده، بدنيا تو بچه بفهمه ثريا

 نسخه اين نداشتم شكايتي و گله زندگيم از كه من. كرديد غريب آبادي ي آواره بدبختو رجبعلي ؟!!!.نكشيد
 باهاش بسوزه وسط اين ثريا نيست حيف ميكنم درستش خودم دفعه اين ولي  پيچيديد، برام شماها كه اي

 .نداره، اشكال نخواد هم اگر نداره، اشكال من جانب از كنيم زندگي من با داشت دوست اگه ميكنم صحبت

 ببين برو تو برو. حساسه طالق كلمه روي ثريا پدر نزن حرف اين پسرم نه :گفت عميق ناراحتي يك با مادرش
 .ميشه چي

   .نداد جواب كسي كرد سالم بلند شد اتاق وارد سامان

 بود نشسته كاري منبت چوبي كاناپه روي تر طرف آن هم ثريا پدر نميگفت چيزي و بود پايين سرش ارباب
 كرده پف زياد گريه بخاطر ثريا چشمهاي بود نشسته اتاق طرف يك عموش تا دو همراه ثريا ميكشيد، قليان و

 بود

 يه بعد مياري؟و هوو من دختر سر! خان شد،آره؟پسرِ پيدات بالخره پس:گفت شد بلند جاش از ثريا پدر
 زد سامان گوش توي كشيده
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SAHAR 15 

 

 ..كنن محافظت سامان از تا شدن بلند جاشون از ارباب نوكرهاي

 يه.. ميشه پا به خون باشه دعوا به قرار اگه..بزنيم حرف تا بشين شماهم محمود خان سرجاتون، بشينيد - ارباب
 كنم تمومش ديگه زدي كشيده

 طالقش رو رجبعلي دختر سامان!  كالمه يك حرفم،  ميكنم تمومش كه معلومه كنم؟ تمومش- محمودخان
 .نميام كوتاه كردي دخترم به كه ظلمي از جوري هيچ وگرنه زندگيت سر برگرد و بده

 انداخت زير به رو سرش سامان

 .....ميخوام نوه من، بزنيم حرف تا كن صبر محمودخان -ارباب

 شد جاري ثريا چشمان از شد،اشك ساكت ثريا پدر

 كردم ازدواج كه ساله5 گرفتيد؟من زن يواشكي سامان براي كه كردم گناهي چه من مگه بزرگ آقا _ثريا
 شيم دار بچه كه نخواست خدا اما

 شيم دار بچه شايد بالخره اما ميكشه طول بشم دار بچه ممكنه%50 يعني نيستم كه نازا اما

 و دارم پسر دونه يه من باشم حاملگيت% 50 منتظر نميتونم من اما، برام هستي خوبي عروس تو ثريا _ارباب
 و مني چشم نور تو،نداره تو به ربطي سامان دوم زن ولي ..باشه داراييم و اسمم وارث كه ميخوام نوه ازش

 .دارم كار خان محمود با بيرون،من بريد همه حاال ..بكن رو زندگيت و نباش چيزي نگران پس،اولم عروس

 ..اومدن بيرون اتاق از و رسيد پايان به خان دو هر هاي حرف بالخره و گذشت ساعتي

 بعد ي دوهفته تون زندگي سر برگرديد و بگير رو ثريا دست سامان:بود كرده كردن صحبت به شروع ارباب 
 .ميموني پيشش دوهفته و بهار پيش مياي هم

 بودند تنها اتاق داخل پدرش و مادر و سامان، بودند رفته...  و برادراش و ثريا پدر

 كردي؟ حلش چطوري آقا _سامان

 دربيار دلش از رو ناراحتي و ثريا پيش برو، پسرم شد حل تا نامش به زدم زمين تيكه چند _ارباب
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SAHAR 16 

 

 شوهرش بايد االن از ثريا ظاهر روي از كردن آشتي اما..كردن آشتي بالخره و شدن شهر راهي ثريا و سامان
 چقدر بشه حامله لعنتي بهار اگه ميكردكه فكر اين به هرلحظه بود سخت براش خيلي و ميكرد تقسيم بهار با رو

 گريون باچشم شبها بشه كشيده طالق به كارشون و نياد پيشش ديگه ممكنه حتي و ميگيره فاصله ازش شوهرش
 ..ميديد رو ماهه9 بهار كابوس و ميخوابيد

  رسيد پايان به انتظارش بالخره و ميكشيد رو همسرش انتظار پنجره پشت بهار و بود گذشته دوهفته

 بارداري عاليم بالخرهرزوها از پي هم ميگذشتند سامان زماني را با ثريا و زماني را با بهار مي گذراند تا اينكه 
 ...بود شده پيدا بهار در

 ....بود پيوسته حقيقت به ثريا كابوس و سامان و ارباب آرزوي

 طالق من بگيرن من از ام بچه بارداري از بعد اگه افتاد شور به دلش است حامله كه فهميد بهار وقتي از ولي
                                             بود شده سامان عاشق ديگه افتاده بهار دل به سامان مهر ؟ چي  وقت اون بده

 براي هم بده تو براي هم خوابي بي زندگيم عشق شده چي :گفت نخوابيده هنوز فكر تو بهار ديد وقتي سامان
 يك سامانم: گفت كرد گريه به شروع گذاشت سامان سينه رو سرش شنيد بهار حرف اين تا.بابا گل پسر اين

 من ميكنه زورت ارباب نخواهي هم خودت اگه ؟ چي بذاري تنهام اگه نذاري تنها من بچه تولد از بعد دفعه
   . كرد گريه به شروع بعد ميشم ديوانه دارم واي بدهي طالق

 فراموش جوانيم دوران عشق ميتونم من مگه عمرم نه بهارم نه:  گفت بوسيد همسرش زيبايي صورت سامان
   بخواب راحت حاال كنه جدا تو از من تونه نمي هيچكي هستي ام بچه مادر تو اصال كنم

   رفت كوكب سراغ به گرفت تصميمش صبح اينكه تا بخوابد نستانتو بهار صبح تا بهار ولي

 وسامان هم ارباب بياد دنيا به بچه اگه كه ميدوني دارم دوست رو تو مادرم اندازه ميدوني جونم كوكب -بهار
 كردم باز چشم تا نداشتم خوش روز يك كوچكي از ميشم ديوانه دوتا اين بدون من بچمو... هم ميگيري ازم
 زمين اون زمين اين تو بس از مادرم  ام شده بزرگ كمي نداشتيم هيچي سال سر باز كردن كار فقط مادرم پدر
 درد استخوانها تمام كرده كار بس از بدتر هم  پدرم مرد مادرم كه نكشيد سال به شد مريض بود كرده كار
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SAHAR 17 

 

 نمي ولي شدم سامان مهرباني عاشق من نيستم ناراضي كنه پسرارباب صيغه به من شد مجبور پولي بي از ميكنه
 اين تو كه ميشناسي ماما ميدانم كني كمكم ميخواهم بشم جدا سامان از كه بشم دار بچه زودي اين به خواهم

    كنه كمكمون كار

 نه بكشي ارباب وارث بچه ميخواهي يعني ميگي چي جان خانم:  گفت صورتش به زد دست دو با كوكب
 ميزنه اتش رو ابادمون جد هفت برسه ارباب گوش به اگه كن چالش همينجا حرف اين كمجان خانم

 براي جايي ديگه كه بود اين واقعيت ولي...اومد خودش به كوكب حرف با و كشيد خجالت خودش از بهار
 كرده قبول عروسش عنوان به رو بهار هم ارباب و داشت خبر چيز همه از ثريا ديگه چون نبود بهار ترس

 گوش به بهار حاملگي خبر شد هم همينطور و كنه سفت رو خودش پاي جاي بتونه بچه با كه بهتر چه بودپس
 آبادي كل و برپاكرد مهماني بود شده برآورده آرزويش بود شده هميشه از تر خوشحال او و بود رسيده ارباب

 چشم به ديگه هم ارباب...شده شون ارباب عروس بهار كه بودند شده متوجه همه ديگه كرد دعوت رو
.  كنه مواظبت اش نوه و بهار از بارداريش آخر تا آورد خودش امارت به را او و ميكرد نگاه بهار به عروسش

 ...ميترسيد اش خانواده و ثريا انتقام از هم او گويا

 واقعيت با تا بود رسانده بود داده ترتيب عروسش بارداري اش نوه براي كه مهماني به رو خودش ثريا طرفي از
 .شود رو روبه اش زندگي

 .......ثريا غم با بود مساوي بهار شاديه

 به اي هديه و رساند بهار به رو خودش و بود شده مهماني مجلس وارد ثريا ...بود برپا شادي و جشن جا همه
 :كرد زمزمه بهار گوش در مو آرا كرد بغلش و گفت تبريك بهش و داد او

 ..نيست خبرا اين از بگيري هم منو جاي شدي،ميتوني دار بچه سامان از تونستي نكن فكر دهاتي ي دختره -ثريا
 رفت مادرشوهرش به طرف بعد و ..نكن تر دراز گليمت از پاتو و نپيچ من پاي و پر به و كن جمع حواستو

 ..اومدي كنار بهار با بالخره كه.خوشحالم چقدر... جان ثريا اومدي خوش _خانم بزرگ

 ...نگفت چيزي و زد تلخي لبخند ثريا
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SAHAR 18 

 

 ي خونه بود رفته هم ثريا و ميكرد زندگي امارت هاي اتاق از يكي توي بهار. بود رسيده پايان به مهماني
 نداشت را بهار ديدن تحمل ..پدرش

 نگرانش هم سامان و بود بد حالش زياد ويار از..بود شده بيدار خواب از تهوع حالت با بهار و بود شده صبح
 بود

 ..بيايد ميشه مامان مامان _ سامان

 پسرم؟ شده چي _مادر

 خبر دكتر ميشه..  شه بلند جاش از نميتونه. ميكنه ضعف بعدش و مياره باال مدام بده، بهار حال مامان _سامان
 ...كنيد

 يكي االن بودم همينطوري بودم حامله كه رو تو منم، داره ويار.  نيست چيزي پسرم باش آروم _مادر
 ..ميشه خوب بخوره. بزنه گنجشك براش تا ميفرستم.رو

 نشه؟ چيزيش بچه نميخواد؟ دكتر يعني ي؟مطمئن مامان _سامان

 ...زنت پيش برو، نباش نگران پسرم واي _مادر

 بود خوابيده ضعف از كه بهار، شد بهار اتاق وارد شده كباب هاي گنجشك با سامان مادر و گذشت ساعتي
 نشست سريع

 ميشي خوب بخوري رو غذا اين دخترم بيا، برات نيست خوب شدي؟ بلند جات از هويي يه چرا _مادر

 ميشه بد حالم.بخورم چيزي نميتونم من اما كشيديد زحمت..ببخشيد _بهار

 بشين سامانو با صداي بلند سامان رو صدا كرد: ..دختر ميشه ضعيف ت بچه نخوره چيزي هاگ -مادر سامان
 ..بخوابه نزار نخورده غذاشو تا و پيشش

 ...رفت بعد و

 بخور..آورده غذا برات خودش دستاي با مامانم كه كردي چه ببين خانوم بهار _سامان
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 ...نميتونم. لطفا نكن اصرار جان سامان _بهار

 بري جايي هيچ از نميتوني نخوري تا، مادرمه طرفه از دستور يه اين  -سامان

 بودن جاخورده سامان و بهار شد اتاق وارد ثريا و اومد زدن در صداي موقع همون

 تا جون بهار پيش نشستي: سالم عزيزم خوبي؟  گفت و بوسيد رو شوهرش صورت و سامان پيش اومد ثريا
 بخوره؟ غذاشو

 ..بوسيد رو ثريا صورت هم سامان

 ..جان ثريا بشين_سامان

 متوجه تازه و ..نده هيچكس به رو سامان ميخواست دلش كرد حسودي سامان و ثريا هاي بوسه ديدن با بهار
 ديروز  حرفهاي گرفت تصميم ..ميكنه حسادت و ميشه غمگين چقدر ميبينه پيشش رو سامان وقتي ثريا كه شد
 ..كنه برقرار,باهاش خوبي ي رابطه كنه سعي و كنه,فراموش رو ثريا

 داشت پيش در سختي راه بهار

 امارت اين توي منم قراره امروز از، دارم خوبي خبرهاي براتون كه بخور رو غذات زود خانوم بهار :گفت ثريا
 ..كنم زندگي

 در اما ميداد نشون خوب بهار با رو خودش ظاهر در، بود باهوش خيلي ثريا، بودن شده متعجب سامان و بهار
 ..بود متنفر بهار از باطن

 سخت خيلي اين و ميكرد رعايت رو عدالت همسرهاش بين بايد ديگه، ميشد تر سخت سامان براي كار حاال
 ..بود

 !!!آمد مي دنيا به اش بچه و آمد مي باالتر بهار شكم كه ميشد تر سخت اونجايي از كار و
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 ميخواست هم بهار طرفي از، بود خوشحال كنه خراب رو بهار صبح بود تونسته اينكه از و بود رفته اتاقش به ثريا
 روزهاي و بود نشسته امارت حياط ي گوشه سامان..كنه برقرار خوبي ي رابطه ثريا با و برداره رو ها فاصله
 ...بگذره چطور قراره كه ميكرد فكر آينده

 ..ثريا اتاق داخل رفت و زد در او اتاق طرف به اومد و چيد زيبا هاي گل ثريا براي و رفت باغ به بهار

 ...كنيد قبول خواهري به منو و بديد اجازه اگه......چيدم شما براي رو ها گل اين خانوم ثريا _بهار

 ..گرفت رو ها گل و بهار طرف به رفت و شد بلند جاش از و بشه تموم بهار حرف نگذاشت ثريا

 بشم؟ خوشحال بايد االن ...آوردي گل من براي پس -ثريا

 ..ميرفت عقب عقب هم بهار و پيرفت جلوتر بهار طرف به قدم قدم و ها گل كردن پرپر به كرد شروع بعد و

 من اي حامله ازش و مني شوهر زن تو وقتيكه تا ميفهمي؟ باشيم خوب باهم نميتونيم هيچوقت تو منو _ثريا
 ......هستم تو دشمن

 بچه و ازتو: گفت و ايستاد لحظه يك ..ميرفت تر جلو و ميزد حرف همينطوري و باال بود برده رو صداش ثريا
 عقب به داد هل رو بهار و متنفرم ت

  ..ميز روي شد پرت و كرد گير ميز ي لبه به پايش و داد دست از رو تعادلش بهار

 ...بشه بلند جاش از نتونست ديگه و

 .س بسته چشمهاش و شده خوني بهار سر ديد رفت تر نزديك بود،وقتي ترسيده ثريا

 ..نميبخشن منو هيچوقت بزرگ آقا و سامان بيفته ش بچه و بهار براي اتفاقي اگه من خداي واي -ثريا 

 كرد صدا رو سامان مادر سريع و اومد خودش به ..نميكردند رهايش ثريا افكار

 بزرگ خانم بزرگ خانم -ثريا

 رسوند ثريا به رو خودش سامان مادر
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 دخترم؟ شده چي _بزرگ خانم

 اتاق توي بيايد بزرگ خانوم _ثريا

 حال اين به چرا  بيچاره؟ دختر اين با كردي چيكار تو ثريا :گفت و ترسيد افتاد بهار به كه بزرگ خانم چشم
 افتاده

 گريه زير زد و نكردم كاري من افتاد، خودش خدا به _ثريا

 كرد صدا هم رو سامان و دكتر دنبال فرستاد رو نفر يه بزرگ خانوم

 بهار طرف به دويد  افتاد بهار به چشمش وقتي هم سامان

 كردي؟ كار چي باهاش ثريا .توروخدا بده جوابمو شدي؟,چي بهار _ سامان

 كن ،باور سامان افتاد خودش _ ثريا

 ..خودش اتاق توي ببريمش تا كن بغل رو بهار پسرم _بزرگ خانوم

 ميكرد مداوا رو بهار و بود اومده دكتر

 ..بدهد دست از رو اش بچه داشت امكان و بود شده خونريزي دچار و بود بيهوش هنوز او

 ...بگه بهش رو جريان بود نكرده جرات كسي هنوز ولي بود برگشته روزه چند سفر از ارباب

 او  افتاد مي ارباب ي نوه براي اتفاقي اگر ميكرد دعا بهار شدن خوب براي هم ثريا و بود بهارش نگران سامان
 ..نداشت سامان كنار جايي ديگر

 ..است داده له را بهار ثريا كه نميدانست كس هيچ هنوز ولي رسيد ارباب گوش به جريان بالخره

 ..بدن نجات رو اش نوه تا بود خواسته رو ها ابادي ي بقيه دكترهاي و بود ناراحت ارباب

 بود شده بهتر كمي حالش..  كرد باز را هايش چشم بهار بالخره
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 به دوباره ها توجه ي همه ...نكنه حركت جاش از كه ميماند زنده شرطي به اش بچه كه بودند گفته دكترها
 بود شده جلب بهار

 ...دنش قاتلش و نيفتاد بهار براي اتفاقي كه ميكرد شكر رو خدا و نبود ناراحت ديگه ثريا ولي

 براي و رفت باغ به و گرفت را تصميمش بالخره نداشت را بهار ديدن روي  ثريا ولي بود گذشته هفته چند
 .رفت او اتاق به و چيد گل بهار

  كرد تعجب ها گل و او ديدن با بهار

 رفت پيشش به ثريا

 .داد بهش رو ها گل و ...بخوام معذرت ازت اومدم بهار _ثريا

 بدي دست از رو ت بچه بود نزديك من بخاطر تو و دادمت هل من نگفتي كسي به كه ممنونم ازت  _ثريا

 ندادي هل رو من شما افتادم خودم من، نزنيد حرفها اين از ميكنم خواهش خانوم ثريا _بهار

 گرفت ش گريه بهار فروتنيه از ثريا

 خانوم نكنيد گريه _بهار

 بشم سامان آقا زن شدم مجبور كه ميخوام معذرت من

 خانوم ثريا ببخشيد بشه؟منو كسي دوم زن ميخواد دلش دختري كدوم گرنه و كرد مجبور رو پدرم ارباب

 ميكرد گريه داشت هم بهار ديگه حاال

 بده بهم قولي يه بهار:گفت ثريا شدن تر اروم كه هردو

 .بچشم رو مادرشدن طعم و كنم مادر براش منم بزاري اومد دنيا به كه ت بچه كه بده قول

 مادر تا دو كه ميشه خوشبخت ما ي بچه ...شماست ي بچه من ي بچه خانومم، ميزنيد حرفيه چه اين _بهار
 ..داره
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 ..بندازه او دل به رو خودش مهر ، ثريا از محافظت و رازداريش با بود تونسته بهار

 بهار براي هم و ثريا براي هم .چشيد رو خوشبختي طعم ميشد ديگه االن

 اي كينه و نميكرد نگاه بهش دشمن بچشم ديگه بود شده بهار اجباريه ازدواج متوجه كه هم ثريا طرفي از
 .. نداشت

 ..رسيد بهار زايمان وقت كه نكشيد طولي

 رجب, تر طرف اون كمي و ،ثريا بزرگ خانوم و سامان،آقابزرگ اتاق در پشت و ميكشيد جيغ درد از بهار
 ..بودند خاندان وارث راه به چشم علي

 ..شدن خوشحال همه و امد بچه صداي اتاق از بعد مدتي

 چشم بهار شوند بيدار بودند منتظر و بودند نشسته او دور همه و بودند خوابيده هم كنار در هاش بچه و بهار
 شد بلند جاش از سختي به اند نشسته او كنار همه ديد وقتي كرد باز رو هاش

 كردي افرازم سر كه كن استراحت... كوچيكم عروس نشو بلند _ارباب

 ... و سامان بعد و داد روشني چشم هاش نوه عروس به ارباب پسر يه و ديد دختر يه بغلش توي بهار

 ..بود خوشحال خيلي بود شده پدر اينكه از سامان

 بيايد لحظه يه خانوم ثريا _بهار

  جانم _ ثريا

 خدا كه حاال باشه شماهم ي بچه م بچه كه بودم داده داري،قول گردنم به خواهري حق خانوم ثريا _ بهار
 رو داريد دوست كه ها بچه از هركدوم،  سخته برام بچه دوتا كردن وبزرگ داده بهم دوقولو و كرده لطف

 خانوم ثريا بكنيد رو مادريش

 و كرد قبول رو بچه بهار،ثريا اصرار به بالخره ..كرد بغل رو بهار بگه چي نميدونست گرفت اش گريه ثريا
 چشيد را مادري واقعي طعم هم او و..گرفت عهده به رو ناز ي بچه دختر يه مادريه
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 تا بود شده مهربان همه با امده بودند بدنيا شيهاه نو وقتي از ارباب.  نبود كور سوت شبها ارباب خاله ديگر
 دوستشان كه اونهاي همه دل اينكه از بود خوشحال بهار... ميداد شام ناهار روستا مردم به داشت جشن روز هفت

 گيج سرش زود بره راه زياد نستانميتو بود شده ضعيف خيلي ها بچه امدن بدنيا از بعد اما كرده شاد داشت
 بود بهار نگران سامان .بود ثريا و كوكب با ها بچه نگهداري بود رختخواب در روز بيشتر همين براي رفت مي

 همين براي امد نمي بر كاري هم ي دهطبيبها دست بود. هيچ كاري از شده ضعيف پريده رنگ هميشه بهارش
  .                                    بود هاش بچه نگران بهار اماببرد  شهر به بهار گرفت تصميم

 كوكبو من نگرانته چقدر سامان ببين بري شهر بيمارستان به سامان با بهتره هستي چي نگران گفت بهار به ثريا
  .             بگرد بشو خوب زودتر برو عزيزم برو هستم خدمتكارهاو 

 چند بروم عمويت منزل به ميخواهم مي آيم شما با هم من برود شهر به با مراد فردا بهتره:گفت سامان به ابارب
                                  ندارم خبري ازش هست وقتي

 به ان از قبل افتيم مي راه زود صبح فردا كني جمعرو  كوچك خانم وسايل بهتره:  گفت كوكب به سامان
 نه پدر نه روز چند اين تا برگرده بايد تهران رسوند رو ما وقتي نمونه خواب صبح تا بخوابه زودتر بگو مراد
 .برگشت و رسوند خبر مراد به افتاد راه اقا چشم گفت كوكب  برسه كارگرهاو  امالك به نيستم من

 داده بهار به كه قولي ياد باز ولي بشه شهر راهي اونا با داشت دوست و بود خودش فرزند تنها نگران رجبعلي
 منصرف رفتن از كه بود اين  باشه، ها دوقلو به هواسش نبودنش مدت در بود خواسته پدرش از بهار افتاد بود
 خواهد كامل مراقبت ها بچه از كه داد بهار و سامان به رو اطمينان اين و بود تجربه با زني سامان مادر.  شد

 صبح فردا بودن نگران همه.  كرد راهي اونا با رو سامان خواهر باشه هم زني بهار همراه اينكه براي و كرد
 و شير بيمارستان به راست يك و رسيدن شهر به غروب دم و كردن حركت همراهان و بهار نزده آفتاب

 كردن مريض دادن بستري دستور پزشك رو اين از بود شده بدتر راه خستگي بخاطر بهار حال رفتن خورشيد
 شما بياييد گفت پدر به بود نگران كه هم سامان شد زنان بخش وارد) سامان خواهر( سولماز با همراه بهار و

 كنيم مشخص رو بهار وضعيت بيام بعد ببرم جان عمو خونه به رو
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 بود بهار نگران سامان اما داشت نگه سامان ناهار اصرار به عمو رسوند عموش خونه پدر سامان اينكه از پس
 امد بيرون اتاق از پرستار رسيد بهار اتاق نزديك وقتي رساند بيمارستان يه رو خودش سريع ناهار از بعد  ....

.  داشت كارتون دكتر برسد دكتر پيش به سريع گفت بله گفت هستيد بهار نام به بيمار اين همسر شما: گفت
 كنارشه هم خواهرتون خوابيده همسرتون االن جانم نه گفت پرستار ببينم رو همسرم اول ميشه گفت سامان

 يعني بود شده نگران دكتر اتاق به رفت كرد تشكر سامان قرباني دكتر چهار اتاق اول طبقه دكتر پيش بريد شما
 انگار شما بهار همسر هستم بحري گفت داد دست دكتر با اتاق به رفت زد اتاق در وقتي داشت چكارش دكتر

 شده ضعيف بسيار شما همسر ببينيد بشنيد بفرماييد بله:  گفت بود مهربان پيرمردي كه دكتر داشتيد كار من با
 روزي چند بايد گرفته عفونت بدنشون تمام كردن زايمان خونه تو ومتاسفانه داشت سختي زايمان اينكه مثل

 خيلي همسرتون چون اصال قوي هم اون كنيم استفاده كون خشك چرك از ميتوانيم فقط فعال ما باشن اينجا
....  كنيد دعا است خدا با اما ميكنم تالشمون ما:  گفت دكتر دكتر ميشه خوب همسرم يعني دكتر شده ضعيف
 ميگذاشت بهار پيشاني به دار نم دستمان با خواهرش بهار اتاق به رفت امد بيرون دكتر اتاق از نگراني با سامان
       ؟ گفت چي دكتر شد چي دكتر پيش رفتي تو گفت پرستار ميسوزه تب تو داره بهار امدي سامان گفت
 خوب يعني نگرانشم شده ضعيف خيلي بهار چون اد نمي بر كاري هيچكس از كه فعال گفت نگراني با سامان
                                ؟ ميشه

 خوب ايشاال اما اوردمش مي زودتر بايد نباش نگران:  گفت ديد برادرش چشماي تو رو اشك وقتي خواهرش
 من نه گفت سامان كنارشم من كن استراحت برو اد نمي بر ازت كاري كه اينجا عمو خونه بري بهتره ميشه

 بفرستم ژودتر رو پدر بايد باشيم اينجا وقت چند دونم نمي هستم ها بچه نگران ور اون از تازه نگرانم مونم مي
 نه گفت نداري كاري بزنم قدم حياط تو كمي ميرم من ميشه كم نگرانيم كم يك باشه اونجا پدر اگه خونه به

 ...... باش خودت مواظب برو

 شدن خوب منتظر هنوز برادر و خواهر بود،ولي برگشته روستا به پسرش اصرار به هفته يك از بعد سامان پدر
 ..ميكردن مراقبت او از و بودن بهار
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 دوقلوهايش از دوري خاطر به ..روحي لحاظ از نه و بود خوب جسمي لحاظ از نه بهار بود گذشته ماه يك
 بود شده افسرده و غمگين بسيار

 قدم بيمارستان حياط داخل سامان و سولماز بود ناراحت همسرش بخاطر و بود بد بسيار هم سامان حال البته
 :ميكردند صحبت و ميزدند

 خوب حالش ها بچه از دوري بخاطر ميگن دكترها ميشه خوب حالش بالخره نباش ناراحت داداش: سولماز
 مادرشونن دلتنگ هم ها بچه بميرم،حتما نميشه

 ...بببنه رو ها بچه بهار ميشد كاش اي ..ازت ما،ممنونم بخاطر افتادي زندگي از توهم جان سولماز _سامان

 پرسيدي؟ رو ها بچه حال داري؟ خبر خونه از _سولماز

 بزنم زنگ بهشون بود،ميرم رفته يادم اصال نه _سامان

 :داد جواب رو تلفن سامان مادر بعد ي چنددقيقه

 خوبن؟ ها بچه مامان،سامانم،خوبيد؟ سالم _سامان

 معجزه.. شده خبر چه,نميدوني...  بزنم زنگ بهت ميخواستم مادر؟االن چطوره بهار خوبي؟ پسرم سالم _مادر
 شده

 مامان؟ شده چي مگه _سامان

 ...مادر س حامله ثريا _مادر

 همسر مريضي از يا بشه حال خوش اولش همسر بارداريه از نميدونست.. شد شوكه حرف اين شنيدن با سامان
 ...ناراحت دومش

 حال كه درسته ..نيست خوب زياد هم حالش و شده حامله سال5 بعد ثريا عزيزم ته؟ دسته گوشي پسرم _مادر
 ..بگو تبريك حاملگيشو و زنت پيش بيا زود بزاري، فرق شون بين نبايد نيست،اما خوب بهار
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 از هم بهار..كرد حافظي خدا او از روزي چند براي و.. گفت رو جريان بهار به بود رفتن به مجبور سامان
 ..بگه تبريك بهش نميتونست كه حيف.. بود خوشحال ثريا بارداريه

 پيش و بود گرفته بهار از مراقبت براي پرستار يه هم سولماز ..رسيد هفته چند به بهار از سامان دوريه روز چند
 بود رفته اش خانواده

 بودند شده جمع هم دور كامل,ي خانواده يه ظاهرا بودند خوشحال همه روستا در ...بود شده خسته هم او

 ...سامان مادر و پدر و ...ها بچه و ثريا و سامان

  ثريا بارداريه با انگار ..زاده رعيت ي نوه نه ميشه ,نصيبش زاده خان ي نوه يه كه بود خوشحال بسيار كه ارباب
 بود كرده تغيير چيز همه

 كسي تنها نميكرد رها رو خودش،ثريا ي بچه يا ميشن ارباب وارث بهار,هاي بچه اينكه فكر ....ثريا افكار حتي
 ...بود پيرش بود،پدر بهار فكر به كه

 دوباره تا بشه خوب حالش زودتر بود گرفته تصميم او ..بود شده هميشه از تر تنها بهار و بود گذشته ماه يك
 ..افتاد پدرش به چشمش ناگهان  ..بود راه به چشم باز بهار و بود رسيده مالقات ساعت برگرده هاش بچه پيش
 ميريخت اشك شوق از و بود خوشحال,پدرش ديدن از بهار

 ..كنه تعريف رو چيز همه بود مجبور علي رجب و بود شده فرزندانش و شوهر حال جوياي بهار

 . شكست بهار دل حرفها اين شنيدن با

 حتما ميگم همش ببينم نميارن هامو بچه، نميگيره ازم سراغي كسي و اينجام ماهه يك من جان بابا: بهار
 رو هام بچه فقط,پس جان بابا..خوشحالن هم خيلي.من بدون كه ميشنوم شما از حاال ولي ..گرفتارن

 !چيكار ميخوان منو پس س حامله ثريا كه هم حاال ميخواستن؟

 كنه آرومش ميكرد سعي,پدرش و ميريخت اشك بهار
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 و روستا برگرد ..كن كمكم نميخوامشون ديگه هم نميخوان،من منو اونها كه حاال دارم فكري جان بابا _بهار
 خونه يه اينجا و بيا بعد و بده بهت منو طالهاي تا بگو هم كوكب به بردار داري  پول هرچي صدا و سر بي

 ازش ميكنه كمكت.مطمعنم,پس بگيره انتقام مبخواد و داره ارباب از ي پر دل هم كوكب كه.ميدونم  بگير
 شهر بياد كنه فرار باهاتون داشت دوست اگه و... بده تون فراري صدا و سر بي و بده بهت رو ها بچه تا بخواه
 ..بمونه مون پيش

 در كه هايي ظلم طاقت و بود شده لبريز هم بهار صبر ولي بود خطرناك بسيار ميگذشت بهار ذهن از افكاري
 .نداشت رو ميكردن  حقش

 برود  بين از يكهو بوده سامان و اون بين كه محبتي و مهر همه اون كه نميشد باورش اصال بهار

  .شد مواجه سامان با داالن تو نشد جويا اونو احوال هم كسي ديگه برگشت ده به رجبعلي

  .نداره شدن خوب خيال هنوز بود چطور بهار جان پدر سالم _ سامان

 .رسوند سالم شما،بهت هاي پرسي احوال از سامان آقا سالم _ رجبعلي

  .شد سرخ سامان

 همش وايساد كوكب اتاق در پشت بزنم، ها نوه به سري برم گفت. فهميده منظورشو سامان كه فهميد پيرمرد
 با بهار تصور برخالف موقع يك نكنه بگه كوكب به و بهار حرفهاي كجا از و چطوري ميكرد فكر خودش با

  .شد اتاق وارد و زد در. بودن ماهه دوسه حاال اونا. ميومد اتاق از ها بچه گريه صداي. باشه خان ي خانواده

. ميشد گرم دلشون ميديدن ميبرديم رو ها بچه كاش ميگم؟  بودن چطور جان بهار اومدين رجب آقا سالم
 بده حالش ثريا كه كرده بهونه من پيش تشآورد سامان آقا مادر كرده تب سپهر ديشب از خدا رو تو ببينيد
 ببريد برداريد رو بچه حاال خب اينجا بكشيد و دكتر دقيقه به دم راضي خود از دختره اون واسه بليديد خب
 ها طفلي اين سر به ميخواد چه بزاد خانم تحفه نيست معلوم. نيستن آدم ها بچه و كوچيك انگارخانم. دكتر

 بود كرده صحبت كردن باز براي اي بهانه كه بود شده خوشحال كوكب شكايت گله از انگار رجبعلي. بياد
   .داشت پيغام رسوندو سالم برات بهار كوكب گفت
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   پيغامي؟! چه خانم باشه سالمت _ كوكب

 شنيدن منتظر اشتياق با ميگرفت داشت هم رو سوگول بادگلوي ميداد الال پاهاش رو رو سپهر كه همينطور و
 .بود پيغام

 رفت تر جلو بود گرفته آغوش تو را ديگرش زانوي و بود نشسته زانو يك روي كه طور همان علي رجب
 كنه اثبات كوكب به بيشتر رو موضوع اهميت بشه مطمئن صداش تن آوردن پايين با ميخواست انگار

 خدا امون به كردن ولش تنها تك دختر اون پرسه نمي ازبهارم حالي اصال امد اينجا به سامان اقا وقتي از ببينيد
 نكرده بر اينجا به ديگه گرفته تصميم اون نداره رو كسي داره دوستتون مادر مثل كه شما و من غير به هم بهار

  .               كنه زندگي اونجا شهر يه توي بگيره خونه يه

 ميكنم براش بتونم كمكي هر منم ميكنه كاري خوب كوچك خانم مظلوميت براي بميرم اخ:  گفت كوكب
    .  

  ...... ب....  با.... با بدهيد من به طالهاش بتونيد اگه ممنونم واقعا: گفت بود حرف اين منتظر انگار رجبعلي

 حرفتو نترس رجبعلي :گفت كوكب بره لو دخترش نقشه ميترسيد بزنه رو ها بچه حرف توانستيد نمي رجبعلي
 بچه از دور تونه نمي دونم مي مادر جانم اي ؟ نه ميخواهد رو ها بچه اون ميكنم كمكت من نشو نگران بزن

 پس داره بهار كه حالي با نگهداريش هم عمارت از اوردن بيرون هم سخته بچه تا دو اما كنه زندگي هاش
 بچه تا هردو ببين اگه تازه نشيد نگرانش پسرن عاشق سامان اقا ارباب ببريم خودمون با سوگل بزاريم پسر بهتره

 مي رسيده من به تهران تو خونه يه مرحومم شوهر از من نباشيد هم خونه نگران ميگرن دنبالش بيشتر نيستن
 پيش شهر بريد بهتره شما كه بهتره پناهي بي از ولي نرفتم اونجا به كه سالهاست بود تهراني شوهرم كه دوني

 نباش هيچي نگران بزن زنگ بهم شد خوب مقدار يه بهار حال بهار

 و ببرم رو دو هر كه مجبورم و بمونه ارباب پيش سپهر بزارم نميتونم كه ميكرد تكرار خودش پيش رجبعلي
 نميشه خوب هاش بچه بدون  بهار حال گرنه
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 پسر ارباب انقدر كه حاال آخه ببرن خودشون با رو سوگل و سپهر تا كنه راضي رو كوكب تونست بالخره
 ...ببريم رو دو هر بهتره پس نميكنه فرقي براش ببريم رو دختر ما اگه پس داشت دوست

 ميپيچيد ذهنش در رجبعلي افكار

 بيفتند راه صبح 4 فردا بودقراربود كرده راضح هم رو ها بچه وسايل و بود كرده جمع رو طالها و پول كوكب

 اقوامش از كه اعتماد قابل ي دايه يه ها بچه براي كوكب همين بخاطر بره نميتونست تنها دست رجبعلي.البته
 و بفهمن بود ممكن رو خونه آدرس و بهش ميكردن شك همه و بره نميتونست خودش چون بود، گرفته بود
 .نبود كوكب جز كسي اون و بياره خبر براش روستا احوال از كه ميخواست.رو كسي بهار البته

 شدنوقتي خارج  روستا از ها بچه و دايه همراه به و شد جدا  كوكب از دلهره با عليرجب و بود رسيده صبحچهار 
 كرده خريد خونه براي و س خونه كردن تميز حال در و آنجاست مرد يه كه ديدن رسيدن تهران ي خانه به

 وقتي تا خواسته ازم هستم خانم كوكب عموي پسر من گفت كه هستيد؟ كي شما پرسيد تعجب با عليرجب
 تنها كه كرد شكر رو خدا و كرد تشكر عليرجب بدم انجام داشتيد كاري هر و باشم مواظبتون اينجاييد شما

 ..نيست

 رو بهار و برگرده سريع عليرجب تا بودند شون مواطب كوكب عموي پسر و دايه و بودند خواب هنوز ها بچه
 ...اينجا بياره و كنه مرخص

 اينجا برگردند شب يا عصر تا كه... بهار دنبال به رفت رجبعلي

 از داشت،اما دلهره كوكب ...بود نشده ها بچه نبودن متوجه كسي هنوز اما بود گذشته صبح از ساعت چند
 ..ميبينه ظالم ارباب چشماي توي رو ناراحتي و غم امروز كه بود خوشحال هم طرفي

 ديرتر بود ندار حال كمي چون ثريا ميخورن صبحانه داشتند بودن نشسته سفره دور همگي شد صبحانه وقت
 كمي گفتم بشه بلند اشتمنگذا من بهتره: گفت سامان چطوره ثريا حال ببينم گفت سامان به ارباب ميشد بلند

 با سربزني بهش بري بهتره كردي فراموش اصال وبهار ولي كردي كاري خوب:  گفت ارباب كنه استراحت
 بعد فرستم مي مراد با امروز رو علي رجب تونم نمي امروز ولي پدر چشم گفت سامان  كني صحبت دكترش
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SAHAR 31 

 

 ها بچه به ميرم من گفت سامان نديدمش من صبح ؟ دانم نمي گفت ؟ كجاست علي رجب گفت خدمتكار به
  ..من پيش بفرستيد يدديد رو علي رجب پدر .بزنم سر

 تو حامله زن گي نمي مگه اوردي سر ؟ كوكب خبرته چه ارباب خورد ديوار به شد باز محكم در ناگهان
 هردو اقا بردن:  گفت سرش تو زد گريه با كوكب كن كبود سياه شالق با بگم طويله در مگه خوابيده خونه

 تا هردو اقا رو ها بچه شيون گريه با كوكب كن صحبت درست  بردن رو چي جلو دويدند سامان ارباب رو تا
 ديدي هم رو ثريا  اتاق گفت عصبانيت با ارباب  نيستن ديدم كنم عوض جاشون تا شدم بلند كه صبح نيستن
 دويد سامان بزن سر برو حرف جاي به گفت فرياد داد با ارباب بود خواب ثريا پدر نه گفت سامان اقا نه گفت

 ....... اما ثريا اتاق به

 بود پريده خواب از سروصداها با ثريا نبود ها بچه از خبري اما

 سامان شده چي_ثريا

 شون؟ نديدي تو ثريا نيستن ها بچه _سامان

 بودم خواب كه هستن،من كوكب پيش ها بچه حتما ميگي؟ چي _ثريا

 پدرش پيش رفت كنه كار چي نميدونست بود شده سرخ سامان صورت

 شد جاري اشكي قطره چشمش ي گوشه از و نيستن ها بچه... نيستن _سامان

 بود شده عصباني ارباب

 .. ميفهمي كردم فلكت كه حاال هانبود؟ بچه به حواست براچي كوكب _ارباب

 كجان بفهميم كه هاهستن بچه مهم االن... آقا خدا تورو كنين صبر _بزرگ خانم

 رفت كوكب ..نباش چشمم جلوي ميرسمبرو تورو حساب بعدا كوكب...باشه _ارباب

 !كجان هام بچه.. ميشم ديوونه دارم خدا واي   _سامان

 نباش نگران ميكنيم ،پيداشون پسرم باش آروم _بزرگ خانوم
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SAHAR 32 

 

  كجايي؟ مراد... مراد _ارباب

 ارباب بله _مراد

 شده چي بگيم بهش بايد... كن خبر رو علي رجب و برو زود _ارباب

 ...رفت و ارباب چشم _مراد

 شدمي  پا به اغوغ ميرسيد خبر علي رجب از وقتي ميشنيد رو ارباب اتاق داخل صداهاي تمام كوكب

 آمد مراد صداي بعد چندلحظه

 نبود گشتم رو جا همه.. نيست رجب... ارباب ارباب _مراد

 هستن علي رجب پيش ها بچه حتما پس _ ارباب

 بهار؟ پيش برده رو ها بچه نكنه _بزرگ خانوم

 ببمارستان؟ برده رو ها بچه يعني _ارباب

 سپهر كه ماهه2 بهار..برده رو ها بچه معلومه خب :گفت و ميكرد درك رو مادري حس خوب بزرگ خانوم
 نديده رو سوگل و

 ...سربزني زنت به نرفتي ماهه يك توهم سامان

 ...احمقم چقدر من _ سامان

 شدن بيمارستان راهيه پسرش همراه به و كرد خبر رو راننده ارباب

 بيمارستان راهي مستقيم و رسيدن شهر به تا. نميزد حرفي هيچ و بود ساكت ارباب نبود سامان دل تو دل راه توي
 چه هر باسرعت بايسته كامال بيلاتوم تا نموند منتظر حتي سامان رسيدن بيمارستان محوطه به كه وقتي شدن
 مالقات وقت بود ساكت سالن تو كرد طي بلند گامهاي با دوتا يكي رو ها پله و شد بيمارستان وارد تر تمام
  .بود مانده ساعتي چند هنوز
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SAHAR 33 

 

 ممنوعه عموم حضور اينجا روز وقت اين داريد كار كي با آقا آقا: پرستار 

 كس هيچ ولي كرد باز را در و زد در به ايستاد آروم رسيد بهار اتاق دم به عجله با شنيد نمي هيچ سامان ولي
 با و رسيد هم سامان سر پشت پرستار.  بود شدهخالي تو تميزي  كامال اتاق داخل تخت دوتا روي حتي نبود

  .ميكنم خواهش زديد بهم رو بخش نظم كارتون اين با شما بيرون لطفا آقا: گفت عصبانيت

  .نفهميدم من و كردن عوض اتاقشو حتي كه زدم سر بهار به دير اونقدر گفت خودش با وايستاد متعجب سامان

  كرديد؟؟ منتقل بخش كدوم به رو بهار خانم اين گفت پرستار به رو 

  .توضيح بعد بيرون اول گفت جديت با پرستار

  .شدن مرخص كه دوساعته االن بهار خانم گفت و كرد نگاه رو ها مريض پرونده بيرون

 رسيد بخش راهروي آستانه به پدرش ميكرد بايد چه.  افتاده اتفاقي چه بود فهميده تازه سامان

                  ؟ ديدي علي رجب پسر؟ شد چي گفت رسيد سامان به ارباب

                  ؟ بكنم چه بابا رسيديم دير علي رجب نه هست بهار نه  شدم بدبخت بابا:  گفت سامان

 زير بشن اب،  ااون و ميدونم من وقت اون نخور غصه ميگيرمشون گفت زار حال با نشست صندلي روي ارباب
   ميگرمشون نبر هم زمين

 چون بهار نام به كه اي خونه همون باال ده به رفتن شايد رفتند كجا نظرتون به:  گفت نشست پدر كنار سامان
                                      باشن رفته كه ندارن جاي اونجا از غير به

 ازش شايد ميپرسم اهالي از اونجا ده ميرم ميگيرم ماشين اينجا منم مراد با برو پاشو اي نشسته چرا پس -ارباب
 بهارش نبايد بود افتاده بد دلش به ولي ... باال ده به بيافته راه سريع گفت مراد به دويد سامان باشن داشته خبر
                         ؟ رفتن كجا ؟ شده چي يعني واي بشه دلگير ازش بهار داشت حق ميذاشت تنها
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SAHAR 34 

 

 زودتر چه هر ميخواست نبود دلش تو دل بود ضعيف هنوز بهار بودن نشسته اتوبوس تو هم كنار رجبعليو  بهار
 خيلي حتما بود سامانش نگران ور اون از بود شده تنگ براشون دلش بود نديده ماه دو اش بچه برسه تهران به

 ؟ برگرده اينجا به كي دوباره نبود معلوم كرد نگاه ها كوه به داشت دوستش هنوز بود شده نگران

 با سامان نبود ها بچه و بهار از خبري  نيز آنجا اما  بود رسانده بااليي ده به را خودش ساعاتي از بعد سامان
 برگشت خانه به ناراحتي

 نبودن؟ شد؟ چي _ارباب

 ....نكردم پيداشون _سامان

 برده پولهاشو و طالها ي همه.. گشتيم رو بهار اتاق _ارباب

 جاشون حتما پول همه اون با نباش نگران پس... پولدارشده ديگه االن شما ازدواج بعداز كه هم رجبعلي
 ...خوبه

 آخه ميكنه داري نگه چطوري ها بچه از...نه يا شده خوب هنوز بهار نميدونم اما آره _سامان

 دنبالشون بگرديم بريم فردا تا كن استراحت برو...خونه شون برميگردونيم و ميكنيم پيداشون _ارباب

 كردو فكر بهار به خودش رفتار به...بود نمناك چشمانش ي گوشه ميكرد فكر و بود رفته بهار اتاق به سامان
 :ميگفت خودش با

 خدا آخه برنجونم رو ها اون از يكي بايد حتما كنم رفتار جور يه زنهام بين نميتونم ...خيلي بدم خيلي من
 بدبخت اينطوري رو بهارم من كه ندادي بهار منو ازدواج قبل چرا بدي بچه ثريا به ميخواستي توكه... جون
 زن اگه سامان نظر به زد سرش به فكري ناگهان كه بود فكرها اين توي ...شد بدبخت من با ازدواج با نكنم

 زد بعد ولي كنم برخورد جور يه دوشون باهر ميتونم و نمياد پيش مشكلي ديگه كنن زندگي هم از جدا هام
 ...نيستن پيشم ديگه هام بچه و بهارم... ديره خيلي ديگه حاال اما گفت و گريه زير
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SAHAR 35 

 

 بهار ..كرد باز رو در كوكب عموي پسر و زد درعلي رجب. بودند رسيده خانه به تقريبا پدرش و بهار تهران در
 ..شد جاري چشمانش از اشك افتاد سوگل و سپهر به كه چشمش رفت اتاق داخل سرعت به و شد خانه وارد

 و كرد شون بغل و رفت شون پيش بعد و ...اند شده بزرگ چقدر ديدم؛ هامو بچه كه شكرت خدايا _بهار
 ...گريست خوشحالي از آنها پيش ساعتي

 

 زود خيلي بايد پس كه گرفتي خودتو تصميم كه تو بمونيم تهران زياد نميتونيم ما جان بهار گفت رجبعلي
 كارها ترتيب كوكب. ميافتيم راه كرمان طرف به امشب بياري طاقت بايد ولي احوالي مريض ميدونم.  بريم

 روت سر به دستي برو حمامي يك پاشو. ميكنيد زندگي راحت ها بچه با تو و مرتبه چيز همه اونجا و داده رو
  .بدم انجام بايد ديگه كارهاي چه ببينم منم بابا بكش

  بمونيم اينجا نيست قرار مگه: بهار 

 ميكنن مون پيدا زود يا دير داره زياد آشنا و دوست تهران تو ارباب نميشه كرديم فكر چي هر جان بابا نه: پدر
  بابا ميگم خودت بخاطر فقط من

.  رسيدن كوكب خونه به رسيدن ظهر نزديك فردا و شدن كرمان راهي اي كرايه اتومبيل يك با شب آخر
 خيلي حالش بهار بعد هفته يك.  كرد اونا به زيادي كمك و بود همراه اونا با هم خانم كوكب عموي پسر
 داشت رو شمعداني گلدان چندتا پدر.  ميكرد فكر سامان به و بود نشسته حوض كنار حياط تو و بود شده بهتر

 حالت اون از و بود اومده نما به واقعا خانه هفته يك اين .ميكند رو باغچه هرز هاي علف و ميكرد مرتب
  .بود اومده در بودن متروكه

 فكر و گوشه يك بشيني ميخواي اگه بابا ببين: ميرفت ور باغچه هان گياه و گل با كه طور همان علي رجب
   .جان بابا داري سالم و خوشگل فرزند دوتا تو باشي اميدوار بايد كه نميشه كني خيال

 طرف به هاش پنجه سر با رو آب بود آويزان حوض تو دستش و بود نشسته حوض ي لبه كه همانطور بهار
   .ميكرد پرت حوض اطراف هاي شمعدوني
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SAHAR 36 

 

   !!!بابا؟؟؟ -

 بگو بابا چيه _

 يك هو يك. زد غيبمون صدا و سر بي خودمون ما خوشحالن شون همه حتما ميكنه چكار سامان االن ميگم -
 من ميشد، حامله لاو همون ثريا كاش داد ادامه و چكيد گونش روي از غلطان چشمش گوشه از اشك قطره
 ميكنم نصيحت دارم رو تو من: گفت و انداخت دخترش صورت به نگاهي پدر.  داشتم اي ديگه زندگي االن

  .پاشد جاش از بهار اومد خونه تو از ها بچه از يكي صداي حال همين در. نميدي گوش اصال تو ولي بابا

 بلند هم سوگول صداي لحظه همان قرشماله، چه ببين شكمو پسره بابا سپهره اين گفت شد پاره افكارش انگار
 .خنديد دخترش كه شد خوشحال پيرمرد.  پاشد خواب از هم سوگولم طفلي گفت و خنديد بهار  شد،

 ها بچه بهار به وقت چند اين در ور اون از ؟ نه يا شده بهتر حالش بهار دانست نمي بود ها بچه نگران كوكب
 گرفته خودش تصميم همين براي كشتن وشوهرش كه كند كار اي خانه در توانست نمي ديگر بود گرفته انس
 الغر سامان بود نشسته بود امده باال شكمش ديگه كه ثريا ه همرا به اربابو  سامان رفت ارباب پيش به.  بود

  .         نداشت رو قبلي شادابي اون ديگه بود شده

                                           ؟ داري چكار كوكب چيه ها گفت ارباب

 تصميم كنم كار قبل مثل تونم نمي ديگه ميكنه درد هام استخوان تمام شدم پير ديگه من اقا گفت كوكب 
 كنم زندگي اش خانواده كنار ام بيامورزه خدا شوهر شهر به برم مونده عمرم از كه هاي سال اين تو گرفتم
        برم شهر اين از بهتره گفت دردم استخوان خاطر به دكتر بمونم شهر اين تو تونم نمي ديگه

 ميكنه حمل وضع ثريا ديگه وقت چند تازه بذاري تنها رو ما ميخواهي  كارها شلوغي اين تو االن: گفت ارباب
      ميشه شلوغ خيلي سرمون

 سالمتي ميبنم ولي كرديم عادت تو به همگي كه اين با برو بده حالت خيلي ميبني اگه كوكب گفت سامان 
  استراحتشه وقت االن نداره قديم قوت كوكب ديگه. بره بذار پدر مهمتره چي همه از تو



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 37 

 

 تنهاي براي دلش داشت وهواش سامان سالها اين تو هميشه شد اشك از پر چشاش پسر اين مهرباني از كوكب
 بيرون اتاق واز كرد تشكر كوكب نديد پسر اين لب توي لبخند ديگه ها بچه بهار رفتن از بعد سوخت پسر اين
                                               امد

 اگه منو وضع بيني نمي من از غير به هستي همه فكر به هميشه تو گفت كرد نازك چشم سامان براي ثريا
 خانمها همه گفت شد بلند جاش از سامان كنم كاري چه تنها تك بياد بدنيا كه بچه ؟ كنم چه من بره كوكب

      كن كار همون هم تو ؟ مگه دارن نوكر ميكنن حمل وضع كه

 اگه كه بيارم يادت بايد رفته يادت اگه هستم خانزاده دختر من بهارم مثل من كردي فكر گفت. فرياد با ثريا
  .   ميفرسته برام خدمتكار و نوكر تا ده پدرم كنم تر لب

 پسرم رخ به پدرت ثريا هم تو برديد سرم كنيد بس زد فرياد تا دو اين بحث و جر از شده خسته كه ارباب
 ..... فهميدي نياري

 :كرد صحبت به شروع و رفت كوكب پيش سامان

 يه  ميزنم حرف پدرم  با من كني كار ديگه نميتوني اگه باش نداشته ثريا به كاري شما خانم كوكب _سامان
 نباش زندگيت مخارج نگران ميذاريم كنار برات هم درامد

 نيستن كه هم سوگل و سپهر ديگه ...شدم پير.. كنم كار خونه توي نميتونم ديگه... آقا قربون شما _كوكب
 ندارم.موندن اينجا دماغ و دل

 ..گرفت رو گلويش بغضو  شد ساكت سامان حرف اين از بعد

 نديدم هامو بچه چندوقته.... بگم چي من پس بگي اينجوري كه تو _سامان

 ..كشيد چي... بود محروم هاش بچه ديدن از دوماه كه خانم بهار براي بميرم _كوكب

 رو خودش نه ديگه... كرد تالفي بدجوري حاال كه خانوم بهار :گفت و كرد پاك رو چشمش اشك سامان
 ..پشيمونم چقدر كه بگم و ببينم رو بهار ميشد كاش ...شده تنگ براشون دلم... رو ها بچه نه ببينم ميتونم
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 نميتونست اما... سوخت بود پسرش مثل كه سامان براي دلش... نزنه حرفي كه گرفت رو زبانش جلوي كوكب
 ...بگه چيزي

 بيا پيشمون بازم بروولي خواستي هرموقع و كن جمع وسايلتو..نباش چيزي نگران پس خانم كوكب _سامان
 ..برات ميشه تنگ دلمون

  ..نكنه درد دستت. ميشم تون دلتنگ منم آقا چشم _كوكب

 دختر گلنسا، شد قرار ...كنه استراحت بايد ديگه و بره كوكب بزاره كه زد حرف پدرش با و رفت سامان
 اهاليه از كوكب بعد روز دو ..كنه كمك و امارت توي بمونه ثريا حمل وضع بعد تا و بياد كوكب خواهر
 نزديكي به شب آخر ميره ها بچه و بهار پيش كه بود خوشحال ...شد شهر راهيه و كرد خداحافظي امارت

 كوكب به كه چشمش ميداد آب باغچه به حياط توي بهار شد خونه وارد و انداخت كليد بود رسيده خونه هاي
 كشيد آغوشش در و رفت كوكب طرف به و انداخت زمين روي رو آبپاش ...شد شوكه افتاد

 دارم برات حرف كلي سامان از كه بشين بيا جان بهار _كوكب

 شدند صحبت مشغول و نشستند حوض كنار دو هر

 هاي نگراني از سامان، هاي دلتنگي از. كرد تعريف بهار براي رو چي همه ولي بود راه خسته اينكه با كوكب
 دعا همه و محاله فرض دوم بار براي ثريا شدن دار بچه گفتن دكترها ميگفت  داره، راه تو چي ثريا كه ارباب

 .كنه حفظ و خاندان رسم و اسم اصطالح به كه باشه پسر ش بچه كه ميكردن

 پي بري بايد نزاد پسر ثريا اگه ميگفت سامان به داشت بزرگ آقا شنيدم من روز يك جان بهار: كوكب 
 اي خانواده چه كرد فكر خودش با بهار   .امارته و باغات و ها زمين اين اصلي وارث اون بياريش، بايد پسرت

  .  بود شده همسرش تنگ دل همه از بيشتر  نميكنن فكر كه چيزها چه به

   بگو سامان از جان كوكب - بهار

 بار چند خودشه تو ميكنه روشن سيگار با شو سيگار  شده، داغون ماه هفت اين تو سامان عزيزم -كوكب
 تو وقتي ميگفت كردم صحبت باهاش من ميشه خيره يكجا به فقط ميشينه باغ ي گوشه يك ديدم خودم
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 زير بود گرفتار بود بد خيلي حالش هم ثريا  بوده، سولماز خواهرش و علي رجب گرم دلش بودي بيمارستان
 گشت روستا به روستا و شهر به شهر و تهران تا شمال فاصله از تو رفتن بعد  بود، زنش خانواده شو پدر بين ذره

 نگرد شون دنبال كه بگم بهش ميخواستم باري چند ميسوخت براش دلم بخدا.  هارو زاده امام تمام حتي
 از رو تو كه بود امكانش  بود، عصباني خيلي ارباب رو يك از چون كردم خودداري باز ولي امنه، جاشون

 سامان بودم كشيده زحمت اونجا سال 35 من ميشد بد خودم واسه ديگه روي از و كنن محروم هات بچه ديدن
 پدرت. ببينمشون كجاين كردي بزرگ رو ها بچه بگو حاال خب .مه نداشته پسر مثل شده بزرگ من بغل تو

  كجاست چطوره

  سوگول و سپهر واسه شير پي رفته مياد االن هم بابا  ميشن، بيدار االن ها بچه تو بريم پاشين -بهار

 گريه حالت به و كرد غريبيش افتاد كوكب به چشمش تا بود شده بيدار خواب از سوگول شدن داخل وقتي
 كشيده زحمت برات عزيزم كوكبه دايه مادر چيه: كرد بغل رو بچه بهار رفت مادر طرف به پا دسته چهار

  انداخت كوكب به نگاهي و گرفت آروم بهار آغوش تو بچه  ماماني،

 ولي گرفت بغل رو بچه و عزيزم بغلم بيا شدي خوشگل شدي بزرگ چه عزيزم برات بميره دايه -كوكب
 داد بهار به و دختر كوكب شد، بيدار هم سپهر كه كشيد ترس سر از جيغي دوباره و كرد غريبي باز سوگول

 .نكرد غريبي اصال سپهر برعكس رفت پسر سراغ به و

 سالن در دم اومده كي چي يعني گفت خودش با ديد زنانه ساك يك پله دم و كرد باز رو حياط در عليرجب
  !!!بابا جان بهار  بهار، -رجبعلي.  كوبيد شيشه به كليد با و وايساد

  . گرفت پدر از رو شير دبه خوشحالي با و خانم كوكب اومده كي ببين بيا بابا و گفت: دويد بهار

 ديگه ها بچه  گفتند گذشته ماه 7 جريانات از و كردن صحبت شب از پاسي تا و شد خوشحال خيلي رجبعلي
 .ون و بالشيط سپهر مخصوصا كردن عادت هم كوكب به و ميرسيدن ماهگي ده به داشتن
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 كسي كمك بدون تونست نمي حتي ديگه  شد مي بدتر هروز ارباب حال بود گرفته غم رنگ ديگه امارت
 در بهتر گفت ودكتر كنن عمل توانستند نمي كهولت و بزرگيش خاطر به بود تومور يه سرشش توي بره راه
  .                      باشه خانواده كنار مونده عمرش از وقت چند اين

 از ميگرفت ايراد چيز يك از روز هر ثريا بازي لوس هم پدرش حال نگران هم بود شده خسته ديگه سامان 
 سامان سر را خواهرش مرگش قبل تا خواست او از پدرش و بود امده خواهرش براي خوب خواستگار ور اون

  .                   بود نزديك ثريا زايمان وقت ديگه بدهد

 خانه به خدمه و نوكر چند و مادرش با ثريا ، سامان همين براي بياره بدنيا خونه تو اش بچه نداشت دوست ثريا
 االن بود اگه شده تنگ بهار براي دلشبود.   خواهرش عروسي درگير خودش و فرستاد داشتن شهر در كه اي
                                  ميكرد كمكش حتما عروسي كار تو

   ...اقا :گفت امد سامان پيش به مراد

 نامه فرستاده كي دونم نمي داريد نامه يه اقا ؟ شده چي گفت شد مراد متوجه دفعه يك بود فكر در كه سامان
 ....... عزيزم سامان براي نوشته نامه پاكت پشت وقت ماشين داخل بودن انداخته رو

 :خوندن به كرد شروع  و باز رو نامه عجله با سامان

 سالم سامان پسرم

 ها.بچه دوريه غم از كه.ميدونم پسرم خوبم هم من ميپرسي من حال از اگر...باشد خوب حالت كه اميدوارم
 شاد تورو دوباره ميخواد دلم فقط... فدات به كوكب خوبه حالشون كه نباش غمگين غمگيني هنوز زنت و

 برسون سالم سالم همه به نباش ها بچه نگران ميگم هم باز ببينم

 ...نگهدارت  خدا

 از اگه داده؟ولي نامه من به كه باخبره ها بچه حال از كوكب يعني ميگفت.خود با بودو رفته فرو فكر به سامان
 چه نامه در كوكب.كه نميدانست....نميكردند رهايش سامان افكار ....ميگفت من به ميدونست چيزي ها بچه

 ..بگه سامان به ميخواست.رو چيزي
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 روستا قديميه اهاليه از...ميگشت كوكب منزل تلفن شماره دنبال صدا و سر بي سامان و بود گذشته چندهفته
 يي نشوني و آدرس هركسي...كنه پيدا كوكب از ردي تا ميكرد جو و پرس ميشناختند.رو كوكب شوهر كه

 بود شده گيج سامان و مبكردند فرق باهم همه ي ها آدرس ولي ميداد

 زايمان و..كنه زايمان طبيعي نميتونه ميگفتند دكترها زايمان براي بود شده بستري بيمارستان ثريا طرفي از
 ..داره درپيش سختي

 خواهرش عروسي هفته اخر بود نگران خيلي ه.بيمارستان تو ثريا كه بودن داده اطالع بهش بود شهر راه تو سامان
 بهار از كوكب حتما كرمانشاه برم بايد كوكب نامه ولي به خاطر نبود خوب اصال پدرش حال ور اون واز بود
    ؟ بمونم اقا:  گفت مراد رسيدند بيمارستان به كه بود فكرها اين تو  داره خبر

 مواظب برو تو پيش اميدم درگيرم خيلي كه بيني مي من بذاريم تنها امارت نبايد  برو تو مراد نه گفت سامان
         برو هعروسي هفته اخر بمونه بيكار كسي نيستم من نبينم بده خبر من به سريع شد چي هر باش پدر

              خداحافظ باشيد خانم كنار شما بسپاريد من به امارت ايكار نباشيد نگران اقا چشم گفت مراد

 كار امارت تو پدرش همراه كوچكي از. پاك چشمو  بود كاري ادم مراد شد راحت امارت از خيالش سامان
 چه امدي:  گفت ديدرو  سامان وقتي ثريا عمل اتاق براي ميكنن اش اماده دارن ديد رفت ثريا اتاق به ميكرد
   كني دركم بايد درگيرم چقدر كه بيني مي گفت بوسيد رو ثريا پيشوني  امد سامان؟!  عجب

   ميمرم درد از دارمكنه؟  درك من بايد كي بعد:  گفت ثريا

  ؟هستيد همسرش شما رو به سامان گفت: عمل اتاق ببريم مريض بايد گفت امد داخل پرستار

   بله - سامان

     دكني امضا رو برگه بايد بيايد -پرستار 

 حال سامان چطوري:  گفت ثريا پدر امدن هم ثريا مادر پدر نبود سامان دل تو دل بردن عمل اتاق به رو ثريا
    بد خيلي بد گفت سامان ؟ چطوره پدر
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   امد بيرون عمل اتاق از پرستاردر همان لحظه  ميشه درست چيز همه ايشاال نباش نگران -پدر ثريا

 امد جلو ثريا پدر كشيد اسوده نفس سامان خوبه حالش بچه همراه خانمتون  امد دنيا به بچه مباركه  -پرستار
 ؟ پسر يا دختر ؟ چي بچه :گفت

 ..خوشگله مامانش مثلآورده  دنيا به خوشگل و سالم دختر يه تون عروس نباشيد نگران _پرستار

باالخره بچه ي يك خانزاده از بچه  ارباب كه با وجود كلي كار در امارت خودش را به بيمارستان رسانده بود
 نشست سالن كنار صندلي روي و رفت گيج سرشي يك رعيت ميراث خور بهتري بود اگر پسر مي بود، 

 خوبه؟ حالتون پدر _سامان

 !برنگرد نكردي پيداشون تا و سپهرم دنبال برو سواماز عروسيه از بعد..... خوبم _ارباب 

   دارن واجب كار دكتر اتاق بياد بچه پدر گفتن دكتر خانم راستي ببخشيد _پرستار

 رسوند دكتر اتاق به خودشو و ترسيد سامان

 افتاده؟ اتفاقي م بچه و زن براي دكتر خانم.سالم _سامان

 داشته سختي زايمان همسرتون اينكه راجبه باهات ميخواستم فقط... خوبه حالشون باشيد آروم نه _دكتر
 كنم صحبت

 و بشه دار بچه نبايد تون خانم ديگه كه كنم كنم تاكيد ميخواستم :گفت آخر در و كرد صحبت كمي دكتر
 نيومده شهر اين بيمارستان به هم زايمان اين سر اگه داره رو دو هر يا مادر يا بچه مرگ خطر بشه باردار اگه

 افتاد مي بدي اتفاق.دو هر براي و بياد دنيا به طبيعي بچه نبود ممكن بوديد

 بهوش هنوز ولي بخش توي.بودند آورده رو ثريا بيرون رفت و كرد تشكر دكتر از  بود رفته فرو فكر به سامان
 بود نيومده

 واقعا حالش نميكرد ناز الكي و بده حالم نميگفت بيخود ثريا پس كرد نوازش را او موهاي و نشست ثريا پيش
 هستن سالم ثريا و ش بچه كه كرد شكر خدارو كنم دركش.بودم نتونسته من.و بود بد
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 پدرش پيش رفت سامان بود نشسته اتاق بيرون ارباب

 هستيد؟ ناراحت و عصباني چرا پدر _سامان

 ...برام بياره پسر نتونست هم ثريا _ارباب

 حرفا اين با حاال دارشده بچه سال همه اين بعد پريا ميزني؟ حرفيه چه اين پدر: گفت شدو عصباني سامان
 گفت برند بين از زايمان سر بچه و ثريا بود ممكن  گفت گفت؟ چي دكتر ميدونيد  ....نكنيد ناراحتش

 كه نگيد چيزي باشيد اظبمو مياد بهوش ثريا كه حاال شهر بيمارستان آورديد رو ثريا كه كنيد خداروشكر
 بشه باردار اگه بميره ممكنه و شه دار بچه نميتونه ديگه چون بشه ناراحت

 ناراحت رو بيچاره ثريا نداشت دليلي مريضه و رسيده پايان به عمرش ديگه كه حاال،  نگفت چيزي ارباب
 ثريا پيش رفت و كرد آماده.هاشو سكه...كنه

 بود اومده بهوش هم مادرش و بودند آورده رو بچه

 سالم _ثريا

 پرستارها ي همه دخترت ازخوشگليه... آوردي دنيا به نازي دختر ماشااهللا باشه مباركت دخترم نشو بلند _ارباب
 ...ميگن

 به كه امارت روستا برگشتن و همينطور هم سامان مادر بيرون رفت و داد رو اش نوه و ثريا ي روشني چشم
 برسند عروسي كارهاي

 خيلي هم دختر، مادرشده كه بود خوشحال خيلي ثريا، بودند اومده هم ش خانواده ي بقيه و ثريا مادر و پدر
 ..بود ناراحت هم نشده دار پسر اينكه از اما داشت دوست

 گذشت ديگر روز چند.  بودند خوشحال همه، امارت  به برگشتن باهم همه و شد مرخص ثريا بعد روز چند
 ...بود رسيده ميكردند زندگي شهر توي كه بزرگ هاي خان از يكي پسر با ارباب دختر عروسيه موعد و
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 همگي بود ناراحت عروسي تو خانمها پچ پچ از بود ناراحت ثريا ولي شد تمام خوشي با سامان خواهر عروسي
  .....                                       بياره ارباب براي پسر يك نتونست سال همه اين از بعد ميگفتن

 رفتن بهانه كه ميداد انجام كارهاش داشت سامان داشت پسر اون نبود مهم حرفها اين اصال سامان براي اما
 بهار از كوكب حتما ه بودكرد پيدارا  كرمانشاه در ادرسش كوكب نزديكان از يكي از ودبر كرمانشاه به تهران

را  مراد رفت امارت به سريع شنيد امارت از شيون صداي دفعه يك كه بود فكرها اين در داشت خبر ها بچه و
   ديد

  ؟ميكشن شيون زنها چرا شده چي -سامان

   مرد ارباب ميگم تسليت اقا - مراد 

صداي شيونش  ديدرو  سامان تا مادرش كشيدن مالفه پدرش روي ديد شد وارد پدرش اتاق به سريع سامان
  بلندتر شد و با حالت زاري شروع به گريه و زاري كرد 

  و رفت  گذاشت تنهام پدرت شدم تنها سامان پسرم -مادر سامان

 طعم هيچوقت ارمزنمي مادر هستم هنوز من:  گفت گذاشت اش سينه  روي رو مادرش سر امد مادرش كنار به
   مادر بكشي تنهايي

 اهالي بيشتر بود راه به قران و  گريهو شيون صداي حاال ميامد و شادي ساز صداي ديروز تا كه اربابي  خانه
 بود گذشت باو  مهربان بود نرفته پدرش به اصال كه سامان پسرش خاطر به فقط نبودن ناراحت ارباب مرگ از
               ميرفتن ارباب خانه به

    داشتيد امري من با:  گفت امد اقا اتاق به مراد كرد صدارا  مراد سامان بود شده تمام هفتم و سوم مراسم

 ميسپارم تو به زمينو  امارت بكشه طول چقدر كارم نيست معلوم برم تهران به بايد كاري براي من مراد - سامان
 هم خواهرم  بهتره نباشه اينجا حالش اون با ببر پدرش خونه به رو ثريا غروب امروز باش مادرم حال مراقب

 كارگرها همه پول بشينه كسي بيكار نبينم باش زمينها فكر به فقط تو نيستم مادرم نگران پس مياد ديگه روز چند
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 زود ميكنم سعي من ميكنن كار دل جون با اونها اينطوري باشه ناراحت ما از كسي نذار بده روز همون رو
   ميرم خودم صبح فردا من گرد بر زود برسونيرو  خانمثريا  بري بهتره حاال برگردم

   ارباب چشم - مراد

 همعلومبا اخم و صدايي نسبتا بلند گفت:  ديدرو  سامان تا ثريا داشت آماده رفتن ميشد، رفت ثريا پيش به سامان
  ؟ وضعيت اين تو االن ؟ميري كجا

 بايد  داره تهران در پدر كه امالكتا از  چند مجبورم گفت و بوسيد كرد بغلش نشست دخترش كنار سامان
                                  ميشه عوض هوات حال مادرت خونه برو وقت چند هم تو بعد برگردم سريع ميكنم سعي بزنم سر بهش

رو  بهار من يعني بود نگران مسير تمام در افتاد راه كرمانشاه طرف به بود گرفته كه دربستي با سامان صبح فردا
 دخترش و پسر براي چقدردلش ؟ برگرده امارت به دوباره ميكنه قبول بخشه؟ مي ومن بهار يعني ميكنم پيدا

 لحظه اون چقدر بود داده بهش فرزند سه خدا حاال داشت فرزند يك حسرت پيش سال دو تا كه او شده تنگ
 رسيده كرمان به سامان... ؟ ميشه چي كه نيود دلش تو دل رسيد كرمانشاه به وقتي ه بود...كرد تشكر خدا از

 بيدار صبح كرد سپري رو شب و گرفت اتاق هتل در...بود وقت دير كوكب ي خونه كردن پيدا براي اما بود
 به و كرد خبر تاكسي بعد صبحانهو خوردن براي هتل رستوران داخل رفت و شد حاضر، گرفت دوش و شد

 شده گيج حسابي... بود گرفته آدرس يه هركسي از چون بود، پيچيده خيلي آدرسكرد. حركت آدرس سمت
 آمد آشنا نا صداي....زد در و رسيد خانم كوكب منزل به بالخره. بود

 دره؟ پشت كي ؟ كيه _ 

 كرد باز رو در خانم و اون كنيد؟ باز رو در ميشه _ سامان

 امرتون ، بفرماييد _دايه

 داخل بيام ميشه...هستم خانم كوكب اقوام از من سالم _سامان

 اومديد خوش داخل بفرماييد _ دايه
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 :خورد گوشش به آشنا صداي ناگهان شد خونه وارد و كرد رد رو تاكسي سامان

 ميزد؟ در بود كي خانم دايه _ 

خيره بود به عبارتي تمام وجودش گوش شده بود براي شنيدن  در به سامان چشم و ميشد تر نزديك صدا
 و سامان منتظر ميشد تر نزديك صدا..صدايي كه ماه هاست نشنيده 

 ......دايه.... جان دايه _بهار

 همه اين بهار يعني...بود جاخورده هم سامان...زد خشكش افتاد سامان به چشمش وقتي وشد  حياط وارد بهار
 داخل بره زود خواست و اومد خودش به...كنه چيكار نميدونست ميكرده؟بهار زندگي كوكب ي خونه مدت
 در رو خودش  بود شده تنگ سامان براي دلش بسيار كه هم بهار كرد بغلش و اومد طرفش به سامان كه خونه

 ...داد جاي او بغل

 كرده تعجب بهار وبا همه ي غرور مردانه اش از شدت خوشحالي اشك از ديدگانش جاري شده بود  سامان
 شده او تنگ دل انقدر سامان يعني!!!!!!!! بود متعجب سامان گريه از اما ميكرد گريه هم بهار خود گرچند بود
 !ميكرد؟ گريه اينطوري كه بود

 بيرون رفت خريد بهانه به هم او كه نبود خونه دايه جز بودندكسي شده تر آروم دو هر و گذشت اي چنددقيقه
 ...باشن راحت سامان و بهار تا

 رفت هايش بچه پيش سامان

 مدت؟ اين توي كردي چه من با تو بهار.. شون نديدم كه وقته خيلي... شدن بزرگ چقدر خدايا _ سامان
 اومد؟ دلت چطور

 ولي نبودم؟ زنت من مگه نگيري؟ رو سراغم و كني رها بيمارستان ي گوشه منو اومد دلت چطور تو _بهار

.... 

 بچه و تو از دوري ..كردي مجازات بار هزار روزي منو كردي كه كاري با تو اما.... كردم اشتباه من _سامان
 ...كردي تالفي بدجوري... بهار كرد ديوونه منو ها
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 هاي سختي از هم بهار و گفت روستا از كردنسامان تعريف رو چندمدت اين اتفاقات سامان و بهار
 رو پدرش مرگ آخر در و سولماز,خواهرش ازدواج ، بشه باردار نميتونه ديگه اينكه و ثريا از سامان..غربت

 او بالخره. بود شده ناراحت ارباب مرگ از هم بهار.  بود ناراحت و غمگين بسيار او....كرد تعريف
 ..بود شده ناراحت خيلي سوگل و سپهر دوريه غم از و بود پدرشوهرش

 غرق بوسه كرده بود  بودن خواب كه رو سوگل و سامان،سپهر حرفها اين از بعد

  سامان خيلي خسته بود راه طوالني و بي خوابي ديشبش از هيجان ديدن بهار حسابي خسته اش كرده بود. 

 ميتونم يك خورده استراحت كنم خيلي خسته ام خيلي؟ من جان بهار -سامان

 سامان كه بره اتاق از خواست و كرد آماده سامان براي خواب جاي و كرد راهنمايي اتاق به رو سامان بهار
 :گفت و گرفت رو او دست

كه دلتنگ  هم بهار...شده تنگ خيلي وجودت عطر براي دلم... بكش دراز كمي پيشم بيا...ميري كجا _سامان
 كرد قبول آغوش همسرش بود فوري

 هرچي بعد به اين از ندارم تحمل ديگه... باشم گفته... كنيد زندگي من از دور نميزارم ديگه من بهار؛ _سامان
 ...عزيزم نميكشي فرار ي ها نقشه اين از بشه كه هم

 كنم؟ فرار ازت بايد من چرا نكني فراموش  منو اگه تو _ بهار

 دارم دوستت....هيچوقت... بهارم نميكنم فراموشت هرگز من: گفت و بوسيد رو بهار سامان

 منو ديگه كردم فكر كه كنم چه اما... شدم داغون دوريت غم از... سامانم دارم دوستت خيلي منم _بهار
 ...نميخواي

 ...كرد بهار بوسيدن به شروع بعد و...عزيزم نخوام رو تو ميشه مگه _ سامان

 ...بود رويايي بسيار دوشون هر براي دوري اين پايان و ميشدند نزديك هم به ها مدت از بعد بهار و سامان

 ...آمد تلفن صداي بودندكه هم كنار همچنان سامان و بهار بود گذشته ساعاتي
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  ... جان بابا سالم _بهار

 آمده؟ سامان آقا آره خانومه؟ بهار شوهر انگار اونجا اومده آقايي يه گفت دايه  بهار -رجبعلي

 ...بگيريد غذا بيزحمت... بپزم چيزي نتونستم ناهار براي جان بابا آمده سامان آقا جان بابا بله  _بهار

 ها بچه صداي شنيدن براي دلش...رفت ها بچه پيش و پوشيد رو هاش لباس سامان، آمد مي ها بچه صداي
 و رجبعلي بعد ساعتيشدن،  آروم زود همين براي ميشناختندو رو پدرشون انگار ها بچه ...بود شده تنگ

  . گفتند تسليت و شدند ارباب مرگ متوجه سامان مشكيه لباس ديدن با كهبرگشتن منزل.. خانم كوكب

 بچه و بشه حاضر گفت بهار به ..بود اونجا وسايلش تمام آخه... هتل برگرده ميخواست سامان و بود شده شب
 كمي بعدا كه بود گفته خانم كوكب به رفتن از قبل بموننالبته اونجا و هتل برن همگي تا كنه حاضر هم رو ها

 از نكفتي بهم چيزي ديدي منو حال اينكه با چرا بپرسم ميخوام فقط ندارم كاريت نترس...دارم حرف باهات
 رو هاشون بچه همراه  مستقل زندگيه يه طعم سامان و بهار و بود گذشته روزي چند..ها بچه و بهار جاي

 ...بود امارت به برگشتن موقع ديگه.....ميچشيدند

 راهيه همه و گرفت دربست سامان بودن رفتن ي آماده بودند كرده جمع رو وسايلشون اش خانواده و بهار
 بود طوالنيي شدندسفر شمال

 سر بي كه خواست ازشون سامان ها نگهبان جز به بودند خواب همه، رسيدند امارت به كه بود شب هاي نيمه
 ...ها اتاق داخل ببره رو وسايل صدا و

 بزرگ اتاق به هم دايه و كوكب و رفتند شان اتاق به ها بچه و سامان و بهار بود نخورده دست هنوز بهار اتاق
 خدمتكارها

 آخرهاي ميخواست او، بود كننده خسته او براي سفرها اين و بود شده پير ديگه ..رفت اش خانه به هم رجبعلي
 و سر پر امارت و رسيد فرا صبح. بودند خوابيده همه. كند سپري خودش ي خانه در و  آرامش با را عمرش

 بود شده صدا
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 رفت اتاق از پوشيد لباس سريع..ترسيد نيستند اتاق توي ها بچه و سامان ديد كرد باز رو هايش چشم كه بهار
 خانوم پيش سامان و ها بچه ديد كه شد اتاق وارد و زد رسيددر بزرگ خانوم اتاق به! .نبودن ها بچه اما. بيرون

 ..هستن خوشحال و... ميكنه بازي آنها با بزرگ خانوم و هستن بزرگ

 رو بهار صورت بزرگ خانوم گفت تسليت و بوسيد رو او دست و رفت بزرگ خانوم پيش و كرد سالم بهار
 بي نبايد ديگه بشه كه هم هرچي شديم ها شما نگران خيلي ما  ترسوندي رو ما خيلي دخترم:  وگفت بوسيد

 كني كارها اين از دوباره منم.مرگ قبل ببينهنميخوام رو ها بچه مرگش قبل نتونست ارباب بري جايي خبر

 ...نكنه كم ما سر از رو تون سايه خدا، كردم تون ناراحت كه ببخشيد منو... بزرگ خانوم م شرمنده _بهار

 و بهار آمدن ثريا، هاي خدمتكار ديگر طرف از، بياورد دست به را مادرشوهرش دل دوباره داشت سعي بهار
 بودند رسانده او گوش به رو ها بچه

 ندا دخترش ثريا، اند گرفته رو او جاي سوگل و سپهر و بهار كه ميكرد حس.. رساند امارت به را خودش ثريا
 ...بود آشوب دلش در افتادولي راه به بزرگ خانوم اتاق سمت به و گرفت آغوش در رو

   رفت جلو شد بلند بهار. شد اتاق وارد ثريا وقتي

 ندا تا كرد دراز دستهاش و داره نگه براتون خدا !!داريد زيبايي دختر چه من خداي واي خانمثريا  سالم -بهار
رو به خانم  بود شده دلگير بهاركه نشست بزرگ خانم كنار رفت داد سالم جواب فقط ثريا اما كنه بغل رو

 رفتار كه بزرگ خانم                ؟ كنم عوض رو ها بچه لباس برم ميديد اجازه بزرگ خانم:  گفت بزرگ
                             عزيزم برو:  گفت ديد بهار با ثريا

     ميكردي برخورد اينطور ا با نبايد بود زشت خيلي رفتارت ثريا :گفت بزرگ خانم رفت بيرون بهار وقتي

 ازدواج بهار با وقتي از سامان زنيد ميرو  حرف اين چرا شما گفت: بزرگ خانمبه  بود شده عصباني كه ثريا
 دنبال به كرمانشاه ميره تهران هواي به ببينيد االن اما گفت نمي دروغ من به اصال قبال شد عوض رفتارش كرد
     ؟ هميكرد كار چه مدت اين تو نيست معلوم برده ابروش كه زني
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 ..حرفها اين بعيده تو از ؟ هچي حرفها اين كن بس ثريا:  گفت بود شده ناراحت ثريا حرف از كه بزرگ خانم
 پاك گل برگ مثل بهار ميكرد زندگي پدرش همراه كوكب خونه تو بهار وقت چند اين كه ميدوني خودت

  هنجيب و

 من داريد دوستش اينطور اورد دنيا به پسر بهار چون :گفت شد بلند بهار طرفداري از بود شده ناراحت كه ثريا
 از هرچه هشهرك داخل خونه برم من بهتره نداريد توجه ام بچه به اصال بيارم براتون پسري نوه نتونستم چون
 اتاقش به رفت داد دايه به رو بچه بود عصباني انقدر ولي رفت و بلند شد و بهتره شما براي باشم دورتر شما

 .... وارث همه ي اموال سامان ميشه كلفت بهار پسر وگرنه بيارم بدنيا پسر بايد من گفت بود گرفته تصميمش

 زاده خواهر«  گل پري  كرد پاك اشكهاش ثريا بود نزده سر ندا دخترش ثريا به اصال بود امده وقتي از سامان
  زد  صدا»  ها بچه دايه عنوان به كوكب جاي به كه كوكب

   ميريم شهر خونه به ما كنه اماده ماشين بگو هم مراد به كن جمع رو ندا وسايل سريع -ثريا

  خانم چشم -ي گلپر

 كرد بغل رو ندا گل پري بود اماده ثريا كرد جمع رو ندا لباس بچه اتاق به رفتو  داد خبر مراد به گل پري
را  درو  بياد سريع منتظرم امشب من يگمي اقا به:  گفت شد ماشين داخل ثريا وقتي افتاد راه به ثريا سر پشت

 بود شده عوض ثريا رفتار چقدر ديد رو ثريا رفتن شيشه پشت از بهار..   بست محكم

 شهر خانه به او داد جواب گل پري و گرفت رو ثريا سراغ ازاو زد صدارا  گل پري ميگشت ثريا دنبال سامان
 اين ثريا كه بود ناراحت بهار رفت شهر خانه وبه كرد روشن ماشينشو نگفت او به كه شد اعصباني سامان رفته

 به چرا من اجازه بدون زد داد كرد تعجب ديدنش از ثريا شد داخل و كرد باز رو خانه در. سامان كرد كارو
   بگوثريا، من به ها؟داره برات وديس چه ميكنين كارو اين اينكه از كردي كارو اون بهار با چرا آمدي جا اين

 ندا طرف به سامان بلندشد ندا جيغ صداي او صداي با افتاد كردن گريه به نديده سامانو لحن اين حاال تا ثريا
 بود شده جون بي و ضيغف بود آورده دنيا به رو ندا كه وقتي از بود شده سست ثريا كند ساكت اورا تا رفت

 رفت سمتش وبه گذاشت پايين رو ندا ديد اورا تا سامان وافتاد رفت يسياه چشمش
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 چند سريع دويد آشپزخانه طرف به و گذاشت بالش يه ثريا سر زير يواش ؟عزيزم شدي چكار ثريا -سامان
   .ميكرد گريه كشان جيغ همچنان ندا  رفت، ثريا طرف به سرعت با و ريخت آب ليوان داخل قند حبه

 .داد ثريا به قند آب كمي و شدم نگران اخه منو ببخش عزيزم شدي چكار افتاد اتفاقي چه جانثريا  -سامان

  .سامان كن آروم رو بچه گفت و كرد باز چشمشو ثريا

 و شد ساكت كرد احساس و مادر بوي اينكه محض به ندا گذاشت ثريا بغل تو آروم و برداشت رو بچه سامان
  .گشت مادر پستان بدنبال

 كه همه اين به بهار حتي اومدي كنار بهار توكه. ميدي انجام ما خودتو با را اينكار تو چرا جان ثريا - سامان
  چرا؟ اخه كنه قسمت تو با شو مادري مهر شد حاضر داشت دوست رو سپهر

 اون با رو تو من دادم انجام بزرگتري كار من ولي: گفت بغض با و چكيد چشمش گوشه از اشكي قطره ثريا
  همين برگردونه من به تورو كه ميخوام حاال دادم پس بهش پسرشو من كردم قسمت

 ضعيف دكتر ببرم تا پاشو حاال ميگفتي؟ نميداد خداوند بهمون رو ندا اگه حتي رو حرف اين عزيزم -سامان
  امارت برگرديم هم بعد شدي

 خواهشا فقط نيستم تنها مياد گفت هم گل پري كنم تحمل اونو و باشم خونه يك تو نميتونم من -گفت ثريا
 پيش چي ببينيم تا ميخوام همينو من كني رعايت خودت گفته به رو عدالت بايد و بدونه خودشو حدود و حد
 .مياد

 ببرمش نداره حال روزي چند ميمونم ثريا پيش من كه گفت مادرش به و زد زنگ امارت به و شد بلند سامان
 باشيد داشته رو ها بچه و بهار هواي هم شما دكتر

 جا از و بشه خوب نميخواست دلش بهار، پيش نره پيشش از سامان اينكه براي ثريا و بود گذشته روزي چند
 روستاهاي به كه بود مجبور ها زمين به رسيدگي و اش افتاده عقب كارهاي خاطر به سامان بالخره ولي بلندبشه
 كنه سفر اطراف
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 امارت راهيه او ي دايه و ندا با هم ثريا، شد سفر راهيه مراد با و كرد جمع رو وسايلش فردا صبح سامان
 پيش و گذاشته تنها رو بهار سامان كه بود خوشحال و بفروشه فخر بهار به حسابي كه بود آماده ثريا..شدند

 خواست او از و زد تلفن مادرش به بود امارت اوضاع نگران ولي بود افتاده راه به هم سامان..بود آمده خودش
 هم ثريا هم ندارم رو زنها حسادتهاي و دعواها طاقت من گفت كنه ايجاد دوستي و آرامش ثريا و بهار بين كه

 توي ثريا هم بعد به اين از ...كنن رفتار درست بايد بدن ادامه من با زندگي اين به ميخوان اگه بدونن بايد بهار
 و پدرش با كناريه آباديه كه ش خونه توي هم بهار و ميكنه زندگي راننده يه و اش دايه و ندا با شهر ي خونه
 روزهايي بهارو پيش هم بعد ي هفته و ميرم ثريا پيش هفته يك منپ ميكنن زندگي راننده يه و كوكب و ها بچه
 رفتارهاي اين به اگه كه بگو بهشون فقط مادر، .ميكنن زندگي پدري امارت ميان دوشون هر نيستم كه هم

 .حافظ خدا.. ميدم شون طالق و برنميگردم روستا به ديگه بدن ادامه شون گانه بچه

، داد نشون رو خودش.هم جوان ارباب بالخره كه بود خوشحال مادرش ولي بود كرده قطع رو گوشي.سامان
 به بود كرده شروع و بود نشسته بهار پيش و بود رسيده ثريا...جاريه خونش توي بودن ارباب كه بود معلوم
  ....اومدن افاده

 ميكرد مواظبت ازم و بود پيشم همش نخورد تكون پيشم از سامان بود بدشده حالم كه روز چند اين واي _ثريا
 هام بچه از يكي حداقل و شدي حامله شد خوب جون ثريا ميگه هم همش بخورم تكون جام از نميذاشت
 ...كرد صحبت به شروع و نياورد طاقت ديگه هم بهارشد!!!  خوشگل

 بودي، حامله تو و نبودم من كه مدت اين آخه ...كنه جبران برات ميخواد سامانم براي بميرم... آخي _بهار
 كه شده خوب حالش معلومه اومديم ما كه حاال برسه بهت بود نتونسته بوده ها بچه منو و فكر به همش چون
 رسيدگي سامان به مگه خانم ثريا. بود شده الغر چقدر من نبود از سامانم بميرم آخ، رسيده بهت انقدر

 بعدم، كرد گريه انقدر ديد منو بودوقتي كرده پيدام بالخره تا بود گشته من دنبال چقدرم خدا بنده نميكردي؟
 همين باشيم، تنها و خودش پيش ببره منو ميخواست ولي كنه استراحت بره كه خواست خستگي ي بهونه به

 !بشم حامله دوباره كه روزاست
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 رو ثريا هاي تيكه جواب وقت.هيچ بهار آخه نداشت، بهار از حرفهايي چنين توقع اصال بود و خورده جا ثريا
 داري تو نبود معلوم آخه،گشت دنبالت خيلي سامان بميرم آره :گفت بود گرفته آتش كه درحالي و نميداد
 بشي هم حامله اگه زد، غيبت هوي و كردي ول رو سامان كه شده گرم كي به و چي به سرت و ميكني چيكار
 ...كيه از بچه نيست معلوم

 :  گفت بيدادو  داد با و شد بلند جاش از.... بدهد ثريا تهمت به جوابي چه نميدانست، بود شده سرخ بهار

 چه كه.رو تو ميشناسن همه آخه نميدم جوالتو بزرگ خانوم حرمت به حرفيه؟ چه اين ثريا، كن حيا _بهار
 .....ميزني هايي تهمت چه و هستي آدمي

 و بگن چيزي ديگه نذاشت ميداد گوش ها عروس حرفهاي به داشت حاال تا موقع اون از كه بزرگ خانوم
 :گفت

 سامان مثل منم كنيد حيا من جلوي حداقل ميزنيد؟ دوتا شما كه چيه حرفها اين.... ديگه بسه -بزرگ خانوم
 ...شدم خسته شماها از ديگه

 ...جاخوردند دونفر هر

 كه هم شماهارو دعواي... زد زنگ االن همين... بدم طالق رو شون جفت ميخوام گفته سامان _بزرگ خانوم
 شد ناراحت بدتر ديگه شنيد

 ....شماها پيش برنميگرده ديگه گفت

 كرد شروع... نمياد پايين حرفش از زد، حرفي ارباب اگه كه ميدونست خوببود  ارباب دختر عمر يه كه ثريا
 ..خواهي معذرت به

 بياد كوتاه تا بزنيد حرف سامان با خدا تورو كرديم اشتباه ببخشيد بزرگ خانم _ثريا

 ...ميكنه خواهش و التماس داره چطوري كه بود خورده جا ثريا حرفهاي از بهار
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 هم يكسال اگه حتي زد؟ غيبت هوييي كردي؟ اذيت رو م.بچه كم نميگي؟ چيزي چرا تو بهار _بزرگ خانوم
 بديد تغيير رو خودتون نتونيد هستيداگه ارباب زن ديگه شماها.ميرفتي جايي نبايد ديدنت بيمارستان نميومد
 اينجا برنميگردم ها حاال حاال گفته و. كنه تون تحمل نميتونه هم سامان

 كنيد زندگي اينطوري بايد ديگه اما درسته. هستيد هوو شماها

  ...اينجا برگردونيد رو سامان خدا تورو مبرفتم نبايد... كردم تون ناراحت كه ببخشيد بزرگ خانوم _بهار

 ...داشتن سامان اسم به مشترك ي نقطه يه انگار التماس و ميكردند گريه دو هر

 هنوز ميبينيد كه رو ميكنيد؟من رو رفتار اين كه خودتون براي كرديد فكر چي شما:داد ادامه بزرگ خانوم
 خونه ميفرستاد منو ارباب گرنه و نزدم حرفي و بود بسته دهنم سال همه اين كه اينه خاطر به امارتم اين خانوم

 تا دو و پسر تا دو اينكه با .بود انداخته راه خودش براي سرايي حرم.داشت اي صيغه زن صدتا ارباب پدرم ي
 دستش زير هم همه ....و رايت تا گرفته خدمتكار از.ميرفت زني يه سراغ هردفعه بازم بودم آورده براش دختر
 خوابيده ديگه زن يه م حجله توي عروسيم شب من.خودش جاي كه نداشتمن زدن حرف جرات كسي و بودند

 و كردم سر كناري اتاق توي رو شب اون من بزنم حرفي نداشتم جرات ولي ديدمشون يواشكي من...بود
 قدر كه ميگم شما به دارم فقط بودم نگفته هيچكس به حاال تا رو اينا فرستادم لعنت بختم به و ريختم اشك

 بود كه هم چي هر ارباب ولي ميكرديد؟ چيكار بود ديگه زن بايه هرشب اگه شوهرتون بدونيد هاتونو زندگي
 كه ها شما اما نميزديم حرف ما بود قديما مال اين البته بودم ارباب زن. نميگفت تو بهم بودكسي سرم ي سايه

 .نميكنيد هم حيا داريد زبون متر دو

 ،ممنوع فروشي فخر و حسادت بعد به اين از: داد ادامه و كرد پاك رو چشمش ي گوشه اشك بزرگ خانوم
 پيش هم هفته يه و ميكنه زندگي ثريا پيشه هفته يه سامان ممنوع هم سامان پسرم كردن اذيت ،ممنوع ادبي بي

 ببينم تا امارت ميايد.دو هر سفر ميره سامان كه هم روزهايي خودتون هاي خونه توي،.امارت توي نه البته بهار
 مثه و كنيد بزرگ باهم هاتونو بچه قبل مثل و  بخوايد معذرت هم از حاال ....نه يا باهم شده خوب رفتارتون

 نميبخشم كنيد دور هم از هامو نوه اگه برادرن و خواهر باهم ندا و سوگل و سپهر،  دشمن نه باشيد دوست دوتا
 هستيد طرف من با و تون
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 ...بود شده كم شون كينه شدت از و بودن شده تر آرام كمي كردند خواهي معذرت هم از ثريا و بهار

 تون زندگي و گذشته از كمي بوديم تون پيش خانوم ثريا منو كه هروقت ميشه بزرگ خانوم: گفت بهار
 بگيد؟ برامون

 ..كنيم رفتار درست و شما از بگيريم درس ما ميشه باعث اين... لطفا بزرگ خانوم آره _ثريا

 ي قصه از كمي  بود مسافرت سامان كه هرموقع باهم بشيد خوب شماها ميشه باعث اگه باشه _بزرگ خانوم
 ...نفهمه چيزي سامان كه شرطي به براتون،البته ميگم رو زندگيم

 ..بودند قصه اين شنيدن منتظر بهار و ثريا و بود شده شروع بزرگ خانوم زندگيه ي قصه از برگي تازه انگار

  خانم بزرگ خاطرات فصل دوم : 

 برادر داشتم برادر تا دو بود من عاشق پدرم ،خان يك يكدانه دختر كشور شمال تو بودم شادي دختر من
 دوستهاي با و داد نمي درس به دل اصال متاسفانه كوچكم برادر اما بود رفته خارج به تحصيل براي بزرگم
 دير تا شبها نتونست اما كنه جدا برادرم از دوستاش كه ميكرد كاري هر بود ناراحت خيلي پدرم شتميگ ناباب
 زمينهاو  امارتو  مردو  كرد سكته متاسفانه اينها ديدن با پدرم ميامد خانه به مست بعد ميكردن قماربازي وقت

 چشمش ويك اشك چشمش يك مادرم بازيد مي قمار تو كمكم چيز وهمه افتاد بازم قمار برادر دست به
 . بود خون

 از بود شده خسته كه من ؟گردش جاي بريم هم با خواهي مي:  گفت و امد كنارم برادرم شب يك اينكه تا
 رفتيم گرفت دستم برادرم اما بود نگران مادرم بريم اره گفتم باشادي امارت روستا

 ادامه به قادر انگار...ورفت شد بلند ازجايش و كرد پاك رو اشكش بزرگ خانوم رسيد كه داستان اينجاي به
 ...نبود داستان

 به خواسته خدا از دو هر و آمد ها بچه صداي بود فرما حكم سكوت شان بين ولي بودند مانده تنها بهار و ثريا
 ..رفتند هايشان اتاق طرف
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 كه داشت تعجب جاي برايشان ...نميشد پاك ذهنشون از بزرگ خانوم زندگيه ي قصه و سامان هاي گفته
 آخر سيم به هم او آخر ..ميدهم طالقشان نكنن تغيير بهار و ثريا اگه كه باشه زده حرف محكم انقدر سامان

 نرسه سوم زن به كار حداقل نشه ارباب مثل سامان كه كنن كاري كه بودند فكر اين در ثريا و بهار بود زده
 ...نميره اي ديگه زن سراغ هرگز.سامان نه كه ميگفتند بعد ولي

 بهار و ثريا و بزرگ خانوم پانزدهم روز صبح..بود هميشه از تر آرام امارت اوضاع و بود گذشته اي هفته دو
 شدند بيدار سامان ماشين صداي با

 بسيار زن يك او همراه.... نبود تنها اما بود شده پياده ماشين از سامان.رفتند حياط طرف به شدندو خوشحال
 بود خارجي ظاهر به و زيبا

 چشيده خوب رو حس اين طعم كه.بزرگ خانم شد خراب سرشون روي دنيا و كردند بهم نگاهي بهار و ثريا
 كرد صحبت به شروع بود

  كيه؟ خانم اين سامان پسرم _بزرگ خانوم

 امارت داخل رفت و جان مادر هستند ما مهمان روزي چند _سامان

 قرارشان طبق و ميكرد رسيدگي مهمانش به و بود نرفته بهار يا ثريا پيش هنوز سامان اما بود گذشته روزي چند
 ..شوهرشان منتظر.و بودند خودشون خونه هم هايش خانم

 نمي در خارجي زيباي زن فكر از دو هر اما.ميكرد فكر برعكس هم ثريا و س ثريا پيش سامان ميكرد فكر بهار
 اومدند

 شون كدوم هيچ پيش سامان كه شدن متوجه كه بود آنجا و زد تلفن بهار به و برداشت غرورش از دست ثريا
 از.و بودند امارت دو هر بعد ساعتي بزنند حرف بزرگ خانوم با و بروند امارت به كه گرفتند تصميمپس  نرفته

  كيه زن اين كه كرد جو و پرس و رفت پسرش سراغ به هم او و چيه جريان بفهمه كه خواستند.بزرگ خانوم
 هنوز وقتي پيش سال چندين كه خانومه چهره ماه هاي وارث از يكي زن اين كه: گفت جواب در هم سامان

 مونده ش خانواده و مادرش از كه ارثي و ها زمين دنبال اومده؛ رفتن شهر از دليل بي بودم نيومده دنيا به من



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 57 

 

 ولي نكنه غريبي احساس كه كنم پذيرايي ازش و امارت بيارمش باخودم كه كرد خواهش دوستام از يكي
 مادر؟ نه خوشگله، خيلي خدايي

 كه نميدونست كسي اما شد زمين بر نقش و افتاد تپش به قلبش... نميشنيد رو سامان صداي ديگه بزرگ خانوم
 افتاده اتفاقي چه و چيه جريان

 اتفاقي اگر.  بود مادرش نگران خيلي سامان ..شدند بزرگ خانوم اومدن بهوش منتظر و كردند خبر دكتر سريع
 !!بيافتد

   رفتن دكتر سوي به همگي، اتاق از امد بيرون دكتر

  باشه شنيده بدي خبري بايد بود شده وارد بهشون بدي كوش شد طرف بر خطر شكر رو خدا -دكتر

   كردند نگاه سامان به همگي

   ؟ خبري چه -سامان

 استرس كنيد فراهم براشون ارامي محيط بهتره ميخوابه ساعت يك زدم مسكن بهشون االن دونم نمي -دكتر
 . برم بايد من نداريد كاري من با اگه بخو كنيد دور ازش ناراحتي

:  گفتن وبهار ثريا ، رفت مادرش اتاق به هم خودش برسونه دكتر كه داد دستور مراد به كرد تشكر سامان
 ؟ شد بد حالشون كه گفتي چي مگه مادر به سامان

  پيشمون بمونه ميخواهد روز چند و  هكي »ليلي« دختر اين ميگفتم داشتم فقط نگفتم چيزي _ سامان

  ؟!!!!اش خانواده پيش بره نداره فاميل مگه:  گفتند كردن نگاه هم به نگراني با ثريا و بهار

 ميزدي سر نها او به نبايد  چي هات بچه از حالي زني نمي سر كه ما به و موندي امارت تو امدي وقتي از - ثريا
   ؟

 بيرونش زودتر وخود بزنيدرو  حرفها اين نبايد كه مريضسر  باالي بيرون بريد بهتره گفت عصبانيت با سامان
  رفت
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SAHAR 58 

 

 سامان:  گفت رفت سامان اتاق به افتاده اتفاقي فهميدو  ميكرد نگاه امارت افراد امد و رفتبه  تعجب با ليلي 
 بد حالش مادرم:  گفت كرد نگاه ليلي به بود فكر تو كه سامان شده شلوغ امروز امارت چرا شده چي جان
 .... فتادني كه اتفاقي واي:  گفت ساختگي نگراني با ليلي بود امده دكتر شده

   دشنيدنرا  زنآن  يك صداي كه ميگذشتند سامان اتاق كنار از وبهار ثريا

   اتاقش تو ليلي حتما- ثريا

 ؟ كنيم چكار نظرت به ثريا ميزنه حرف هم عشوه با چه ببين -هارب

   بشه خوب زودتر اميدوارم كنه صحبت سامان با ميتونه بزرگ خانم فقط - ثريا

 و ثريا به بود لبهاش تو كه اي خنده با و امده بيرون اتاق از زيبايي دختر در حال حرف زدن بودند كه ناگهان
  بياريد كنيد درست قهوه برام اتاقم به ميرم من:  گفت كرد نگاه بهار

 بده دستور بعد ميكني صحبت كي با  اول هستي كي كردي فكر دختره اهاي:  گفت بود شده عصباني كه ثريا
 رو ليلي گرفت دستش بهار بريم بيا شده ادم من براي امده قبرستوني كدوم از نيست معلوم بعد غربتي دختره

 . شدند سامان اتاق وارد داد هل در كنار از

 شدن سامان اتاق وارد شتاب با هردو رفت و انداخت باالهاشو وشونه وبهاركرد ثريا به مرموزي نگاهي ليلي
 دختره اين شد چي بزرگيم خانم  نگران ما سامان آقا وگفت انداخت بهار به نگاهي ثريا ونشستن گرفتن اجازه

 گفت بانرمي بهار موقع همين ؟مادرمن يا خودتون نگران گفتو برد هم تو ابروهاشو سامان امارات اومده كيه
 ودوسشون دارن گردنمون به مادري حق كه بزرگخانم اول اما گفتم دروغ كه نه بگماگه الهي برمقربونتون

   داريم

   ريخت همه ب ذهنشو ثريا كه بود شده آرومتر سامان

 گذشته به برميگرده نكنه بشه بد حالش بايد ميگفتي دختره ازاين داشتي وقتي بايد بزرگ خانم چرا -ثريا
   گرفت گلويش را بغض و ؟!امارت اين تو اوردي كيه دختره اين سامان
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 چيزي كه انشاهللا بشه خوب مادرحالش كنيد ودعا برسين ها بچه به برين پاشيد شد تموم حرفاتون- سامان
   نيست

 نكنه ميگه درست ثريانكنه كه سرش تو آوارشد سوال هزارتا ذهنش تو وسامان رفتن بيرون ازاتاق ثريا بهارو
 ..شد بدحال ليلي بخاطر مادرم

 :گفتوآروم و پيشناني اش را بوسيد مادرنشست وكنار شد داخلو دربازكرد اروم مادرش را دراتاق سامان
 وگفت گرفت دست توي مادرشو مهربون ودستاي شده چي بگو ما به وشو زودتربهتر خداروتو جون مامان
 به ويواش مادرزد دست به كوچولويي وبوسه مادرخوبم مني پشتيبان اميدو تنهاتو نذارمادرم تنهامنو وقت.هيچ

   زد صدا و مراد بلند باصداي و گرفت فاصله ازاتاق كمي رفتبيرون وازاتاق دراومد سمت

 نشون واكنشيكوچكترين مادرم  اگه كه بسپارين امارتم اين خانماي همه به باشين مادرم حال مراقب -سامان
  ؟فهميدي كنن سوال ازش ليلي ودرموردن بشين نرن وبهترشد داد

   راحت خيالتون اقا چشم - مراد 

 اتاق به باشين مواظب خانمم ليلي  :وگفتبرگردونند مراد طرف به سرشو و تررفتجلو قدمي چند سامان
 .دورشد مراد آقا ازپيش و نرن مادرم

 و رفت بصورت مسيرو يه برميداشت قدم تند تند امارت حياط توي و بود ريخته بهم سخت جوان ارباب
 سامان واسه دلش ميديد داشت  شوهرشو كالفگي شيشه ازپشت بهار كرد طي اي مرتبه ده شايد برگشت
 هم اب مشكل كم وثريا من كنن بخير ختمرو قضيه اين خودت خدايا وگفت كرد اسمون به رو سرش  سوخت
   داره گناه، سامانمدار نگه وسرحال سالمو بزرگ خانم خودت خدايا ؟!شد پيداش ازكجا ليلي اين اخه داشتيم

 و برميداشت قدم محكم امارت هايازپله گرفت  پيشدر  ور ليلي اتاق راه بود شده خستهكردنفكر از سامان
   دركوبيد رسيدبه كه ليلي دراتاق پشت ميرفت باال

  ؟تو بيام هست اجازه خانم ليلي -سامان

  وجوركرد جمع خودشو بود درازكشيده تخت روي كه ليلي 



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 60 

 

    بفرماين ،دارين اختيار بله -ليلي 

 هساعت چند چرا ؟ ندارين احتياج چيزي نگذره بهتون سخت:  گفتو انداخت بهش داري معني نگاه يه سامان
 اتاقم تو دادم ترجيح اومد پيش بزرگ خانم واسه كه باوضعيتي اخه -ليلي  ؟كردين خودتونوحبس اتاق توي

  ؟ انشاهللا كه خوبن بمونم

 ازاومدن قصدتون:  فتگ و ليلي صورت تو انداخت چشماشو و نباشين نگران شما ميشن بهترم خوبن - سامان
  ؟ ديگه كردنه فروشخريدو وامالك ملك همون اينجا به

  ؟!اخه باشم داشته ميتونم اي ديگه قصد چه اره :گفت زده هول و دستپاچه ليلي

 چشمان ه وب ؟ چيه قصدتون هستين كي شما ميپرسم دوباره: گفت بيشتري وقدرت جذبه با ايندفعه سامان 
 خودش وبه سامانتوجه مراد اقا صداي كه بود كرده بغض و ازاشك بود پرشده ليلي چشمان شد خيره ليلي

   كرد جلب

   ميزننن راصدا شما اسم بزرگ خانم اومدن هوش به بزرگ خانم بيان؟  كجايين سامان آقا سامان اقا -مراد

   كرد ترك باعجلهرو  اتاق ليلي اشكاي به توجه بدونو بلند شد ازجا سريع سامان

 چرا امارت رو گذاشتي رو سرت؟ شده چي مراد -سامان

 ثريا اشتمنز داره كار شما با اينكه مثل ميكنن صدا رو شما اسم امدن بهوش خانم اقا: گفتبا خوشحالي  مراد
  پيشش برن خانم بهار خانم

   بريم كردي كاري خوب - سامان

   بوسيدرا  پيشونيش رسيد مادرش كنار به سامان

 مادر بهتره حالتون خوشحالم -سامان

و براي چي اينجا اومده  هكي دختر واقعا اين بگو نگفتي دروغ من به وقت هيچ تو پسرم سامان - بزرگ خانم
  ؟اصال چرا امارت اومده
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  ؟ ميشناسيد رو ليلي شما مادر - سامان

 ما همه زندگي باشه اگه باشه ميكنم فكر كه كسي اون دختر نكنه خدا اشناست برام چشمها اون -خانم بزرگ
  ميخوره هم به

  ؟و ميگين مادركي دختر با بهت گفت: سامان

 .... پيش هاي سال به ميگرده بر اين - بزرگ خانم

   شدن وارد ثرياو  بهار شد باز در دفعه يك كه

 باشه خلوت مادر وردور بايد نگفتم مگه ؟!ميكنيد كار چه اينجا شما - سامان

 براتون رو كجا تا كنم تعريف براتون زندگيم داستان ادامه ميخواهم ها بچه بمونن بذار نه - بزرگ خانم
 كرده بودم؟ تعريف

  گردش براي برد شهر به رو شما كوچكتون برادر شب يك كه اونجا تا : گفت نشست سامان كنار بهار

 خودم براي فسخت قوانين اون بدون راحت چون بودم خوشحال خيلي شب اون افتاد يادم اره - بزرگ خانم
 تازه كه كالهي با خريدم كوتاهي دامن وكت رفتيم بزرگي مغازه به اول رسيدم شهر به فرامرز وقتي با بگردم

   ؟ ميريم داريم كجا فرامرز گفتم بود شده اب دلم تو قند كه من ندميكرد سرشون خانمها ودختر بود شده مد

 مجلس اون تو ميان دارن زادها خان تمام كه هستش دوستم خونه بزرگي مهماني امروز ميدوني فهميه - فرامرز
  ميگذره خوش چقدر دوني نمي

 خوش داري دوست چقدر هر امروز شديم نزديك نه گفت مونده خيلي حاال شد خوشحال خيلي كه  -فهيمه
 دارم دوستت خيلي كه من گفتم بودم خوشحال كه هم من!  بري نمي يجاي ور من ميگي باز ببينم بگذرون

 كهيكوچ داشش
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 مواظب بهترونه ازما مهموني اينجا فهميه :گفت خاطر اطمينان با بودو گرفته محكم دستاش توي دستمو فرامرز
 مهموني اين تو شايد ميدونه كي نداره امتيازو اين دختري هر كه داري زيباييتو وباوقار مودب باش رفتارت

  و لبخند دندانمايي زد   نشست مام هاي شونه روي اقبال پرنده

   شو پياده همينجاست رسيديم :گفت فرامرز يهو كه واجورشدم جور روياهاي غرق منم

 درامارتبه  وشيك پوش خوش ادماي و ديدم چشمام جلوي وبرق وپرزرق بزرگ امارت يه شدم پياده وقتي
 داداش كه ؟هستيد امشب ازميهمانان شماهم اومدين خوش :گفتجلو آمد و مردبلندقدي يه ميرسيد كه

  يمنميومد اينجا نبوديم اگه ، صدالبته بله :گفتبا غرور خاص خودش  فرامرزم

 كه برادرم دوست كه وادمهاش بود امارت به حواسم همه ديگه برقي و زرق چه باشكوهي امارت چه واي
 بياي تنها قرارنبود مگه اوردي خواهرتو چرا فرامرز اومدي بالخره : گفت كارميكرد امارت اين توي مدتها
  بكنه تفريحي يه  اوردم گلممخوش خواهر داره عيبي چه :فتگ فرامرز ؟سات سورو اين تو باشيم خوش باهم

 بود مهمونا مخصوص كه جايگاهي طرف وبه كرد ميشه چه....اوردي ديكه نه :گفت رضا؟!  هست مشكلي
 كرد راهنمايي مارو

 يك و بودن كوبي پا رقص حال در از دختر و پسر با هم جوانها ي همه ديدم شديم پذيرايي تاالر وارد وقتي
 رو فرامرز دست ترسيدم هستند. باهم صحبت درحال دست در رنگي و كنار سالن جام هاي گوشه در عده

 . گرفتم سفت

 ابروم باش رفتارت مواظب فهميه نچسب من به كوچك هاي بچه مثل  رو دستم كن ول :گفت اخم با فرامرز
  نبر اينها پيش

 دوست رضا نشستم تاالر از اي گوشه در صندلي روي من رفت زيبا دختري سراغ كرد ول رو دستم هم بعد
  به طرفم آمد فرامرز

 رو منو دست  بخور نوشيدني كمي بيا ؟!كرد فراموش رو همه ديد رو انا فرامرز باز نشستي اينجا چرا -رضا
   پسران و دختران از جمعي كنار برد و گرفت
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  كرده شكار چي رضا ببين اوووووووو هم با همه اوردم زيبا دختر يك ها بچه -رضا

  .... با كارم بود اينجا زيبا اگه باش زدنت حرف مواظب اي :گفت خنديد رضا

  ه  فرامرز خواهر فهميه زيبا خانم اين

 . بود كرده قايم كجا زيبا خواهر اين فرامرز:  گفت پسرها از يكي

 بريم بيا هستم ليال من عزيزم بيا كردن شروع پرتهاشون چرت ديدن دختر يك اينها باز :گفت دخترها از يكي
  بشينيم صندلي روي

  به طرف گوشه اي از سالن رفتيم گرفت رو دستم بعد

 بيا من بده همشروب اون نخوري را دستت تو نوشيدني اون بهتر شدي مهماني اين وارد هبارت اولين فهميدم -ليال
  عزيزم بخور البالو اب اين

 هم فرامرز امدم مهماني چنين به كه باره اولين اخه كردم هول واقعا بله:  گفتم بودم كشيده خجالت كه من
  كردي كمكم كه ممنونم گذاشت تنهام سريع

  ميافتي راه نباش نگران افتادم خودم پيش سال چند ياد ببخشيد واي: گفت خنديد ليال

  هسالت چند حاال - ليال

   شانزده -فهيمه

 به شده افسرده وقت چند كه تيمور برادرم خاطر به نميكنيم زندگي اينجا ترم بزرگ ازت سال دو من - ليال
  ميدهم نشون بهت تست رضا صميمي دوست اخه مياد امروز امديم داريم اينجا بزرگي خونه

 از كن ول.....  اون ولي بود شده دختري عاشق اون:  گفت شد ناراحت اش قيافه چرا؟ شده افسرده گفتم
  بگو خودت

  كردم دوستي احساس ليال با ولي بشه افسرده هم جوان پسر ميشه مگه بودم كرده تعجب كه من
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 پيش  سال يك متاسفانه ولي بود خان پدرم ميكنيم زندگي زيبايي روستاي تو امارت تو هستم فهميه من:  گفتم
  ميكنيم زندگي امارت تو مادر با فرامرز هم كوچكم برادربا  ميخونه درس خارج در فرهاد بزرگم برادرم مرد،

 قربغير توجه به  ميبيني كه دخترها اين همه هستي اي پيله شيله بي دختر امده خوشم خيلي تو از من - ليال 
   ندارن توجه اي ديگه چيز به ديگه فرشون

 عاشق كه من زيباست چه ببين تيمور برادرم اونهاش ؟امده كي ببين اووووودر اين لحظه ليال با هيجان گفت : 
 و ريز خنديد... داره مهرباني قلب اما و مغروره اخمو كم يك هستم برادرم

 هوري دلم شد چميهو  نميدونم خوش پوش ....و ونهچهارش جوان به افتاد چشمم گرفتمروليال نگاه دنبال
 خودم به ليال باصداي يكدفعه كه بردارم ازتيمور چشم استونميخ دلم ميزد تندتند قلبم ضربان پايين ريخت
   اومدم

    شدي؟! چي جان فهميه؟ فهميه -ليال

   عزيزم هيچي :وگفتم كردم نگاش واجو  هاج

  ناقال شدي تيمور شمدادا تماشاي محو :وگفت خنديد بلند بلند

   وباوقاره خوشتيپ ليخي خهآ :وگفتم افتادم من من به و شد سرخ هام گونه با چشمكي كه زد

   متاسفم ؟مرده پدرت فتيگ راستي.. ادوبخ دلت تا دورش دخترداره دوست جانم ولي - ليال

 واسمون زياد وامالك ملك خداروشكر ولي پيش سال اره م:وگفت دادم قورترو  دهنم اببا ناراحتي  منم
   گذاشته

 كنسرگرمخودتو دوباره پيشت ميام سربزنم دوستامم بقيه به بايد من بمون اينجاتو عزيزم عالي هم خيلي - ليال
  پيشت برميگردم زود

 خواهرش نشنيدي مگه دختر ميزدم نهيب خودم به اوقات گاهي، برنميداشتم چشم ازتيمور من ولي رفت ليال
 اين تو خوشتيپ پسر ديگه مگه ميكني نگاه چي به داري !!!!!چندتا يكي نه اونم  داره دختر دوست گفت
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 تيمورم اقا البته فتوسالن مبكرد بيداد كهمشروبم و الكل بوي بردارم ازش چشم نميتونستم اما؟!!! نيست مهموني
 بودم فرامرزم داداش نگران و بود سررفتهحوصلمديگه ميشد مست كم وكم ميكرد روي زياده داشت بنظرم

   ؟گذاشت تنها منو خوشگذروني رفت شدبازاين چي پس

 روبه تيمور آقا باال اوردم كه سرمو كردم حس صورتم توي و سنگين نگاه يه يدفعه كه بودم فكرا همين تو
   دادم سالم و شدم بلند صندلي ازرو دفعهكيو شدم چه دستپا بود روم

    ؟چراتنهايييي ؟كسيودارمچه با افتخاراشناي خوشگلييييي دختر چه سالم - تيمور

   كردم لمس دستشو و جلو اوردم دستم معطليههيچبدون دستشودرازكرد

 :  وگفت كشيد دستشو ديد حالمو تيموركه ميلرزيد و بود رگرفتهگ بدنم تمام  ...هستم فهيمه ..فهيمه -فهيمه
   وخورد برد باال بود دستش اون تو مشروبم جام ويه نترس بخورمت ميخام مگه چته دختر چيه

    خنديد بلند وبلند تحسينه قابل خوشگليت قشنگتري دخترمم اردوست تو -تيمور

    ميكردم شهنگامات  من؟  مشروب -تميمور 

   سالمتيت بزنيم -تيمور

    نميخورم من ممنون نه -فهيمه

 .......... شد ردم وازكنار ميخورم تو وخانمي خوشگلي برا من ولي -تيمور

 خفم داشت بود گرفته گلومو كه بغضي ولي ؟!نميدونم بود احساسي چه پايين ريخت دلم يهويي چرا نميدونم
 پراز بود قشنگي تاالرباغه بيرون،  رسوندم تاالر بيرون به خودمو سريع كنم تحمل رو اونجا نميتونستم  ميكرد

 اشكهاي چرا نميدونم ولي كنه بهتر حالمو گلها عطر بلكه كشيدن نفس به كردم شروع زيبا گلهايدرختان و 
 منو حاله اينقدر غريبه پسر يك حرفهاي چرا شدم اينجوري من چرا خدايا كرد باريدن به شروع چشمام

 !بودم؟ شده پسر اين عاشق من يعني بود ازعشق نبود تنفر از ميكردم احساس قلبم ته كه زشيسو كرد دگرگون
 !!!ميكردم حس رو عشق واقعي طعم داشتم بار اولين براي
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 رو موندن اونجادماغ  و دل نهو  حوصله نه ديگه ولي برگشتم تاالر به بعد ريختم واشك بودم اونجا مدتي
 شد نزديك بهم داشت لب رو كه لبخندي با ليال بود ونوش عيش غرق ازتاالر گوشه يه فرامرز داشتم

   گشتم دنبالت جارو همه دختر كجابودي :وگفت دستموگرفت

   بود تيمور چشمان شبيه خيلي چشماش نداشت كم چيزي ازخوشگلي خداييش افتاد چشماش به چشمم

   ندارم اينجارو حوصله ديگه ام خسته خيلي ولي زدم قدم كمي باغ توي رفتم بود سررفته حوصلم -فهيمه

   كشيد خودش دنبال من رو

   سربره حوصلت نميزارم اينجام نخورمن غصه عزيزم بريم بيا -ليال

 حتي بود كرده دوزك بزك دختراي پراز دورش شدم رد كنارتيمور از بود ليال تودسته دستم همينجوركه
 نه؟ يا دارم دوست رو تيمور واقعا يعني ...سراغم اومد لعنتي بغض دوباره نشد هم من متوجه

 كمي نداري كم چيزي بقيه از كه بده نشون اينكه براي فهميه بود شده تر خلوت مهماني و بود گذشته ساعتي
 ...برداره تيمور از چشم نميتونست هم فهميه، بود گرفته رو فهميه چشمش بدجوري تيمور بود خورده مشروب

 فهميه، ميشد بيشتر لحظه هر هاشون خنده صداي و بودند مست مست حسابي دوستاشون و تيمور و فرامرز
 بسته هايش چشم آروم آروم و نشست مبلي ي گوشه و رفت تر خلوت هاي اتاق از يكي به بود شده خسته

 ...خوابيد و شد

 ..پريد جايش از و ترسيد ، نشسته كنارش تيمور ديد كرد باز كه چشم شد بيدار خواب از صدايي با

 ..بشي بيدار خواب از تا كردم صدات چقدر... فهميه باش آروم _تيمور

 ...ميشد تر نزديك او به لحظه هر تيمور بود ترسيده تيمور مستيي و امارت بودن خالي از فهميه

 ...گريه زير زد بعد و؟؟ كجايي فرامرز... نيا نزديك ميكني؟ داري چيكار تيمور _فهميه

 گريه بردارم چشم ازت نميتونم. فهميه خوشگلي خيلي تو ،ندارم باهات كاري... عزيزم باش آروم _تيمور
 دارم دوستت من ،نكن
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 ...، افتاد!! افتاد مي نبايد كه اتفاقي و بود آورده هجوم فهميه طرف به و نميفهميد رو خودش حال تيمور

 صدا رو برادرش و اومد نمي بند اش گريه... نداشت رو اتفاقي چنين انتظار و بود سالي و سن كم دختر فهميه
 ...ميزد

 ...دارم دوستت من دختر؟ تهچ... باش آروم... هييييس _ تيمور

 بود، دوست ليال با كه فرامرز ديگر طرفي از..بود برده خوابش اتاق از اي گوشه و بود شده تموم تيمور كار
 صبح و گذشت ديگر ساعت دونميشنيد..  رو خواهرش هاي گريه صداي و بودند سرگرم ديگر اتاقي در

 هنوز تيمور، بود شده خراب سياه شب يك در دخترك زندگيه... بود ناراحت و شوكه هنوز فهميه بود رسيده
 ..ميرسيد فهميه گوش به فرامرز صداي، بود خواب

 كجايي؟ جان خواهر... فهميه _فرامرز

 عزيزم؟ كجاااايي... جان فهميه _ليال

 گريه زير زد و ....داداش _فهيمه

 قضيه متوجهف شد عصباني ديد وضعيت اين در رو تيمور و او وقتي و رساند خواهرش به رو خودش فرامرز
 شد بيدار خواب از تيمور، كرد زدنش كتك به شروع و رفت تيمور سراغ، شد ديشب ي

 ميزني كتك چرا...فرامرز ميكني كار چي _تيمور

 كثافت ميكشمت.. كردي چيكار خواهرم با عوضي _فرامرز

 نمياد يادم چيزي... نكردم كاري من _تيمور

 ميكشمت... كثافت بنداز خواهرم و خودت به نگاه يه نمياد؟ يادت چي؟ _فرامرز

 ؟!!!اومده سرت باليي چه فهميه؟ كردي چيكار تيمور _ليال

 شد بلند جا از هم تيمور، نميشد خسته تيمور زدن كتك از فرامرز، نميگفت چيزي و ميكرد گريه فقط فهميه
 بود شده بيشتر كاري كتك و دعوا و
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 بگم؟ بهش چي كنم چيكار من حاال... بود سپرده من دست رو فهميه مادرم.... كثافت _فرامرز

 ميكنيم درستش.رو قضيه.. باش آروم فرامرز _ ليال

 كردم چيكار نميدونم حتي... فرامرز نمياد يادم هيچي من _تيمور

 ميكشمت... نمياد.يادم ميگي حاال كردي.رو كارت... عوضي _فرامرز

 ميكنيم درستش..نزنش خدا رو تو فرامرز _ليال

 :گفت.و زد داد فرامرز

 كثافت مردك ازت ميكنم شكايت من چطوري؟ كنيد، درستش ميخوايد چطوري

 ميكرد كاري بايد او ندادن دست از براي داشت دوست خيلي رو فرامرز كه ليال

  ...ميكنه ازدواج فهميه با تيمور... فرامرز _ليال

 چي؟ چهره ماه پس تو؟ ميگي داري چي _تيمور

 ارث از اونوقت.. كردي غلطي چه كه ميگم بابا و مامان به بزني اضافه حرف اگه.. تيمور باش ساكت _ليال
 ...ميدوني خودت ديگه حاال... ميكنن محرومت

 ازش كنم شكايت بايد... نميام كوتاه من ليال _فرامرز

 چند ما، تون خونه برگرديد...بيا كوتاه هم تو.. فرامرز ميره ت خانواده و فهميه آبروي كني شكايت اگه _ليال
 ...خواستگاري ميايم ديگه روز

 زندگيش كه كسي تيمور با بود قرار و بود كرده تغيير زندگيش كال شب يك توي... بود شوكه هنوز فهميه
 ....كنه ازدواج بود كرده خراب رو

 هم تيمور .بودند ناراحت همه ولي.نفهمه چيزي كسي و بمانه باقي نفرشان4 بين راز اين كه گذاشتند قرار
 سالها كه دختري نميرسيد كنه ازدواج باهاش بود نذاشته پدرش و بود عاشقش هميشه كه چهره ماه به ديگه
 بود قضيه اين بخاطر اش گذشته افسردگيه علت و بود عاشقش تيمور
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 :گفت سامان رسيد كه خاطرات خانم بزرگ  اينجاي به

 چي؟ يعني ميزني كه حرفهايي اين... ميگي داري چي... نفهميدم هنوز من مادر _سامان

 زنده ديگه شايد.. نگو چيزي و كن گوش خوب ميكنم تعريف كه چيزهايي به جان سامان _بزرگ خانوم
 ليلي گفتي وقتي كه بفهمي بايد...منه زندگيه سال چندين رازهاي حرفها اين... كنم تعريف برات كه نباشم
 ...نگو چيزي و بده,گوش فقط پس، سخته خيلي برام حرفها اين گفتن،شد بد حالم چرا س چهره ماه دختر

 فقط.نداشتند گفتن براي حرفي ولي ميدادند گوش بزرگ خانوم سرگذشت به مبهوت و مات دو هر ثريا و بهار
  د.بشنون بزرگوخانم سرگذشت ادامه ميخاستن و بودن مونده خيرهبزرگخانم به

م چشم يه برگشتيم خونمون به بدبختي و گناه احساس چه با رفتم وجشن امارت به ذوقي باچه - بزرگ خانم 
 داشتم تنفر برادرم ازفرامرز حتي ميومد بدم ازخودم بودم متنفرشده ازتيمور دلم توي خون يكيش بود اشك

 راضي تيمورو نتونه ليال اگه ميكشم خودمو امارت رسيدم گفتم بود زده سرم به غريبي عجيب فكراي راه يتو
 تند تند دبو داغون فرامرزم  ميشدم بدبخت  من ميومد يندهآ سر  بالييي چه ؟!!!چيكاركنمخواستگاريم بيادكنه

  ، من شرمندتم گفت و كرد من به رو شد تمومسيگارش وقتي كشيديم آه هي و ميكشيد و ميكردروشن سيگار
 نخور غصه .ميكشمش ميكنم پا به خون سراغت تيمورنياداگه ميخورمقسم شدم ابروريزي اين باعث

مهربان باشد و  و جوشش اشك را در چشمان اين برادر بي قيد ديدم پس او هم ميتوانست خواهرخوشگلم
  غيرتش را خرج يك دانه خواهرش كند!

   ميفته پس مادرمون وگرنه بگير شاد  رو وخودت نگو چيزي مادر بهفقط :گفت شداروم كمي كه بعد

 ها بچه روشن چشمتون خانم استقبالمونوگفت دويد خانم طاهره كرديم باز كه درو رسيدم درامارتمون به
 براتون بود شده تنگ دلم من عزيزاي استقبالمون به اومد كنانخنده بازشدو مادرم دراتاق كه اومدن

 كردم گريه هاي وهاي تركيد بغضم ديگه گرفت اغوش به.منو مادرم همينكه ببينم  بغلمبدودخترخوشگلم
 من به مجال فرامرز كه ميكني نگرانمنو داري چته فهيمه شده چي كفتو عقب كشيد خودشو مادرم
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 دوروز خودت ووابسته ميكني لوس دخترتو كه انموقع مادر شده تنگ شما واسه دلش هيچي گفتندادو
 .........مادرجان داره رم اداها همين دوري

 بود نزاشته برام فرامرزتواني بار وحسرت مادر كنجكاو هاي نگاه  طاقت كردم جدا مادرم اغوش از خودمو
 تصوير ديگه ميتركيد داشت ازدرد سرم بود شده تار زياد ازاشك چشمانم رسوندم اتاقم به سرعت به خودمو

 من كردي خراب زندگيمو تيمور متنفرن ازت بود گرفته اتيش سينه درون قلبم نبود قشنگ ذهنم تويه تيمور
 اشك تاصبح بود خواب اتفاقافقط اين تمومه كاش خدايا شدم داغون يكباره به سرخوش شادو دختره ان فهميه

 مادر باصدايه صبح بود برده خوابم كي زياد ازگريه نفهميدم فرستادم لعنت خودم شومه بخت وبه ريختم
 احساس كمرم تويه بدي درد شم بلند ازجام خواستم تا نميشد باز زياد ازپفه چشمام هرچند بيدارشدم ازخواب

 بلند چرا مادر جون فهيمه ميكرد نگاه منو شيرينش بالبخنده مادرم اومده سرم باليي چه اومد يادم دوباره كردم
 بيرون ازاتاق مادر بزن وصورتت دست به ابي ظهره لنگه دختر پاشو شده تنگ من براي دلت اينجوري نميشي

  خدايااين افتاد اينه به چشمم شستم صورتمو رفتم شدم بلند ازجام اروم رفتم

 وقراره گرفتن تماس بامادرم تيمور خانواده روزبعد چند رمق بي وچشماني پريده بارنگه دختري منم
 نزاشت ترديد و شك براي جايي تيمور هاي تعريف ولي كرد مخالفت اول مادر گذاشتن رو خاستگاري

كه ميتونه براي هر دختري باشه  زندگي شب ترين روياييفرداشب يك شب تلخ در زندگي من رقم ميخورد 
 برات دلم داشت هك من لعنتي ميگفتم خودم با، .كنه اينجوري منو حال تا بود داده هم هب دست نفرت و عشق، 

 ...كردي اينجوري چرا ميلرزيد

 ....من زندگيه ادم ترين پست بود شده تيمور

 انتخاب زندگيمو مرد اجبار هب اطرافم دختراي مثل داشتم دوست چقدر... ميسوخت خودم براي دلم
 بود كرده تر نمايان برادرمو پيشوني خط كه غمي و ميسوخت مادرم خوشحالي اين براي دلم....نكنم

 هچ اين خواستگاريت بياد ميخاد تيمورخان پاشو دختر ميگفت مادرم رسيد خواستگاري شب خرهبال و
 ؟!!!ريختيه
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 ...ميفتاد ستايش هب توش هيكلم هميشه ك مشكيو سفيد دامن كت كرد انتخاب رنگي سفيد دامن كت برايم

آب و رنگ به  كمي مادرم اما....تيمور چشماي تو شدنم نمايان نبود مهم برام چون نداشتم ارايش هب نيازي
 سكوت فرامرز....ببينه شب اين منوتو تا....باشه خواستمي دلمه بود  شد تنگ پدرم براي دلمصورتم داد. 

  ..بود كالفه كمي، بود نشسته اي گوشه، بود كرده

 اما ليلي همچنين و ميشنيدم رو مادرش و پدر صداي، ميشنيدم صداشونو، اومد در صدا به در زنگ خرهبال 
 ...كرد كوچكي سالم فقط تيمور

 .بودم مادرم صداي منتظر

 شدم برو رو خانمي با شدم وارد هك در از،  بيا فهيمه دخترم گفت و كرد صدام مادرم خرهبال

 ليال ميرسيد نظر هب جدي پدرش، ميزد موج چهرش تو مهربوني و تيپ خوش همچنين و چهره خوش بود زني
 بعد خرهبال..  من روي بود شده دقيق ك افتاد تيمور هب نگاهم نداشتم بهش رو قبلي حس ديگه اما ديدم هم
 .كنارشون نشستم عليك و سالم از

 ....رفتن، گذشت هم شب اون

 ...غم دنيا كي و موندم من و رفتن

به اينجاي خاطرات كه رسيد غمي در چشمان خانم بزرگ نشست كه حكايت سختي آن دوران زندگي اش 
  بوده 

 كنين گوش خوب ور بعد هب جا ازيناما  بيارم درد سرتونو بچه ها نميخوام –خانم بزرگ 

  ميكردن افتخار ما هب همه و پوشيدم عروس لباس شوهرم كنار من، تيمور و بودم من؛ بود ما عروسي شب

 من از جدا اونشب تيمور رسيد من مشترك زندگي اول شب خرهبال، خوشحالي اي ذره از دريغ!!!....ما اما
  شدم خوشحال اولش خوابيد

 شه بيشتر نفرتم حس اون تا بكشم عذاب تا نيست كنارم هك
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SAHAR 72 

 

 قدمي بزرگ امارت اين تويبرم بيرون،  شدمبلند  ميخاست مادرمو دلم،  بيروح و سرد اتاقي توي خوابيدم
 بزنم

 هه...تيمور و من راحتي براي نبود امارت توي كسي ظاهرا بود سالن ته من اتاق

 !!!!!!!!!شنيدم خنده صداي بود باز نيمه درش هك اتاق توي از رسيدم هك ها پله هب

 گذروندم تيمور با مهموني توي ك بود شبي زندگيم شب ترين سخت

 بود شوهرم ي معشوقه ك دختري، ديدم رو چهره ماه شوهرم كنار ك بود اين تر سخت اما

 .....بود خوابيده من ي حجله توي، من عروسي اول شب

 بهم ازهردوشون حالم كه ميكرد گري عشوه چنان ببينم ماچهره با تيمورو نتونستم شد خرابسرم روي دنيا
 پوشيچشم متنفرم ازش وحاال شدم عاشقش اول نگاه.تو كه ازرفتارشوهريچيكاركنم بودم شده دودل خورد

رو  بال اون تيمور كه شبيبيشترازاون حتي ميلرزيد بدنم تمام !برگرد گفت بهم حسي يه ؟!!!اتاق تو برم يا كنم
 ميكردم حس وجودم توي ضعفي يه بود شده حس وبي سستبدنم  نداشت رفتن راه رمق پاهام آورد سرم

 وتو بود سالن كنار كه اي عتيقه گلدوني به خوردم يهوافتادم كه شد چينفهميدم برداشتم كه چندقدمي
 تيمور سيلي باضرب رفتم وازهوش پيچيد امارت سالن توي بمب منفجرشدن مثل صدا خونه سكوتاون

  ! اومدم خودمبه

   ببينم بيا هوش به ؟!!چيكارميكني اينجاو شده چت فهيمه فهيمه -تيمور

 همه ميكنم بيداد و داد وگرنه تيمور نزن دست من به: وگفتم كشيدم كناربغلش ازتو خودموو بازكردمچشمامو
 گريه به كردمشروع.   برو اتاقموو تو برم كنكمكم فقط ميگم واسشون ديدم كه و چيزاي بيان امارت ادماي
  كردن

   ؟!!اخه بود چي من گناه چيكاركردي بامن تو -فهيمه
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SAHAR 73 

 

 توضيح خدااارو تو ميشم محروم ازارث  ميشم بيچاره بفهمه اگه بابام نبر آبروموفهيمه ميزنيم حرف -تيمور
   ميدم

   بشنوم امونميخ هيسسسسس :وگفتم لباش روي گذاشتم انگشتمو

   بيارم چيزي قندي آب يهبرم بكش دراز وگفت روتخت وگذاشتم اتاقم تو بردمكردو بغلم بيام راهديدنميتونم

 زار زار و سرم رو راكشيدم وملحفه ؟ايوميخ چي ازجونم كن ولم امونميخ هيچي بيرون برو :سرش زدم داد
 .دروشنيدم شدن بسته صداي فقط كردم گريه

 ولي ميگذروندند خوش باهم خلوت در چهره ماه و تيمور، بودم نزده غذا به لب ومن بود گذشته روزي چند
 ميشدم قبل از تر تنها روز هر من

 من فقط وسط اين و ديگه زن يه با رفت آورد سرم به كه باليي از بعد تيمور كه بودم نااميد اين از بيشتر
 انگار.آمد نمي سراغم به كسي اما بودم شده ضعيف خيلي، بميرم تا نخورم غذا انقدر گرفتم تصميم، سوختم

 !!!!!!!نداشتم وجود

 هم رو هام چشم ديگه حتي، گذشت صورت اين به روز دو، نشه وارد كسي كه بودم كرده قفل رو اتاق در
 ...نزديكه مرگم كه بودم خوشحال ولي كنم باز نميتونستم

 بزنم حرفي.ميتونستم نه و ميشد باز هام چشم نه...ميشنيدم رو ها صدا فقط ..آمد مي زدن در صداي

 بود فرامرز صداي انگار

 ...فهيمه خواهرم كن باز رو در -فرامرز

 روزه چند نگرفتي؟ خواهرمو سراغ چطور تو تيمور: ميگفت كه اومد مي تيمور با فرامرز دعواي صداي بعد و
، ميكشم آتيش به زندگيتو بيا سرش باليي اگه.. كن جمع حواستو نپرسيدي؟ حالشو تو و نرفته بيرون اتاق از

 ميكنم باخبر هات كاري كثافت از رو دنيا ي همه

 در شدن شكسته صداي هم بعد و...  اومد زدن در صداي
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SAHAR 74 

 

 ..نبود اين من خواهر حق تيمور؟ برات بميرم... اومده سرت باليي چه فهميه _فرامرز

 كرد بغلم اومد و بود گرفته ش گريه

 ميشنيدم صداشو,فقط من

 ..نميشنيدم رو هيچكسي صداي ديگه....ننيك خبر دكتر...خواهرم بگو چيزي _فرامرز

 نشسته كنارم فرامرز ديدم كردم باز كه رو هام چشم

 داد بهمون دوباره رو تو خدا ؟..خوبه حالت.. عزيزم _فرامرز

 ...بميرم ميخواست دلم دادي؟ نجات منو چرا -فهيمه 

 ...بيارن غذا برات بگم تا كن استراحت....نگو.. ميميرم منم بيفته اتفاقي تو براي اگه _فرامرز

 نميخوام هيچي... نميخوام-فهيمه 

 ميداد گوش ما حرفهاي به و بود ايستاده اتاق ي گوشه تيمور

 بگو بهم كرده ناراحتت كه گفته چيزي تيمور اگه فهميه _فرامرز

 نگم چيزي كه ميكرد التماس بهم چشمهاش با تبمور

 فرامرز كه كردم خداروشكر،ميترسيد فرامرز از تيمور، بستم رو هام چشم و  بخوابم ميخوام... فرامرز -فهيمه 
 سر بهم هم فرامرز و تيمور مبكردند مواظبت ازم نفر چند و گذشت دبگه روز چند، بمونم تنها نميذاره هست
، بيرون رفتم اتاق از بالخره، بودم شده خوب كامال،گذشت ديگر ي هفته، يك بود شده بهتر حالم.ميزدن
 از، گرفت رو وجودم تمام ناراحتي غم! گذشتم بودن داخلش چهره ماه و تيمور اونشب كه اتاقي از دوباره
 بود شوم زن اون و تيمور صداي انگار،دادم گوش صدا به در پشت، اومد مي صدايي اتاق داخل

 دبگه دختر بايه رفتي كني ازدواج بامن اينكه بجاي تو اما م حامله ازت كه وقته خيلي من تيمور _چهره ماه
 ازدواج من با نميده اجازه كه هم پدرت،ندارم رو ديدن رو همديگه يواشكي تحمل ديگه.. كردي ازدواج

 .برسه ت بچه به دستت هيچوقت نميذارم و ميرم شهر اين از...ندارم طاقت ديگه من..كني
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 ..عاشقتم من... ميكنم حل رو چيز همه من..  نرو... كن صبر... كن صبر چهره ماه _ تيمور

 ..بشم ماهه 9 تا كنم صبر نميتونم.. ندارم تحمل ديگه... نباش عاشقم _چهره ماه

 دختر اون پاي كه بودم خوشحال دلم ته ولي نبينه رو من كسي كه كردم قايم رو خودم، اومد در سمت به و
 ..شده بريده تيمور زندگيه از

 تيمور...خارج برن باهم تا شهري پسر يه پيش رفته و كرده فرار چهره ماه كه پيچيد خبر جا همه بعد روز چند
 بدتر اوضاع،ميكرد فراموش.رو چهره ماه بايد،نبود خوب اصال حالش، ميكرد مست مدام و بود ناراحت خيلي

 ...بود نفر يه با روز هر چهره ماه كردن فراموش براي بود شده قبل از

 ..بود شده طاق طاقتم ديگه..ميكرد بازي زن يا بود مست يا

 كه كردم جمع رو وسايلم، بود نشده بهتر تيمور ولي بود گذشته تيمور منو مشترك مثال زندگيه از ماه3_2
 ...كنم ترك رو خونه هميشه براي

 اولين براي، بود كرده خلوت الكل هاي شيشه با دوباره اتاق همون توي تبمور، گذشتم شوم اتاق اون كنار از
، كنم تحملت نميتونم ديگه... ميرم دارم هميشه براي من... تيمور: گفتم تيمور به و گذاشتم اتاق اون توي پا بار
 بكن خواستي غلطي هر توهم ميرم من

 :گفت و گرفت.رو دستم تيمور كه برم خواستم

 فراموش رو چهره ماه تا كن كمكم، موندي برام كه هستي كسي تنها تو... نرو ميكنم خواهش... نرو _تيمور
 كنم

 خدا، نمياد يادم چيزي من ميگي بپره مستيت وقتي گفتي؟ پرت و چرت و كردي مست دوباره تو -فهميه
 ...هميشه براي حافظ

 ..واقعيه ديگه حرفم اين... نه:  گفت و بوسيد منو و شد بلند جاش از تيمور
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 بعد و آوردم باال و شد بد حالم ميداد تيمور كه عرقي بوي از ولي بودم شده شوكه او حرفهاي و بوسه با من
 ..بود كرده خبر دكتر تيمور، شد اينطوري حالم كه شد چي نفهميدم، كردم ضعف هم

 نزديكم اومد تيمور، بود بد خيلي حالم

 چطوره؟ حالش دكتر خوبه؟ حالت _تيمور

 بدميشه حالم الكل بوي از بيرون برو تيمور: گفتم و شد بد حالم

 بگيد؟ ميشه شده؟ چي دكتر :پرسيد نگراني با و بود شده نگران تيمور

 ...داره ويار الكل بوي به خانوم فهميه فقط.. نيست چيزي _دكتر

 چيه؟ منظورتون:گفتمبا تعجب 

 ...ايد حامله... باشه مبارك _دكتر

  ؟!!!!!چرا اخه يا خدا رونميشنيد چيزي ديگه گوشهام رونميديد جايي شدچشمام خراب سرم روي دنيا

 حاصله بچه اين كاش منه بچه پدر مرد اين لرزونديعني دلمو ديدم توچشاش كه برقي افتاد تيمور به نگاهم
 د تمامبوسي و گرفت دستش اومددستموتوي من سمت دكتربه حرف اين باشنيدن تيمور خيانت نه بود عشق
 موهاي، خمار چشمان تيموركردم به دقيق نگاهي ؟!داشتم دوست ور مرد اين هنوز من بوديعني شده داغ بدنم

 فهيمه :گفت لب به بالبخندي تيمور لرزيد دلم دوباره.  بود زيبا هنوز هاش ريختگي بهم اين باتموم ولي ژوليده
 خاطر به كه هايي ناراحتي ،تمومزجرها تموم كنم جبران ميخوام من ،بچه بخاطر نكن تركم ،كن كمكم جان
  .. نكن تركم ميكنم خواهشرو  كشيدي من

 براي مرد يك لرزوند تنمو تيمورتمام اشك قطرات ميكرد التماس من به اينجورعاجزانه كه تيموربود اين
 بچه بخاطر تيمور باشه وگفتم دستشوگرفتم نداشتم رو تيمور اشكاي ديدن تحمل ميريخت اشك من موندن
 لبخند با تيمور شه بزرگ پدر بي بچم ندارم دوست كشيدم رو پدري بي طعمه خودم نم نميكنم تركت

  ...كنم درست برات رو زندگي بهترين ميدم قول ميكنم جبران وگفت بوسيد پيشونيمو
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 خاطر به حتي تيمور نميشد باورم ميچرخيد من دوره پروانه نبود مثل سابق ادمه اون ديگه بود شده تيمورعوض
 حاالمن ميخورد الكل تيمور سال سالهاي گذاشت كنار هم رو الكل وخوردن گذشت هم ازالكل من وياره
 حاال نبودم سابق فهيمه اون ديگه هم من !!!بگذره الكل از بخاطرم كه داشتم تيمورارزش براي اينقدر فهيمه

  ....ميبرد لذت زندگيش از داشت وجود باتموم كه بود وسرخوش شاد دختري

 من عالقه بود وتيمور من زندگي  عشق سامان زيبا اي چهره با ناز پسري اومد دنيا سامان انتظار وقت بعدازچند
 كار در كارميكردغرق سخت تيمور بودم وزندگيم تيمور عاشق ديگه حاال بيشترميشد روز به روز تيمورهم به

 .....ارباب زن ومنم ارباب بود شده تيمور حاال بود كرده جمع زيادي ودارايي امالك بود شده

 

 

 نگاهي و تيمورخان عزيزدل شدم افتاد واسم كه بدي اتقاق همه بعدازاون دلم عزيزاي خالصه -خانم بزرگ
 سامان تا داديم ادامه زندگيمونو و ارباب سوگلي شدم بيشتر كه سامان اومدن با وگفت انداخت عروساش به

 مي خلوتتو همش ميخواست دختر دلش خيليارباب  وباردارمر خواهرسامان فهميدم كه شد ساله دوسه
 سالها تواين اما ميگذشت زود زمان دخترشد دومم بچه خواست خدا بياري واسم دختر يه بايد فهيمه گفت
 خواب تو اين دربياره ازچنگم شوهرمو خواهد ومي رقيب منه هنوز چهره ماه كه ميدميد كابوس وقتا بعضي

 سرگذشت داشتم دوست وخيلي ؟!!رفت كجا شد چي چهره ماه كه ميكردم فكر بهش خيلي بيداريم توي نبود
 بود راحترشده خيالم رفتن خارج به و كرده فرار پسري بايه كه فهميدم اشناها از ازيكي اينكه تا بدونم شو

 ازوسط كه سيبي چهره ماه با ديدمش ومن امارت وردآ ليلي دختره اين سامان اينكه تا بود رفته ازيادم وديگه
  بپرسيد خودليلي ازرو ماجرا بقيه بايد نميدونم ديگه شده دونصف

   انداختن بهم بهارنگاهي و ثريا

  ؟!! باشه سامان خواهر ليلي ممكنه يعني بزرگ خانم -ثريا

 حامله ازت گفت تيمور به چهره ماه شنيدم خودم چون هست احتمالش گفتو داد تكونسرشو بزرگ خانم
 ........خانم ليلي سراغ بريم بايد پس وگفت داد خودش به تكونييه سامان كشيد آهيبزرگ وخانم ام
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 بزرگ خانم نميكردم فكر  اصال  خدايابهار با خودش انديشيد  بود برده خوابش زياد ازخستگيه جون خانم
 خيانت يه از اينا عشقه كردم نمي فكرشم ولي بودم شنيده وزنش باربا عشق از خيلي داشته سرگذشتي همچين

 سراغ بره ميخواست سامان افتادند راه دنبالش هم وثريا بهار رفت بيرون اتاق از كه سامان !!!باشه شده شروع
  رساند سامان به بهار خودش را لي لي

 باشه نداشته خبر ازهيچي لي لي واقعا شايد ميدوني چيزو همه كه نياري لي لي روي به فعال بهترنيست -بهار
   باشه بهش حواست ولي نگي بهش هيچي فعال بهتره ؟!!!!!!!باشه نقشه يه ماجرا اين تمام ياشايد

 من به شرايط ترين سخت تو هميشه بهار ممنونم وگفت گرفت دستش توي دستاشو كرد بهار به نگاهي سامان
 ولي داشت دوست خيلي سامانو شه ناراحت ثريا نميخواست دراورد ساماندست  ازتو وبهار دست ميدي ارامش

  شريكه ديگه نفر يه با زندگيم تو اونو كه نميرف يادش وقت هيچ

   اومد كارا خدمت از يكي 

   شده بد حالش رجب مش پدرتون اينكه مثله اومده نفرازده يك خانم بهار -خدمتكار 

سپرد  ثريا به هارو بچه حاضرشد سريع شده چي يعني پدرم خدايا پايين ريخت هوري بهاران نگران شد و دلش
 مادرش.... هم بود پدرش هم توزندگيش بود كشيده زياد سختي بود زندگيش همه پدرش شد راهي باسامان و

 با بابا شد بد خيلي پدرت حال بهار :گفتو دويد بغليشون همسايه پسر رضا شد پدرش خونه نزديك وقتي
  شهر بردن اون عموم

  كرد نگاه سامان به نگراني با

   شهر بريم سريع سامان -بهار 

  ميگردن بر االن رفتن وقته خيلي بهار نه :گفت رضا باز

  هستش پدرم به حواست كه جون رضا ممنونم -بهار

  كني درستبراش  سبك غذا يك براش بهتره ميرسن االن داخل بريم - سامان
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SAHAR 79 

 

  ه فكر تو سامان ديدم كه ميكردم اماده رو غذا داشتم

 !؟ فكري چرا تو سامان -بهار

 چطوري ديدي صبرش با ولي ؟ هديد سختي مادرم چقدر فكر ميكردم.. پدرم و مادرم سرنوشت به - سامان
  نكرد ثريا وقت هيچ كه كاري كشيد خودش طرف به رو پدرم

   ؟ كنيم كار چه بايد ليلي با:  گفتم نشستم كنارش

 نگران هم تو !؟ هامد امارت به چي براي ؟ هكي ليلي بدونم بايد چهره ماه مادرش سراغ بره ميگم مراد به -سامان
  بذاريم تنهاش نبايد ديگه امارت تو ميبرميش نباش پدرت

  ؟ كنمب هم ديگه خواهش ميتونم عزيزم ممنونم - بهار

  اره جونم بگو.. :  سامان

 براي خوبي همدم ميتونن كوكب و پدرم ميري كوكب دنبال دادي سامان و سر رو كارها اينكه از بعد -بهار
  شده مريض طور اين تنهايي از پدرم بشن هم

 سوي به دويدند شنيدن حياط تو مرد چند صحبت دفعه يك كه  عزيزم چرا كه نه! اره:گفت لبخند با سامان
 پرستاري ازش هنبود كسي كه ميدونم و رنگ پريده بهار در دلش ناليد : بود شده الغر كمي بود پدر حياط

 بيشتر بعد به اين از ميدهم قول بابا گفت: كرد  و بغلش شده ضعيف و مريض همين براي كنه درست غذا كنه
  ........ باشه بهت واسمح

 اوضاع به هم ريخته ي امارت  –فصل سوم 

 با رفت بيرون به سريع خورد هم به حالش دفعه يك كه ميداد غذا سوگل به داشت ثريا امارت تو ور اون از
 ؟!!! شده بد حالم وقت چند چرا نخوردم زياد هم غذا ؟!!!شدهچم  من گفت خودش

 ؟!!هستي حامله نكنه شد بد حالتون چرا خانم شد چي :گفت ستشن ش كنار گل پري

 ...ً ؟!بچه.....  ؟!حامله كرد نگاه كل پري به نگراني با ثريا
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SAHAR 80 

 

 اما چون رجبعلي مرد مهربان و دلسوزي بود شدن خوشحال پدر بهار اومدن از همهرسيدند  امارت هب وقتي
 .نگران كرده بود روه همش خراب حال

 .رفت اتاقش هب.....دگرگونه حالش ثريا هك به بهار گفت خدمتكارا از يكي

 !اينجوريه؟ قيافت چرا..شده؟! چي ثريا-بهار

بيرون رفت و به مراد گفت  سريعبهار .ميشد بد حالش گاهي از هر و نميزد حرف ميكرد گريه ابربهار مثل ثريا
 دكتر را خبر كند 

 ....با اوضاع به هم ريخته ي امارت تصميم گرفت فعال به سامان چيزي نگويد تا كمتر نگران شود

 داشت بدي حال واقعا ثريابودند  ثريا باالسر اومدهمه و شد خبردار سامان رسيد دكتر وقتي اما

 شد؟ خب؟چي دكتر_سامان

 شهر هب بهتره بدم تشخيص نميتونم من هستن بدي شرايط تو اما حاملس همسرتون باشه مبارك_دكتر
 ....ببرينش

 ...همين فقط

 دل ميكرد اي گريه چنان برگرفت در رو ساختمون تمام ثريا هق هق درآمد دكتر دهان از هك حامله ي كلمه
 .ميسوخت براش هم سنگ

 بود بدي شرايط واقعا...ميكرد نگاه ثريا هب واج و هاج....شد ولو همونجا سامان

بهار نگران به سامان چشم دوخت كه يادش آمد  آن روزي كه سامان بعد از زايمان اول ثريا گفت كه دكتر 
 مرگ= ثريا مجدد حاملگيگفته :

 شرايط...ندن اون به فعال خبرو اين سپرد همه بهار به ميشد بهتر داشت حالش و بود اتاقش تو هنوز بزرگ خانم
 بود بدي روزاي، بود بدي

 ....ميشد خم داشت.....مقاوم آن روزها مرد....سامان مرد بهار
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SAHAR 81 

 

 براي...شده پيدا ها سال بعد حاال و بوده مادرش زندگي رقيب مادرش هك داشت پيش در رو خواهري
 !چي؟ارث

 ...وحاملگيش ثريا همچنين و....نداشت ليلي وجود بخاطر خوبي روحي شرايط بزرگ خانم مادرش

 روح زندگي اين هب بايد هك بود بهار شرايط اين تو ظاهرا، باشد همسرش مواظب بيشتر گرفت تصميمبهار 
 ميبخشيدم

 هك ميشنيد زبونش از بهار گاهي...داشت بدي شرايط سامان..ميشد تر شكسته روز هب روز پدرش طرفي از و
 س ثريا حاملگي مقصر او

 همراهش مادرثريا و....بره نميتونست سامان.... ببرن شهر بيمارستان هب ثريارو داد يترتيببهار ...گذشت روز چند
 ...شد

 ...بود سخت براش بچه تا3 نگهداري واقعا چون پدرش براي گرفتند هم خدمتكاري

 خطرناكه براش چقدر حاملگي اين اينكه خبراز بي شكرميكرد خدارو مدام اش دوباره حاملگيه براي ثريا
 فكر تو شهرهمش به تارسيدن نميشناخت پا از سر بياره سامان براي پسر يه بتونه اونم شايد اينكه ازخوشحاليه

 به مادرش همراه شهر به رسيدن از بعد بود وجودش از تيكه يه كه كوچيكي فرشته فكر ،فكرسامان بود
   .. نظرباشه تحت تامدتي رفت بيمارستان

 دلش ميدونه مقصر خودشو ثريا بارداري  تو سامان ميدونست نداشت ور سامان كشيدن عذاب بهارطاقت
 داغونرو  بهارم سامان حال خراب چجوري نميدونست ولي كنه خوشحالش كنه اروم شوهرشو ميخواست

 نشست كنارش اروم و شد سامان بهارنزديك ميكرد نوازش وسرشو بود گرفته اغوش روتو ندا سامان بود كرده
 سامان چشمان به بهارخيره چشمان بهاربرگردوند سمت بهصورتشو  سامان گذاشت سامان دسته روي دستشو

 داشت دوست قلب ته از بهارو ميگرفت ارامش بهار نگاه ازگرماي سامان شدن هم درعشق غرقه هردو بود
 زندگيه عشقش كناره ميخورد رقم ديگه جوري سامان براي زندگي كاش ميپرستيد رو نگاه اين عاشقانه هنوزم

  !!داشت اي عاشقانه و اروم
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SAHAR 82 

 

 دوباره بود مسئول هم ثريا درقبال اون اما بود عشقش بهار درسته افتاد ثريا ياده مدا خودش به يهويي سامان 
 وقت هيچ من بياد ثريا سر باليي من واشتباهه حاملگي اين بخاطر اگه :گفت بهار به و كرد نگاه رو ندا

  ... من بده ازدست مادرشو من خاطر به ندا اگه خودمونميبخشم

 انشاهللا نيوفتاده اتفاقي هنوزكه عزيزم :وگفت زد سامان رويه ب لبخندي بده ادامه حرفشو سامان نذاشت بهار
 دكتر ؟بهار رفته يادت مگه :دادوگفت تكون سرشو كالفه سامان مياره دنيا شو بچه مشكلي هيچ بدون ثريا

  !! ميشه مرگش باعث ثريا دوباره زايمان و حاملگي :گفت چي ثريا اول سرزايمان

 حامله دوباره وجه هيچ به نبايد و داشت سختي زايمان چه ثريا كه بود يادش خوب بگه ميتونست چي بهار
 ولي ميكرد مارو رو سامان بايد اما نيست مورد بي نگرانيش وميدونست داشت خبر شوهرش دل از خوب ميشد

 ......باشه سامان صبوره سنگه جزاينكه برنميومد دستش از كاري

  داريم مهمان آقا گفت آمد مراد كه ميكرد صبحت كدخدا داشت بود نشسته خانه حياط در سامان

  ؟ داره كارچي هكي - سامان

 !!!!!!! چهره ماه خانم ليلي مادر آقا - مراد

 ؟ امارت كه نبرديشون چهره؟ ماه چي -شد بلند سامان

  خانم ليلي اتاق بردمشون چرا آقا -مراد

 ؟ بكنم بايد چه ببينتش بزرگ خانم اگه االن ؟ كردي چكار:  زد فرياد سامان

 ؟ بياين ميشه فردا شما برم بايد من گفت كدخدا به بعد

 فعال  ميرم من پس باشه -كدخدا

  !!!!!! نبود ليلي اما رفت ليلي اتاق سوي به سامان

  ؟ كه نيست اينجا اون مراد -سامان

 ؟ بزرگ خانم اتاق رفتن نكنه :گفت بود ترسيده كه مراد
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SAHAR 83 

 

  ميامد بزرگ خانم اتاق از فرياد صداي كه.... مراد حالت به واي فرياد سامان

 باعث افريته....  تو.... تو اما كنيم ازدواج زودي به خواستيم مي ما داشت دوست خيلي من تيمور - چهره ماه
  كنند جدا من از عشقم شدي

 تيمور كه نميره يادم ازدواجمون اول شب آمدي من زندگي تو شده هم زور به تو نكردم جداش  من - فهميه
 تيمور با زور به ميخواستي شدن حامله با تو....  آمدي تو من اتاق تو باشه عروسش تازه كنار اينكه جاي به

 زندگيم از تو وقتي بوديم خوشبخت تيمور من بود زرنگتر تو از تيمور ؟ كي از بچه اون نبود معلوم باشي
  رفتي

 مال ميذارم كردي فكر بگيره اموالش مال آمده هم االن هستش بوده تيمور بچه اون شو خفه - چهره ماه
  بكشيد باال ام بچه اموالش

  ذارن نمي هستم زنده من تا يعني نميرسه شما به چيزي اينجا بيرون گمشو: زد فرياد فهميه

  ميكشم خودم من يعني ؟ نمونده چيزي عمرت از ميبينم :گفت خنديد چهره ماه

   زد فرياد شد اتاق وارد سامان اينجا در

 دختر و مادر اين سريع مراد ؟ كي هر كي هر اينجا مگه ؟بشيد مادرم اتاق وارد داد اجازه شما به كي -سامان
  بيرون بندازشون

  سامانم بگه تونست فقط ميكشيد تير قلبش كه فهميه

 ........ كشيد نمي نفس ديگه مادرش اما كرد بغل اون فهميه افتادن از قبل مادرش سوي به دويد سامان

 را جانش بي مادر فشار همه اين تحمل از درمانده سامان و  دهد مي جان پسرش تنها و نازدانه دستان در فهيمه
 تيمور مثل درست بست دنيا اين بر را چشمانش هميشه براي امارت بزرگ بانوي ميكشد آغوش در سخت
 ...امارت اين ارباب

  عزيزترينش مرگ حال و... وو چهره ماه..ليلي..ثريا گرفتاري كلي و اس مانده سامان حال و
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SAHAR 84 

 

 سپرده خاك به همسرش كنار در خانوادگيشان ارامگاه در فهيمه،  ميشود برگزار خاص شكوهي با مراسم
 شيون صداي ميان اين در و ميرسد گوش به سويي هر از دختركان و زنان ي ضجه و ناله صداي، ميشود

 تا ميريزد اشك سامان كنار در صبورانه بهار و ميكند آب را رهگذري هر دل كه است بلندتر همه از دخترش
  نميزند فرياد را دردش و نميسازد جاري را اشكهايش بودنش مرد حكم به كه ساماني، باشد مردش تسالي

 مينگرد ميكند وفغان اه و ريخته صدايش در را غمش تمام كه خواهرش به نشسته خون به هاي چشم با وقتي
  بزند فرياد را دردش ميتوانست تا بود زن يك هم او كاش ميكند ارزو

 اي لحظه فكرها اين!! نابسامان؟ شرايط اين در هم ان كند راست كمر مصيبت اين از بعد ميتوانست او ايا
 نميكردند رهايش

  بود كدخدا نشست اش نه شا بر دستي كه بودي فكرها همين در

 پاشو ناهار صرف برا امارت كن دعوتشون و كن تشكر اومدنشون بابت مردم از پاشو جان سامان پاشو-كدخدا
  بشه شاد مادرت و پدر روح بزار بعد به ازين تويي امارت اون ي كاره ي همه و مرد، پسرم

 از روستا مردهاي با دادن دست حين و كرد جمعيت به رو و شد بلند مادرش خاك تله كنار از ناچار سامان
 چمشش جمعيت ميان در اينكه تا كرد دعوتشان امارت به ناهار صرف براي و تشكر مراسم در شركت بابت انها

 افتاد بود ايستاده اي گوشه در كه چهره ماه به

 اومدي: زد فرياد ممكن صداي بلندترين با او به رو و رفت سويش به شتاب با بود شده تاب تحملش ديگر
 قاتل رسيدي ارزوت به كشتيش شد؟ راحت خيالت ديدي  كني؟ كامل خوشحاليتو اومدي  چكار؟ اينجار

  مني مادر قاتل تو گمشو برو،

 را سامان دست بهار اينكه تا نداشت اي فايده كنن اروم را ريخته هم به سامان ميكردن سعي هرچه ده مردان
 ممكنه جانم ناارومي االن تو ؟ كني شاد مادرتو روح ميخواي اينطوري عزيزدلم: گفت و گرفت دست در

  شه فدات بهار بريم بيا، باشه نداشته سودي پشيموني بعد كه كني كاري
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SAHAR 85 

 

 مستاصل همه اين مرد اين كه شد سرازير چشمانش از اشك و لرزوند رو بهار دل سامان هاي نفس نفس صداي
 !!!گناه كدامين به اخه

 بسته نقش ذهنش در جمله يك فقط و نگفت.هيچ ميزد فرياد سرش بر سامان كه لحظات اون تمام چهره ماه
 ".....مني مادر قاتل تو"  بود شده

 مزار سر شد منتظر و شد دور كمي،نداشت جايي اونجا چهره ماه ولي رفتن ارباب خونه به ناهار براي همه
 بشه خلوت اش گذشته رقيب

 دقايقي،بود نيافتني دست تيمور براي كه روزهايي ياد، افتاد هايش گذشته ياد،شد درفكر غرق ش تنهايي در
 بود شده خلوت جا همه و گذشت

 چشمانش از محابا بي اشك سيل و نشست زمين بر تيمور مزار سر بر شكسته قلبي و افتاده هاي شانه با چهره ماه
 گذشته به عشقش اولين قبر نوشته سنگ به مات چهره ماه،  تپيد مي تيمور براي دلش هم هنوز او، شد سرازير

 باخت را قلبش كه روزي ان به برگشت

  ماه چهره –فصل چهارم 

 جلب خودش به رو مردي هر كه زيبا سفيدو صورتي خرمايي موهاي درشت چشماني با زيبا دختري چهره ماه
 ودامن كت بود سيمادعوت دوستش بهترين تولد ماهچهره شب بود طلب وجاه مغرور دختري اما ميكرد

 كرد رامرتب موهايش كرد تن به را بود اورده سوغاتي بذايش ازفرنگ پدرش تازگي به كه زيبايي اي عيروزه
   بود كرده چندبرابر را زيبتييش يش زيبا موهاي لباس رنگه كرد برانداز كردخودشرادراينه ارايش كمي

 به احسنتي ميكنم خودم شيفته را هركسي من امد سراغش غرور حس دوباره بست نقش لبش روي به لبخندي
 پولدار هاي خانواده از سيمايكي خانواده بود بزرگي مهماني بره جشن به تا رفت بيرون اتاق واز گفت خود
 سيما دنباله به باچشمانش شد وارد سالن ازدر چهره ماه بود باشكوه بسيا دخترشان تولد همين براي بودن شهر

 كرد برخورد شخصي به ناگهان بود شده كالفه حسابي چهره وماه بودند امده جشن به زيادي افراد ميگشت
 عذر كه خواست خود گيجي از شرمنده چهره ماه بيافتد زمين به بود مرد ان دست در كه ليواني شد باعث
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 به سريع بود شده چهره ماه مبهوت كه ديد چهره وخوش بلند قدي با زيبا پسري خود درمقابل اما كند خواهي
   امد خودش

   نديدم وشمارو ميگشتم دوستم دنباله نبود حواسم اصال شدم مشكل اين باعث كه ببخشيد -ماه چهره

 تيمور به چهره ماه كرد معرفي تيمور را خودش لبخند همان با و كرد دراز چهره ماه سمت رابه دستش جوان
   ميخوام معذرت هم باز سيما ستدو هستم چهره ماه من وگفت داد دست

   مياد پيش حادثه نداه اشكال - تيمور

 نجات تيمور هاي نگاه از خودشو كه بود موقعيت بهترين افتاد سيما به چشمش چهره ماه جمع درميان ناگهان
 بده

 كرده پا به اشوبي چه جوان پسر اين دل در نميدانست اما كرد دور تيمور سنگين نگاه زير از را خود چهره ماه
 نزديك او به طنازي با ميكردند سعي كه زيبا دختر همه ان درميان و مهماني ان در ديگر تيمور اما و است
  چهره ماه جز نميديد رو كسي چشمش شوند

 كه بود شده طنازي دخترك بيگاه و گاه هاي نگاه اسير حال هيكل خوش و چهره خوش جوان پسر اين
 ماه به شدن نزديك براي تيمور ترغيب باعث همين و بود كرده همجنسانش از برتر سر يك را او غرورش

  بود چهره

 چهره ماه غرور از كم دست هم تيمور غرور،درخشد مي ماه مثل اسمش مانند او ميگفت دلش در تيمور
 تفاوت بي را خود ظاهر در اما ميگفت احسنت چهره ماه دلفريبي و زيبايي همه ان به دلش در هرچند،  نداشت

  ميداد نشان

 چهره ماه و احساست دادن لو براي ندارد اي فايده هم غرور بيانجامد لرزش به كه دل كار كرد ميشد چه اما
 خوش جوان آن توجه مورد ازينكه بود فهميده خودش به تيمور وقت بي و وقت هاي نگاه از خوبي به را اين

 پسر اين كه نميدانست اما، ميشد او بيشتر كبر و فخر باعث اين و باليد مي خودش به بود گرفته قرار سيما
  كرد خواهد خود عشق رام را او سرانجام
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 راننده منتظر و ايستاده سيما دوستش كنار در چهره ماه بودن رفته تقريبا ها مهمان بود گذشته شب نيمه از شب
  بود اش

 ميموني شب ميگم مامانت به ميزنم تلفن نشد مياد باشه هرجا بابا هستي عصبي اونقدر چرا-سيما

  گوشمه بزرگه تيكه نباشم خونه شب نميشناسي بابامو خودت واسه ميگي چي-ماه چهره

  تلفن خانم سيما-خدمتكار

 ميام االن بمون چهره ماه.... اومدم-سيما

  چهره ماه چهره ماه-سيما

 شده؟ چي چيه-ماه چهره

  ميرسه ديرتر شده خراب ماشين گفت گرفت تماس تون راننده-سيما

 !!!حاال؟ كنم چكار نيست حاليش رب و رب كه بابام من واي اي-ماه چهره

  كنم؟ كمكي ميتونم خانما؟ اومده پيش مشكلي-تيمور

 برسوني؟ خونشون تا دوستمو اين ميتوني هنوز نرفتي شما شد خوب جان تيمور واي اي-سيما

  واسم نداره فرقي اونورتر يكم حاال ميرم دارم كه من نه كه چرا-سيما

  نميشم مزاحم نه-ماه چهره

  مراحميد هم خيلي ميكنم خواهش-تيمور

 بد هم وايستادن فالگوش وقتا بعضي گفت خود با و بود خرسند بسيار بود آورده دست به كه فرصتي از تيمور
 ...و لبخند دختركشي زد نيستا

 طي خانه ي ماه چهره را سمت هب طوالني چندان نه مسيري تنها و تكتيمور  كنار در چهره ماه حاال
 .....ميكردند
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 ...ايستاد ماشين ناگهان كه بود حاكم نفرهدو  خلوت اين فضاي بر سنگيني سكوت

 ..داشته كوچيكي ايراد ماشين ظاهرا...بيام تا بشينيد نيست چيزي :گفت و انداخت چهره ماه به نگاهي تيمور

 ...هست دخترك كنار در بيشتري فرصت ازينكه خوشحال تيمور و بود ديركردنش نگران چهره ماه

  انديشيدند مي چيز يك هب هردو

 ..بود چيز يك ذهنشان مسير هردو

 رساند ماشين از بيرون هب را چهره ماه اي ناله صداي ها انديشه اين ميان در

 آآآآآآخخخخخخ_تيمور

 "بميرم" واي ؟تيمور شد چي بكشه منو خدا واي كن صبر شد چي دستت تيمور واي اي_ماه چهره 

 !!!!!!!!!!"بميرم"..رفت تيمور ياد از درد

 ب براي خوشحال تيمور وگفته است  هك اي كلمه از زده خجالت چهره ماه، ميكردند نگاه هم چشم در هردو
 را ادم عشق،كرد فااااش را انها عشق تماااااام اي كلمه كه بود اينگونه و .روياهايش دختر قلب اوردن دست

 كر هم ميكند كور هم

 بارها، نميديد را چهره ماه ناپسند و زشت هاي كار و ها حيايي بي، بود واقعي مجنوني تيمور، گذشت ها ماه
 ، بود مخالف سخت پدرش اما كند عروسش را او ك بود خواسته پدرش از

 او ناصر يا است نادر او نميكرد فرق برايش و بود اطرافش در مرد هزاران اما، زيبا و مهربان دختري چهره ماه
 بقيه با برايش تيمور هرچند بود شده تيمور پدر مخالفت باعث هك بود واين بود خوشگذراني دنبال ب فقط
 ......بود مهم برايش هم تيمور موقعيت خب اما داشت فرق

 توانسته چهره ماه اما شدن داشته دوست سخته خيلي،  بود كرده خود عاشق را پسر سختي طور به چهره ماه
 ....شود بودموفق

 ...شده هچ نميدانست
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 خودش ندي اهميت بهش هك دوروز بشه بسته پدر دهن بگيرمش فقط من عشق:گفت او هب تيمور اماشبي
 سالشه16 همش بخدا بچس ميره ميذاره

 چي من يهو؟پس شد چرا؟چي اخه تيمور_ماه چهره

 كلفتمون ميشه اون....مني خانوم ك تو_تيمور 

 ....خنديدن هردو و

 چشمانش كنار از اشك هاي قطره تيمور عروسي شب اما نداشت سنگ از كمي دست چهره ماه قلب هرچند
 ...نبودن شدني تمام

 كه همسرش بود.. زيبا زنيوهم  داشت كنارش روز و شب را اش معشوقههم  تيمور حاال

 تصميم باره يك....بود شده هم موفق نشود نزديك روياهايش مرد هب تيمور كه ميكرد تالش خيلي چهره ماه
 .....است حامله بگويد گرفت

 0بچمي پدر تو ديگه االن ميدوني خودت ك تو!شدم خسته من تيمور_ماه چهره

 رو شرايط..ميكنم درك خودم من...نده گير من ب انقدر....كن صبر فقط ميشه درست.... ميدونم_تيمور
 ...ميسنجم

 رفت چهره ماه و ميرم من شد اينجوري هك اصال.....ا؟درك؟هه_ماه چهره

 ....رفت اش معشوقه دنباله هم تيمور و برود دنبالش بچه بخاطر حداقل تيمور داشت اميد و

 ....رفته خارج هب بوده درارتباط او با قبل از هك مردپولداري با پيش چندي اون ك فهميد اما گشت خيلي

 ياد به وقتي اما ...بود چهره ماه و او بين كه قشنگي ي گذشته به ميكرد فكر اش گذشته روزهاي به تيمور
 ميشد ديوانه.. افتاد مي چهره ماه خيانت
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 ماه عاشق وار ديوانه كه حيف ولي ..بود كرده نگاهش اسير رو زيادي دختران چهره، ماه بر عالوه هم تيمور
 را او  و  نگذاشت تنهايش كه بود كسي فهميه ..فهميه باردارش و زيبا همسر با بود مانده تيمور حاال بود چهره

 داد نجات از

 خوش و پولدار شكار و چهره ماه زندگيه حاال بودند رفته تيمور زندگي از بود باردار كه اي بچه و چهره ماه
 بود شده شروع تيپش

 تيمور پيش از كاش اي ميگفت..آمد نمي بيرون تيمور فكر از، نبود شوهرش عاشق اما.. داشت خوبي زندگيه
 برايش سودي پشيماني كه حيف اما بشه جدا من از نبود  ضرحا كه داشت دوست رو من انقدر او بودم نيامده

 ..نداشت

 نميكرد فراموش رو تيمور ...بود كرده متاركه همسرش به خيانت دليل به بازهم چهره ماه و گذشت چندسالي
 .......اما برميگردم تيمور پيش باز ليلي بخاطر من ميگفت و

 : گفت و كرد نگاهي تيمور مزار به چهره ماه

 اشتباه، نداشتم تو پيش جايي ديگه برميگشتم هم زودتر اگه ولي ...حيف... اومدم دير كه حيف _چهره ماه
 هستي تو نه ديگه كه هم حاال ...سپردم فهميه دست به رو تو و زد سرم به تري پولدار پسر طمع از بود خودم از
 سر به اما ببينم رو تيمورم ديگه بار يه بود آرزوم ندارم موندن زنده براي دليلي ديگه ...عزيزت ي فهميه نه و

 ...مرد و داد جون هام چشم جلوي فهميه ..سنگينه هايم شانه؟ كنم چه نميدانم... جان تيمور...رسيدم مزارت

 بعدي نفر شايد...بشم خوشحال فهميه مرگ از كه نيستي هم تو ديگه..باشيم ليلي و من مرگش باعث شايد و
 ...باشم من ميشه خاك كنارت كه

 فرنگ پسر هيچوقت كاش اي،بود تو به خيانت.. خيانتم ترين اشتباه و اولين  گذاشت خيانت به فقط عمرم تمام
 نميديدم رو كدخدا ي رفته
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 هيچوقت تو هاي چشم ...بمونم كوتاه مدت يه از بيشتر مردي هيچ با نتونستم ديگه شدم جدا ازتو وقتي
 فهميه اما برسونم هم به رو برادر و خواهر ميخواستم ...بود تو به ليلي رسوندن هدفم آخرين...نشد فراموشم

 ..ببخشيد رو من فهميه و تو بلكه بگم رو واقعيت بايد ...كنه عوض رو نظرم تونست هم باز مرگش با حتي

 ....چهره ماه :آمد آشنايي صداي

 كه او را خطاب كرد بود خواهر تيمور ليالاين صداي 

 ...بگيري رو خواهرم جون تا رسوندي رو خودت سال همه اين از بعد تو _فرامرز

 چهره؟ ماه برگشتي چرا _ليال

 حرفي ديگه و او مزار طرف به رفت بود رسونده خواهرش مزار به رو خودش ديگر شهري از تازه كه فرامرز
 ميكرد گريه فقط و نزد چهره ماه با

و  گريست و نشست برادرش زن مزار سر بر هم او ..داشت دوست خواهرش مانند رو فهميه... بود غمگين ليال
  خاطراتش رو مرور كرد خاطراتي گاها با فهيمه هم مشترك بود 

  فصل پنجم : ليال و فرامرز

 نكرده اوكم زيبايي از هيچ زمان گذشت كه بود همسرش تماشاي محو و بود كشيده دراز تخت روي فرامرز
   امد خودش به فرامرز صداي با بود افكارش در غرق ليال بود

  ؟كجايي باز ليال عزيزم -فرامرز

 نميكردم فكرشم وقت هيچ ميكردم فكر تيمور و فهيمه به داشتم گفت فرامرز به رو و كشيد ازدل هيآ ليال 
 از و ببينم رو فهيمه داشتم دوست چقدر بشن هم عاشق اينقدر روزي يه وفهيمه تيمور اتفاق اون باوجود كه

 فرامرز خانه به كاري براي افتادكه روزي اون ياد زد فرامرز روي به لبخندي بگم براش زندگيم و تو به عشقم
 ودوباره نبود حواسش فرامرز است خونه فهيمه فرامرز اقا سالم روشد روبه فرامرز پريشان چهره وبا بود امده

  ؟قاآ :پرسيد
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  ؟!شده چيزي اومدين شماكي نفهميدم خانم ليال ببخشيد بله اها :گفت اومدو خودش فرامرزبه يهويي 

 شما ولي كردم سالم !عروسي مراسم درباره كارداشتم فهيمه با ترسوندمتون ببخشيد :وگفت زد لبخندي ليال 
   درگيره ذهنم بيحسا ببخشيد :وگفت زد فرامرزلبخندي ترسيدين و نبود حواستون

  ؟كنم كمكتون ميتونم من چرا واي - ليال

  ! اخه بربياد شما از دست كاري فكرنميكنم :وگفت شد پريشون فرامرز دوباره 

   بربياد دستم از شايدكاري بگين كردين نگرانم خدا تورو - ليال 

 توي روز تواون كه دختري اعتمادكنه دختر اين به ميتونه كه كرد احساس دلش ته كرد ليال به نگاهي فرامرز
 اي باچهره كنه كمك بهش بتونه حاال. بود گذروني خوش براي فقط و معمولي دختري عنوان به ذهنش

 خوشگذروني دنبال فقط نكردم ام خانواده براي كاري هيچ امروز تا من ميدوني :گفت ليالكردو به رو غمگين
 به اينكه روي حتي ولي ميشه خم بدهي و قرض زيربار كمرم داره االن بودم ام خانواده تاسف باعث و بودم

 ازكارام پشيمونم و بريدم واقعا نميكنن برام كاري ديگه هم خانوادم هرچند ندارم اوضاع تواين بگم ام خانواده
 .ام درمونده كنم چكار نميدونم ولي

 مشكلتو بتونه شايد بدم بهت اونو ميتونم دارم زيادي اندازه پس من كه ميدوني :وگفت كرد فرامرز روبه ليال
   كنه حل

   كنم قبول ازت اينو نميتونم كردم بد توهم درحق من ليال نه :گفتبا سري افكنده و شرمنده  فرامرز

 ليال سرنوشت شايد نديدي منو وقت توهيچ ولي بودم تو عاشق هميشه من فرامرز كرد اصرار به شروع ليال ولي
   مهمين من براي خيلي زندگيت و تو ولي نباشه تومهم براي

 و بود اوكرده درحق كه ظلمي همه اين از پشيمان و ليال وفداكاري گذشت همه اين از مبهوت و مات فرامرز
 اون وبشم كنم جبران ميدم قول ندونستم رو تو قدر وقت هيچ. ببخش رو من عزيزم ليالي :گفت ليال به رو

  . داري تودوست كه فرامرزي
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  ؟!!!!!واقعاو گفت : و لبخند زيبايي چهره اش را پوشاند  كرد فرامرز روبه ليال

 اون گذشت بعداز وامروز دكردن ازدواج باهم دو ان. فرامرز هاي بدهي دادن و ليال كمك از بعد سالها تواين 
 در را خود و امد فرامرز سمت بهاز فكر خارج شد و  ليال بودن باهم عاشقانه و بخت خوش همچنان سال همه

 د....شدن هم عشق در غرق هردو و پنهان كرداو  اغوش

 راز بزرگ ماه چهره  –فصل ششم 

 بعد كه جايي..رفت اش پدري امارت به، برود كجا به نميدانست، شد دور مزارها سر از آرام آرام چهره ماه
 خم رو مادرش و پدر كمر چهره ماه يه رسوايي آخر ...بود خرابه به شبيه بيشتر و نبود امارت ديگه او فرار از

 بود نگذاشته برايش تواني گريه و ميگذشت هايش چشم جلوي از برق مانند اش گذشته ...بود كرده

 ...افتاد راه به امارت سمت به و گرفت را تصميمش، نميكرد رهايش وجدان عذاب، گذشت روزي چند

 از ؟!ميومد لي لي دخترش سر به باليي چه ميگفت سامان به را واقعيت اگر امد سراغش به فكر هزار راه در
 هرچندكه ببخش را من دخترم لي لي ميگفت خودش با مدام نميكرد رهايش لحظه يك وجدان عذاب طرفي

 وهيچ بود گرفته را تصميمش ماهچهره اما طلب وجاه مغرور زيباو دختري بود چهره ماه خوده گذشته لي لي
 ميلرزيد پاهايش ديد درامارت جلوي را خود كه بود افكارش در غرق نميشد رازش افشاي براي مانعش چيز
 امده امارت اين به انتقام گرفتن حس با چطور كه اورد ياد به را پيش روزه چند باز بود كرده يخ بدنش تمام
  ..بود شده فهيمهمرگ  و با حرفاي نيش دارش باعث بود

  بود!!!! دروغ كبرو همه اين از وخسته ونزار ملول باتني. پشيمان و درمانده زني االن اما 

 را زن اين ديد در راپشته وماهچهره واكرد را در نگهبان كوبيد امارت در بر و برد راباال لرزانش دستهاي
 اقا نميدوني مگه ميخواي چي اينجا گفت ماهچهره به باخشم بود امده اينجا به نيز پيش روزه چند ميشناخت

 اقا ديدن براي من كرد التماس اشك پراز چشماني با چهره ماه ولي روبينن كسي ندارن دوست ناراحتن االن
 ديد رو چهره ماه اسراره وقتي نگهبان مهمه خيلي ايشون براي حرفام دارم واجبي كار ايشون با اومدم سامان
 همچنان اتاق از اي گوشه سامان رفت سامان ونزد امارت سمته به سريع كنم خبرت تا كن صبر اينجا باشه گفت
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 مگه گفت سامان هست اجازه اقا.. نگهبان شنيد را كسي صداي كه بود مادرش دادن ازدست غم از ناراحت
 كسي حوصله من گفت سامان داره واجبي كاره باشما در دمه نفر يك اقا اخه. ندارم رو كسي حوصله نميبيني

 غلطي چه اينجا زن اون چي گفت فرياد با بشه تموم حرفش نگذاشت سامان...خانم ماهچهره اقا اخه.. روندارم
 حقه تا رفت در سمته به عجله با بود اومده جوش به ازخشم خونش ميخواد چي ديگه گرفت ازم مادرمو ميكنه

 ..بود شده تموم صلروتحملش ديگه بزاره دستش كفه زنو اين

 هدفت به واي؟ميخ چي ديگه هست معلوم گفت فرياد و داد با و رسيد درامارت طرف به زيادي باخشم سامان
 كه انتقامتم چهره ماه ايوميخ ازجونمون چي گمشو برو ايوميخ چي ديگه  كردي مادر بي پسرو يه رسيدي
... و كالفه و عصبي دست در  كن مادوري از ازاينهاست بيش نرسيدي بهش كه عشقي بهاي نكنه گرفتي

  موهايش كرد و به شدت به عقب كشيد شايد دردش درمانش شود اين ارباب جوان

  بيقراري مي كرد و ميكرد گريه فقط چهره ماه 

  .....بودم اومده بشه اينطوري استمونميخ بود اتفاق بكشمش بودم نيومده بميره مادرت استمونميخ -ماه چهره 

   بده ادامه نذاشت سامان

   برو  وو...برو فقط -سامان 

   ميكنم التماست كن گوشحرفام به روخدا تو اقاسامان -چهره ماه

 كه بود دورنشده چندقدمي هنوز ؟ موندهحرفيم مگه :گفت همان طور كه به داخل امارت مي رفت سامان
   وشنيد مراد صداي

    !!!!!كرده غش اينكه مثل شد بد حالش خانم اين سامان آقا _آقا -مراد

   افتادهه رو ديد كه روي زمين  چهر ماه چرخوند عقبسرش رو به  وايستاد   سامان

   درآورده بازي كن ولش مراد :زد فرياد بلند

   رفته ازحال واقعا انگار اقا ولي - مراد
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 تندتر قدمشو سامان شده چي ببين برگرد !بودين رحم بي كهتو پسركه اومد بوجود سامان وجود تو حسي يه
   اومد ماهچهره طرف به و كرد

 مراد به رو سامان بود كرده يخ وپاهاش دست نداشت بصورت رنگي بود رفته ازهوش واقعا چهره ماه
 و كنن رسيدگي ميتونن بهتر زنن اونا بالخره كنصدا و بهارخانم بدو امارت تو بيارم اين تامن :گفت.كردو

   دويد طرفشون به بهار دويد امارت ايوان طرف به و زد بغل به رو چهره ماه

   چهره ماه سرد دستاي دادن ماساژ به كرد شروع و ؟شده چش  خانم چهره ماه سامان شده چي -بهار

   صورتش روي بپاش آب سامانيد،بيار قند بيك ليوان آ -بهار

 چهره ماه دهن به رو قندآب آرو وبهارآروم آوردن قندم وآب پاشيد چهره ماه صورت به آب كمي هراسان
 رمق بي اما ميومد خودشبه داشت كمكم چهره وماه گذشت اي چنددقيقه داد بهش زوري و كردهنزديك

 مرادو وبهارو سامان بازكرد كه چشماشو بود شده وبيحال سست نميكرد احساس بدنش به جوني بود
 ..... ديد دورخودش

 مراد به رو بعد كنيد استراحت كمي نيست وقتش االن خانمچهره ماه» بهارگفت كهبزنه حرف خواست
 آخه :گفتبهاركردو روبه سامان كنن استراحت اونجا بايد خانم چهره ماه حاضركنو مهمان اتاق :گفتكردو

...  

 حالش بيرون بندازيش كه نداره وضعيتي االن خانماين ؟!شدي اينقدربيرحم ازكي تو سامان نداره آخه - بهار
 چهره ماه بهار كمك به آروم خيلي نداشت كردن قبول جز اي چاره سامان  ميره خودش مطمئنا شد خوب كه
 حالتون كنيد استراحت خانم:كردوگفت هماهچهر به رو بهار گذاشتن تخت روي و بردن مهمان اتاق با رو

    بهترميشه

   داد فشار تشكر نشونه  به ور بهار دست ماهچهره

 بهارانداخت به نگاهي سامان بزنه سري دوقلوها به خواست وازسامان ميمونم پبشتون من بهتربشين وقتي تا -بهار
 ....رفت بيرون ازاتاق و
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   سوخت زن اين حال به بهاردلش بود گرفته را صورتش پهناي تمام چهره ماه هاي اشك

   باشين اروم بهتره نيست خوب شماحالتون ميكنين اذيت خودتونو اينقدر چرا -بهار

  بهار به كردن التماس كردبه وشروع ميريخت اشك همچنان چهره ماه ولي

عذاب  و راز اين از من ميكنم خواهش ازت كنه گوش من حرفاي به سامان كن كاري يه توروخدا -ماه چهره
 حرف باسامان بتونم فقط من كن يكاري روخدا تو داره شنوي حرف ازتو شوهرت ميشم داغون دارم وجدان

   بزنم

 ازاتاق و كنم راضي رو سامان ميكنم سعي من باش اروم شما باشه :گفت ديد رو چهره ماه هاي التماس كه بهار
  كند صحبت سامان با تا رفت بيرون

   شد سامان نزديك بهار بودشون كردن نوازش مشغول و بود نشسته ها بچه كنار سامان 

 يا اي نقشه بخواد كه اونيه تراز درمانده ؟بدي گوش زن اين حرفاي به نيست بهتر ؟عزيزم جان سامان -بهار
  !! باشه داشته اي حيله

 بهار ،گرفت گلويش را بغض و شد مادرم مرگ باعث زن اين رفته يادت :كردوگفت بهار به نگاهي سامان
 :گفت سامان به رو باشه شوهرش برزخم مرحمي چجوري ميدونست خوب ،گرفت دستش تو سامانو دسته

 حرفاش به بار يه بيا باشه داشته مهمي حرفاي زن اين واقعا شايد ولي داري هم حق ناراحتي چقدر ميدونم
   كن گوش

 كه رازي و چهره ماه هاي حرف درگيره حسابي ذهنش بود امده بيرون اتاق از كه زماني از خودش سامان
 حاال بود شده پرسيدنش و رفتن از مانع داشت زن اين به نسبت كه تنفري حس ولي بود ميگفت ازش دائم

 باهاش و بره چهره ماه پيش بهار با تا گرفت تصميم ، سامان انداخت راز اون ياده اونو حرفاش با بهار دوباره
   تو خاطر به فقط جان بهار باشه :گفت بهار به رو كنه صحبت

 به چشمش تا ميريخت اشك همچنان پريشانش افكار در غرق چهره ماه رفت چهره ماه پيش بهار وهمراه
   شد بلند ازجاش افتاد سامان



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 97 

 

 چندكه هر بزنه حرف بامن كردي راضيش كه جان بهار ممنونم بودم منتظرت جان سامان اومدي -ماه چهره 
 راستش... كنم راحت وجدان عذاب از وخودمو بزنم حرف كه وقتشه ولي ندارم حرفام گفتن براي رويي
  ...اون نيست تو خواهر اونو من من كنان ادامه داد  .. لي لي راستش ميشه لي لي به مربوط موضوع جان سامان

  ؟!!!!هستي ادمي توچه ؟!!!!!!!چي يعني تو ميگي چي :زد وداد بده ادامه چهره ماه نزاشت سامان

   ميريخت اشك همچنان چهره ماه

 مردي همون دختر لي لي اما دادم عذاب دخترش نديدن بخاطر ور تيمور عمر يك كردم بد ميدونم -ماه چهره
 عذاب تيمور عمر يك خواستم بودم خورده تيمور عشق از كه اي ضربه بخاطر ولي كردم فرار باهاش كه بود

 نميدونست وناراحتي خشم شدت از سامان بشه اروم اينجوري خوردم زخم روح بلكه بكشه دخترشو دوري
 ماه كه بره بيرون ازاتاق وخواست بگه بهش چيزي سامان كه بود اوني تراز درمانده چهره ماه ولي كنه چيكار
   كرد صداش چهره

   ميرم ازاينجا وبعد ميخوام ازت كه چيزي اخرين اين بكنم ازت خواهشي يه ميشه  -ماه چهره

 كرد نگاه فقط و شد ساكت خراب ماه چهره حال باديدن باز ولي چيزي بگه كه برگشتبا عصبانيت   سامان
   گرفت سامان سمته به رو بود لرزانش دستان در كه كاغذي چهره ماه، 

 نميكنه ازشما ادعايي هيچ لي لي اين خوندن بعداز نوشتم توش چيزو همه بدين لي لي به اينو ميشه  -ماه چهره
   بده انجام من براي كارو اين جان سامان ميكنم خواهش

 چهره ماه داغون الوح بود اوضاع اين گر نظاره بهار رفت بيرون اتاق از و گرفت چهره ماه از رو كاغذ سامان
 ....رفت بيرون وازاتاق ترشود اروم تا كند استراحت تاكمي خواست ازش ميديد رو

 بود خيره بيرون به اتاقش پنجره پشت افكارش در غرق داشت دست در را چهره ماه نامه حاليكه در سامان
 گذشته از كه چيزي داشت خواهد ادامه كي تا خستگي همه اين سرنوشت اين بكند بايد چه نميدانست اصال

  بود كرده خودش درگير را او هنوز و داشت ادامه حال تا

 شايد ابدي خواب يك نوع از ميخواست جاودانه ارامش يك دلش
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  شد وارد بود ان در داده دم گاوزبان گل ليواني كه سيني با بهار و شد باز اتاق در كه بود افكار همين در

 كنه ارومت خورده يه بتونه تا كردم درست ليموعماني با بشي اروم تا بخور گاوزبونو گل اين عزيزم بيا -بهار

 ميخواد ابدي خواب يك دلم كه اونقدر ام خسته خيلي خيلي بهار ام خسته -سامان

 ما... ميكنه ديوونم تو نبودن تصور ميافته لرزه به تنم حرفا اين گفتن از حتي من ،بهار دل عزيز نگو واي -بهار
 ....چهره ماه حتي و ثريا ها، بچه من، داريم احتياج تو به

 پيش كه وضعي با شرايطش خاطر به شدنش بستري و شهر به فرستادنش از بعد!!!!  ثريا گفتي آخ -ماه چهره
 نگران خيلي نگرانم ميكنه اذيت منو اون وجدان عذاب ديدنش برم نتونستم اومد

 بيشتر بايد كه داره شرايطي حاال و هست و بوده تو اول همسر اون باشه چي هر باشي نگران داري حق -بهار
 باشي مواظبش

 گوشش در ارام و كرد او افشان موهاي ميان شسر ميكشيد آغوش در را كنارش ايستاده بهار حاليكه در سامان
 لبريز احساسات همه اين از بهار و ميگيرم تو از كه ارامشي همه اين بابت ممنون هستي كه ممنون :كرد زمزمه
 دارد نگه سالم و صحيح كودكانش و او براي هميشه براي را سامانش تا خواست خدا از و شد عشق

  بازگشت ثريا –فصل هفتم 

 تا شد شهر راهي بهار به كودكان سپردن و مادرش فوت از بعد اوضاع به دادن سامان و سر كمي از بعد سامان
 ....كند دلجويي او از و ببيند را ثريا

  شدن مرخص روز چند :گفت پرستار پرسيد رو ثريا اتاق شماره پرستار از رسيد بيمارستان به وقتي

  .؟ چرا؟!! شدن مرخص -  سامان

  كرد شونمرخص مدكتر داشتن استراحت به فقط نياز بود خوب عمومييشون حال -پرستار

و زنگ رو  رسيد ثريا پدر خانه به وقتيسامان از بيمارستان خارج و راهي خانه ي پدري ثريا در شهر شد، 
  ود.فشرد شهاب را در استانه ي در ديد برادر كوچكتر ثريا كه گويي از سفر فرنگ برگشته ب
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 به به ببين كي اينجاس!!! با چهره اي بشاش در حاليكه دستش را به طرف سامان دراز مي كرد گفت: شهاب
  ؟ خبر بي داماد گرامي چه  سالم

  ؟ اينجاست ثريا : سالم، گفتاصال حوصله شوخي هاي شهاب را نداشت دستش را فشرد و  سامان

خانم بزرگ يك خورده بهم ريخته است گفت اينجا باشه مامان چون ديد اوضاع امارت به خاطر  اره - هابش
 تا استراحت كنه براي همين از بيمارستان كه مرخصش كردن اومدن اينجا

  ؟ نداريد خبر من به چرا پس:  گفتو در حاليكه اخم كرده بود  كشيد راحتي نفس سامان

 بريم بيا حاال تا كمتر فكرت مشغول باشه، نگفتيم همين براي شلوغه سرت چقدر االن دونستيم مي - شهاب
و ناگهاي انگار كه چيزي يادش امده  بشه سرحال ببينه رو تو خانمت هم بشه راحت تو خيال هم خانمت پيش

 اين مورد در اهالي همه خواهرته؟ آخر ليلي رسيد كجا به چهره ماه ماجراي راستيباشد رو به سامان پرسيد: 
 ميكنن صحبت موضوع

 متعجب از اين همه اطالعات كه شهاب چند روز از سفر برگشته بي جواب راهي اتاق ثريا شد چون سامان
 زمين و آسمان از روزا اين آنقدر نداشت شهاب براي را چهره ماه و ليلي موضوع به دادن جواب حوصله اصال

 كند اختيار سكوت فعال ميداد ترجيح كه بود باريده برايش

 داد نشان سامان به را ثريا اتاق و نگرفت را حرفش ي دنباله ديگر ديد را سامان سكوت كه شهاب

 با بود در به پشتش و بود خوابيده تخت روي حاليكه در ثريا و شد وارد و زد در به كوتاه ضربه چند سامان
 گفت گرفته صدايي

  باشم تنها ميخوام نشو مزاحم لطفا شهاب ندارم حوصله -ثريا

 ! سالم -سامان



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 100 

 

 خود شتاب با و شد سرازير چشمانش از اشك ناخوداگاه سامان ديدن با و پريد اج از زده شوك حالتي با ثريا
 را او ارام و كرد حلقه پريده رنگ ثرياي دور را دستانش سامان و كرد رها دنيا از خسته مرد اين آغوش در را
 كشيد اغوش در

 فرزندش مادر زن اين اما ميداد بيشتري ارامش او به بهار شايد داشت خاطري تعلق نحيف زن اين به هم هنوز او
 ...زندگيش ي گذشته روزهاي زن و بود

 كرد شكار را سامان غمگين نگاه و زد لب بر لبخندي بود شده بهتر حالش سامان ديدن با انگار ثريا

 داده مطلق استراحت دكتر شد حيف واقعا باشم جون خانم مراسم تو نتونستم ازينكه جان سامان متاسفم -ثريا
 ميدونستي شرايطمو كه تو بود

 بياي بيفتي راه كه بفهمي نزاره گفتم مادرت به خودم اصال خودتو كني ناراحت نميخواد عزيزم اره -سامان
 گفته؟ چي دكتر چطوره؟ حالت االن..امارت

...  خوبم هميشه من باشي تو اينكه يعني و درحالي كه سعي ميكرد براي شوهرش ناز كند گفت: خوبم -ثريا
 باشه تر سخت ممكنه زايمانم اين باشم خودم مراقب بيشتر بايد گفته فقط نگفته خاصي چيز دكتر نه

 خانما خانم بودم مي مراقب بيشتر بايد من بود اشتباه بارداري اين هم اول از اصال -سامان

 وجود به باديدنشون و باشم داشته تو از زيادي هاي بچه داشتم دوست چون خوشحالم خيلي من اتفاقا نه -ثريا
 ارامش همه ان با بهار و عشق همه اين با ثريا كند چه نميتوانست كه بود حسي درگير سامان و  كنم افتخار تو

.... 

  برگرداند ثريا كنار و اتاق به را سامان حواس در به ضربه چند

 تو بيا -ثريا

و تك خنده  شدم خلوتتون مزاحم ببخشيد خانم خواهر؟ چطوره شما حال گرامي داماد برا مجدد سالم_شهاب
 واستون بيارم رو ها ميوه اين گفت ماماناي زدو ادامه داد 

 كرده گل شيطنتت شده چي باز ببينم بشين بيا شهاب نزن حرف اينقدر _ثريا
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SAHAR 101 

 

 ديدم رو تو زار حال هميشه برگشتم من وقتي از واال گلي اين به داداش ؟!جان ثريا كدوم شيطنت -شهاب
 دواي حاال بوده ندار حال اينقدر كه بوده الزم سامان خانم نگو...  كردم اشتباه كردم فكر لحظه يك براي االن

  خانم؟ ابجي شدي اروم خوردي دردت

 و كرد اش حواله هم پررويي يك ميكرد پرتاب شهاب سمت به را تخت رو كوچك متكاي حاليكه در ثريا 
 حالي در اين و بياورد سرش به باليي ثريا مبادا تا شد خارج اتاق از گرفته گارد و بلند خنده صداي با شهاب

  بود برادر و خواهر اين شيطنت گر نظاره محو لبخند يك با سامان كه بود

 ميداد تكان سامان چشمان جلوي دستش ثريا كه بود درحالي اين و سامان؟ ؟ عزيزم سامان -ثريا

 ؟ميخواي چيزي نيست خوب حالت شده؟ چي چيه هان -سامان

 ميكرد نگاه شوهرش پرتي حواس و اضطراب همه اين و نگراني همه اين به واج و هاج ثريا

 نبودي دنيا اين تو انگار كردم صدات همه اين از ترسيد دلم يهو نيست چيزي نه_ثريا

  ميشم رها  خاكي دنياي ازين گاهي كه ذهنمه تو واجور جور فكراي روزا اين اينقدر عزيزم ببخش -سامان

  شماها پيش امارت برگردم دارم دوست شده ذره يك هم دختركم براي دلم بهتره كه حالم من ميگم -ثريا

 كه روزايي اما، مراقبت و باشم پيشت ميتونم بيشتر تره راحت منم خيال اينطوري اتفاقا ندارم حرفي من -سامان
 هستن شهاب و مادرت اينجا حداقل بياد پيش مشكلي وقتي يه ممكنه نيستم

و با دهان پر از خنده  كنيد اعتراف زود ميگفتيد من ي درباره چي شنيدم خودمو اسم مياد صدا صدا _شهاب
 وارد اتاق شد

 بودي وايستاده فالگوشم تازه ميشي اتاق وارد زدن در بي نيستي كه بچه اخه شهاب -ثريا

  ... شنيدم اسممو براتون مياوردم چاي داشتم خودم جان به نه -شهاب

 ميام باهاتون اصال خدمتم در دربست خودم ؟هستي چي نگران تو سامان جانمشهاب رو به سامان ادامه داد : 
 هان؟ چطوره بياد عقل سر مامان قول به بلكه بخوره هوا خاليم كله اين مدت يك امارت
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SAHAR 102 

 

 خودت؟ واسه تو ميگي داري چي شهاب-ثريا

 ادب بابا حرفم تو نپري ميشه ميكنم اخطالط دومادمون با دارم من؟!  سامانه تو اسم من خواهر اخه -شهاب
 !!!!باش داشته

 ميكرد فكر خود با دل در نگريست مي برادرش بار شيطنت رفتار از ثريا خوردن حرص به حاليكه در سامان و
 كنند ريست و راست را كارها تا باشد امارت در او پيش مدتي يك شهاب نيست بد كه

 باشي نداشته مشكلي اگه ندارم حرفي من -سامان

 و بار هم تو پاشو ثريا پاشو.. بشم آماده تا برم پس....  روستام هواي عاشقه خدامه از منكه وووووووي -شهاب
 ...شد خارج اتاق از و كرد سامان ي حواله چشمكي و شيم راهي كن جمع بنديلتون

 ماشينو بگم رجب آقا به بعدشم بكنم صحبتي يك مادر با برم من كني جمع وسايلتو هم تو تا جان ثريا -سامان
 بزاره جامون راه تو باشه نداشته ايرادي كنه چك

 ميشم اماده زودي منم عزيزم باشه -ثريا

 برميدارم ميام خودم كن جمع فقط برندار چيزي نكن خسته خودتو -سامان

 جوان ارباب چشممممممممم -ثريا

 .داشت مي دوست وجود تمام با را مردش او كه چرا بود سامان حضور از ثريا شادي و سرزندگي اين تمام و

 كجايين؟ مادر -سامان

 داره؟ كاري ثريا داشتي كاري پسرم جانم -مادر ثريا

 بايد ثريا حال اين با چون بهتره بياين شما من نظر از البته مياين ما با يا مونيد مي شما ببينم ميخواستم نه -سامان
 سامان ذهن جون خانم نام آوردن با و باشه داشته هواشو تا نيست ديگه جون خانم اينكه بخصوص نباشه تنها

 شد مادرش هاي عاشقانه از پر
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SAHAR 103 

 

 ببينمش و باشم كنارش اخر روزاي اين نتونستم اينكه خاطر به هنوز خونه دلم كنه رحمتشون خدا -مادر ثريا
 خودش دست كار بزارم تنهاش نميشد بود بيمارستان كنج جگرگوشم خوب باشم مراسم تو نتونستم سياه روم

 ميداد

 ارزش برام دنيا تمام اندازه به ميكرديد مراقبت من ي بچه و زن از همينكه مادر رو حرفا اين نگيد -سامان
 داره نگه ما سر رو سال ساليان سايتتون خدا داشت

 شهاب كردي قبول اينكه بابت نكنه درد دستت...  كنه رحمتت مادرتو و پدر خدا دلم عزيز ممنون-مادر ثريا 
 .. دوريش از مردم شد موندگار همينجا و خورد سنگ به سرش شايد امارت بياد مدت يه

 شااهللا ان ميشه منم حال كمك دارم اعتماد بهش كه شهاب از بهتر كي خواستم خودم نكردم كاري -سامان
 راه ديگه ساعتي يك تا كنيد جمع وسايلتونو شمام باشه اماده بگم راننده به ميرم من س، پميشه موندگار كه

 نخوريم شب به بيفتيم

 مادر باشه -مادر ثريا

 به جلو از هرازگاهي سامان داشت ضرر باردار ثرياي براي چون نرود تند كه بود مراقب بسيار بايد راننده ...
 نشود بد همسرش حال ببيند تا نگريست مي عقب صندلي

 اون منم ديدنش واسه نكن كج گردن اينقدر بشين زنت دل ور عقب اين بيا پاشو جان دوماد بابا اي -شهاب
 رفت سر حوصلمون بزنيم گپي يك رجب آق اين با جلو

  نداره خوبيت بزرگتره تو از سالي چند سامان آقا بابا زشته شهاب بگيري دهن به زبون نميشه -مادر ثريا

 بگو چيزي يه تو كنارش بياد گفتم ثرياس دلنگرون بينم مي جان سامان ؟!!گفتم بدي چيزيمگه   -شهاب
 !ميگم؟ بد من خواهر

 اين و بگيرد ارامش او از تا بيايد كنارش و كند گوش شهاب حرف به سامان كه ميكرد ارزو دلش در ثريا
 بايستد خواست راننده از سامان كه شنيد را او قلب صداي خداي انگار و شود كمتر پيچيده كمرش كه دردي

 كرد عوض شهاب با را خود جاي و
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SAHAR 104 

 

 ...فهميد ميتوان پريشونش هاي نگاه از كامال  اين و بود ثريا نگران واقعا اون

 كوچولوچشمك يهشهابم خان سامان بفرما وگفت آورد كنارجاده به و ماشين خان سامان فرمايش به آقارجب
   زد ثريا به

   واسطه شدم من بفرما ؟پيشت بياد جونت سامان بشه طوري كردي دعا چقدر بگو راستشو ابجي -شهاب

 اينو ماشيني نشستن جلو عاشق خودت بردي رجب اقا پيش ابرومو لوس :گفت و كرد نگاش چشميزير ثريا
  منت ميزاري من سر چرا بگو

رو  سامان دست نفهمن رجب وآقا شهاب كه طوري اروم پيششه كه سامان بود شده آب تودلش قند ثريا 
 صورت به مليحي لبخنده و برد شكمش طرف به آروم به سامانو دست و كشيد عميقي ونفس گرفت دستشتو

 اينكه واسه و بود كرده تعجب حركتازاين سامان  برد خوابش ازمدتي بعد و شد خيره بيرون به و زد سامان
   برنداشتدستش رو  درامارت به رسيدن تا نشكنه ثريا دل

 بيدارشد ازخواب ، ازامارت اينم شهاب آقا بفرما ميگفت داشت كه رجب صداي با ثريا رسيدن خونهبه بالخره
 شد پياده ازماشينشهاب كنه بغل يدونشو يكي دختر سريعترهرچه استوميخ بود زده لك ندا واسه دلش

 مگه ديگه حاال عشقت خونه اين وزندگيت خونه اينم بفرما  گفتبازكردو خواهرش واسه درماشينوو
 ........شدن امارت وارد وهمگي ميگيري ماروتحويل

  دوخت چشم سامان به اون نبودن از مضطرب و بود اش دردانه دنبال به ثريا نگاه

  نيست هيچكس چرا پس سامان -ثريا

  ندا بخصوص باشن بيدار همه نداشتي توقع شبه نصفه االن -سامان

 طوالني اي دره دهن با الود خواب دختركي اورد مي باال رو چمدونها كنان هن هن شهاب كه حين همين در
 امارت اهل شدن بيدار و همانا ليلي فرياد و جيغ، كشيد بنفش جيغي غريبه پسر ان ديدن از و شد ظاهر جلويش

  همانا
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SAHAR 105 

 

 .... بود شده خيره وحشي دخترك اين به دست در هاي چمدان با شده خشك شهاب

  ؟!!!زده خشكت چرا شهاب ميكني؟ چكار اينجا تو ليلي ؟ اينجا خبره چه- سامان

 ،حقمه پدريمه ي خونه ميكنم چكار اينجا كه معلومه:  گفت سامان به خطاب فرياد با و امد خودش به ليلي
  شد دور انجا از سامان به زدن تنه يك با و ارثمه

 واقعا؟ خواهرته وحشي دختر اين گفت و كرد سامان به رو بود دوخته چشم ليلي رفتن به تعجب با كه شهاب

 به افكارشو در غرق سامان و زره فوالد مادر به رحمت صد دور به بال اس عتيقه همين ميگفتن كه ليلي ليلي
 .... كند درست چطوري رو اوضاع اين اينكه و ماند سامان و  كرد ترك چمدانها گذاشتن قصد

  امد بيرون اتاق از بود آغوشش در كه ندا همراه به بهار

 پسرجوان و سامان كنار را ثريا كه بود احوال همين در ميكشي جيغ چرا شبي نصف تو ليلي اينجا خبره چه -بهار
  ديد وارد تازه

  دربياد تنت از راه خستگي بشين بيا بيا بهتري روشكر خدا خونت به اومدي خوش عزيزم سالم واي - بهار

 .شد اتاقش راهي و گرفت او آغوش از را كودكش بهار محبت ابراز اين به توجه بي ثريا اما

  بانو ميخوام عذر شما از من كرد همچين چرا ما ابجي اين وا -شهاب

 ... كرد وارد تازه جوان پسر اين به سفيهانه اندر عاقل نگاهي بود ثريا رفتن واج و هاج كه بهار

  خانم؟ خوبي جان بهار -سامان

 نشست لبش بر لبخند او ديدن از و امد خودش به سامان گرم صداي با بهار

 كنن اماده شام و چاي براتون ميگم كنيد عوض لباس شما تا اين خسته خيلي حتما. ممنونم - بهار

  ها مهمونم ناسالمتي بگيره تحويل منو يكيم بابا -شهاب

  شما با ايشون جان سامان..ببخشيد واي اي- بهار



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 106 

 

 بانو چشم-سامان

  شد روانه سامان دنبال ميزد غر خوش با حاليكه در شهاب

 برات بميرم شهاب بيچاره نيستن بنده رو خدا ديگه ميفته مردشون به چششون جماعت زن اين كال-شهاب
 .زن از پر امارت اين تو افتادي

 بودند خوابيده همه

 ...سكوت و سكوت و سكوت

 رفت باغ به و شد بلند جايش از....پريد خواب از پريشان حال با سامان كه بود صبح هاي دم دم

 نامه بايد... بود دستش در چهره ماه اي نامه...ميكرد فكر و ميزد قدم هنوز سامان ولي بود كرده طلوع آفتاب
 برگه اتاق ي گوشه در نبود او از خبري ولي رفت چهره ماه اتاق به بشه مطلع چيز همه از تا ميداد ليلي به را

 :بود نوشته كه كرد پيدا اي

 نامه جان سامان كنم كم گناهم بار از و بگم رو واقعيت تونستم بالخره كه خوشحالم... ميرم هميشه براي من"
،  بسازه خودش براي جديدي زندگيه و بره امارت از و...نيستي برادرش تو كه بشه باخبر بايد،  بده ليلي به رو

 ..بچشه رو خوشبختي طعم دخترم حداقل و نشه من زندگيه مثل زندگيش اميدوارم

 بايد...بود رفته فرو فكر در بيشتر سامان...است رفته كجا و موقعي چه نميدانست كسي ولي بود رفته چهره ماه
 ..ميگرفت را تصميمش

 ..شد شكسته سكوت و بيدارشدند امارت همه ي افراد كم كم

 باشد رفته اوهم نكنه كه ترسيد ..نبود اتاقش در او ولي رفت ليلي سراغ به سامان

 :كرد بلند رو صدايش

 كجايي؟ ليلي ليلي _سامان

 اينجااام من... سالاام: گفت سرش پشت از ليلي
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 دارم كار باهات اتاق توي بيا،دختر ترسيدم _سامان

 ..نشستم هم روي روبه دو هر

  ...ديگه بگو _ليلي

 ...ميگم االن باشه آهان چي؟ _سامان

 ...كرد صحبت به شروع و كرد صاف رو صدايش بعد و

 خبر پدرم و مادرت بين اتفاقات از تاكجا نميدونم...بده گوش خوب ميزنم كه حرفهايي به.. ليلي _سامان
 ...داري

 چهره ماه كه ميترسيد و .. ميشه چطور ليلي ي آينده نبود معلوم ميگفت.رو واقعيت اگه ...شد ساكت سامان
 بياد وجود به اي ديگه ي

 شدي؟ ساكت چرا,داداش _ليلي

 شود دچار مادرش سرنوشت به كه نداشت گناهي دختر اين، شد نمطمئ تصميمش از سامان

 برادري برات منم هستي خانواده از جزعي بعد به اين از و مني خواهر تو كه بگم بهت ميخوام ليلي _سامان
 ارث نگران كن فراموش رو گذشته ي همه ديگه اومدي كه حاال اما بودي دور ما از سالها كه درستهفميكنم

 ، كني احساس كمبودي ارمنميز من و داري سهم چيز همه از،نباش هم ميراث و

 ...سپرد من به رو تو و ليلي رفت ما پيش از هم مادرت _سامان

 من كه كرد قبول بالخره سامان چطور و رفته مادرش چرا نميدونست، ميرد نگاه سامان به مبهوت و مات ليلي
 ...خواهرشم

 زدم حرف ليلي با بهار _سامان....رسوند بهار اتاق به رو خودش سرعت به و شد بلند جايش از سامان

 جان سامان بهش گفتي چي _بهار
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SAHAR 108 

 

 سرنوشت نميخواد دلم، بوده عاشقش بابام كه زنيه دختر اون باشه هرچي... خواهرمه كه گفتم بهش _ سامان
 بشه چهره ماه زندگيه مثله هم اون

 :گفت و كشيد موهايش به شد،دستي باخبر شوهرش پريشون حال از بهار

 به كنه زندگي ما با هم ليلي اگه كه بزرگه انقدر امارت اين... كردي رو كار بهترين... باش آروم عزيزم _بهار
 نمياد پيش مشكلي هيچ خواهرت عنوان

 من كنه فكر بزار...نكنه غريبي ليلي تا شه باخبر كسي نميخوام اما باخبري چيز همه از تو...  جان بهار _سامان
 ..سولمازه مثله اون من براي، برادرشم

 بديد بهش رو مادرش ي نامه مردم وقت هرف ميكنم قايم جايي هم رو نامه

 هستي مهربون و انصاف با خيلي...  آقا مياد بهت اربابي و بودن خان واقعا :گفت و كرد بغل رو سامان بهار
 ...عزيزم

 وحال... است رفته كجا به نبود معلوم كه چهره ماه خود و بهار و سامان بين شد رازي چهره ماه و ليلي داستان
 به را سامان نام گويي نيايد پيش مشكلي تا ميگرفت دست در را امارت احوال و اوضاع بايد كه بود سامان
 بود خسته او اما...ميداد سامان و سر چي همه به بايد واقعا جوان ارباب بودن كرده انتخاب برايش خاطر همين

  ميكرد ارام و فهميد مي را او بايد كسي و

 او با را عشق اولين ورودش با كه دل ساده ي روستازاده دخترك بهار كند ارام را او ميتوانست كسي چه واقعا
  !!!!ميكرد خطاب جوان ارباب را او و بود زندگيش زن اولين كه زاده ارباب ثرياي يا كرد تجربه

 شدن تمام براي حلي راه دنبال به حاليكه در باال طبقه ايوان رو سامان... ميشد دور هياهو همه ازين ميشد كاش
 به ميكرد پرتاب او سوي به و بود چيده درخت از را سيبي كه شهاب پرشور صداي با ميگشت خستگيها اين

 ميكرد اصابت سرش با حتما نميداد جاخالي موقع به اگر و آمد خود

  ؟!سرم به بخوره نميگي ؟ شهاب شدي نهوديو-سامان
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  ميكردي كشف من در اي جاذبه يه شايد نيوتن بود كي اون مثل تا بخوره ميخواستم اتفاقا-شهاب

 !!!!هايي بچه شبيه بيشتر اي چندساله و بيست پسر يك واقعا تو موندم من خداييش-سامان

 الفرار..واي اي واي اي - شهاب

  ؟ميكني فرار داري ديدي ؟چي شد چي-سامان

 اقا رفتم من.. نمياد طرف اين به خشمگينانه اونطور من نوازش براي تون زره فوالد خواهر اين حكماً-شهاب
  نشدم هالك اون دست به تا

 ؟شهاااب دادي اب به گلي دست چه باز ببينم واستا-سامان

 عصباني ليلي اين از بود متعجب سامان و  شد دور انجا از سرعت با سامان گفتناي شهاب به توجه بي شهاب اما
 !!! امد مي طرف ان به كه

 شد سامان صداي متوجه كه رفت مي بود رفته شهاب كه طرفي به سرعت با عصبي ليلي

 ليلي آهاي ليلي-سامان

 آيد مي كجا از سامان صداي ببيند تا نگريست عقب به ليلي

  باال اين اينجام من – سامان

 داري؟ چكار چيه -شد، خيره باال طبقه به ليلي

 !چيه؟ واسه عصبانيت همه اين شده؟ چي – سامان

 !!!!اينجا؟ آوردي خودت با برداشتي كيه اين آخه – ليلي

 ؟ كيه منظورت – سامان

 نزاكت بي خل وضع پسره همون – ليلي

 دراورده؟ رو تو كفر كه شده چي خوبيه پسر كه اون ميگي رو شهاب – سامان
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 رفته!!!!  ميزاري من سر به سر كه مني سال و سن هم تو بگه بچه اين به نيست يكي اخه نشده چي بگو – ليلي
  لولو عمه بگن من به داده ياد هات بچه به

 مگه حاال:  گفت نشود ليلي بيشتر عصبانيت باعث تا خورد فرو رو اش خنده ميكرد سعي حاليكه در سامان
  ميره يادشون هم بگيرن ياد تا بزنن حرف خوب ندارن ياد هنوز كه من هاي بچه بابا شده چي

....  ي پسره اين دست مسخره شدم ميگن لولويي عمه چي زبونشون نيمچه همون با ببين برو اقا نخيرم – ليلي
 كنن گريه حالت به آسمون مرغاي كه بيارم سرت باليي يك حاال كنه چكارت بگم خدا

 ميشد كاش كه انديشيد خود با سامان و شد دور آنجا از كشيد مي نشون و خط شهاب براي كه همچنان ليلي و
 .شود راحتتر خيالش تا بگيرد سامان و سر زودتر ليلي

 درگير هميشه از بيشتر را سامان و بود شده آغاز تالش و كار دوباره... بود برگشته اربابي امارت به زندگي
 بود شده كارها به رسيدن براي خوبي بسيار كمك هم شهاب هرچند بود كرده

 گاهي هرچند... كودكش و ثريا و بود ها بچه به حواسش بيشتر بهار، گذراند مي بارداريش اخر هاي ماه ثريا
 ميكرد ها حسادت اين پيشرفت از مانع مهربانش قلب اما ميداد قرار تاثير تحت هم را او زنانه هاي حسادت

 همه با سامان و بود شده اربابي ي خانه خانم خودش براي حاال كه نبود بيش اي روستازاده او بود كه هرچه
 .نبود كودكانش و او به توجه بي كاريش ي مشغله

 كوتاه هاي عاشقانه از ميتوان را اين و برد نمي بين از اما كند تر رنگ كم را عشق رنگ كمي زمان گذر شايد
  .فهميد سامان و بهار زيباي اما

 ساعاتي. ميكردند فكر رفته دست از آرامش و فرداها به هم آغوش در باغ از اي گوشه در تنهايي كه لحظاتي
 زودرنج و تر حساس حاال كه ثريايي چشم از دور پرداختند مي گذار و گشت به علفزارها ميان قلوها دو با كه
 .بود شده تر

 ثريا براي بيشتر او به بهار دادن حق با بسا چه كه بود نكرده توجه بي ثريا به نسبت را او مردانگيش و سامان اما
 .شود سپري راحتي به بارداريش دوران تا ميگذاشت وقت
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 با را زندگي و هيجان كه مشرب خوش جوان پسر اين و داشت ادامه همچنان ليلي و شهاب هاي كل كل
 همه ديگر معنايي به و بود آورده گرفته ماتم امارت آن به زيبايش هاي شيطنت با مانندش گانه بچه شاديهاي

 .بود كرده تر بين خوش زندگي به را

 اينچنين چرا دارد را مادرش جذابيت كه خواهرش هاي تعريف به توجه با ليلي كه بود سوال جاي شهاب براي
 !!! باشد داشته را فرزندان و همسر بهترين ميتوانست حاليكه در است حوصله بي و عصبي

  خانم لي لي ميگم – شهاب

 من جون از ميخواي چي باز – ليلي

  واال نه!!!!! ؟ بخوام چيزي جونتون از كه كردم صداتون قشنگي اين به بابا اي – شهاب

 ندارم حوصلتو كن كم شرتو و بزن حرفتو پس – ليلي

 وارد راهي چه از نميدانست باشد داشته پرخاشگر دختر اين با دوستانه ارتباطي ميخواست حاليكه در شهاب
 نگيرد جبهه او كه شود

 مجرد حاال تا ديگه چيزاي عالمه يك و جماالت و كماالت همه اين با شما چرا خانم لي لي ها ميگم – شهاب
 ؟ باشي داشته هم بچه تايي چند بايد ميكردم فكر موندي

 از داشتم كم چه من واقعا چرا؟ ميگفت خود با هرچند ميكرد نگاه شهري جوان اين پررويي به مات ليلي
 ....ام نكرده ازدواج چرا بياورد رويم به بايد پسربچه اين حال كه طنازي و زيبايي

 ! كمي فقط بود من از بزرگتر كمي او كاش انديشيد خود با و شد دور او از شهاب سوال به توجه بي ليلي

 براي كاري ميتوانستم كاش گفت خود با دل در و شد رفتنش ي خيره ليلي ندادن جواب به وامانده شهاب
 .. بكنم حالش شدن خوب

 آمدند مي اربابي ي خانه به كمكي درخواست براي گاهي مردم...  گذشت مي اي تازه اتفاق هيچ بي روزها
 نميكرد دريغ آنها به كمك از ميتوانست كه جايي تا سامان و
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 خواهرش سهم و كند مشخص را اموال و امالك تكليف بتوانند زودتر تا بود االرث سهم تقسيم دنبال سامان
 خواهر ي بهانه به بدهد ليلي به سولماز سهم از نميخواست او نماند گردنش به ديني كه بدهد هم را سولماز

 نباشد هرچه شود تامين اش آينده تا بدهد اختصاص ليلي به سهمي خودش اموال از داشت نظر در او ليلي بودن
 نسبت هيچ بدون باشد غريبه اگر حتي بگذرد كنارش از توجه بي نميتوانست سامان و بود خانواده اين درگير او

 .خوني

 چه او حال نوشت مي گاهي و ميخواند كتاب خود براي تنهايي در و ميكرد خلوت خود با را روزهايي شهاب
 !!!را زندگيش خاطرات شايد دانست نمي چيزي كسي نوشت مي

 مادرش بخصوص امارت اهل ي همه نگراني باعث اين و شد مي تر ضعيف بارداريش خاطر به روز به روز ثريا
 را او بيمار حال نميتوانست هم شهاب هاي بازي شوخ حتي بود شده ميكرد را پرستاريش روزي شبانه كه

 ... بود خسته و كسل اوقات بيشتر و كند خوب

 داشته حضور او امد پيش مشكلي ثريا براي اگر تا بود كرده دعوت امارت به اخر ماه اين براي را دكتر سامان
  .كنند اقدام سريعا و باشد

 .بود امارت بر حاكم جو كردن ارام در سعي مادرش براي ندا هاي گيري بهانه و ثريا حال از نگران بهار

 گريبان زيادي مشكالت با ان هاي آدم اما بود پابرجا همچنان بزرگ خانم و تيمور حضور بدون اربابي امارت
 .بودند گير

 اقدام زودتر خود سامان اينكه از خبر بي اورد مي فشار ارثش گرفتن براي سامان به شوهرش اصرار به سولماز
 هفت ليلي از ديگر ميكند رفتار اينگونه اش تني خواهر كه بود شده سامان رنجش باعث اين و است كرده
 .داشت توقع نبايد بيگانه پشت

  نگريست مي بود شده شروع اي دقيقه چند كه را باراني و بود ايستاده اتاقش پنجره پشت سامان

  نگران خيلي نگرانم اما نميكنم ناشكري...  بباروني من زندگي به هم ارامش خورده يه ميشه خدايا – سامان

  گذشته نيمه از شب بخوابي نمياي چرا اقا شده چي جان سامان – بهار
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  ميام االن من بخواب تو – سامان

 افتاد باغ در نفر يك به چشمش نزند اتاق داخل به بارون تا ببندد را اتاق پنجره ميكرد سعي درحاليكه سامان
 تا شد خارج اتاق از و دور پنجره از تعجب با داد تشخيص را شهاب شد كه تر دقيق بود ايستاده باران زير كه

 .شود جويا را شهاب شبانه خوابي بي علت

  شهاب شهاب – سامان

  بود ديگري دنياي در شهاب انگار اما

 شد خيره سامان متعجب چهره به پريده رنگ و پريد جا از ناگهان دستي لمس احساس با شهاب

 تو اونم ميخوري سرما نميگي ميكني چكار بارون زير شب موقع اين نترس منم شدي چي پسر هي – سامان
 ؟!داريم كم رو تو مريضي ثريا مريضي وير و هير اين

 تو چرا بيداري شب موقع اين تا چرا خودت اصال شدم ترك زهره ترس از بابا اوهوني اهاني يك – شهاب
 ... خندون لب خيابون تو زيربارون بوده عشقم اصال ؟ بده توضيح زود هان ميكني دخالت ديگران كار

  ها اي ديوونه...  آواز زير زدي چته هوي هوي – سامان

 آيد خوشش ببيند ديوانه چو ديوانه – شهاب

 . خواندنش ديوانه اين با بياره جا حالشو تا ميكرد فرار سامان دست از كه ميگفت درحالي را اين شهاب و

 بارون تو شده جني شب نصف پسره بدم نشونت اي ديوونه چه ببين حاال نامرد نرسه بهت دستم مگه – سامان
 را دنيا كه ميخورد غبطه شهاب االيشي بي و سادگي اين به دلش در اما باش رو ما تبار و ايل...  ميخونه اواز

 نداشت دوش به او مثل بزرگ مسئوليتي و بود گرفته راحت و ساده اينقدر

 سرعت با و كرد تند پا ناگهان ثريا فرياد صداي با ميرفت امارت طرف به حاليكه در بارون از خيس سامان
 رساند ثريا اتاق به را خودش

 .مضطرب و بود كرده بيدار رو همه باروني شب اون دل تو ثريا جيغ صداي
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  بدهد ارامش او به تا ميگشت ثريا بر دورو ثريا مادر همراه به نگران بهار

 ممكنه اينطوري. بيمارستان شهر برسونيمش حتما بايد: گفت و كرد سامان به رو بود امارت در كه دكتري
 .ببينه اسيب

 چكار حاال باشيم اونجا ثريا زايمان تا شهر بريم ديگه روز چند بود قرار نبود وقتش كه االن من خداي -سامان
  كنم

 زودتر تا كنن اماده ماشينو سريع بگو گذاشت دست رو دست نبايد ديگه اومده پيش كه حاال سامان -شهاب
 بيمارستان برسونيمش

 كنارش شهاب مثل مرد يك كه بود خوب بود نديده رو شهاب ي مقتدرانه و جدي چهره اين بحال تا سامان
 شود اماده تا داد دستور راننده به سرعت بهو   بود

  عزيزم بيا لحظه يه بهارجان - سامان

 سامان؟ جانم-بهار

  باش خودت و ها بچه مواظب خدا با برگشتنمون خودمونه با ما رفتن تو دست ميسپارم رو اينجا -سامان

  شهر برسيد شما تا دلشوره از ميميرم نيست دلم تو دل بيام منم ميشد كاش - بهار

  ميدم خبر بهتون شهر رسيديم برگشتيم و رفتيم بزاري بهم چشم تا بهاركم نباش نگران-سامان

 مواظب برگرديد شخو خبراي با و بريد شااهللا مواظبم،ان چشام مثل نباش اينجا نگران. بهار دل عزيز باشه- بهار
  .باش وثريا خودتو

 .زد او سر بر اي بوسه و گرفت آغوش در را بهار ارامش گرفتن براي اي لحظه سامان

  ميشد آرام و ميماند آغوش اين در دنيا اخر تا ميشد كاش

  ميشه دير داره بيا زود موندي كجا جان سامان -شهاب
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 اب سرشان پشت بهار رفت بيرون امارت در از سرعت به بهارش از كندن دل و مجدد سفارش بعد سامان
 برسند شهر به سالمت به تا خواند دعا و ريخت

 را اين و بود خطر در ثريا جان نبود چاره اما بود كرده مشكل را رانندگي كمي آلود گل زمين و باراني هواي
 خشك را او صورت هاي عرق مادرش و ميداد فشار درد از را سامان دست تاب بي ثريا ميدانستن خوب همه

  ميكرد

 را خواهرش و برميگشت عقب به نگران هم شهاب حاال ، نداشت قرار و ارام شهاب كه قبل سري برخالف
  ميكرد دعا خواهرش تنها سالمتي براي دلش در و ميكرد نگاه

  ميشه تموم خوب چي همه مطمئنم من ميرسيم االن نمونده چيزي بيار طاقت خانما خانم جان ثريا -سامان

 پهناي به كه همچنان و داره خطر بود گفته دكتر ندارم موندن زنده به اميدي ديگه من عزيزم سامان-ثريا
 زنده هم بچه اين باش دختركم مواظب: داد ادامه بريده بريده ميپيچيد خود به درد از و ميريخت اشك صورت

 پررو كه نگفتم جلوش وقت هيچ ميكرد مادري خوب ندا براي مهربونه خيلي خوبيه مادر اون بهار بده موند
  بودم امارت اون اول خانم من باشه هرچي نشه

  كني بس ميشه ؟ميزني چيه حرفا اين-سامان

  عزيزم كن تحمل داري راحتي زايمان كه روشنه دلم من. شه فدات مادر دخترم اروم-ثريا مامان

 بيمارستاني به فوري و رسيدند شهر به سرانجام شهاب و سامان نگران هاي نگاه و ثريا مادر ذكرهاي و دعاها با
 .... رفتند ميكرد كار انجا ثريا دكتر كه

  !خانواده اين به تفاوت بي ليلي حتي شهر از خبري منتظر و بودند دلواپسي از پر همه امارت در

 قرار بي كه را كوچك نداي بخصوص بخواباند و كند ارامشان تا بود برده خودش اتاق به را ها بچه بهار
  بود مادرش

  رساند تلفن به را خودش پرشتاب ليلي درامد صدا به امارت تلفن ناگهان



 کاری از گروه بانوان قلم 
https://telegram.me/Romankade 

 کاری از گروه بانوان قلم 

 

SAHAR 116 

 

  الو الو-ليلي

  تويي؟ بهار الو -سامان

  رفت؟ راه هزار دلمون چطوره ثريا شد چي ليلي منم سامان، نه - ليلي

 ؟ كجاس بهار بردارم پول شده يادم كردم عجله بس از ليلي ندارم وقت- سامان

  ميكنه اروم رو ها بچه داره باال - ليلي

 پوله پاكت يك كن باز رو صندوق گاو در بردار كليده يك اولي كشوي تو كارم اتاق تو برو باشه - سامان
  بياره بهش بده مياد داره شهاب بردار

  چطوره؟ ثريا نگفتي باشه-ليلي

 تاثيري ايا كردن دعا اين كه ماند ليلي و كرد قطع را تلفن و  كن دعا براش عمله اتاق تو نيست خوب -سامان
 !دارد بيچاره ثرياي براي

 پيدا را پول پاكت و كرد باز را گاوصندوق در ادرس طبق رفت سامان اتاق به شتاب با و امد خودش به ليلي
 نوشته آن روي كه خورد پاكتي به چشمش ببندد را گاوصندوق در ميخواست كه همين اما برداشت و كرد
 !ليلي دخترم براي بود

 ادمي اون ميده بهم سامان خود باشه چيزي اگه گفت خودش با بعد اما بردارد را پاكت خواست كنجكاو 
  شد خارج اتاق از و بست را گاوصندوق در پس بزاره كاله سرمو بخواد نيست

  شد شهر عازم دوباره و گرفت ليلي از را پول پاكت بود رسانده امارت به سريع خودش راننده اتفاق به شهاب

 در كنار و شد سرم بر خاك واي ؟ افتاده اتفاقي من خداي ميكرد؟ چكار اينجا شهاب شده چي ليلي- بهار
  نشست زمين بر و خورد سر سالن
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SAHAR 117 

 

 پول گفت زد زنگ سامان بودي باال وقتي بابا دوختي و بريدي خودت واسه چي خانما خانم اوه اوه -ليلي
 و گرفت پولو اومد شهاب االنم بهش بدم مياد شهاب بردارم گاوصندوق تو از گفت من به برداره شده يادش
  رفت

 ؟ نگفت چيزي ثريا از جان؟ ليلي ميگي راست-بهار

 از زنده نداري دوست شايدم كن دعا هووت واسه برو حاال..عمله اتاق تو كنيد دعا براش گفت. چرا -ليلي
و اين را  ها ميده حال خيلي نبودن شريك كسي با رو سامان و شدن امارت اره؟خانم!بيرون؟ بياد عمل اتاق

 درحالي مي گفت كه چشمانش را براي بهار ريز كرده و لبخند شيطوني بر لب داشت 

 .شد ساكت خورد بهار از كه اي كشيده با ليلي با ناگهان

 و داد تكان ليلي طرف به را اش اشاره انگشت ميلرزيد وجودش تمام عصبانيت شدت زاز كه همانطور بهار
 خودمم دشمن مرگ به راضي باشم هرچي من گفتي رو چرتايي همچين كه باشه باري اخرين اين :گفت
 مات ليلي به توجه بي و باشه هووم اگه حتي ميخوريم غذا هم با سفره يك سر كه كسي به برسه چه. نميشم

  بزند سر ها بچه به تا رفت باال ي طبقه هاي پله طرف به شده

 ميباريد همچنان باران و باد بزند قدم كمي تا رفت امارت حياط به شده ايجاد تنش از پشيمان و ناراحت ليلي
 !اربابي امارت اين بر سياه شب اين در

 فقط!!! ؟ ايد نمي سراغش كسي طلبي جاه و زيبايي همه اين با چرا است بدبخت و در به در اينقدر او چرا
 در كه همانطور ميگذشت ليلي ذهن از كه بود افكاري اينها!! است؟ بوده نافرجام عشق يك ي زاده او چون

 چرا گفت خودش با  افتاد  گاوصندوق داخل ي نامه ياد و افتاد سامان اتاق ي پنجره به چشمش ميگشت باغ
 كند پيدا را او بتواند كه باشد مادرش از ادرسي نامه در شايد كند پنهان اوست به متعلق كه اي نامه سامان بايد

 از بتواند تا بدهد را االرثش سهم زودتر سامان ميخواست دلش هم طرفي از كند پيدا نجات بالتكليفي ازين و
 ...مادريش زادگاه به برود شهر به ميخواست او بدهد تشكيل اي تازه زندگي خود براي و برود انجا

 بودن منتظر همچنان عمل اتاق در پشت ثريا مادر و شهاب و سامان
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SAHAR 118 

 

  حاليه چه تو االن بچم كشيد طول اينقدر چرا خدايا -ثريا مادر

 نباش نگران:  گفت و كشيد آغوش در را او انداخت مي مادرش هاي شانه دور دستش حاليكه در شهاب
 من بيرون مياد اتاق ازون سالم و صحيح شده كه هم خان سامان اين عشق به ثريا ميدم قول بهت جان مامان

 .مطمئنم

  بود خدا به اميدشان تمام و بودن آگاه ثريا خطرناك بارداري براي دكتر نگراني و هشدار از همه اما 

  نداري رو به رنگ باال بياد فشارت يخورده بخور رو ميوه اب اين بيا سامان بيا -شهاب

  درگيره ذهنم تمام بخورم چيزي نميتونم اصال نميخوام -سامان

  ميگذره بخير چي همه شااهللا ان نباش نگران - شهاب

  ندارم خوبي حس عجيبيه و طوالني شب - سامان

 ... كنه خالي رو سامان دل ته نمبخواست اما نداشت خوبي حس هم شهاب

 تا ميداد تكان آغوش در را گريان نداي و بود خوابانده رو قلوها دو بانو ماه كمك به ها بچه با درگير بهار
  شود آرام

  بود اينجا سامان كاش ميترسونه منو داره طوفان و بارون اين نميشه تموم امشب چرا خدايا -بهار

 خودش ي نامه و گاوصندوق سراغ يواشكي و كند مقاومت كنجكاويش مقابل در نتوانست ديگر ليلي اما و
 .... رفت

  بود افتاده لرزه به وجودش تمام و مچاله دستش در نامه و بود سرازير ليلي چشمان از اشك

 خطاب ناپدري كه بدم دست از رو پدري آغوش لذت بايد چرا!! من؟ چرا آخه سرنوشتيه چه اين خدايا-ليلي
 !نبود پدر اصال كه باشم پدري داشتن حسرت در و ميشد

 :خواند را نامه بار چندمين براي
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SAHAR 119 

 

 به چرا كه كردم بارهاخودرالعنت تونباشم پيش ديگر من ميخواني را نامه اين كه وقتي شايد عزيزم ليلي ‴
 دختركم ليلي بود كرده راكور چشمانم تيمور از نفرت حس كردم قرباني تيمورتورا از انتقام گرفتن خاطر
 دختر تو بود خودت واقعي پدر شدي بزرگ اغوشش ودر ميشناختي ناپدري عنوان اورابه سالها كه كسي
 اين اميدوارم گفتمِ دروغ او به دهم عذاب دخترش نديدن عمرتيموررابابت يك اينكه براي من نبودي تيمور
 ‴دارم دوستت...ببخشي را نادمت مادر

 :ميزد فرياد عصبانيت با و بود شده كينه و خشم از پر ليلي وجود تمام

 پدرمو كنم؟ چكار دنيا اين تو تنها دختر يك من ميخوره؟ من درد چه به االن تو داشتن دوست لعنتي آخه
 حرف خود با و بود سرازير ديدگانش از اشك حاليكه در و .شم راحت بكش منو خدايا كنم؟ پيدا چطور

 هم يه نه غريبه آدم يه نزاره تنها منو برادر عنوان به خواسته كه بوده مرد چقدر سامان..شد اتاقش راهي ميزد
 خانواده اين دين زير نميتونم ازين بيشتر خودم سرنوشت دنبال برم بايد..كردم رفتار بد باهاش چقدر من. خون
 ....برم بايد كنم پيدا پدرمو برم بايد باشم

 صداي نرسيده كوچه انتهاي به هنوز شد دور آنجا از و انداخت امارت به را نگاه آخرين دست در چمدان
 .... رسيد گوش به وحشتناكي غرش

 ميرسيد گوش به شب نيمه ان بيمارستان سالن طول در كه بود سامان قدمهاي صداي تنها

  رفتي رو قدم بس شدم سرگيجه بشين بيا بابا سامان اه -شهاب

  بده حق بهش داره استرس االن اون شهاب داري چكارش -ثريا مادر

  ندارم رو بازيا فر و قر اين حوصله نميگيرم زن همين واسه من اوف -شهاب

 باز عمل اتاق در همزمان رفت عمل اتاق در طرف به و شد بلند نيمكت روي از مادرش ي غره چشم با شهاب
 امد بيرون دكتر و شد

  رساند دكتر به را خودش شتاب با سامان
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SAHAR 120 

 

  بگيد خدا رو تو دكتر؟ شد چي -سامان

 دوست خيلي خدا معلومه جوان مرد باش اروم: گفت و انداخت جوان مرد اين پريشان حال به نگاهي دكتر
 خوبه دو هر حال روشكر خدا بود بارداري اين تو كه خطري همه اون با داره

 فقط ثريا مادر و نميگنجيد خود پوست در خوشحالي از و شكرت خدايا نميشه باورم من خداي واي -سامان
  ميكرد تشكر بزرگ لطف اين بابت خدا از و ميريخت اشك

 تبريك ميشه بخير چي همه گفتم ديدي: گفت و زد سامان ي شانه به دستي و كرد شكر رو خدا دل در شهاب
 .. كشيد آغوش به را سامان و خوشحالم واقعا ميگم

 مراقبشون خيلي خيلي بايد همسرتون بخصوص ضعيفن شدت به ولي خوبه حالشون اونا چيزي، يه اما -دكتر
 .شه سرپا بتونه تا كامل استراحت خونه هم بعد بمونن بيمارستان بايد روزي چند باشيد

  ببينيمشون؟ ميتونيم كي.حتما ممنونم واقعا دكتر ممنونم -سامان

 اين گفتن با و ببينيدشون ميتونيد بعد بخش ميشه منتقل ديگه يكساعت تا... بود خدا كار نبود من كار -دكتر
 رفت و كرد خداحافظي شهاب و سامان از حرف

  دومت پسر و خانم با امارت برگشتي بزاري هم به چشم تا شد تموم سالمتي به اينم خوب -شهاب

 بود جون خانم قبال ؟ جوون زن تا دو با امارت اون ميزنه شور هنوز دلم اما گفت ميزد لبخند حاليكه در سامان
  برنميداره سرم از دست دلشوره االن اما بود راحت خيالم

 بشه كم دلشورت هم بده خبر بهشون هم بزن زنگ يه ميخواي خوب -شهاب

  ميزنم زنگ زود صبح بشه چي كنيم راه به زا رو اونا شبه نيمه كردي نگاه ساعت به -سامان

 هست ثريا پيش مامانم امارت ميريم سر يه هم با شد مشخص كه ثريا وضعيت اصال ميگي راست اره - شهاب
 هان؟ ؟ چطوره ديگه

  نباشه مشكلي برگردم بخوام كه بديم سامون و سر هم رو كارا برم خوبه خيلي اره -سامان
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 ....افتادن راه به امارت طرف به بخش در شدنش جاگير و ثريا حال از اطمينان از پس شهاب و سامان

 ايستادن با ناگهان نهاد هم بر چشم لحظاتي براي هم شهاب و رفت خواب به ماشين در خستگي شدت از سامان
  پريد جا از شهاب راننده حسين يا صداي و ماشين

  كردي؟ تصادف ؟ شده چي-شهاب

  رو اونجا آقا:  گفت بود سرازير ديدگانش از اشك حاليكه در راننده

  ميكرد نگاه روبرويش هاي ويرانه به مبهوت شهاب

 !!!!؟ اومدي اشتباه رو راه كجاس اينجا -شهاب

  مصيبتا وا شده رو و زير دهمونه اين اقا نه -راننده

 ها بچه! امارت خدااا يا -شهاب

  نگريست اطراف به منگ و گيج و پريد خواب از شهاب ي زده وحشت صداي از سامان

  امارت برسيم زودتر بيفت راه ها خرابه اين تو وايستادي چرا -سامان

  سامان باشكوهه ده همون ها خرابه اين - شهاب

 اس اواره همش كه اينجا ؟ گرفتي سر از لودگيتو باز شهاب گرفته شوخيت -سامان

  بيفت راهو رو به راننده با تحكم گفت :  

  است خودش زيباي روستاي همان ها ويرانه اين كند حالي سامان به ميخواست كسي چه حال

  داشت نگه امارت در جلوي ماشين

 به كه شيون صداي و خاك تلي جز نبود امارت كه اينجا اما شد وارد در از و پريد پايين سرعت به سامان
  ميرسيد گوش

 گرفت را بغلش زير شهاب بخورد زمين به ازاينكه قبل و رفت سياهي چشمانش
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  شده سرمون به خاكي چه ببينيم بزار نيست اوردن كم وقت االن باش خوددار سامان -شهاب

 هاي خرابه طرف به روح بي ادمهاي مثل و كرد خارج شهاب دست از را بازويش رمق بي و حال بي سامان
 شد روانه امارت

 من به مرگ كمي فقط كمي فقط خدايا شده سرمون به خاكي چه ببيني ميخواي تو خاك همه اين -سامان
 انداخت لرزه به را اسمان دل فريادش و كرد زمين كندن به شروع دست با و بده

 ميكرد صدا را بهارش ميزد كنار را خاكها حاليكه در سامان

 نه كنم صدات هميشه داشتي دوست كه تو بهار. استقبالمون بياي نميخواي اومديم ما خانم بهار.بهار -سامان
  بهارم هستي بدونم تا بگو دلماتو جان ازون يكي زياد اينقدر

  زد ضجه بود نكرده گريه كه روزهايي تمام ي اندازه به و شكست جوان ارباب اين و

  باشد دردش مرحم ميخواهد كه انطور نميتوانست شهاب

 تو ادم عالمه يه ببين گرفتن پناه جا يه اونا حتما نميدونيم چيزي هنوز ما مرد، بيا خودت به جان سامان-شهاب
  بگرديم بريم پاشو عزيزمن پاشو،  باشن اونجا هم ها بچه و بهار شايد ميخورن وول ها خرابه اين

 برود ابدي خواب به همانجا ميخواست دلش نداشت شدن بلند ناي سامان اما

 ...كرد شده ويران امارت از اي گوشه متوجه را شهاب آشنايي ي گريه صداي

 شماييد؟ خانم ليلي من خداي – شهاب

  دوخت چشم نگران و متعجب شهاب به كرد سربلند آلود خاك و خسته اي چهره با ليلي

 پا به ماتم نشسته اما خوبه حالشون ها بچه حتما نگير عزا پاشو ميگم سامان اين به هي.. شكر رو خدا – شهاب
 هان؟ كجان بقيه كرده،
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 تا نگريست اطراف به سامان اسم شنيدن با و  سرازير ديدگانش از اشك و بود خيره شهاب به حرف بي ليلي
 به توجه بي زند مي زار و نهاده زمين بر سر كه ديد را شكسته قامت جواني خاك تلي كناري در و بيابد را او

 رفت سامان طرف به شهاب حضور

 !! سامان – ليلي

 آن اعضاي از يكي كه گرفت اي تازه جان انگار كرد نگاه ليلي به ناباوري و بهت با و كرد سربلند سامان
 يافت مي زنده را امارت

 ها؟ بچه بهارم ؟ كجان بقيه اي؟ زنده تو ؟ ليلي واي واي!!  ليلي – سامان

 .بود شده پير سال صد اندازه به كه جوان ارباب اين براي كننده اميدوار جوابي از عاجز ليلي اما

 بزن حرف ؟ياال اره بديد نجات خودتون تونستيد خوبه حالشون كجان اونا بگو نميزني حرف چرا – سامان
  دختر

 منتظر همچنان نگرانش نگاه سامان و لرزيد دلش شهاب شكست را امده وجود به سكوت ليلي هق هق صداي
 بود ليلي دادن پاسخ

 اخه خوندم رو نامه اون من سامان كنارمه، هنوز چمدونم ببين ميرفتم اينجا از داشتم نبودم امارت تو من - ليلي
  چرا؟ اخه ؟ كردي برادري اينقدر ناخواهر من حق در چرا تو

 و گشت مي پريشان سامان و گريان ليلي بين نگاهش و بود شده زده متعجب حرفها اين شنيدن از  شهاب
 حاليش پريشان انگار كند پيدا ها بچه و بهار از خبري ميخواست فقط او نداشت توجه حرفها اين به اصال سامان

 بود كرده جدا اطرافش دنياي از را او

 يه بداري خبر ها بچه و بهار از اگه ميره دست از داره سامان نيست حرفا اين وقت االن خانم ليلي – شهاب
 بگو چيزي
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 اين كه بيرون بودم زده امارت اين از لعنتي من نبودم گفتم منكه:  برگشت شهاب طرف به عصبانيت با ليلي
 ميشدم راحت زندگي اين از و رفتم مي منم كاش ها بچه بين بود اينجا منم كاش افتاد اتفاق شوم ي زلزله

 مي آباد ناكجا به خودش براي و بود گرفته پيش در را ها خاك تله دونفر اين گفتگوي به توجه بي سامان
  دويد سامان دنبال به و آمد خودش به شهاب. رفت

 ، تختي زير اند زنده اونا حتما كنار بزنيم رو خاكها اين بيا. منو ببين كن صبر من داداش جان سامان -شهاب
 سامان؟ شدن، پنهان جايي كمدي

 و خاموش و سرد سامان نگاه. بود شده خيره روزهايش اين همراه و نگران مرد اين چشمان در فقط سامان
 .ترساند مي را شهاب اين و بود حسي هر از خالي

 !!!كرد؟ خواهد حكم مقتدرانه دوباره جوان ارباب اين آيا شد خواهد بلند دوباره آيا مرد اين

 رسيد ليلي و سامان و شهاب گوش به زندگي صداي عظيم مصيبت اين دار و گير در

  اومديد شكر رو خدا آقا واي آقا – مراد

 را ها بچه و بهار بود منتظر انگار ميكرد نگاه ميرساند آنها به را خودش سرعت با كه مرادي به زده مات سامان
 رفت مراد طرف به و آمد خودش به زودتر شهاب ببيند او همراه هم

 شده؟ خبر چه اينجا ؟ كجايين شماها مراد آقا – شهاب

  رساند آنها به را خودش زنون نفس نفس مراد

 چيوازمون همه زلزله و طوفان شده يكسان خاك با ده شد سرمون به خاكي چه بينيد مي بيداد و داد اي – مراد
 اين از دور سامان به فقط نگاهش ميچكيد فرو اربابي زاد خانه پيرمرد اين چشمان از امان بي اشك و گرفت

  بود دنيا

 زمين روي بر ديگري حرف هيچ بدون و كرد زمزمه را بهار نام ارام و داد تكان طرف دو به سري فقط سامان
 آمد فرود
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  ؟ سامااااااااااااان – شهاب

 كناري يك ببريم رو آقا كن كمك بيا نستا واي اونجا مراد بيار، كن پيدا آب ليوان يك برو بدو ليلي

 اب اضطر و تشويش به جوونيش تموم مدت همه اين ميكشه چي اومده پسر اين سر به چه بميرم الهي – مراد
 گذشت

 دووم اون ها بچه و بهار بدون اومده وجود به كه اوضاعي با بشه خوب حالش كنيم كاري فعال بهتره – شهاب
  نمياره

 امن جاي به بردم بانو ماه با رو اونا نرفتن جايي ها بچه و خانم بهار الل زبونم – مراد

 بخواند را حرفش درستي تا شد خيره پيرمرد اين درچشمان و برگشت مراد طرف به زده شوك شهاب

 بريزه كامل سقف بياد تا شديم متوجه موقع به شكر رو خدا! ميكنيد؟ نگاه منو اينطوري چرا قاآ واي – مراد
 اونجا  از درآورديم خودمونو سرمون رو

 آغوشش در او دادن فشار با را خوشحاليش و كشيد آغوش در را مهربان پيرمرد اين خاصي هيجان با شهاب
 كرد مي ابراز

 شد خردتر بود خرد استخونام تمام كنيد ولم خدا رو تو شدم خفه اقا – مراد

 ، بيهوش ارباب اين براي همه از بيشتر نگو خوشحالم بس از مراد آقا ببخشيد ببخشيد واي – شهاب

 برگشت آب ليواني با ليلي كرد اوردنش بهوش به شروع و چرخيد سامان طرف به ناگهان

 بگير رو آب اين بيا – ليلي

 شهاب ماند بسته همچنان اما لرزيد سامان چشمان زد سامان صورت به آبي دست با و گرفت را ليوان شهاب
 كرد صدا را او ارام و ريخت دهانش در هم كمي و زد سامان صورت به آب دوباره

 رو تو بهار اصال ببينن اينجا ضعيف اينقدر پدرشونو هات بچه زشته اقا پاشو سامان؟ جان، سامان – شهاب
 هان؟ ؟ ميگه چي ببينه اينطوري
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 ؟ اند زنده ها بچه و بهار:  پرسيد چرخيدو مراد طرف به حرف اين شنيدن با ليلي

 به را دستانش خبر اين بابت و شد جاري ليلي چشمان از كه بود شادي اشك بار اين و كرد تاييد سر با مراد
  افتاد سجده به زمين بر سر و گفت شكر رو خدا و كرد دراز آسمان

 نگاه با اما شود باز بهار چشمان در چشمش داشت آرزو گويي. شد باز چشمانش بهار اسم شنيدن با سامان
 شد روبرو شهاب خندان

 زري كاكل تا دو و پري خانم تا دو پدر نكرده خداي داريم كار كلي كه پاشو پاشو خوب پسر آهان – شهاب
  ها هستي

 شنيده كه حرفايي ناباور همچنان سامان ولي زدند مي لبخند شهاب خوبي و مهرباني همه اين به ليلي و مراد
 نگريست مي اطراف به منتظر بود

 ديدن از صدالبته كه ها بچه پيش برين بياين نبينه اينطوري رو شما شه فداتون مراد پاشيد آقاي پاشيد – مراد
 ترسيدن خيلي طفليا ميشن خوشحال شما

 ولي افتاد راه به مراد همراه ليلي ي شرمنده هاي نگاه به توجه بي و شد بلند زمين از شهاب كمك به سامان
 دستان به بود سپرده را خودش انگار ميرفت جلو به كه نبود خودش انگار بود كرده اختيار سكوت همچنان

 .ببرد پيش را او تا شهاب

 كودكان داشت حقيقت انگار برگرداند واقعي دنياي به را سامان ديدن را پدرشان كه ها بچه جيغ صداي ناگهان
 .زدند مي صدايش خود ي گانه بچه زبان با و دويدن مي طرفش به سالم و زنده او

 خوشحالي اوج اين و شد سرازير چشمانش از اشك سالم كودكان ديدن با سخت روزهاي مرد اين شهاب
 بود جوان مرد اين

 او دل در را زندگي به اميد نوپا كودكان اين بكشد آغوش در را كودكانش تا زد زانو زمين روي بر سامان
 بودند كرده زنده
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 اين چيزي انگار اما شد آنها بوييدن و بوسيدن غرق سامان و انداختند پدر آغوش در خودشان ندا و دوقلوها
 !؟ زندگيش سخت روزهاي عشق كو بهارش پس نگريست اطراف به و كرد بلند سر بود كم ميان

  خانم بهار ام شرمنده اقا:  گفت كنان من من و انداخت پايين سر مراد كرد، نگاه مراد به سوالي حالتي با

 ، شد بلند جايش از ناگاه به سامان

 شد بلند فغانش از آه و نهاد سر روي بر را دستش دو و......  كه نگو! كجاست؟ اون! ؟ چي بهارخانم – سامان

 سالم و خوبن همه گفتي كه تو كردي جونمون نصف كه تو مرد بزن حرفي يك آخه – شهاب

 .. اما آقا خوبن ايشونم خانم بهار جون از دور – مراد

 شده؟ سرم به خاكي چه مراد ؟ چي اما – سامان

  شدن زخمي خانم ندا نجات خاطر به ايشون – مراد

 بچه برگشت مراد طرف به گرفت نمي آرام ديد نمي را بهار تا سامان اما كشيد آسودگي سر از نفسي شهاب
  سپرد شهاب به را ها

 ميكني ديوونم داري ؟مراد كجاست ؟ بهار كجاست – سامان

 كرد اشاره بود شده نهاده بنا امارت باغ از اي گوشه در كه چادري به دست با مراد

 اونجان گل ماه و خانم بهار.. آقا اونجاست – مراد

 برسد بهارش به زودتر تا ميكرد پرواز انگار...  دويد چادر طرف به مراد و ها بچه و شهاب به توجه بي سامان
 ... اما زد باال را چادر ي گوشه

 هايش خنده كه شادش بهار باشد زيبايش بهار نميتوانست آلود خون و رنگ زرد چهره و نحيف جسم آن
  بود سامان دردهاي مرهم

 !!!!بهار:  زد صدا را بهار نام ناباوري با
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 اومدي؟ عزيزم سامان:  رسيد گوش به ضعيفي صداي

 ي روستازاده دخترك اين سرد دستان و نشست زمين بر بهار  آلود خاك و آلود خون جسم كنار در سامان
 سامان؟ دل عزيز بهاركم:  زد صدايش قبل از تر ارام و گرفت دست  در را مهربان

 وجود با محوي لبخند و شد ثابت سامان عشق پر و نگران نگاه در لرزانش هاي مردمك و لرزيد بهار چشمان
 بست نقش لبانش بر درد همه آن

 ؟ چطوره حالش اون ثريا برگشتيد سالمتي به كه شكر رو خدا – بهار

 ابتدا او بهار اما ميكرد لوس او براي را خودش شوهرش ديدن با بود كس هر كه مهرباني همه اين مات سامان
 پرسد مي ديگران سالمتي از

 نميخوام تو بدون رو دنيا. مريضم هم من باشي مريض اگر كه تويي مهمي تو االن دو، هر خوبن اونا – سامان
  اين از پيش لحظه چند تا بودم مرده من. بهار

 زجر و درد همه اين از شد شرحه شرحه سامان دل و كرد جانسوز اي ناله بهار

 شد دار غصه حالت اون در بهار ديدن از و چادرآمد به ها بچه با شهاب

 ميشه دير برسن امداد نيروهاي تا گذاشت دست رو دست نميشه بكنيم كاري يك زودتر بايد سامان – شهاب
 بيمارستان شهر ببريم بيا ميگم

  شهر ميريم ما كنه اماده رو ماشين رجب بگو مراد.. بكنيم رو كار همين بايد اره – سامان

 بيفته بدي اتفاق ممكنه خورده بدي ضربه داد تكون رو خانم زياد نبايد كنم فكر اما اقا چشم – مراد

  گذروندم دورشو ببندم اتل تا ميكنم پيدا چوب چندتا من باشيم مراقب خيلي بايد اره – شهاب

 همراه به گل ماه و مراد به ها بچه سپردن ضمن سامان و گذاشتند ماشين داخل را بهار سامان كمك با شهاب
 افتادند راه به شهر طرف به بهار و شهاب
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 و گذشت مي سامان ذهن از همه اينها كودكش و مريض ثرياي ماند خواهد زنده بهار شد خواهد چه آينده
 نگذار تنها را او و كند كمكش تا ميزد فرياد را خدا دلش

 ايستاده اي گوشه در ليلي بود كافي برايشان بود سالم او كه همين شايد نكرد توجه ليلي نبودن به كس هيچ
 ي خانواده اين بودن زنده از خيالش وقتي بود بهار جان نجات براي شهاب و سامان تالش گر نظاره و بود

. كرد حركت خود نامعلوم سرنوشت سوي به دست در چمدان شد راحت باارزش، او براي اما غريبه هرچند
 بكند را تلخش ي گذشته جبران بتواند تا شد خواهد خودساخته ليلي يك ليلي اين طبعا

 : بعد ماه چند

 رو ميوه آب اين بيا جان سامان كنيد، بازي ساحل تو جا همين دريا نزديك نريد باشيد مواظب ها بچه – ثريا
  بهار بده

  ميوه آب بيا خانما خانم بهار – سامان

  شد خيره مهربانش همسر به و گرفت شيطون هاي بچه از نگاه لبخند با بهار

 ؟ نديدي ماه حاال تا چيه:گفت و زد بهار به چشمكي سامان

 از برد مي دهانش طرف به حاليكه در و گرفت را ميوه آب پاكت و كرد نصيبش پررويي بچه حرص با بهار
 كنم بازي باهاشون ميخوام ها بچه كنار ببري منو ويلچر ميشه گفت سامان به رو و كرد تشكر ثريا

 كنارته خوشگلي و خوشتيپ اقاي وقتي نچ:  شد خيره بهار به آميزي شيطنت نگاه و عميق لبخندي با سامان
  ؟ ام چكاره خودم پس بشي قاطي ها بچه با بري بخواي چرا

 ثريا كن جمع شوهرتو اين بيا گفت ثريا به رو براند جلو به را ويلچرش دست با ميكرد سعي حاليكه در بهار
 اين تو تاثيرشو خوب شيطونت داداش اون با همنشيني كنم فكر ها بيارم سرش به باليي چه نيست معلوم وگرنه
 .... گذاشته زاده ارباب
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 همچين ميشه تنگ براش دلمون نگفت رفت گذاشت نامرد...  كردي خون دلمو شهاب گفتي اخ اخ -سامان
 ازش حالي يه بياد بزار بودن داده بهش رو دنيا انگار كه شده درست تحصيليش بورس كه بود شده مرگ ذوق

 .اساس بگيرم

 بود شنيده را مصيبت ان خبر بيمارستان در كه روزي از ميكرد نگاه سامان و بهار بين كشمكش به لبخند با ثريا
 تصميم كند حركت نميتواند مدتي تا و است ديده آسيب كمرش دخترش خاطر به بهار شنيد كه روزي از

 كه مهربان ي روستازاده دخترك اين باشد داشته خودش كنار خواهر مثل را بهار ،سامان داشتن براي گرفت
 زلزله به كمك خاطر به را پدرش كه مهرباني دختر..بود اورده ساالري ارباب اين خانوادگي جمع به را شادي

 پدرش سپاري خاك از هفته يك كه فهميد وقتي بهار و بود داده دست از سرش روي آوار ريزش با زدگان
 تابي بي امد بهوش وقتي و برد مي سر به بيهوشي در كه بهاري بود گذشته زلزله از باقيمانده اهالي دست به

 در مزارش سر بر حالش شدن بهتر از بعد و بگويد او به را حقيقت شد مجبور سامان كه ميكرد را پدرش
 رفع كمي را دلتنگي اين سامان مهر پر حضور اما ميشد پدرش دلتنگ بهار هرازگاهي هرچند  ببرد زادگاهش

 .ميكرد

 زندگي شمال سرزمينشان از دور شهر يك در غم و مصيبت همه آن گذراندن اين از خسته خانواده اين حال و
 ارامش سامان. كنند پاك ذهنشان از كمي را گذشته بد روزهاي بتوانند تا بودند كرده آغاز را جديدي

 بسياري زلزله آن از بعد كه روستايي داشت زيادي ناخوش و خوش خاطرات كه روستايي از دور ميخواست
 مرد او نبود بودن خان مرد سامان و باشد داشته خاني كه نبود امارتي ديگر بودند كرده ترك را انجا اهاليش از

 .بودند اش آينده اميد كه فرزنداني و ميداشت دوست طريقي به را كدام هر كه همسراني كنار در بود زندگي

 باشد بهشتي ميتوانست كه جايي نكند كمك دهش ي زده زلزله مردم به كه شد اين از مانع او پاك ذات اما
 خودش براي

 زندگي به راحتي به بازماندگان تا پرداخت را زيادي هاي خانه بازسازي ي هزينه رفتنش از قبل شهاب كمك با
  كند زندگي آنجا نميخواست ديگر مدتي براي حداقل خود اما بپردازند
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SAHAR 131 

 

 اجازه مردانگيش كه همسرانش هم ديد ميتوان هايش رعيت با رفتارش در هم را اين بود منش بزرگ سامان
  كند جفا انها از هيچكدام به نداد

 زمين يك و سر باالي سقف يك جز توقعي انها نداشت كاري اربابي امارت بازماندگان دادن سامان و سر
 .كرد هديه آنها به زاده بزرگ سامان را اين و نداشتند كشاورزي براي

 ان براي ديگر كه ها ويرانه اين زيرا است داده را سولماز االرث سهم زلزله از قبل ازينكه خوشحال سامان
 زير و كند پيدا را او فرصت اولين در تا داشت تصميم و بود هم ليلي فكر به او.  نميشد ارثي اش نازدانه خواهر

 خواهد پناه و پشت يك اينطوري باشد يافته را پدرش كند خدا كه ميكرد دعا دل در و بگيرد را بالش و پر
 .داشت

 كنار بودند آويزان پاهايش به ديگرش كودك سه حاليكه در كوچكش پسر داشتن آغوش در با سامان حال و
 هرچند ميكرد شكر ارامشش ي دوباره اوردن دست به بابت را خدا و انديشيد مي دور هاي آينده به دريا

 ها حسادت ي همه با ثريا كه بود راحت خيالش اما داشت احتياج زمان به اش سالمتي اوردن دست به بهارش
 فقط را اين و. ميكند تالش بهار حال بهبود براي او دوشادوش و امده كنار زندگي اين با قبلي هاي ناراحتي و
 ...ميدانست بااليي آن لطف از

 ازدواجشان از قبل پيش سالها كه كساني بودند مانده باقي ليال عمه و فرامرز دايي فقط ديگر اربابي ي خانواده از
 ...ميكردند زندگي ديگر شهري در و بودند شده دور روستا و امارت از

 ميزد لبخند اش خانواده و سامان به زندگي و ميشد تر كمرنگ كمي ها غصه و ها غم بايد ديگر حاال

 و ارباب دوري تحمل رازهايش ي همه با شان امارت و....داشت وجود نه خانم بزرگي و خاني تيمور نه ديگر
 ..شد تبديل اي ويرانه به و نداشت را زنش

با پس لرزه اي آوار بر سرش خراب شد و  زدگانپدر مهربان بهار كه در طي كمكهايش به زلزله  رجبعلي
 ..و رفت گذاشت بود،تنها شده همدمش تازه كه را كوكب و درگذشت
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SAHAR 132 

 

 ميكردند زندگي جوان ارباب كنار هنوز و بودند مانده مراد و گلنسا و كوكب فقط بزرگ امارت آن از حاال
 .بودند حالش كمك و

 هر چه كه باشد او ارباب آن ده بوده است... ميكرد كمكشان همچنان و نبود بيخبر ده اهالي احوال از سامان

عزيزانشان هيچ وقت  دادن دست از غم چند هر..بود برگشته خانواده به شادي باالخره گذشته اتفاقات از پس
 از يادشان نخواهد رفت ....

  

  با تشكر از شما خوانندگان گرامي

 هميشه كنار خانواده هاتون شاد و خرم زندگي كنيد

  95بهار  ..پايان

  

 كانال تلگرام رمانكده
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