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 ۱پارت 

چرم  یقهوه ا یمخصوصم پالتو مدڪرفتم و از  نڪدوش مختصر گرفتم و به سمت اتاق رخت یڪ

 .دمیام را بر داشتم و پوش یپشم رمڪوشال 

  ستادمیاتاق ا یقد ی نهیمقابل آ ردمڪچرمم را پا  یقهوه ا یپوت ها هڪاز آن  بعد

  ی دهیشڪاندام  یلباس ها واقعا برازنده  

 نبود میلباس ها ییبایام بودز یباعث خوشحال هڪ یزیبود..اما چ میارڪورزش

 لباس ها را با حقوق خودم نیا هڪبود  نیا

  گذشته بود توانسته بودم با در آمد ردنمڪ ارڪاز  هڪ سالیڪبودم بعد از  دهیخر

  لباس ها را که نیا تمینسبتا پر جمع یپدرو خانواده  یمعمول

 .نمڪ هیاش نبودم را ته هیبه حال موفق به ته تا

شده  لیاقتصاد از دانشگاه فارغ التحص سانسیل ڪساله بودم،سال قبل با مدر۲۳اول خانواده و  فرزند

 .بودم

  یصدا هڪخودم بودم  ردنڪ زیحال آنال در

 .بلند شد در

 !!بله

 !استاد؟

  شاگردانم یبنفشه بود معموال جلو یصدا

را به من نسبت  یفانتز ریو غ یفانتز یاما در خلوت خودمان انواع لقب ها ردڪ یاستاد خطاب م مرا

 .داد یم

سال  ردم،،،،دهیڪم ارڪباالخره من در باشگاه او  گذاشتمیبه او احترام م دی!!من هم بایخانم فتح جانم

 . تا االن ییبا او دوست بودم از دوران راهنما هڪبود 

  لیاقتصاد فارغ التحص یدو در رشته  هر

 ما فتو فراوان بود دل پدر بنفشه یرشته  یبرا ارڪ هڪ ییاز آنجا م،امایبود شده

 یڪ زشیدختر عز یرحم آمده و برا به

 .ردڪ سیتاس باشگاه

 (گریدار بود د هیبچه ما)
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 نداشت یاصوال به ورزش عالقه ا بنفشه

 نیو چند مدال افتخار هم داشتم و همچن ردمیڪم ارڪ اراتهڪ هڪمن باالخره پانزده سال بود  اما

  از من ارڪاز بنفشه بود و  هیپس سرما یگر یمرب ارتڪ

 اولش

 یرشته ها یپا مڪ مڪبود اما  اراتهڪ فقط

 (هم به واندوڪو ت یڪروبیمثل)ا گرید

 .باشگاه رونق گرفت مڪ مڪو  دیبنفشه رس باشگاه

 . داره ارڪاومده بات  ورڪف یدختره  نیآرامتر گفت:ا نباریا بنفشه

 !ه؟ڪی گهید ورڪف

   اون تو؟؟ ینیڪم ارڪ،چ یُمرد گهید رونیب ای.بگهید گمیرو م گانهی اروی نی..ایتو خر اَه،چقدر

 .امیم ،،االن

 .مخمو خورد گهید زودتر

  یصحنه  دنیآمدم،،با د رونیب نڪرخت از

 ڪچسبانده بود و با نو زیطرف صورتش را رو م یڪ الفهڪلبم نقش بست،بنفشه  یلبخند رو میروبرو

 .دیوبڪ یم زیم یرو ارڪخود

 یانداز ریمن  خودم دوست دارم برم ت یبرم شنا ول  گهیزد.))دوستم م یبدون توقف حرف م گانهی سمانه

 ((؟یخانم فتح هیام دوست دارم اصال چطوره همه رو با هم برم نظرتون چ یالبته اسب سوار رمیبگ ادی

 د،منیگفت:خودشون اومدن ،با خودشون حرف بزن یسرفه ام بنفشه را نجات دادم با خوشحال یصدا با

 ییبرم دستشو

  یمرا با سما نه  ییدستشو یبه هوا و

 ...تنها گذاشت وراج

 

 ۲ پارت

 حالتون چطوره؟؟ یسالم سنس عه

 با خانم فالح؟ گذرهیخوش م یڪروبیا السڪ نیشما چطور گانهیخانم  سالم

 شما بهتره،، السڪ یبگم ،،خوبه ،ول یچ
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 !واقعا؟؟

 دوست دارم شتریرو ب ارتهڪ ییخدا آره

 به نظرتون شنا خوبه؟؟ نمڪبرم شنا ،حاال اومدم با شما مشورت  گهیخوب دوستم م یول

 دنیرو ادامه م یورزش یرشته  هیمعموال همه  یورزشا خوبن ول یهمه  خوب

 به جسمتون صدمه بزنه، نهڪمختلف مم یالساڪ نیا نیپر یشاخه به اون شاخه م نیهمش از ا شما

دوست دارم اما شما تا حاال اسم منو باسه مسابقات  یلیرو خ اراتهڪ نم،منڪ ارڪچ نیگیم خوب

 .دارم مسابقه بدم ن،دوستینداد

 شهیزم،نمیاز تعجب باز شد!!عز چشمانم

 نینگرفت ادیرو  اراتهڪفنون  نیتر ییشما هنوز ابتدا یمسابقه باش رڪبعد به ف یریبگ ادیخوب  دیبا شما

 .نیندار یباسه مسابقه آمادگ

 نم؟؟ڪ ارڪآخه من چ گهیم نویهم تبالمڪ،بس  گهیم نویهم هم واندوڪت یمرب گنیم نویبابا همه هم یا

 (به تالشت ادامه بده یتونیبا خودم گفتم تو م)

 زم،یعز گنیهمه راست م خوب

 ..یهان نمیڪم شیارڪ هیبگم  یبابا چ یا

 به سالمت نمیڪم خواهش

 آمد، نارمڪاز رفتنش بنفشه  بعد

 خنده گفتم خوش گذشت دست به آب؟ با

 .بود یتو خال یاوه جا اوه

 بنفشه، یاحمق یلیمار خ زحر

خنگ  یختره  ردڪدیآراسته(خوب شد رفت مخمو تل ی)سنس ،یپرس یسواله آخه م نیحقته ،ا خوب

 وراج،

  یگینم یهان شتهڪمنو  پتیزد و گفت :او ال ال،ت یافتاد  سوت پمینگاهش به ت تازه

من  دهیدختر ترش ونییبعدش اون چند مل شنیم ڪهال دنتیبا د رڪجنس مذ نیا  ابونیخ یریم االن

 مونن،؟ یمقدس م میجمله من تا اخر عمر مر

 .؟،،یفتح سییر نهڪ فیتعر ڪی ینڪن فیتعر تو

  ها شهیقند آب م لوڪی لوڪیچ متواضع  برو گم شو بابا،،،حاال داره تو دلش  اوهو
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 اد،،،یمتواضع واسم م پیتر بعد

 ..بنفشه یاحمق یلیخ

 کرد میاستاااادو تعظ میشاگردت

 دراز زبون

 چه خبر؟؟ گرتیاز داداش ج یدادا ،،راست گهید نمیا ما

 !!ان؟ڪاش ڪی

 ،،نانازه مثل خودت،،؟ هیچشم طوس گمیم گرویننه اشم ،،اون ج یمن جا هڪبابا اون  نه

 ؟ یگ یرو م وونهیشهاب د آها

 ،،،یبخواد پسر به اون ناز ن،دلتمڪدوروس صحبت  عه

 چشماش بد جور گرفتت،؟ هڪنیا مثل

 ندازه،یاولم م السڪمانتو شلوار  ادیمنو   شتهڪمنو  ،،چسماشیگفت یآ یآ

 

 .ستینبه نظر من اصالنم جذاب  یول

  هیخودتم درست به همون خوشگل یجذاب نباشه چون چشما دیتو شا یبرا گهید نه

 رنگ خاصه، هی یطوس هیو معمول اهیچشمام س هڪمن  یبرا اما

 لیما یمڪبود البته چشمان من  یطوس مانیام رنگ چشمها ییحق با بنفشه بود من و شهاب پسر دا دیشا

  تر بود شهاب عالوه رهیبود،چشمان شهاب ت یبه آب

 رڪف دید یما را م سڪهر  میبه هم داشت یادیام بود پسر عمه ام هم بود شباهت ز ییپسر دا هڪنیا به

 نیبود شهاب را مثل برادرم دوست  داشتم اما او ا نیمن در واقع هم یبرا میبرادر و خواهر ردمیڪم

سالش  ۲۶ هابخواستم ،ش یدوست داشتن را نم نینظر را نداشت با تمام وجود دوستم داشت اما من ا

بزرگ  یحجره  یڪبه لطف پدر خر پولش در بازار تهران  یبود،بعد ه خدمت سرباز پلمهیبود، د

هم فرش فروش بود،خالصه پولشان  ییفروخت،دا یم یریو تصو یبود و لوازم صوت ردهڪ یداریخر

 ردم،اولیڪنم هام نگا ندهیشهاب به چشم همسرآبه  چگاهیه لیدو دل نیرفت و من به هم یاز پارو باال م

 یاز حدش،دست خودم نبود از پولدارها خوشم نم شیب یپولدار لیبخاطر شباهتش به خودم و دوم به دل

 یم ینیب ڪو عمه ام را دوست نداشتم آنها به صرف ثروتمند بودن همه را از نو ییآمد چون رفتار دا

داد  یمن را هدف قرار م ی چارهیمدام پدر ب ششانڪتر ریالبته ت فروختندیدستان فخر م ریو به ز دندید

 یمن را مدام با زبانشان آزار م یزدن آنها پدر آسمان هیناڪو  شین یآمدند جز برا یما نم یبه خانه 

گونه بودم  نیهم ڪیودڪام،،،از  یدر زندگ سڪ نیتر زیبعد از خدا عز یعنیمن پدرم  یداند و برا



5 | P a g e  

 

 هڪ یشاهنامه ا یشده بود در داستان ها صهمن خال ڪیودڪها بود  یخوب یسنبل همه  میپدرم برا

 مان،،یخواند،از رستم و سهراب ،سام نر یم میپدرم برا

 ،،،ییجاڪسو،،،الووو،،،،ی،،،،گیهست

 !!؟ه،ی،،هان ،،چ هان

 ,خودت ڪمبار گرتینترس بابا اون داداش ج زنمی،،من دارم با تو حرف م جاستڪ حواست

 

 ۳ پارت

 معلوم هست؟ چیتو بنفشه ه یگیم یچ

 .زنم یم ڪساعته دارم ف یڪ یدیشڪ زحمت

 ؟یگفتیم ینبود بنفشه جان،خب چ حواسم

 گه،،ید می: بر گفتم

 

  خوام باسه یدارم ،،م دیسر راه خر من

 .لباس بخرم دوقلوها

 ام،یمنم با هات م میبر خب

 رم،یخودم م شمینم مزاحمت

 .پالتو واسه خودم بخرم هیاگه بشه  خوامیاد؟میخواست به خاطر تو ب ڪیبابا،، ریبم گم

 .یادب یب یلیباشه خ ادتیاما  میبر باشه

 . دونمیم خودم

  به یگشتن و از مغازه ا یلڪاز  بعد

 یباالخره دو پالتو گرید ی مغازه

 دم،بنفشهیخر لڪش یڪرنگ و  یڪ

  دمرایچرم خر فڪیپالتو و پوت و  یڪ هم

 خانه رساند و رفت،، به

 .دیرس یدوقلوها به گوش م یمشاجره  یصدا یدر خانه نبود ول یسڪشدم  اطیح وارد
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  اوقات در خانه تنها بودند ثرڪها ا یطفل

  شلوغ  را یحاضر نبود دو بچه  یسڪ چون

 .خود به گردش ببرد با

 !!!زدم هر دو با هم گفتند بله مانڪضربه  به در اتاق مشتر چند

زدند و  غیهر دو ج رایو گفتم منم ،،منم گرگ ناقال اومدم سراغ آتنا و الم ردمڪ لفتڪ یمڪرا  میصدا

 ردند،ڪو با هم سالم  ردندڪبا عجله در اتاق را باز 

 آخه؟ نیخونه رو چرا رو سرتون گرفت اڪماهتون وروج یبه رو سالم

 ؟یآبج یاومد ڪیگفت : رایالم

 !ن؟یردیڪدعوا م یاالن، سر چ نیهم خوب

 .میردڪ یدو با هم گفتند دعوا نم هر

 .گوشیدو دختر باز نیبودند ا ییهمرا ه ها عجب

 .شدم رهیبامزه اشان خ یرا با ناز باالبردم و به چهره  میابرو یڪ

ها  یو پوست سبزه اشان تازگ یفرفر یبود مخصوصا با آن موها ڪساله بودند..چهره اشان با نم شش

 .بود امدهیآنها در ن یبه جا یو هنوز دندان افتاده بود شانییدو دندان جلو

 شده بودند رهیحق به جانب به من خ ییدو با چهره ها هر

 .دمینشونتون نم دمیباستون خر هڪرو  یخوشگل زی،منم اون چ نینگ باشه

 بگو ..؟ ی،،آبج یدیخر ی،،،چ یدیخر یچ

 ن،،یشما بگ اول

 شه؟یرنگ چشمامون مثل تو م میگه ما بزرگ بش یاونه..م ریگفت؛ تقص آتنا

  من ه،مگهیختییر نیشهاب ا سو،ویگ یآبج ینه فقط چشما گمیمن م یول

 سو؟یگ یآبج گمینم درست

 .یگیتو درست م زمیعز چرا

 شه؟ینم ینجوریچشم ما ا چوقتیه چوقتهیه یعنید،یلب بر چ رایالم

 اهیخوشگلتره س هڪ.مال شما  زمیعز نه

 همه مگه نه؟ لڪمال من نه معموله شبه نه روز.در عوض موهامون ش یرنگ شب ول درست

 دند،،یپر نییآره،،و هر دو باال پا آره،،
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 تولدتونو بهتون بدم ی هیهد ن،،،تای،،،،ببند نیچشماتونو ببند نیهست یخوب یدخترا هڪحاال  خب

 .ردندڪحرفم را گوش  عانهیمط

 .دینڪباز  دارارارام،،،حاال

 ردندڪسرو صورتم را غرق بوسه  دند،،یپر نییو باال پا دندیشڪ غیج یخوشحال از

 .اشان را بدهم هیهمزمان با روز تولدشان هد هڪجور نشده بود  میقبل تولدشان بود اما برا ماه

 هڪرفتم مادر بود  اطیدر به ح ردنڪباز  یو برا ردمڪزنگ در بلند شد آن ها را از خود جدا  یصدا

 از آژانس بود، دیخر یها سهڪی ردنڪ ادهیمشغول پ

 . و در را بست ردڪتمام شودپول آژانس را حساب  ارشڪتا زودتر  ردمڪ شڪمڪ

 ؟یمامان جون چطور سالم

 تنته؟ رونیلباس ب هڪهنوز  یاومد ڪی یدخترم خسته نباش سالم

 م؟یدار یهست اومدم چ خبره بازم مهمون یساعت مین هی

 

 ۴ پارت

 ..خونمون انیدارن م نایمادر عمه ات ا آره

 چه خبره ؟ نا؟آخهیعمه ا بازم

 اونا؟ یخونه  میبر دینبا چوقتیما ه چرا

 .نداره ییرایپذ یمادر عمه زهره حوصله  یدونیم هڪ تو

خوبه تو  وفته،حاالیگردنش ن ییرایرستوران تا زحمت پذ نهڪ یبار دعوت م هی یخوب دو ماه آره

 .آشپزم داره اروڪخونش خدمت 

 

 .آشپز خونه میببر نڪ ڪمڪرو  دایخر نیا ایغر نزن مادر ب نقدریا

 بایعمه روبا اون دختر پر مدعاش شهره رو،،ندارم حداقل عمه ز یاداها یمامان من اصال حوصله  یوا

 ؟یردڪ یرو هم دعوت م

 گفتم آخر هفته است ردمڪدعوت  اتفاقا

 .میهم باش دور
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بودند  اآمدهیبدن یریدر خانواده فق میداشت،،پدر و عمه ها یمن هم عالم یپدر و مادر و عمه ها تیاڪح

 خانواده مرفع بودند یڪفرزندان  هڪ ییمادر و دا سڪبر ع

 یلڪشود،و بعد از  یبعد پدرم عاشق خواهر شوهر خواهرش م ند،ویڪبا عمه ازدواج م ییدا اول

 پدرم دامادش شود هڪ ندیڪباالخره پدر بزرگم قبول م یدوندگ

  مادرم از ارث ردنڪمحروم  یدر ازا البته

ثروتش  یمثل بابا پشت پا به همه  یا  ردهڪ لیو تحص پیبه خاطر پسر خوشت راث،مادرمنیم و

مرد موقر و  ییدا سڪبود اما شوهرش بر ع ردهڪمرد ثروتمند ازدواج  یڪهم با  بای.عمه ززندیم

  باینه چندان ز یبود،و با وجود چهره  ینیمت

عاشق و دلباخته  انڪبرادرم  اش هڪهم داشتن صبا و ثنا  بیو نج بایش بود..دو دختر زعاشق بایز عمه

برادر  نیبود،و افش ڪیپزش یدانشجو انڪدو طرفه بود.برادرم اش امالڪ یوابستگ نیاش بود،البته ا

  وارد دانشگاه شده بود .خرج یڪانڪم یمهندس یتازه در رشته  مڪوچڪ

بار خرج و مخارج خانه و دانشگاه قامتش خم  ریام ز چارهیبود و پدر ب دهیشڪ ڪسر به فل دانشگاهشان

 .شده بود اما همچنان با صالبت بود

 

 ۵ پارت

آن را به  میعمه ها هڪآباد  یبوددر ناز یمتر۱۵۰ یخانه  یڪ میردڪ یم یدر آن زندگ هڪ یا خانه

 ..میمستاجر نبود هڪ رڪبودند.خدا را ش دهیپدرم بخش

**** 

  یڪدر  هڪبود  یو پنج سال ستیپدرم ب_

 یڪبود. یحسابدار ریخانه،او مد ارڪمورد توجه صاحب  اریحسابدار بود و بس یاتیلبن ی ارخانهڪ

  اما تیشغل پر مسئول

 تومان ونیلیم میدرآمد..ماهانه دو و ن مڪ

 ..دیرس یفقط به خرج خانه م هڪ

  ها دیخر میها لنگ بود زیچ یلیخ یبرا

 

 ..مادر به آشپز خانه بردم ڪمڪبا  را

* 

 ..میشب آماده باش یمادر شتافتم تا برا ڪمڪبه  عیلباس سر ضیاز تعو بعد
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 ...معمول مادر سنگ تمام گذاشت دو نوع غذا  با دسر و سوپ طبق

** 

 .دیمهربانم خسته از راه رس پدر

 .را از دستش گرفتم تشڪو  فڪیبابا و  سالم

 بابا جون!؟ یدختر گلم چطور سالم

 ..یفدات شم خسته نباش خوبم

 ؟؟ جاستڪ مادرت

 !!از آشپز خانه جواب داد مادر

 ..یم خسته نباش نجایجان ا دیسع سالم

اش  یشانیحاج خانم ..و به طرف مادرم رفت و پ یراه انداخت ییمن !چ بو یخونه  یبانو دڪبر  سالم

 !!دیرا بوس

*** 

 ..آمد یخوش به خانه م یگذاشت و با رو یرا پشت در جا م شیخستگ شهیپدرم هم الڪ

 ..باال رفتند ولشڪپدر با سرعت خودشان را به او رساندند و از سرو  یصدا دنیبا شن رایو الم آتنا

 ؟یدیخر یچ ؟ییبابا  یدیخر یچ

اشان به  رهیدرآورد و به آن ها داد..طبق معمول با گرفتن ج پسیو دو عدد چ ردڪرا باز  فشڪیدر  پدر

 سمت اتاقشان رفتند

 

 ۶ پارت

 !م؟یو گفت:مهمون دار ردڪرو به مادر  پدر

 .شونیگرام یشما با خانواده ها یمادر جواب دادم،بله طبق معمول خواهرا یجا به

  بابا جون من و مادرتم تو مینڪ ارڪچشم غره رفت و پدر لبخند زد و گفت:چ مادر

 .میدار برادرو یڪدوتا خواهر و  نیهم ایدن نیا

* 

 .ها بودند نیما هم لیبا پدر بود تنها فام حق
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 .گرید ردڪشد  یو نه خاله..چه م میعمو داشت نه

 ریز یلحظه لذت  دوست داشتن یڪ یداشتم برا یتیپر جمع یخانواده  هڪنیا از

 ..نداشتند ،عمه،راییحسرت عمو،خاله،دا گریما د یبچه ها هڪبود  نیا د،حداقلشیدو پوستم

** 

 داشد،،،یبرادرانم و مهمان ها پ ی لهڪسرو  مڪ مڪشد  شب

.مراسم بعد از شام ردندڪ یم ڪمڪ.البته صبا و ثنا هم میاز آن ها شد ییرایمادر مشغول پذ ڪمڪ با

 ..شروع شد

**** 

 .ردڪمجلس نشست و شروع  یباال ییدا

  تا۶ شڪی یتو دمیخر الیو هیجان  دیسع

 .ایرو به در خوابه

 ...شڪی میبر یآخر هفته جور  بشه  دسته جمع یو مجلس یڪش

؟!مادرم سرش  یینیب یرو م الیتو فقط و نهڪهمه خرج  نیداداشم نداشته باشه ا دیگفت:آقا محسن شا عمه

 ..انداخت نییرا پا

 ...ارمیبا متانت گفت اگه جور شد بچه ها رو حتما باسه آب و هوا م بابا

 ...آخه باشگاه دارم امیب نمڪن رڪف هڪ؛من  گفتم

به گردنش داد  یقر دیشڪ یگذاشته بود و سوهان ناخن م گرشید یپا یرا رو شیپا هڪ یدر حال شهره

 :و گفت

 ..جون سویجامعه بده گ لیقهرمان تحو مترڪ حاال

 ...دیخند عمه

 ..خودم گفتم:هر هر ..چقدر با مزه بود با

* 

 ینداره جلو تی؟باالخره جوونه خوب یبخر نیماش هی انڪباسه اش یخوا یخان نم دیگفت:سع ییدا

  اش،،منیالسڪهم

 به تر تر شیقبل نی،،ماش  دمیخر یمرڪ هیباسه شهاب  شیدوروز پ نیهم

 .تو لگن نیماش نیبود شده بود، ع افتاده
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 ...موقع ها خراب بود  ثرڪا هڪبود  یمداد ڪپژو نو  یڪپدر  نیماش

 با اتوبوس رفت و آمد تونهیم انڪگفت؛نه محسن خان فعال اش ییبا خوش رو پدرم

 ببره، تونهیمنم هست  هر موقع بخواد م نیابونا،،ماشیباشه فعال درسش واجبتره تا دور دور تو خ داشته

بابا خرج  هڪ نی.هم ستمین نیتو نخ ماش ادیمن ز ییحرف بابا را گر فت و گفت؛دا یهم دنباله  انڪاش

بدم  لمیتا خرج تحص نمڪ ارڪمثل دوستام  ستمیمجبور ن هڪ نی.. همادهیز سرمم زا دهیرو م لمیتحص

 سپاسگزار بابا هم باشم دیبا

* 

 ..خودم گفتم دمت گررررم خان داداش با

 ییخان دا شیدر دلش به ر هڪ ییو موجه چه فحش ها نیظاهر مت نیپشت ا هڪدانستم  یچند م هر

 بندد یجان نم

 .پسرم نهڪو گفت :خدا حفظت  ردڪنگاه  شیخوش قد و باال دویبه پسر رش یبا قدر دان پدر

**** 

 .بود یا نندهڪجمع را نداشتم جمع واقعا خسته  ی حوصله

 ...آن نشستم یحوض شش ضلع یرفتم و لبه  اطیح به

 ..ردمڪسرم را بلند  نارمڪ یا هیاحساس سا با

 

 ۷ پارت

 .بود گرمیبه  ،به قول بنفشه، خان داداش ج به

 !؟ی!ناراحت شدسویگ نجایا یاومد چرا

 ناراحت بشم شهاب جان؟ دیبا یچ از

 نم؟یبش تونمیم

 .ندیتا بنش ردمڪچشم اشاره  با

 ..ردڪمشامم را نوازش  شیعطر خوش بو یبو

 .جان ییپسر دا ڪنو مبار نیگفتم ؛ماش هیناڪبا

 !؟یندازیم هیڪت

 !و؟ڪ نشیریش هڪ نهی!منظورم ایا هیڪبه جان تو ،چه ت نه
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**** 

  تلخ تو رو امڪ ینیریش چیه نمیڪنم رڪف

 نه؟ڪ نیریش

 ه؟؟یچ منظورت

 ؟یستیاز حضور ما خو شحال ن نمڪ یندارم..اما،،،احساس م یمنظور

 ؟؟ینڪ یو م رڪف نیا چرا

 .نیخسته ام هم یمڪفقط  من

 -از شانس منه نمی! ایخسته ا شهیهم یرس یم هڪخوب به من  آره

 !شهاب؟ هیحرفا چ نیازا قصدت

**** 

بهم جواب  ؟اگهیفرصت بهم بد هی یخوا ی!چرا نم یریراهه م یب سو،چرایگ یدونیقصدمو خوب م تو

 !بخرم انڪباسه اش نیماش هیدم خودم  یقول م یمثبت بد

* 

  خواستم؟!هان خواستم؟ نیشهاب من از تو باسه داداشم ماش یگیم یبرخاستم و گفتم ؛چ میجا از

 سو؟یگ یشیم یعصبان چرا

 هڪمن مهمه، یتو برا یاصال پولدار ینیڪم رڪ،فینڪ یم رڪچون تو ام مثل بابات ف شمیم یعصبان

 میقبال جوابتو دادم شهاب،من و تو فقط برادر خواهر ؟منینڪمعامله  نیماش هیمحبتمو با  یخوا یم

 .نیهم

 .ردڪفرو  شیو دستش را در موها دیشڪ یپوف الفهڪ

 .اریادا ها رو واسه من درن نیسو،ایگ بسه

  از دستت خسته شدم گهیبفهم.به خدا د نویا یخواهرم نبود چوقتیمن تو ه یبرا

 ردهڪلیچون خانم تحص نهڪدارم ؟!ن مڪ یچ ارم،بگوڪ یپولم،ب یدارم،زشتم،ب مڪ یمن چ یلعنت آخه

 دونن؟یمنو در شان خودشون نم اراتهڪ یهستن و مرب

**** 

 و گفتم ؛ دمیلبم را گز میما با هم متفاوت م،یرسینم ییشهاب ،من و تو با هم به جا ستی. حرفها ننیا اصال

 !نهیمن به تو فقط هم احساس
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*** 

 . برخاست شیاز جا یعصبان

 ؟ گهیآخرته د حرف

 ...اولو آخرم حرف

 ستیمن گل ن ،احساسیدیجورم پس م ،بدیدیپس م ارتوڪروز تاوان  هیقبول ،اما مطمعن باش  باشه

 .،ینڪد مالش لگ هڪ

 !!!شهاب

 ،،،خوب فقط خفه شو،، سویشو گ خفه

ها  نند،،آنڪرا تمام  یمهمان هڪاز پدرو مادرش خواست  تیبا عجله به سمت سالن رفت و با عصبان و

 .برخاستند شانیاز جا عانهیهم مط

 افتاده؟؟ یچ اتفاق سویشده شهاب،؟گ یگفت:چ عمه

 .میمامان فقط پاشو بر فتادهین یاتفاق

 را گرفت،  شیبه سمت شهاب رفت و بازو مادرم

 شده عمه قربونت بره؟ یچ

 .ن،یدردونتون بپرس زیاز دختر عز ستین یزیجان چ عمه

 شده؟ یشهابم برزخ هڪعمه  یسوزوند یشیو گفت:باز چه آت ردڪزهره به رو به من  عمه

 .عمه و به طرف اتاقم رفتم دیدادم و به زور گفتم :ببخش انڪت یالفگڪرا با  سرم

 

  ۸ پارت

 .بود نیدر اتاقم بلند شد ،افش یصدا

 .داره باهات ارڪ، رونیب ایب گهیمامان م سویگ

 .امیاالن م برو

 .دادیم انڪرا ت شیپا تیمبل نشسته و با عصبان یآمدم ،مادرم مثل مادر فوالد زره رو رونیاتاق ب از

 .انداختم نیینشستم و سرم را پا شیبه رو رو

** 
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 ناراحت  شده بود!؟ ینجوریکه ا یبه شهاب گفت یچ

 !!نیدادم هم یجواب منف شیفقط به خواستگار من

 ؟یردڪ!!؟تو شهابو رد یییچ

 داره مامان؟ یالڪاش

 سر ، رهیخ یدختره  یردڪغلط  تو

 !؟هان؟یردڪ اروڪ نیا ڪی یاجازه  با

 .نمڪازدواج  ڪیبا  رمیگیم میمنه خودم تصم یزندگ نیا مامان

 ؟یردڪبود  یارڪچه  نیدختر!آخه ا یشد وونهید تو

 از شهاب ڪیخدا ، یاش گذاشت و گفت :ا یشانیپ یدستش را رو یالفگڪ با

 .. عیسر ستین میحرفا حال نیبود آخه؟پسره چند ساله منتظر تو نشسته.........من ا بهتر

 مونی،االن پش یبود یاون لحظه عصبان یگیبه عمه ات،م یزنیزنگ م یداریرو بر م یگوش

 ؟؟یدی.فهمیشد

** 

 :بر افروخت و گفت تیبود..از عصبان تڪلحظه سا نیتا ا هڪ انڪاش

 !مادر من ؟ یگیم یمعلومه چ چیشده ؟ه مونیزنگ بزنه بگه پش ویچ یچ

 !انڪاش نڪ:تو دخالت نمادر

 شه؟یم یچ سویوسط غرور گ نی!پس ا نمڪدخالت ن یچ یعنی ا  

 !شه؟یم یغرورش چ یگیاقبالو از رو بوم خونه اش پرونده ،،تو م بوترڪ ؟دخترهیچ یعنی غرور

* 

 !ست؟ین هڪاقبال شهاب  بوترڪ:منظورتون از انڪاش

هست،خانواده دار  هڪ ستی.پولدار ن ننڪش یدخترا براش سرو دست م ی.همه  گمیپس تو رو م نه

  هست،سالم هڪ ستین

 هیهر دختر یهست،شهاب آرزو هڪ ستین

 !ردهڪسر من جوابش  رهیدختر خ اونوقت

* 
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  تو رو خدا .اون نڪ:مادر من بس  انڪاش

 سوسولو چه به زن گرفتن آخه؟ بچه

 نه،،،ڪتونه شلوارشو جمع  ینم پسره

 ! رهیزنم بگ  خوادی...اونوقت م رهیم یم یدو روز ه از گرسنگ نهڪ رونشیباباش از خونه ب اگه

 !سوی!گ ویک اونم

 نیبه ا ای؟یریزبون پسرتو بگ یجلو  یخوا یجان تو نم دینشو..سع هڪمعر اریب شیآت گهیخبه تو د خبه

 !نه؟ڪاشتباه ن ینڪ یدختر  احمقت حال

**** 

 ..خورهیدونه شهاب به دردش نم یخودش عاقل و بالغه ..حتما خودش م سوی،گ خانمم

 .انتخاب با خودشونه م،حقینڪما دخالت ن بهتره

 

 ۹ پارت

شوهرمه  نیالت آس پاسو گرفت آورد تو خونه گفت ا هیدست  گهیاگه دخترت دو روز د:آها !!پس مادر

 !!نه؟ زمیداماد عز یخوش اومد یگ یم سڪلیر یلیتوام خ

* 

انتخاب خوب داشته باشه اون  هی هڪهست  دهیاونقدر عاقل و فهم سویگ هڪجان من مطمعنم  میمر

 !بشه مونیپش هڪ نهڪ ینم یارڪ چوقتیه

 م،،،یجواب رد بد ستیدرست ن نیخواد  ،،،ا یرو م سویخاطر گ یلیجان شهاب خ دیسع

 ؟یچ سوی:پس گ ردڪدخالت  انڪاش دوباره

بشه صاحب  ییدا نیو گذاشت نیدیشڪدست  تونیمن شما خودت به خاطر عشق به بابا از ارث پدر مادر

  شهاب رو دوست سوی.؟گدینڪ مشونیتقد یدخترتونم دودست نیخوای،حاال م تونییدارا لڪ

  .گفت و به سمت اتاقش رفت نراید،اینڪطرفه ن هیعشق  هی رشیاونو مجبور به پذ نداره

*** 

 ...ریجواب من همونه شب بخ یخوام .متاسفم ول یمامان جون من شهابو نم انهڪبا اش حق

  دیتو عه سع ریتقص زنه،،همشیساز خودشو م هڪخونه هر  نیتو ا گهید خوبه

 ...یرو داد نقدریبهشون ا تو
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 ..دمیمادر را نشن یحرفها ی هیبق

 میبعد با بنفشه از با شگاه خارج شد روز

 بود، ستادهیا نشیکنار ماش ابانیخ گریسمت د شهاب

 بنفشه متوجه شد ،باسر به شهاب اشاره کرد،او نجارو،،،، اول

 

 ۱۰ پارت

 نه؟یڪم ارڪچ نجایا اون

 .داشته باشه ارڪاگه با من  شمینداره!داره؟!البته خوشحال م ارڪ هڪگفت :با من  یبا لودگ بنفشه

 ...وونهیبنفشه،د یا وونهید تو

 خوشگل پسرو نیا هڪتو  ایمنم  وونهید

 !!،یریگینم لیتحو

 قهی وریپل یڪآن  یو رو دهیپوش دیلباس مردانه سف یڪ شهیهم سڪم،برعیشد یڪهم به شهاب نزد با

 . اندام تو پرش را قاب گرفته بود بایز اریبس شیبا شلوار قهوه ا هڪ ردهڪرنگ تن  رمڪهفت 

 .شد یڪو نزد ردڪرا پر  نمانیمانده ب یقدم باق چند

 !..؟دی..خانما خوبسالم

 ..میرا داد شیجواب احوالپرس جانیبا آرامش و بنفشه با ه من

**** 

 هڪ..ما را تنها گذاشت و گفت  یهبه بنفشه انداخت،...بنفشه با عذر خوا یباهات حرف بزنم و نگاه دیبا

 .ماند یمنتظرم م نیدر ماش

 !!؟یچ راجب

 !!!خودمون

 ..میحرفامونو زد یهمه  شبیما د شهاب

 ...و پوزخند زد ردڪقالب  نهیس یرا رو  شیها دست

 !!یمطمعن

 !؟یچ یعنی
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 !!گفته بود گهید زیچ هی هڪ عمه

 !!!مامانم

 گفته بود؟؟ یچ مامانم

 شبتید یاز حرفها یشد مونیپش هڪنیا

 ..شتریب ردنڪ رڪف یبرا یفرصت خواست هی و

 !!!نیفقط خواستم مامان از طرف من از عمه عذر بخواد هم من

*** 

 ڪ...رونڪمنو روشن  فیلڪآره .ت گنینه .خانوادات م یگی..تو مسوی،گیزنیدوپهلو حرف م چرا

 وسطه؟؟ یا گهید یسڪ یوراست بگو پا

 گرفته بود،، یبود،و بارها جواب منف دهیسوال را پرس نیا بارها

 ...خسته شده بودم ردنڪ ارڪان از

 ..نداشتم یانداختم..!!حرف نییرا پا سرم

..خداحافظ دختر نمڪ یخوشبخت یبرات آرزو هڪاما ازم نخواه  شمیمزاحمت نم گهیهست....باشه د پس

 عمه....و رفت،،

 !؟شهاااب

پدال گاز گذاشت و از مقابلم عبور  یرا رو شیشد و با تمام توان پا نشیتوجه به من سوار ماش یب اما

 ..شد دهیها،به من پاش یڪبود،با سرعت الست ردهڪ ریدرون چاله گ هڪ یاز اب یرد،مقدارڪ

 ..دادم....و سوار خودرو بنفشه شدم انڪت نیرا به عالمت تاسف به طرف سرم

 !شد؟؟ یچ

 !شد؟؟ یچ یچ

 ؟ نیگفت یچ

 ... رفت گهید یچیه

 زود؟؟ نقدریچرا ا گمیرفت م دونمیم خودم

 حرف حقو نداشت؟؟ تحمل

 ؟؟یچیه هیچیه یعنی

 !یچیه هیچیه آره
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 خر نفهم،، یدختره  گهید یاحمق

 دادم..؟ یچته بنفشه ؟مگه به تو جواب منف تو

خودم رفتم  یوقت هی دی..شاینداشت اقتشویل هڪتو  یدیخدا رو چه د قیهر چه ال قیخال نڪولش  اصال

 .مصرف گذشتت خیتار هییپسر عمه دا نیسراغ ا

 بنفشه!!!؟ یگیم یجد نویا

 تو چه؟ به

 !!..میستین لیبخ هڪ.ما  تیو گفتم تو با زرنگ دمیخند

 !!؟یآهنگ تو پ  هست هی ی هیپا نڪ.......اصال ولش ستین تیحال هڪتو  گهید واال

 جورم؟؟ چه

 .،شام امشب مهمون من میبزن بر پس

 ..شدیپخش م هڪ یبا آهنگ یزدن و همخوان غیبه ج میردڪو هر دو شروع  ردهڪ ادیظبط را ز ولوم

 چه در چنته دارد مانیبرا میدانست ینم هڪ یاز سرنوشت فارق

 ...بنفشه یاز ته دل من بودوحت یخنده  نیآخر نیا دیشا

**** 

 

 ۱۱ پارت

.جز  فتادین یهفته اتفاق خاص یڪ نیبودم گذشت.در ا دهیشهاب را د هڪ یبار نیهفته از آخر یڪ

  بود،و عمه زهره ام جواب تلفن ردهڪ رییپدرم رفتارش تغ هڪنیا

 . بود یداد...پدر عصب یرا نم مادرم

 ..بود ردهڪ هڪما شو یرفتار پدرم همه  رییتغ نیرا نداشت..ا سڪچیه یحوصله  و

***** 

 ...فرا رفته بود وتڪخانه شدم..خانه در س وارد

ام را  یشانیمادرم . ..پ ی هیگر ی...صداردندڪ یسرو صدا وارد شدم .مادر و پدرم با هم صحبت م یب

 انداخت نیچ

 .اتاق رساندم نارڪخود را به  آرام

 :،گفت ردیڪم نیف نیف هڪ یدر حال مادرم
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 !د؟یسع ینڪ ارڪچ یخوا یم حاال

  رسم.تا االن به یم جهیبه نت مترڪ نمیڪتالش م شتریب یهر چ جمیدونم گ ینم

 ست،،ین یمڪپول  ونییمل ،پونصدیادیز نیمبلغ به ا هی یبر نخورده بودم .اونم برا یلڪمش نیهمچ

 .دمیشڪ یبلند نی. مبلغ از تعجب هدنیشن با

 ..باعث شد پدر و مادرم هر دو از اتاق خارج شوند هڪ

 !بابا جون؟ یشد یچ

 !ه؟یچ ونییپونصد مل ی هیشده!قض یچ نیشما بگ بهتره

 ...دخترم ستین یمهم زیچ

 نیبابا ،من. دختر بزرگتونم بهم بگ ستمیرو صورت مامان..من بچه ن هیچ اڪاش نیپس ا ستیمهم ن اگه

 !!شده؟ یچ

 ...نشستم شیها رفت و نشست.روبرو یاز راحت یڪیانداخت و به طرف  نییسرش را پا پدر

 ...شده دیناپد تسیاومد .، ن یشرکت کسر یمقدار از بوجه  هیدخترم : نیبب

 خرج شده،، یو چطور جاڪپول  نیدونه ا ینم سڪچیه

 ڪیهم مدر یا گهید سڪچی..اما از هادیماجرا ن نیپام وسط ا هڪپام مونده   یلیتا االن خ فیس یآقا

بر  ی......وقتتمڪحسابدار شر نی.من پر سابقه تر.ردڪ دایرو پ یبشه مجرم اصل هڪ ستیدر دست ن

رو انجام  طاخ نیدستان من ا ریجوابگو باشه....اگه ز دی،مسئول اون بخش با ستین ڪیمدر یسڪ هیعل

  از من یوتاهڪدادن قطعا 

 ...ردمیڪم شترینظارتمو ب دی...من بابوده

 بابا..؟؟ دینڪ ارڪچ نییخوایم حاال

* 

  فردا دیرم،،بایگردن بگ دیندارم با یا چاره

 ...بدم سیپل لیخودمو تحو برم

 !!بابا دینڪب اروڪ نیا دینبا شما

 ....؟؟یدار یا گهید شنهادیپ تو

 ....باشه باالخره یراه هی دیبا

 . دیشڪدودستش را به صورتش  پدر
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 ...فیس شیفردا برم پ دیبا

 ه؟؟یاون چ میتصم نمیبب دیبا

 ...امیباهاتون م منم

 ..ستیتو ن یجاها جا نجوریبابا جون، ا نه

 . حرف بزنم فیبا س دیمن با امیمن م بابا

 ..ادیاز دستش بر نم یارڪاست دخترم .. دهیفا یب.

 ..دینڪگناه فدا  یخودتونو ب دی..شما نبانمیڪبابا خواهش م امیم من

 ...بفهم نویندارم دخترم ا یا چاره

*** 

 .!!جان دیگم سع یگم....م یبود رو به پدرم گفت:م تڪلحظه سا نیتا ا هڪ مادرم

 !!..؟میبخوا ڪمڪاز محسن  یخوا یم

 ..رمیمن .به محسن رو بزنم و پول بگ هڪ نڪن رشمڪگفت :اصال ف یبا ناراحت بابا

 

 !نه؟یاز ا ریداره اون شوهر خواهرته.غ یرادی؟؟چ ا چرا

 یم رڪ؟؟فیفهمیپوله م ونیی....پونصد ملستیتومن.دو تومن ن هیبحث  هیافڪ گهی..د میمر نڪ بس

  نیمحسن ا ینڪ

  یردڪ رڪداد ف هڪبر فرض هم  دهیم پولو

 ..؟؟میپسش بد یخوا یم چطور

 ....ستین ستومنمیما دو یزندگ لڪ

  از میخواب یم یچطور یردڪ رڪف چیه

 !؟ میایب رونیخان داداشت ب نید ریز

 !!....؟مینڪ ارڪگفت :خوب پس چ یبا زار مادر

 !!خدا بزرگه سیپل شیپ رمی.بعدم م فیس شیفردا پ رمیم من

 ..مینڪ ارڪزندان ما چ یبه هق هق افتاد ..اگه بر مادر

** 
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 ۱۲ پارت

 

 یساعت می..نمیخواست تا منتظر باش ی..منشمیخانه رفت ارڪ یحقوق لڪیبعد همراه پدر به دفتر و روز

  فیس یگذشت..تا آقا

 .. خانه آمد ارڪ سییر

 ..داشت یمهربان یچاق بود.چهره  یمڪنسبتا قد بلند و  یمرد فیس

به صورتم  یمن چند لحظه ا دنیبا د فی...سردڪ یمعرف فیپدر مرا به س میاحترامش از جا برخاست به

 ..شد،،نگاهش سر شار از تعجب بود رهیخ

 .چشم از صورتم برداشت یمنش یصدا با

 ...منتظرتونن یمدد ی،اقا فیجناب س  دییبفرما

 ..مینیبنش هڪ ردڪ..مرد جوان تعارف میشد فیس لڪیو پدرم وارد اتاق و فیس با

 !؟فیجناب س دیرس جاڪبه  هی..وگفت:خوب قض ردڪرتب را م تشڪ

آراسته برن خودشونو  یآقا هڪنیجز ا ستین یچاره ا گهی. ...حاالم دمیردڪن دایپ یرد چی. هیچیه

 ....ننڪ یمعرف

 ..ممنونم فیجام از جناب س نیگفت تا هم پدرم

 ...نمڪچند ماه نتونستم خودمو ثابت  نیهر صورت تو ا در

  هڪنی..جز استین یگفت پس چاره ا یمدد

 !..نمڪ مینامه رو تنظ تیاڪش

 .و گفتم ردمڪ فیتحمل نداشتم .روبه س گرید

 .؟فیانصافه جناب س نینظر شما ا به

پدرم از  هڪبوده  ڪیچند سال  نیپس بده .تو ا  گرانیاون تاوان حماقت د دینداره چرا با یمن گناه پدر

 !باشه...؟ ردهڪسَمتش سو استفاده 

 !فته؟یگناه تو زندان ب یپدر من ب نیشیم یراض شما

 .سوال ریخونه من ز ارڪاعتبار   نیشیم یراض ؟یندارم..شماچ ی؛منم چاره ا دخترم

 خونه ارڪ نیچند خانوار از ا نیدونیبره،،م
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 ...؟نمڪمن ضرر  نیشیم ی...شما راضارن؟یدر م نون

 ....جوابگو باشم دی..با شناسم،،امایپدر تو خوب م من

...من به پدرت چند ماه مهلت دادم نمڪخودم پرداخت  بیاز ج توڪضرر شر تونمینم هڪ من

 !،،،،؟ینیڪم اروڪ نیا ی...شما خودت باشنهڪ دای،،،نتونست مقصرو پ

 !!هیادیمبلغ ز هڪ یدونیم

 ..؟دیبه پدرم بد گهیمهلت د هی..فیس یگفتم:تو رو خدا آقا ڪیچشمان اش با

 ..پدرم بود یدخترم بسه!!صدا_

 ..آقا نمیڪ.خواهش م دیکن یکار هی گفتم

 ؟ینڪ ڪمڪبه پدرت  یگفت :تو حاضر فیس

 !!نمڪ یپدرم م یبرا یارڪگفتم ؛من هر  یمعطل یب

گفت:جناب  فی...و رو به سینڪمسئله دخالت ن نیبهتره تو ا سویگ گهید هیافڪگفت : تیبا عصبان پدر

 ..شده یمن انجام بده..اون فقط احساسات یتونه برا ینم یارڪ چیه سویگ فیس

 ؟یزنیبتونه آراسته،چرا از قولش حرف م دمیشا

 ستیاون متوجه ن فیگفت:جناب س پدرم

 ...پدرش انجام بده یبرا تونهیم یارڪدختر جوون چه  هی

 ...میدار اجیما به شما احت.دیتا شما به زندان نر نمڪ یم یارڪعجله گفتم..من هر  با

 ...پدرم از خشم فشرده شد ڪف

گنده تر  گری..تا دزدیسرش م رهیبه دهان دختر خ یمڪمشت مح خواستیاالن دلش م هڪبودم  مطمعن

 ...از دهانش حرف نزند

 .شده بود رهیهمچنان با خشم به من خ پدر

 ...انداختم نییو سرم را پا اوردمیپدررا تاب ن اخم

 : و گفت ردڪ یرو به مدد فیس

  به گهیفرصت د هیخوام  یم! یمدد یآقا

 ...آراسته بدم یآقا

 ...ردڪ یا گهید ارڪبشه  دیشا دیدست نگه دار فعال

 .دیدونیگفت :باشه..هر جور سالح م یمدد
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 ..مونه یسر جاش م م،قرارمونیبه توافق برس می..اگه نتونستدمیفردا مهلت م تاپس

 ...فیس چشم،،جناب

 ..میآمد رونیب یاز دفتر مدد فیپدر و س با

* 

 

 ۱۳ پارت

 .نیشم ناها رو امروز مهمون من باش یو گفت :خوشحال م ردڪرو به پدر  فیس

 !!میشی..گفت :ممنونم مزاحمتون نمدیبار یاز چهره اش م تیهنوزم عصبان هڪ پدر

 ..هانمیڪناهار دعوت نم یرو برا یسڪآراسته ،من هر  میحرفها رو ندار نیبا هم ا ما

 !!ینزن حرف ستییبهتره رو حرف ر پس

 ...رفتیبه اجبار پذ پدر

** 

  مینشسته بود یڪ.ش یهم در رستوران یبعد هر سه روبرو یساعت

 یحساب هڪنداشت مشخص بود  ی..و به من اصال توجهردڪ یم یباز شیبا غذا پدرم

 ...داد یرا بروز نم تیعصبان شیشگیام..واوبخاطر وقار هم ردهڪاش  یعصبان

و با دستمال دور دهانش را  ردڪرا تمام  شیغذا عیسر یلیخ فیهم آرام مشغول خوردن بودم ..س من

 ...ردڪ ڪپا

 ...ردڪتوجه ما را نسبت به خودش..جلب  یسرفه ا ڪبا ت و

******* 

 ....رم سر اصل مطلب یم خوب

 ...نمڪمعامله  هیخوام باهات  یم

 : ...و فورا گفتدیپدر به وضوح پر رنگ

 ..جوونه یلیدختر من هنوز خ فیس یآقا

 ......با شما اون

 ...آراسته یو گفت:دست بردار آقا دیخند فیس
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 .....دخترت مثل دختر خودمهردمڪ یجسارت نیهمچ ڪی من

  ....دستش رانمڪبخوام دست از پا خطا  هڪمادر فوالد زره تو خونه دارم  هی من

 ...گردنش گذاشت و گفت...پخ ...پخ الفاتحه یرو

 ..میدیه خندس هر

 ......من اشتباه متوجه شدمخوامیگفت:عذر م یشگیبا متانت هم پدرم

 .با شما ارمڪشد و گفت:اما  یجد فیس

 ..شمیم یعصب هڪتو حرفم نپر آراسته  گهید

 ...آقا چشم

 

*** 

 ؟؟یاز دست بد ارتوڪ یآراسته،تو دوست دار نمڪ ارڪخوام به نفعت  یم من

 ..نه هڪ.معلومه  خوب

 ...مثل تو رو از دست بدم یخوب و نمونه ا ارمندڪخواهد  یدلم نم نطور،منمیهم:منم فیس

 ......اما نشدینڪخودتو تبرئه  یبتون هڪ یهر صورت تو به اندازه.مهلت داشت در

 ..نگه دارم ییگرو هڪ ینڪبرام جور  ونییسند پونصد مل هیبهت مهلت دادم تا  من

 ..یانجام بد ینتونست نمیا

 ..؟ینڪ دای. پینتونست هڪرو هم  یاصل مقصر

 ...نمڪپرداخت  میپولو از حساب شخص نیبهتره من ا ردمڪ رڪف من

 ...میردڪنگاه  فیبه س یو پدرم با ناراحت یبا خوشحال من

 ...به شرط و شروط اما

 ..انداخت نیی...و سرش را پادییبفرما

 ...نهیڪم ارڪمن  یتو خونه  ادیم دخترت

 ..و به سرفه افتادم ردڪ ریگ میدر گلو غذا

 ...نوشابه به دستم داد یوانیل یبا خونسرد فیس
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 . فیس یگفت:نه آقا یبا آشفتگ پدرم

 ..باال آورد وتڪدستش را به عالمت س فیاست...س ردهڪلی..تحصنهیڪم ارڪمن خودش  دختر

نداره...با  یخوب یجسم طی..راستش زن من شراردهڪن ییخدا نهڪ یلفتڪ هڪ خوامی.نم نڪن عجله

 ادینم نارڪ یپرستارا به خوب

 ...ادیب نارڪدختر تو بتونه با هاش  نمیڪم رڪف من

 ....باز هم نخود آشنا شده بودمردڪ..پدر با اخم نگاهم دینڪبابا خوبه قبول  آره

 چطوره؟؟ شیارڪ ساعت

 !!شیارڪ..!!ساعت نهیهم هیاصل قض خب

 .خوام دخترت شبانه روز در خدمت ما باشه یم من

 ..نداره انڪام نیف،،ایس یگفت :نه،آقا پدرم

  ڪرو در تی..تو انگار موقعنم،آراستهیڪ:من دارم بهت لطف م فیس

پولو جور  نیا ی..حق انتخاب با خودته...تو نتونستینڪمخالفت  هڪ یستین یطی..تو در شراینڪ ینم

 ...دهیاونم بع هڪبشه... ی،مگه معجزه ا یتونینم چوقتیه هڪ...مطمعنم هستم ینڪ

 ..شه یم یخانواده چ فیلڪزندان ت یوفتیب اگه

 .....من حاضرملتونڪیو شیپ میری..متونمیمن نم فیجناب س نه

 ...ندارم یلڪ، من مش تونمی!!..بابا،،من مفهیس ی...حق با آقاردمڪدخالت  یسر رهیهم با خ باز

 !!..اخطار آخره نیسو،ایشو گ تڪسا

 

 ..ام ی..من راض نمیڪخواهش م بابا

 ؟یردڪفرض  رتیغ یب نقدریگفت: پدرتو ا یبا ناراحت پدر

 ..انداختم نییرا پا سرم

 ...ستمین رتیغ ی!!دست و بالم تنگ هست اما بفیس یآقا نمیڪدخترم معامله نم یرو من

 !آراسته؟ ی:به من اعتماد ندارفیس

 ...مینیڪم ارڪبا هم  میچند ساله دار ما

 !!..یبش ایحال دخترتو از من جو یتونیارخونه،،مڪ امیهرروز م من
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 .دمیم یبار بهس مرخص هی یماه شیش

 ..نمیڪم مڪاما از حساب تو  زنمیدوتومن حقوق م یدخترت ماه یبرا

براش فراهمه..از لباس و  زی..اونجا همه چگردونمیحقوق دخترتو بر م یشد..همه  دایپ یمقصر اصل اگه

 ..ڪخورا

 ؟؟یخوا یم یچ گهید

 ...آراسته ، یراه.دار تو

  یگردی.و تو هم برمنهیڪم ارڪمن  یخوب تو خونه  طیبا شرا ادیاول..دخترت م راه

 ....ارتڪ سر

 یزندان تا سال ها یفتی..تو مسیو بعدشم پل یمدد شیپ یایخونه تو با من م رهیدوم:دخترت م راه

..درس و ارڪ.خواهرشون بره سر دارهیبرنم رتوشینون آورت،،پسرات غ شهیم ،،دخترتیمتماد

منتشون  لیفام هڪ یدون ی،،میش یم لیفام رسن،،محتاجینم جایبه ه تشی..نهاننیڪدانشگاه ول م

 ...ادهیز

 ...زارنی.ده تا منت مدنیبهت م یپول هی

. ..فقط محل ادیبدب نم ی. ..دخترت جایشیزود از دست طلبت راحت م یلیخ ینڪ رڪعاقالنه ف اگه

 ..شهیعوض م شیزندگ

 !!آراسته دیسع یعاقل باش بهتره

 دخترم....؟؟ هیتو چ نظر

  .قند در دلم آب شد رورڪ رورڪ

 !بهتر ؟ نیاز ا یچ

 ..شد یم هیمن تسو ی لهیداد طلبش به وس یرا از دست نم ارشڪ پدر

قطعا  ضیزن مر یڪزدن با  لهڪ،،سرو  نیبهتر از ا یزیمانندند..چه چ یبرادرانم از درس وانم و

 ..نبود یسخت ارڪ

 !خوبه؟ یلیخ هڪ نیا

 ....بابا هیخوب شنهادیبه پدرم انداختم..پ ینگاه و

 

 ۱۴ پارت

  از من هڪ ی..بعد از زحره چشمردمڪ یقالب ته هڪ ردڪچنان با غضب نگاهم  پدرم
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 :گفت فیرو به س گرفت

 !ف؟یسوال جناب س هی

 !!دییبفرما

 ..؟؟یایاندازه راه م نیتا ا ارڪچرا شما با من بده هڪبپرسم  شهیم

 !پرستار بدن؟ هیبابت  ونییپونصد مل هڪ نیدید ایدن یجاڪست،ین یمڪپول  ونییمل پونصد

 !!تر نییپا متیپرستار با ق ادهیز هڪ یزیچ

 

* 

 امالڪ تڪ...اما شی..،البته حق دارمیشد ارڪهم ما به شما بده یزیچ هی ایگفت:گو یبا خونسرد فیس

  نڪ رڪخواهانه است،ف ریخ ارڪ هی نڪ رڪ..تو فلهیدل یب

 خوبمو از دست بدم ارمندڪ هی خوامینم

 خوام بهت یاصال م نڪ رڪف دونمیم چه

 ....  ..نمڪ ڪمڪهمه سال خدمت صادقانه  نیا بابت

 نم،،یڪاشتباه م هان

 ...نیبگم،،تا فردا بهم مهلت بد یچ دیبا دونمینم دونم،ینم

 !!!آراسته ینڪن دمی.نا امدوارمیام دمیام مهلت م گهیروز د هی باشه

 و به سمت میردڪ یخداحافظ فیس با

 ...میراه افتاد خانه

 ...بر پا بود یامتیشب در خانه مان ق آن

  بود تا گردنش را نارشڪ فیس هڪخواست. یدلش م انڪاش ردڪ یم هیگر مادرم

 ..ندڪبش

 در خود جمع شده بودند،، یگوشه ا دهیخونسرد بود..و دوقلوها ترس شهیمثل هم نیافش

 ....دهند تیبه رفتم رضا هڪ نمڪدر آخر من توانستم خانواده ام را قانع  و

 ...قرار گذاشت فینوشتن قرار داد با س یاطالع داد..و برا فیبعد پدرم به س روز

** 
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 ..دیایبه دنبال ب فیس یبعد قرار داد بدون حضور من امضا شد....و قرار بود فردا صبح راننده  روز

 ..ندیتا پدرم انجا را بب میبرو فیس یبا پدرم به خانه  و

**** 

 ....زدیامان مادرم آتش به جانم م یب یها هیگر ردمڪ یخانواده ام خداحافظ با

 ....بسپارد ڪخواست دخترش را به خا یم ایگو

...حق داشت من او را مجبور به  ردڪ یبه من نم ییچند روز اعتنا نیناراحت بود،و طبق معمول ا پدرم

 .خواست ینم هڪبودم  ردهڪ یزیچ رفتنیپذ

**** 

تهران بودم  یبچه  هڪنی....با وجود اشدیم شتریمن هم ب ی...استرس و نگرانشدیدورتر م نیچه ماش هر

  بودم...بعد از گذشتن از دهیباال شهر را به چشم ند یمنطقه  نیتا بحال ا هڪخورم  یاما قسم م

بوق راننده در عمارت باز شد دو  ی...با صدامیدیرس یوهڪپر درخت به عمارت بزرگ و با ش  ینابایخ

 ....و خودش رفت ردڪ ادهیبودند،،راننده مارا پ ستادهیعمارت ا یدرب ورود نارڪ دهینگهبان ورز

بود  ییبایبزرگ و ز اریباغ بس میتا داخل شو ردڪ مانییبه طرفمان آمد و راهنما یزن جوان ارڪخدمت

  بود یزیچ نیاول یا روزهیف یها یاشڪبا  یاستخر بزرگ

 .....امدیبه چشم م هڪ

  هڪ وهیباغ بزرگ با انواع درختان م از

 .میدیرس یدیو به عمارت بزرگ سف میشده بودند...گذشت انیاثر سرما عر بر

 یشمیابر یو پرده ها بایدست باف و ز یو تابلو فرشها یپر بود از فرش ها هڪ میشد یسالن بزرگ وارد

دو طرفه  یراه پله  یڪبخش سالن بودند،،،، نتیز هڪ یمتیو گران ق سڪلو یها ینییو انواع تز بایز

 سالن بود،، یانتها چ،،دریمارپ ی

  آمد نییاز پله ها پا فیمحض ورود س به

 به اسقبالمان آمد،،، و

  ندیرا بب فیپدر خواست همسر س هڪ یو وقت ردڪبا پدرم صحبت  یمڪ

 همسرش مشغول استراحت است هڪ گفت

 ..ردڪعزم رفتن   پدر

 راحت شد؟ التیآراسته خ یاقا خوب

 !!...در امانه نجای..دخترت افتهیب یاتفاق خاص ستین قرار
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 ...،مگر از خودم یریمگ ینه خبر یزنیباشه نه زنگ م ادتی پس

  یشش ماه دور یه داد،،، در آغوش پدر رفتم ..و به انداز انڪسر ت یبا ناراحت پدرم

 ..ردمڪتنش را استشمام  یبو

  .بود دهیفا یبودم ب ردهڪ یخود دار نونڪچه تا هر

 ..شد یجار میهاڪبه خود اش خود

 ...یردیڪرو در حقم نم یارڪفدا  نیا اشڪدخترم ،، شرمندتم

 ...دخترم ونتمیابد مد تا

 ...از بابت منم راحت باشه التونیبابا خ دیحرفو نزن نیا

** 

  به دلم ایدن یرفت انگار تمام غم ها پدرم

 ...شد، نفسم رفت ریسراز

 ...ردڪ یم یبگیبد جوربا دلم غر بایبزرگ و ز یخانه  نیا

 داد انڪسر ت فیو س ردڪزمزمه  یزیچ فیدر گوش س ارانڪاز خدمت یڪی

**** 

 ..امیمنتظر باش االن م دخترم

  خوش لباس از یبعد همراه زن قهیدق چند

 ..آمد نییها پا پله

* 

 .است.؟ ماریزن ب نیا یجاڪجوابم را داد با خودم گفتم  یو او با سرد ردمڪزن سالم  به

 ...نڪمن نگاه  به

صورتش  یرو ییبایچند نوع عمل ز دیفهم شدیشدم راحت م رهیو به چهره اش خ ردمڪرا بلند  سرم

 ...انجام داده

 ..ردڪاخم به همسرش نگاه  با

 ... ؟یدختر داشت نیاز استخدام ا یچه قصد زی...پرویطوس یدختر با چشما هی
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 ... میزنیبا هم حرف م زمیعز

 .....االن نی. هممیبا هم حرف بزن دیبا  آره

  باشه

 .... باال می...برامیباش االن م نجایا دخترم

 یدنیبه طرفم آمد و بعد از گذاشتن نوش یدنیبا نوش ارڪهمسرش باال رفت و من همانجا نشستم...خدمت با

 ..حرف از آنجا رفت یب

*** 

 .....باالخره آمد یطوالن یقیبعد دقا فیس

 ...؟ ادیخوشت م نجایا از

  هیقشنگ یجا آره

 

.. 

تو  هڪها هست  تیواقع یسریباهات حرف بزنم دخترم،، دیگفت؛من با ردنڪدست دست  یمڪاز  بعد

  یاطالع یازش ب

 .اطالعه یپدرتم ب یحت

 .!!!!!..؟یقتیترس آب دهانم را قورت دادم...چه حق از

 !!ستیعمارت ن نیتو، تو ا ارڪ راستش

 !؟یچ یعنی

 بهت دروغ گفتم زایچ یسریدخترم من راجب  نیبب

 

 ۱۵پارت

 !!!!.حد باز شد نیتعجب چشمانم تا آخر از

 ...؟؟نمڪ ارڪ جاڪ دیمن با یچ یعنی،،،،، خوب

 به پرستار داره!!؟ ازیدخترم به نظر تو همسر من ن نیبب_

به پدرم دروغ  یانجام بدم...شما راجب چ یارڪچه  دیبا قایخوام بدونم دق یبگم ،،من،فقط م یچ

 خونتون بشم،..؟ ارڪخدمت دیبا ن؟؟منیگفت
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 !!ست،،یحرفها،ن نیدخترم ا نه

 تون،،؟؟یسر حرف اصل نیزودتر بر شهیم_

* 

..و تو اصال قرار ردمڪبه همسرم استخدام ن ڪمڪ ی.....،راستش من اصال شما رو برا گمیم باشه

  یعمارت زندگ نیتو ا ستین

 ؟؟ینڪ

**** 

 اد،،،،یخونه نم ارڪ چوقتیه الڪ نیراست یعنی..دهی،،پدرت اونو ندپسر جوون دارم هیمن،، خوب

منه،،،جز اون  یزندگ یپسر همه  نی...انهیڪنم یبا ما زندگ هڪوقته  یلی،، خ نهیڪنم یزندگ نجایا اون

 ...ندارم یبچه ا

 ...فرصت طلب سر راه اون سبز شده رزنیپ هی هیوارث منه،،،اماااا،،مدت تنها

 .. ردهڪ..پسرمو خام نهیاون همسن. مادر راست نهیبا راست هیبه سا هیسا هڪ یرزنیپ

قصد داره با اون زن ازدواج  دمی....شنزنهیبه ما سر م ینه حت زنهیبا ما نه حرف م نیراست هیمدت

 هیثروتم برسه به  یهمه  هڪ دمیشڪهمه زحمت ن نی...انهیڪام م وونهید رشمڪف ی...حتنهڪ

 ...رزنیپ

 به من داره؟؟ یچه ربط نایا_

 ت،،یخوام تورو بزارم سر راهش ،،،با عصبان ی.میباش نیچشم راست یجلو خوامیمن فقط م_

جناب  نیردڪفرض  یچطور دختر ن،؟،منویردڪ رڪف یو گفتم:شما راجب من چ دمیحرفش پر انیم

بشم پرستار همسرتون.. اما حاال!!!!!،،،،،شما  امیمن ب هڪنین،،ایبا پدرم  قرار داد بست ف،؟،،شمایس

 .پسرتون.؟؟ یبرا نمڪ ارڪچ هڪ نجایا نیمنو آورد ن،،،،ویداد بیپدرمو فر

 ...؟؟نیردڪ سهیزنا مقا دومڪ...منو با نهڪواج ازد رزنیپ هیباشم نره با  مواظبش

 __..برخاستم یصندل ی..واز رورمیم نجایازا من

* 

،،،،،همش  فتهیپدرم زندان ب زارمی..من نم نمڪ یم یارڪپدرم هر  یبود تمام ادعاتون ؟؟من برا نیا

 !بود؟ نیهم

 جوون عذب؟؟ هی شیپ نیمنو بفرست نیخوا یم نیشما نگفت_

 نه؟؟،یاز ا ریقرار بود بشم پرستار خانمتون،غ من
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 .نهڪ یاستخدام م ونییپونصد مل یپرستارو برا هی یآدم دومڪبا پدرم بود  حق

 شما،،،،

 شناسم،،،ی..من پسرمو خوب مفتهیب یاتفاق بد ستیبزار حرفمو بزنم.قرار ن نیدخترم .بش نڪگوش _

 

 .ینڪ ڪمڪ نیتو به راست خوامیفقط م من

 ..ینڪ شڪمڪ یتونیتو م مطمعنم

 .خونه..من مطمعنم نیتو رو به عنوان دختر خوندم..آوردم تو ا نڪ رڪف

 هڪمثل تو سر راهش باشه مطمعنم.. یدختر عاقل هی..اگه رزنهیبا اون پ هڪ شهیی..بخاطر تنها نیراست

 ...رهیم نارڪ رزنیاون پ مڪ مڪ

خانواده ات.  شیپ یگرد یو تو بر م شهیحل م ارخونهڪ لڪمش هڪان شاهلل  یینجایا یمدت هیفقط  تو

 ..یبزار نیرو راست یخوب ریتاث مڪمدت  نیتو ا خوامیاما م

 .هستن نیراست نارڪزن و مرد و خوب هم  هی یستینباش اونجا تنها ن نگران

 ... یایداد تو ب یاجازه نم چوقتیگفتم پدرت ه یواقعبتو م اگه

 ...منو ببخش دخترم یاومد یخود توهم نم و،قطعا

 ن،،ڪ ڪمڪبه من  نمڪ یم خواهش

 ...بمون نیراست نارڪ خواهرانه

**** 

 ...میایب نارڪپسر جوان  کیبا  توانستمیبود،،،من چطور م وانهید الڪ رمردیپ نیا

* 

 ..راحت التیافته...خ ینم یاتفاق خاص هڪ دمیم نانیبهت اطم من

 رهیم  شیخودش پ ی..و پرونده طبق روال عادشهیقرار داد فسخ م ینخواست ستیبازم اجبار ن اما

 افته زندان؟؟؟ یپدرم م یعنی_

 ....دست خودته نیا

**** 

 ...ردڪ یام م وانهیدستبند در دستان پدرم هم د دنید رڪف یحت
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 ..نمیڪقبول م فیجناب س باشه

**** 

 ..یهست یاحسنت به تو مطمعن بودم دختر عاقل_

 

 ۱۶ پارت

 ..گرفت یاش شماره ا یوبا گوش ی..تو مسلما اونجا راحتتر ستین یرسم نجایاونجا مثل ا طیمح

 ردڪرا قطع  ی..باشه،و گوشفرستمشیم ،،االنیڪوچڪخانمو ببر به عمارت آقا  ای:بیعلو الو

 .. وایش

 ...جوان آمد ،بله آقا ارڪخدمت

 ...دینڪ ییراهنما رونیتا ب خانمو

 ... آقا چشم

داخل  گهی..من دهیڪچ وڪآقا  یخونه  نجایو گفت:ا ردڪ ادهیپ یگرید ییالیو یمرا در خانه  راننده

 دیی..بفرماامینم

 خانم..با اجازه، ستین ینگران ی.لبخند زد و گفت :جا ردمڪترس به راننده نگاه  با

**** 

 ه؟؟ڪی.دیچیپ فونیدر آ یزن یلرزان زنگ را فشردم..،صدا یدستان با

 ...هستم فیس یلطفا من از عمارت آقا نینڪ باز

 تو ....و در باز شد دییبفرما

  یقبل یالیو یهم بزرگ بوداما نه به اندازه  الیو نیا

 یها وهیبرگ بودند اما درختان انار هنوز سبز بود و م یدرختها ب ثرڪشدم ا یط پر درخت ایح وارد

 شیاز شاخه ها یدرشت

 ..بود زانیآو

راه سنگ  یڪ..دندیرقص یم ییبای. با زشیفواره ها هڪبود  اطیوسط حدر  ڪوچڪ یحوضچه  کی

..و به در ردمڪ یاز حوضچه به سمت عمارت ساخته شده بود...راه سنگ فرش را ط یڪفرش بار

بعد زن تپل و  یو زنگ در را زدم...لحظه ا ردمڪ ی.چند پله را طدمیرس یبزرگ یعمارت دو طبقه 

 ..ردڪباز  میرنگ شده.. در را به رو وتاهڪ یوهابا م یدیسف
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 !!!سالم

ام  ییاستقالل گرم لبخند را به لبم آورد..راهنما نی..ادی،،و صورتم را بوس یسال م جان دلم خوش اومد_

بود با ابعاد  فیعمارت س هیشب قایدق شیمعمار هڪسالن بزرگ.. یڪتا داخل شوم..باز هم  ردڪ

 ..ردڪ تمیگذاشت و به جلو هدا مرمڪ یرو...زن دستش را مترڪ..و تجمالت ترڪوچڪ

مثل  هڪبه اسمتم  سو،،بهیو با لبخند گفتم ،گ ردمڪخوشگل خانم.؟.نگاهش  هیعصمتم، اسم تو چ من

 بر خدا...چشمات،،،؟؟ رد،،پناهڪخودت قشنگه..و بعد به چشمانم نگاه 

 ؟؟یچ چشمام

 ..تو ایتو جان دل ب ایب یچی...هچیه

 ..بودم ردهڪ افتیدر میبه خاطر چشمها هڪبود  ینشڪوا نیدوم نیا امروز

 !!دانستم یتعجبشان چه بود ،،نم لیدل

 یفنجان چا کیو. رفت و با  ردڪ تیسالن هدا وهڪو با ش یسلطنت یخانم مرا به سمت مبل ها عصمت

 ..گذاشت..ونشست زیم یرا رو ینیو نبات آمد..س تییوڪسیخوشرنگ و ب

* 

 خوب جان دل چند سالته..؟؟_

 الس۲۳

رفت چمدونتو بزارم تو  ادمی ڪ،پا هڪحواس ندارم  یوا یبه چمدانم انداخت و گفت :ا ینگاه ناگهان

 ...اتاقت

 ....دارمی.خودم بر م ستین یطور

  یبخور گرم ش  تویباش ..چا یخودمون نجایا یدخترم هر جور راحت باشه

 ..مخصوص خودته ینیبیم هڪ یاتاق نیا

 .. امیسر تا خونه و ب هی...من برم..ردمڪ زشیمجهزه....برات تم شیچ همه

 ...منو مش صفدر پشت عمارته یخونه  یدونیم اخه

 ..یریبگ ادیدورم ابن اطراف بزن..تا همه جارو  هی.نڪتوام لباساتو عوض  امیمن ب تا

* 

 ..بود یمتر ینسبتا س یتا اتاق بردم اتاق شانڪ شانڪرا  چمدان

تخت  یڪبه دورو اطراف اتاق انداختم  ی..نگاهزیتم تیسو یڪداشت .. یجدا و مجهز سیسرو هڪ

 ...شده بود دهی..پوشدیقرمز و سف شڪبا رو هڪ دیسف
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 رمڪ یها  تڪپار یرو هڪ ڪیوچڪبا همان جنس  دوخته شده بود..و فرش  هڪ ییپرده ها با

 ..رنگ پهن شده بود

 ....خورد یبه چشم م ڪوچڪ ی تابخانهڪ یڪاتاق  ی گوشه

 

 ۱۷ پارت

 ..تخت خواب بود نارڪ یپاتخت یهم رو دیآباژور سف یڪ

شلوار  یبرداشتم.و رو رهیبلند .سبز ت نیآست یڪتون یڪ عیرا نداشتم سر میلباس ها  دنیچ ی حوصله

اطراف واجب تر بود،آهسته از اتاق  دنی...فعال دردمڪروشن هم سر  یشال فسفر یڪ..دمیپوش دمیسف

 ..نمڪ وعباال شر یاطراف را از طبقه  دنیگرفتم د میبود تصم امدهیآمدم عصمت خانم هنوز ن رونیب

 باال یباال رفتم ..طبقه  چیمارپ یپله ها از

 اتاق بود ۶از  لڪمتش هڪو دراز  یڪسالن بار یڪمسافر خانه بود..با  هیشب شتریب

 ..هر طرف سه اتاق قرار داشت در

* 

 یقهوه ا تڪسالن را با پار فڪو  رمڪ یپوش ها واریاز د وارهایداشت ..د یریدلگ ینظرم فضا به

 بودند ردهڪسوخته فرش 

رنگ  اهیس  هڪاز آن ها  یڪیروشن بود جز  یدرها به رنگ قهوه ا یهمه بود. بیدرها عج رنگ

ل تعجب باز  ماڪدر  دمیشڪ نییرا پا رهیشدم ..دستگ دهیشڪرنگ   رهیبه سمت در ت اریاخت یبود..ب

 شتریشده بود..ب ونیوراسڪروشن د یداخل تماما با رنگ ها یارنگش فض اهیدر س سڪبود..و بر ع

 یها  یپر ازاسباب باز مدڪ یڪشاد. ڪیعروس یبا رنگ ها ییبود پرده ها ڪودڪاتاق  بهش

 جورواجور و

 ی...باالدمیاوڪاتاق گرفتم.و به اطراف  یمیقد لی....نگاهم را از وساڪوچڪقرمز  یدوچرخه  یڪ

مخمور  یمڪچشمان من اما  هیدرست شب ی..دو چشم طوس بیعج ینقاش یڪبود  ینقاش یڪ نهیشوم

 ..بود نیهم ینقاش تی..تمام هو یاهیاز س یهاله ا انیبراق در م یتر .دو چشم طوس

 را به سمت تابلو برداشتم میها قدم

 

 ۱۸ پارت

 (نیراست)
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را هم با همان دست  فمڪیرنگم را رو دستم انداختم و  رمڪ تڪشدم ، ادهیپ نیاز ماش الفهڪو  خسته

 گرفتم،،،

 نیباغ درندشت..ا نیاز ا یس،حتڪاز همه  زیخسته تر بودم،خسته از همه چ شهیروزها از هم نیا

 پر از تجمل و سرد یزندگ

 امیدل الت یزخم ها نیا یمڪ ق،،تایعم یشاد یڪخواست   یم جانیه هیدلم را زده بود،،دلم  یحساب

  هڪ ییبخشد،،،،زخم ها

 ..گرفت یشده بود،و جانم را ذره ذره م خوره

** 

  ردهڪسالن را پر  یعصمت خانم فضا یقرمه سبز یعمارت شدم،،بو وارد

 ..خودش در آشپز خانه نبود ،،حتمابود

 ند،،ڪ یدگیخانه اش رفته بود..تا به همسرش رس به

 بود،، بیزوج به هم عج نیا عشق

بود....پله ها  یفقط ظاهر ساز هڪ یپدر و فروغ،،،،زندگ یخود آگاه  پوزخند زدم،،پوز خند به زندگ نا

 .ردمڪ یط یڪی یڪیرا 

**** 

به سمت،اتاق رفتم ..و،در  یمعطل ی..برده،بودڪام را  ڪیودڪاتاق  یبعد از چند روز سفر ،هوا دلم

 دمیتعجب د مالڪ

باز گذاشته  مهیا نآنر چوقتیه هڪندارم، ادی..اما ردمڪ یقفلش نم چوقتیباز است،،،ه مهیدر اتاق ن هڪ

 باشم

 ....زد مڪآن خش یڪاتاق شدم،، وارد

**** 

 (سویگ)

  محو آن دو چشم افسونگر بودم همچنان

 زیم یبه لبه  مڪ...و به سمت عقب پرتاب شدم،،و محردمڪاحساس  میدر موها یسوزش هڪ

 ...زدم...وچشمانم را بستم ادی..و از درد فرردڪبرخورد  مرمڪبا  زیم یخوردم..گوشه 

**** 

 !!!؟یعوض ینڪ یم ی،،چه غلط نجاااااااایا
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  نیشالم را گرفت و مرا از زم یلبه  یقو ی....دست نمڪچشمانم را باز  هڪنیاز ا قبل

 ..چسباند واریبه د رد،،وڪ بلند

 :گونه گفت ادیفر یدوباره با همان صدا و

 آشغال؟؟ ینیڪم یچه غلط نجایا

* 

 یسرخ تالق ینگاهم با دو چشم عسل هڪ. ردمڪآمد...چشمانم را با ترس باز  یاز ترس در نم میصدا

 ..ردڪ

 ..هام دلش به رحم آمده بود ڪاش دنیبا د دی..شاردڪ رییحالت نگاهش تغ یمڪ ردمڪ احساس

*** 

 ی،،،،،ایگفتم...َم.....َم.....َم..من.ا نتڪل با

 ..ردڪمرا به طرف در پرتاب   تیحرفم را بزنم با عصبان ی..ادامه هڪنیاز ا قبل

 ...رونیبرو ،،ب گمشششششو

 

  نیوفت،،،اڪ یام م نهیوار به س وانهی..قلبم ددمیسرعت باد به سمت پله ها دو با

 ...شد شیدایپ بارهیڪ جاڪاز  گرید یوحش

 ردم،،،ڪچمدان بود. به تن  یرو هڪرا  میمانتو  عیعجله. خودم را درون اتاقم انداختم،،،سر با

 ....آمده ام نجایچه به ا یمن برا هڪآمد  ادمیواستم بروم،،،،اما،،،،خ یم

  زندان یها لهیپدر پشت م ریتصو رڪف

 ..ماندم یم دی.من بارد،،،،،یڪام م وانهید

**** 

 

 ۱۹ پارت

 (نیراست)

 آمده بود،، جاڪبود؟از  هڪدختر  نیبودم،،ا ڪهم در شو هنوز

  !!..همه شباهت،، نیا شیچشمها یوا
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 عذاب،!؟ ڪمل ایبود  فرشته

 ..پدر را گرفتم یشماره  یمعطل یب

** 

 :سالم پسرم...؟؟پدر

  نیا یخوا یم ڪی؟ هیچ ایمسخره باز نیا

 ،،؟؟ینڪمسخره رو تموم  یباز

 پسرم؟؟ یش یم یعصبان چرا

 نجاست،،یدختر ا هی هڪ د،،بازینڪنبود،مگه نگفتم تمومش  نیقرارمون،ا_

 !!نڪگوش  پسرم

 !!تر عی.....هر چه سر نیخوا یاالن عذرشو م نیه،،،همیافڪخوام بشنوم،، ینم

 ..برات باشه یدوست خوب تونهیم  اون

  هڪزن خراب  هی ایدوست؟! هیچ جالب، ا ه

 .بتونه هڪ یخواب  پسرت بشه؟!؟...زن هم

 ..؟ارهینوه ب هیبرات  

 ..بدم حیبرات توض یزارینم هڪفرق داره تو  هیبا بق نیا نیجاست ،،،راست نیهم قایتو دق اشتباه

 ....شنوم یم

 اره،،یمن نوه ب یقراره برا هڪ یسڪاون نه فاحشه است،و نه _

  مثل فائزه دختر مش صفدر هیڪی نڪ رڪما امانته،،اصال ف شیدختر پ اون

  نڪ رڪف سویبا گ یبا مهرو ،،به دوست یدوست یبجا

 خان؟؟ زیپرو هیچ منظورت

 ..ردڪخداحافظ و قطع  میزنیبا هم حرف م بعدا

 یبرا شهیگذرد ،پدر هم یچه م رشڪدانست در ف ینم سڪچیبودم ه ردهڪمرموز بودن پدر عادت  به

 ..حل نشده بود،، یمعما هیمن 

ام فقط با  ڪیودڪام بود.دوران تلخ  ڪیودڪ ی..فائزه هم باز نمڪبه او مثل فائزه نگاه  گفتیم پدر

 نیزم ریفروغ در ز هڪ یحضور او قابل تحمل بود،،وقت
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و با من  نشتیم نیزم ریدر ز نارڪ هڪ..تنها فائزه بود ردیڪم یمان مرا زندان یمیقد یخانه  نمور

 ..نهراسم نیزم ریزد تا از ظلمت ز یحرف م

شوهر  یترس فروغ مش صفدر و همسرش او ر ا در سن هجده سالگ رد،،ازڪرود ازدواج  یلیخ

 ...ردیبگ لڪمن و او ش نیب یاحساس یدادند..تا مبادا رابطه 

 فروغ،؟،،،فروغ،؟،،فروغ،،،؟

 ....ردیڪم تیریمن را مد یحاال زندگ هڪ یسڪ م،،وڪیودڪ زینفرت انگ زن

زنگ مخصوص سرو غذا را  زیم ردنڪزنگ زده شد عصمت خانم بعد از حاضر  هڪاتاقم بودم  در

  .اوردیبه صدا در م

 ....رفتم نییبه پا ردم،وڪرا عوض  میلباسها

** 

 (سویگ)

رفتم عصمت خانم در آشپز خانه  رونیاز اتاق ب ردمڪ ڪرا پا میها ڪزدم.،اش یجا م یبه زود دینبا

 بود،،

 نه؟ ای یدیلبخند زد و گفت:اطراف رو د دنمید با

..تا مینیبچ زویم ایاومدن..ب یڪوچڪخوشت اومده جان دل،،اقا  هڪ ه،،خوشحالمیقشنگ یجا دمید آره

 !ان،،،یخان ب نیراست

 خان بود نیغول تشن همان راست نیا پس

 یبزنم..فقط دو چشم عسل دیاش را د رهڪن ی افهیق ردمڪنبود،اصال فرصت ن ادمیاز چهره اش  یزیچ

 مانده بود ادمی

 ..غول باشد یحساب دیرسیبه نظر م هڪ لشیڪه با

* 

 ؟؟ینیخوشگل بچ زویم یتونیخانم گفت :م عصمت

 ..مهارت داشتم یدر خانه دار یبانو ام حساب دڪلطف مادر  به

 .غذا با تو نیی..خوب پس تزنمڪ یخودمو م یسع

 ی.و با مقدارردمڪخورد  زیر یلیدرآوردم و در ظرف ماست به صورت خ خچالیو از  اریخ چند

 ردمڪ نییمعطر و گل رز خورد شده تز یسبز

 ..ردمڪ نییتز اریقرمز و گوجه و خ لمڪو  جید را هم با هو ساال
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 یفقط دوغ م نیراست هڪباشه  ادتی یتا زنگو بزنم..راست نیبچ زویخانم گفت :خوب م عصمت

 ..یموقع براش نوشابه نزار هیخوره..

ظرف ساالد و  نارڪ.یزعفران یخوش رنگ و لعاب عصمت خانم را با پلو یو قرمه سبز دمیرا چ زیم

 ..ماست گذاشتم

 ..بشه غول تشن وفتتڪدلم گفتم : در

و شلوار  دیسف راهنیپ یڪنگاهم به پله ها افتاد..خودش بودبا  هڪرفتم  خچالیاوردن دوغ به سمت  یبرا

 ،،یدود

 ...آمد یم نییاز پله ها پا داشت

 خودش،، یبود برا یا هیڪت اووو،،،،عجب

گذاشته  شیپهنش را به نما ی نهیچسبانش با سخاوت شانه و س راهنیداشت،پ یتوپر و عضالن لیڪه

 بود،،

رس نگاهش  ریو از ت ردمڪرا نداشتم.هنوز متوجه ام نشده بود..پا تند  ردنڪجرئت نگاه  نیاز ا شتریب

 ....و به آشپز خانه پناه بردمردمڪفرار 

 !!دهیچرا رنگت پر هیگفت :چ ردوڪخانم با تعجب نگاهم  عصمت

 ..ستین ڪترسنا ینیڪم رڪف هڪاونقدرام  نیراست

 ..دمیبود،،با تته پته گفتم :ن،،نه اصال نترس یزیزن ت عجب

 ..اریدوغو بردار بجان دل .. امالڪ معلومه

  فیخوش و بشش با پسر س یرفت ..صدا رونیخانم از آشپز خانه ب عصمت

 مادر جون ؟!سفر خوش گذشت؟ یآمد ،خوب یم

 .خوش رنگ و لعاب شده شهی. غذاتون مثل همیشما خال ینبود جا بد

 جانت پسرم و بعد مرا صدا زد،، نوش

 ...زمیعز اریب دوغ

گذاشتم،،و  زیم یو و پارچ را رو ردمڪ یلب سالم ریرا برداشتم و از آشپز خانه خارج شدم..ز دوغ

 ..ستادمیعصمت خانم ا نارڪ

 !ردهڪبا ماست پدرتون استخدامش  نجایخان از امروز ا نیئه راست سویگ نیا

قصه سر  نیشده اما انگار ا الیخ یب گهی.بابا دردمیڪم رڪف دیجد یباز هیبهم گفت،،بازم  یپدر تلفن بله

 ..دراز داره
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 .شد شیمشغول خوردن غذا و

بهش  نیدار یارڪهست تا هر  نجایا سوی.گامیسر تا خونه و ب هیخانم گفت :پسرم من برم  عصمت

 ..را گفت و از سالن خارج شد نی..انیبگ

 شیبا صدا هڪبه سمت اتاقم بروم  هڪاز رفتن عصمت خانم آب دهانم را قورت دادم و خواستم  بعد

 ..شدم وبڪخیم

 ؟؟یبر هڪمن بهت اجازه دادم _

 ..ردمڪنگاهش  وتڪو در س دمیبزنم به سمتش چرخ یحرف هڪنیا بدون

 ...سبزه یدر صورت یچشم عسل دو

 

 ۲۰ پارت

 داشت یحالت عقاب هڪ یمردانه ا ینیب و

 شانه زده..بود ییبایلخت خوشحالت اش را به طرز ز یموها

 گفت:قاشق و چنگال بدم خدمتتون،،،؟ یندیبا حالت ناخوشا هڪبودم  زیحال آنال در

 !!؟یتعجب گفتم :چ با

 نمڪ ریترسم تو گلوت گ ی،،م میبخور ی:قاشق و چنگال بدم راحتتر بتون ،گفتمیدیدرسته قورتم م یدار

 ..قاشق ماست برداشت و به سمت دهانش برد یڪاز دهنت بزرگترم ..آخه..و یلی....خ

 ..باطل الیخ یعاشقش شده ام ؟،،زه هڪبود؟، ردهڪ یرڪخودش چه ف شیشعور ،،،،،پ یب_

 :و گفت ردڪرا برداشت و دور دهانش را پاک  دستمال

 فضول خانم،؟،، یداشت ارڪتو اتاق من چ_

 گفت اتاق من،، یم ڪودڪنر ه خر به آن اتاق  ڪخودآگاه لبخند زدم،مرد نا

 !!!؟یردڪ یم یاونجا چه غلط دمیوداد زد :پرس دیوبڪ زیم یرو تیبا عصبان دیلبخندم را د یوقت_

 به من را نداشت،، ردنڪ ڪمڪ یارایخوردم ،، زبانم  ڪیوحشتنا انڪت

 

 !احمق زبونتو موش خورده؟ ی دختره

 ن،،ی..همردڪنظرمو جلب  سڪنداشتم .فقط اون ع یَم..من..منظور_

 ..خوبه باالخره زبونت باز شد_
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 !!..دختر خانم نڪتو گوشت فرو  نویانگشت اشاره اش را به طرفم گرفت و گفت:ا آنگاه

  من یوسط زندگ یجهنم دومڪاز  دونمینم

 ... یخونه هست نیتو ا ی.....اما....اما..تا وقتیافتاد

 !!،یای_دور و ور من نمیڪ

 ادیخوشم نم شیسر یدخترا ،،ازیچسبونی_خودتو به من نمدو

 ..زنمیم تڪممنوع،و گرنه بد جور تو برج ڪیخر ی_ادا عشوه هاسه

 ..نهڪنظر منو به خودش جلب  تونهینم یا گهیدختر د چیتو و ه_

 شد؟؟ تیحال

 !!یکیسه تا که شد  نیگفتم ا خودم با

 گفتم؛ شیبجا اما

**** 

 . بله آقا_

 .آورد نییو انگشتش را پا ردڪتعجب  یمڪ

جمع  زمیم نی..ایفهمیبرخاست،،و گفت:خوبه زبون آدم م زیاز پشت م دویشڪپرپشتش  یبه موها یدست

 ن،،ڪ

 آقا چشم

و ساالدتم  اری!!،ماست و خ،یدور شد اما دوباره به طرفم برگشت و گفت:اووو،،راست زیقدم از م چند

 ،یبود ردهڪن نییاصال قشنگ تز

 .مسخره بود..و پوزخند زد واز من دور شد یلیخ

 ردڪم  اریساالد و ماست و خ ناتییبه تز هڪ ینیتوه نیطرف و ا یڪ شیاحمق،،تمام حرفها ی پسره

 طرف یڪهم 

از دهانم  درآمد  دفعهیڪبود  یاراد ریغ امالڪ..ردمڪرا در پوست دستم فرو  میناخن ها تیعصبان از

  و گفتم

 نقل نبات، متیچه داند ق خر

 !؟یگفت یزیبه طرفم بر گشت و گفت:چ عیچون سر دیشن نمڪ رڪف

 دیینه با شما نبودم بفرما نه



43 | P a g e  

 

و خوش  یشدم..شلوار پارچه ا بشیو دلفر بایخند زد و به راهش ادامه داد..ومن  محو اندام ز پوز

 .قرار داده بود دیقشنگ اندامش را در معرض د یلیدوختش خ

**** 

 

 ۲۱ پارت

اندامش را از  یشوم و همه  رهیمرد خ یڪبه  نطوریمن عادت داشتم ا ڪی،از  ردمڪخودم تعجب  از

 ..نظر بگذرانم

 :به خودم زدم و گفتم یپس گردن کی

 ؟،پسره تحفه است نڪ شیدرو توسو،چشمایگ ننڪ زتیبر سر ه ڪخا

 شدم زیم ردنڪبا قاشق و چنگال منو بخور،تحفه ...و مشغول جمع  گهیبه من م یعوض پسره

 

** 

 (نیراست)

  از پوششش دیچرخ یحول تازه مهمانم م رمڪتخت انداختم..ف یخودم را رو عیسر

 ،، املڪبا پوشش  یردم،،دخترڪ تعجب

آمده  نجایا هڪ یوجود فروغ تمام زنان تڪبر نم،،،ازیبب یبا روسر یخانه دختر نینداشتم در ا عادت

 ..دندیچرخ یباز در حضورم م یبودند،،همه با لباس ها

 ...خودم پوزخند زدم یهمه بدبخت نیا هوووم،،به

 ..چرا؟؟؟ردمڪ یم یعقد رسم یزن چیبا ه دیطبق سفارش فروغ نبا من

 رفت،،یپذ یخود نم یومتڪرا در قلمرو ح یزن چیفروغو السلطنه،ه چون

  یخانواده  یداشتند آوردن وارث برا هڪ یتیزنان لخت و عور هم تنها مامور نیا

 بود،، فیس

 رفتم،،قراریپذ یهزار داماد را به عنوان مادر فرزندم م یزنان هرزه  نیا دیبا هڪبودم من  چارهیچه ب و

  بود بعد از

فرزند  ارشان،وڪ یلحظه داغش را به دل فروغ و پدر گذاشته بودم،،بروند پ نیتا ا هڪفرزندشان،، ایبدن

در  دیخطا با نیترڪوچڪ یبرا ڪیودڪدر  هڪمن،، هیشب یتیشود. ترب تیدست فروغ ترب ریمن ز

  شوم تیشدم تا خوب ترب یحبس م نیزم ریز
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خود  یخره را هم برامس یها یهم آغوش نیام،،لذت ا یام لذت برده بودم .نه از جوان ڪیودڪاز  نه

 ..بودم ردهڪحرام 

 ش،،،ڪشیهوس الود هم پ یلذت ها نیا میلذت نبرد یاز زندگ هڪ ما

 .انداخت یم لنازیا ادیاش مرا به  یطوس یشد،چشمها دهیشڪبه سمت دختر تازه مهمانم  رمڪف دوباره

 ..مانده بود میاز مادرم برا هڪ یخاطره ا تنها

زن هرزه ام،همواره  یڪمن پسر  هڪنیا ابوسڪ،یتا هفده سالگ گرید زیبود،و نه چ شیچشمها رنگ

 همراهم بود،،

  دینامیم ارڪزن خطا  یڪزد،و من را فرزند  یام م انهڪودڪخنجر به زخم دل  فروغ

  روزها نیخدا در خانه اش ماندگار شده ام....و پدر م در تمام ا یرضا یبرا  هڪ

 زیو آغوش پدرانه ،،فاصله ام با پرو تیحما یشد بدون ذره ا یم شڪودڪنظاره گره .دل دردمند  فقط

از زبان پدرم که داشت با فروغ  یبه طور پنهان یدر هفده سالگ هڪنیتا آسمان بود......تا ا نیاز زم

بود و  ڪپا شهیهم هڪ ی.زن ردندڪ رونیمادرم را با خفت از خانه ب هڪ دمیدم،،شنیشن زدیحرف م

 یفروغ را تنگ م ومتڪداشت قلمرو ح هڪنیجنون وار فروغ شد فقط،،.به جرم ا یوانگید یقربان

 رد،،،ڪ

* 

 ..آمدم رونیسراسر غمم ب یگذشته  یدر باره  رڪازتف

 یمثل خواهرم م دیبا زیبه قول پرو هڪ یبود ، دختر ردهڪ ریرا درگ رمڪدختر بدجور ف نیا

  ردم؟؟ڪ یباور م دیبا یعنی..دمش،،ید

 ستین هیهرزه مثل بق یڪدختر  نیا هڪ

 یدختر بتیاز همان هرزه ها که در ه گرید یڪیبود... زیپرو دیجد ی،،،نه ،،نه،،حتما نقشه  نه

 شده بود چاره،،،ظاهریمظلوم،و ب

 ..آوردم یدر م دهیمهمان تازه رس نیا ارڪسر از  دیبا

**** 

 (سویگ)

  رشانیج ریج یصدا هڪ.دمیشڪظرف ها  یرا رو اجڪها را شستم.آنقدر اس ظرف

 ..شد بلند

 نیپوشاند...تا ا ڪاز اش یرا هاله ا میبود...دوباره چشمها ختهیاعصابم را به هم ر یاحمق حساب ی پسره

 بودم دهیرس هڪسن 
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آرام ما  یوسط زندگ هڪبود  یبتیچه مص نیبود،،..آه خدا ا ردهڪاندازه درشت بارم ن نیتا ا سڪچیه

  افتاده بود،،،،امان

 ..فقر از

  یاست و برا یتلفن خط داخل نیا هڪبه صدا درآمد،،،عصمت خانم گفته بود  تلفن

را از  شڪدست ضیدستور داشت...با غ یعال ارڪآقا زاده آنجا گذاشته اند ..پس حتما سر شاتیفرما

  دستم

 ..رفتم و برداشتم یانداختم...به طرف گوش ڪنیس ی..،،و رودرآوردم

 د،،،یچیپ یاش در گوش رهڪن یصدا

 ...؟؟یدیبه اتاقم..فهم یاریم یدنینوش هی. گهیربع د هی تا

 بله،،

 باشه ادتیبله آقا. گفت

 !،،آقا،، بله

 ..اریب زود

 گرم،،؟ ایباشه  سرد

 ..دیوبڪ مڪرا مح یترو گوش عیدو خوبه،فقط سر نه،،هرڪ ینم یفرق

 ...نمڪرا خرد  شڪخواست ف ی،دلم م یعوض

 

 ۲۲ پارت

 ریبه خانه اش از ز یشڪسر ی..ابن عصمت خانم هم خوب به بهانه ردمڪرو  رویهارا ز نتیابڪ تمام

 رفتیدر م ارڪ

 .ردمڪ شیدایگشتن..پ یلڪبعد از  باالخره

گذاشتم،،و به  بایز ینیس یڪ..و در ردمڪشربت پرتقال آماده  یڪخوش رنگ و  ی افهڪنس یڪ

 دم،،یباال رس یپا گذاشتم تا به طبقه  ریپله را ز۱۲نبود،،، هڪدوتا هم  یڪیسمت پله ها،،رفتم،،

   ردمڪ یم رڪرفتم ف رهیسمت همان در ت به

 شیبا صدا هڪبردم . رهی.دستم را به طرف دستگ  امدین ییصدا یاست همانجا باشد..در زدم ول نڪمم

 ...شدم ریغافلگ

** 
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 ..؟یاون اتاق بش الیخ یب یخواینم هڪنیا مثل

مرا تماشا  نهیاز اتاق ها زده بود و دست به س یڪیاش را به چهار چوب  هڪیسمت صدا برگشتم..ت به

 ردڪ یم

 .نیباش نجایا دیبا ردمڪ رڪف زه،،،خوبیراستش ،،چ یعنینه ،،_

 ..و وارد اتاق شد ن،،ڪن رارڪت گهیاشتباه رو د نیا یینجایا یوقت ،تایردڪ رڪف اشتباه

تخت برخاست و  یومن از ر دنیتخت نشسته بود،، با د یبه سمت اتاق رفتم ..رو عانهیهم مط من

 ...ستادیشد،،مقابلم ا میڪنزد

 شانه اش بودم،  یتا رو میدراز یبود،،با همه  نندهڪ وانهید عطرش

را  اوردم،،وچشمانمیچشمانم بود،،نگاهش را تاب ن ی رهیهمان طور خ یشد چند لحظه ا رهیچشمانم خ به

 ..انداختم نییپا

 

 !!..زیرو بزار رو م ینیگفت :س ارانهڪبطل یلحن با

 ..به طرف در رفتم عیگذاشتم،،و سر زیم یرا رو ینیآقا و س بله

 !.یهست یادب ی!!  دختر ب؟یمن گفتم بر_

 !به سمتش برگشتم زانیآو یگردن با

 

 د؟؟یگ یم نوی..چرا ا ی... ولدیببخش_

تا خوب تو  یسیبدم بهت ده بار از روش بنو نمڪخونه رو برات سرمشق  نیا نیقوان دیبا هڪنیا مثل

 !مخت فرو بره،،

 !برم؟ نیدیباشه ،حاال اجازه م  ستین نطوریا

 !ن،،،؟ی،،،بش نه

 !!ڪمرد نیبود انگار،ا خل

 نشستم،، یصندل یرو

 !!اسمت؟

 بهتون گفت.؛ هڪخانم  عصمت

 !!دم،،یاز تو پرس من
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 !!...سویگ

 سالته؟؟ چند

 سال۲۳

 ؟؟یاومد نجایا چرا

 د،،یرس ادمیبه فر نندهڪروز خسته  یڪ.زبان درازم باالخره بعد از ردڪ یم یرو ادهیداشت ز گرید

 ن؟؟یپرس یم نیاصول د_

 ؟؟یبد حیبه من توض ی!تو موظفن،ڪبه قانون اضافه  نمیممنوع!!ا یدراز زبون

 !!ن،،یبپرس شونیاز ا نیراجب من دار یالزم بوده به پدرتون دادم ..اگه سوال یحیهر توض من

 ..چانه اش گذاشت یگذاشت،و دست آزادش را رو گرشیآرنج دست د ریدستش را ز یڪ_

 !!دیدور دورم چرخ یڪدر همان حالت  و

 

 !!درازه،، یانگار زبونت حساب نه

 ها رفت،، یدنینوش ینیگذشت،و به طرف س نارمڪاز  و

 اش در هم فرو رفت،، د،،چهرهینوش یمڪاش را به طرف لبش برد و  افهڪنس فنجان

 !!چرا تلخه نیا

 ردڪ رییچهره اش تغ دنشیرا به طرف دهانش برد.و با نوش یدنینوش وانیفنجان را گذاشت و ل و

 !!!چرا گرمه؟ نیزد ا ادی..و فردیوبڪ واریبه سمت د  تیرا با عصبان وانیل

 شد،و هڪچند ت واریبا برخورد به د وانیل

 ..شد جادیا یبیَمه یصدا

درست کردنم  یدنینوش هی ی رون،عرضهیزد گمشوو ب ادیفر هڪرفتم  وانیل یسمت خورده ها به

 ..یندار

**، 

 هیبلند گر یتخت انداختم وبا صدا یزدم،،و به سمت اتاقم رفتم و خودم را رو رونیعجله از اتاق ب با

 ردمڪ

 گستاخ بود،، یادیپسر ز نیا

 چشم و بله در برابرش اشتباه بود،، ایگو
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* 

 

 ۲۳ پارت

 (نیراست)

 ..ستمڪاز رفتنش هرچه دم دستم بود را ش بعد

 ..شدمیم یدختر عصب نیا دنید با

  ایحجب و ح نیا یهمه  هڪ ردمڪ یم رڪف یوقت

 شدم،، یم وانهیمن باشد د بیفر یاست برا نڪمم

قهار  گریباز هیزن  نیا هڪنیا رڪ..امافنمڪدر موردش  یبد رڪگذاشت ف یمعصومش نم ی چهره

 .....باشد

 هڪبود  یعدم اعتماد من به پدر و فروغ بود..فروغ مار هفت رنگ لڪدختر نبود ..مش نیا لڪمش 

 دادیرا درس م طانیش

* 

اعتمادم را سست  یها هیپا هڪمن و او بود  نیب یقیعم یلرزاند..اما پرده  یدختر دلم را م نیا چشمان

 ..دمیترس یدختر م نیا رد،،ازیڪم

 یڪجز نقش  ی،نقش توانستندینم دامڪ چیمشخص بود ه ارشانڪآمدند  یم نجایا هڪ یاهرزه  زنان

 راجبش نداشتم،، یفیتوص چیدختر ،،،ه نی،اما ا نندڪ یزن هرزه را باز

**** 

 !!دیچینحس فروغ در گوشم پ یصدا شیپدر را گرفتم  به جا ی شماره

 الو

 ..رو بده پدرم یگوش

 !پسرم؟ سالم

 خان،، زیرو بده پرو یخانم، گوش ستمیپسرت ن من

 !زم؟یعز  یزن یچرا با من حرف نم_

 نم؟؟ڪقطع  یدیرو نم یگوش

 ...لحظه چند
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 الو؟؟

 ! پدر سالم

 ..پسرم سالم

 !نمت؟یبب دیبا

 ؟یایم ڪی باسه

 ..اونجام گهیساعت د یڪ

 ..منتظرم

 ردنڪمشغول جمع و جور  هڪ دمیرا د ڪدختر دمیبه سالن رس یشدم و از اتاق خارج شدم،،وقت حاظر

 ..بود

 اعتنا بود،، یب ردم،،اوهمڪچشم نگاهش  ریگذشتم.و از ز نارشڪاعتنا از  یب

 داد،،ینم یجواب زدمیانگار تا خودم با او حرف نم الڪ

 ..بودم دهیند ییایبا حجب و ح نیبه ا یدختر میلحظه از زندگ نیا تا

 

 اش زدم..و به سمت در رفتم،، یحرفه ا ردنڪ یبه نقش باز یپوزخند

**** 

 (سویگ)

 ..به سمت در رفت و در را پشت سرش بست ندڪنگاهم  هڪنیا بدون

 ،،یبرنگرد هڪو گفتم برو  دمیشڪ یاز رفتنش نفس راحت بعد

 بدهم،، یبه خودم آزاد یمڪ ستین هڪحاال  ردمڪ هوس

 (نیراست)

 

 تر بودگذاستم،، ریمن هم سردتر و دلگ یاز خانه  هڪ یخیبه درون قصر  پا

 .سر بزنم نجایا هڪآمد  یم شیندرت پ به

 ..فروغ به استقبالم آمد ارڪخدمت ژهیورودم من با

 !!نیآقا خوش اومد سالم
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 .. پدر هست سالم

 تو سالن منتظرتونن،، بله

 ..بودن دهیچرم سالن لم یمبل ها یو فروغ رو پدر

 ورودم هر دو برخاستند، با

 ن،،یساده هم یاحوالپرس یڪ

 ..سرد عادت داشتم یرفتارها نیا به

 :و گفتم ردمڪپدر نگاه  به

 مینڪتنها صحبت  دیبا ردمیڪم رڪف

 پسرم انهیدر جر فروغ

 .نیباز نیا ارگردانڪخبر باشن،خودشون .. یب شونیا شهیمگه م بله

 .ستمیراحت ن نجایا رمیگفت من م فروغ

 ورفت،،

 !!.نا راحت شد،، هڪجهنم .. به

 نبود،، مهم

 :از رفتن فروغ گفتم،، بعد

 نم،،؟؟ڪمثل خواهرم نگاش  دی،چرا با هڪیاون  خواد؟اصالیم یدختر اونجا چ اون

 ؟ ینڪباش رفتار  یا گهیقراره جور د  مگه

 ن؟ی.پدر ،جواب منو بد دینڪن سوال

 !!.برات باشه،، یهمدم خوب تونهی،،اون م یخوام با اون دختر دوست باش یفقط م من

 !ه؟ڪیدختر  اون

 !،،یبهش بزن ،حرفاتویبا اون باش یتونیمهرو،م یجا به

 پدر؟؟ نڪمسخره رو تمومش  یباز نیا

 ما امانته،،؟؟ شیدختر پ ست،اونین یباز نیا

 برو سر اصل مطلب زخانیپرو نڪن جمیگ

 حرفاتو،،؟؟ نمڪباور  دیبا
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 که  اون دختر فرق داره، ینڪبهتره باور _

 نم،،یڪبپا م امتیق ینگ تویاگه واقع پدر

خود باهاش  یمونه،،دلم م یاونجا نم ادیپدرش صاف شه،ز یمدت اومده اونجا تا بده هیاون دختر فقط _

 !،،ینڪدرست رفتار

 زدم؟ینه ؟حدس م گهید یهرزه  هیجالب  چ

دختر مثل خواهرت  نیبا ا گمیهرزه باش ،،حاال م یبا اون زنا گفتمیبهت م ن،اگهیراست ستیهرزه ن اون

 ن،،ڪرفتار 

 :زدم و گفتم پوزخند

 رم،،یخان ..من راه خودمو م زیدور پرو زشیبر یتو سرت دار ینداره...هر نقشه ا یتیاهم برام

 .خوش روز

 

 ۲۴ پارت

 (نیراست)

 ...ندادم یتیزد اهم میزدم...چند بار صدا رونیپدر ب یاز خانه  یخداحافظ بدون

 ستادهیشوم پشت پنجره ا یبزرگ اتاق فروغ افتاد ،مثل جغد یاز سالن خارج شدم نگاهم به پنجره   یوقت

 شدم، نمیو پوزخند زدم ،،سوار ماش ردمڪ ند،،نگاهشڪبود.تا رفتن مرا نظاره 

 

 .رفتم یم دنشیبه د دیبودم،، با دهیاز سفر آمده بودم مهرو را ند هڪ یوقت از

* 

 (سویگ)

 یآب ڪیتاب و شلوار عی...سرنمڪورزش  یمڪ ستیاو ن هڪگرفتم  حاال  میارم،تصمڪاز اتمام  بعد

 ..دمیپوش

  ید یس یڪسمت دستگاه پخش رفتم  به

 یرشته  هڪنیاز خانه مان با خود آورده بودم درون دستگاه گذاشتم.با ا هڪرا  یڪروبیا آموزش

 .دادم یهم انجام م یڪروبیا یبود،اما نرمش ها اراتهڪام  یورزش

 ..گرفتم یم یتندش انرژ ینرمش ها از
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  ....نباشد رمیرا از پشت بستم  تا دستو پاگ میوهام

*** 

 (نیراست)

قبل از  هڪبودم  ردهڪفراموش  نباریرد،اڪدر را باز ن یسڪمهرو را فشار دادم اما  یخانه  زنگ

 شماره اش را گرفتم ،،،، عیرفتن به خانه اش به او خبر دهم.....سر

 گردد،یبرنم یخواهرش رفته ..و به زود یبه خانه  هڪرا برداشت و گفت  یگوش

 ..گشتمیبه خانه بازم دینبود با یا چاره

 د،،،یبه گوشم رس یتند یڪموز یصدا هڪبودم  دهیبه سالن نرس هنوز

صدا وارد  ی...آرام و بیمن بلند شود مگر در مواقع مهمان یاز خانه  یڪیموز یصدا چینداشت ه سابقه

 شدم

.همراه با  یعطر خوش یدهانم باز ماند،،بو میروبه رو یصحنه  دنیدر از د ردنڪمحض باز  به

 شده بود،، دهیچیاز عرق در فضا پ ی ختهیآم

به پشت  سرش بسته بود،،در حال ورزش  هڪ یمواج یتنگ و جذب و موها یبا لباس ڪدختر

تم به در لذت فرو برد،، خواس یلحظه ا یاش در آن لباس تنگ مرا برا دهیشڪو  دهیبود،،اندام تراش

موزنش  اتڪحر یاز طرف ست،،ین یخوب ارڪ نیا هڪزدم  بیدوباره به خود نه هڪسمتش بروم 

 به وجود آورده بود،، یشگرف یصحنه  اریبس

شدم ،،با  فیام را به در سالن دادم و محو آن اندام دلفر هڪیدادم،،تیصحنه را از دست م نیا دنید دینبا

  آن

 نیرا به تحس د،،وانسانیدو یدشت م انیدر م هڪعرب بود  یاسب ییاش گو دهیشڪو اندام  بایز یموها

 ..داشت یوا م

 

  موجود اغوا گر نیو به ا ستادمیصدا ا یب

 ..شدم،، رهیخ

*** 

 (سویگ)

 ..ردمڪآمد، به سمت دستگاه پخش رفتم و خاموشش  ینفسم باال نم گرید هڪبودم  ردهڪورزش  آنقدر

 !!!!!...دست زدن همان یدستگاه همانا،و صدا یشدن صدا قطع

 وحشت به سمت صدا برگشتم،، با
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 غول تشن خودمان بود،  هڪ نیخدااااااا ...ا ای

 ستادم،،یا میسر جا خیس رد،،،،مثلڪصادر ن یفرمان چیآن لحظه مغزم ه در

 

 

 نه،،یڪداره و رو نم میا گهید یما هنرها یوچولوڪ لفتڪپس  ن،،ین،،،،آفریآفر

 من،،،،من،،،،

 لذت بردم،،،، هڪنه ،،نه ،،خوبه من _

 ،ینڪورزش  یخواست گهید یدفعه  اما

 عرقت همه جا رو برداشته،،،، حالم بد شد،، ین،،،بوڪ اروڪ نیباز ا یفضا تو

 با آرامش به سمت پله ها رفت،، و

 ،،،یرووووان

 دم،،،یشڪ غیمتوجه سر و وضع خودم شدم و ج تازه

رس نگاهش دور شدم  و به سمت اتاقم  ریاز ت یمثل قرق به عقب برگشت،،،،اما غمیج یصدا با

 دیتپ یرفتم،،،،قلبم از ترس م

 بودند،،،،، دهیند نگونهیمحارمم مرا ا یوقت حت چیشد،،ه نطوریا چرا

 دم،،،،یشد،،همان جا پشت در سر ریخود به خود سراز مڪاش

 

 ۲۵ پارت

 (نیراست)

 نبود،، یاهل طناز هڪنیبود،،با ا یدختر چه موجود نیا

 .روبود،، یاز من دل م هڪ نمیڪم اقرار

 ....تفاوت هم باشم یب توانستمیداشتم..دوستش نداشتم امااا....نم ششڪبه او  نسبت

 داشت،،.؟؟؟ تیپدرم اهم یاندازه برا نیدختر تا ا نیا چرا

رابطه اش با من خبر نداشت  زانیاز م سڪچیه هڪ یمیدوست صم یڪدوست بود، میبرا مهرو

بود،.ما فقط با هم  ردهڪبود و فرزند خردسالش را هم از او دور  ردهڪ شیرها ی،همسرش در جوان
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چند روز  نیاست در ا میزندگ یدانستم کجا یدختر نم نینبود،،اما ا نیجز ا یزیچ م،،ویرفاقت داشت

 !.. کرده ریفکرم را درگ یحساب

 توانستینم یسڪ هڪشدم ، یم یمیبا او صم یرو گرم گرفته بودم جورآزار پدر و فروغ با مه یبرا

 ..ند،،ڪ ڪیش نیترڪوچڪ

 ازارم،بهیهم من آن ها را ب یداشت چند صباح یرادیدادن بودند،.چه ا بیهمه پدر و فروغ مرا فر نیا

 خورد،،؟؟ یبر م  ایدن نیا یجاڪ

 

 بیام بود،،پسر نج یدوست و هم دانشگاه نیبهتر ارشڪیرش تماس گرفتم.. اڪیرا برداشتم و با  یگوش

برادر  یڪداشته باشد،،مثل  یادیباعث شده بود،، دوستان ز تشیخصوص نیهم هڪ یریو سر به ز

 بود،، یواقع

 را برداشت یبوق گوش نیسوم با

 خودمون،، السڪبه به سالم احمق جان با _

مرگمو  پهڪ یزاریدقه نم ه،دوڪاز دستت  می..آرامش ندار یبدموقع مزاحمم شد شهیمثل هم بازم

 بزارم،،

 نداره،، یمن پست خطم خواب معن یاوال سالم دوما وقت_

شده  یدرسته،،حاال چ ارتڪ..شما ادیخوابم م هڪ..حق با شماست،،.من نفهمم  فی..بله جناب س بله

 !ر،؟یحق یبنده  نیبه ا یزنگ زد

 !!دهیمهمون تازه برام رس_

 چند وقت سرت شلوغه،،؟؟ هیبابا،،،َپ تا  یمن؟؟!..اَ  جان

 !! آره

پدر گرام،، دست از سرت  نیا ن،،تاڪرو ب هیقال قض گهیدفعه د نیا ایچهار راهه،،؟،ب دومڪمال  نیا

 !..بشه..گل پسر باشه بهتره التیخ یتا ب ار،،یبراش ب یزر لڪاڪ ینوه  هیبرداره،،

 ... اڪیشو  خفه

 من را هم به خنده واداشت،، ارشڪی یخنده  یصدا

 !!لجن من واقعانم خنده داره ی،زندگیبخند دمیو گفتم:با دمیخند

 بود،، یفقط شوخ نیداداش .ا الیخ یب

 شم،؟؟یپ یای،،بیتونیردم،،مڪتو عادت  یها یخل باز نیبه ا ستین یطور_
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 ؟ید یم شامم

 روش، ،،امشبمیپالس نجایا شهیهم هڪ تو

 افتم،،، یراه م گهیربع د هیگرم داداش  دمت

 منتظرم،،

**** 

 (سویگ)

 یپسر م نینقطه ضعف دست ا دیردم،،ونباڪرا عوض  میدوش مختصر گرفتم،،و لباس ها یڪ

 دم،یاز اتاق خارج شدم،،عصمت خانم را در آشپز خانه د یدادم،،وقت

 شام بود،، اتڪمشغول تدار هڪ

 عصمت خانم،؟ نینباش خسته

 دخترم،، یباش سالمت

 !ن؟یخوا ینم ڪمڪ

  ا رو برام بشورهو ه اڪدخترم اون  چرا

 امشب مهمون دارن،، آقا

 !!؟مهمون

 مونه یم نجای..شبم اادیدوستش م آره

 

 ۲۶ پارت

 !باشه

 !تا حاال سخت نگذشته جان دل؟ هڪ بهت

 :زدم و گفتم یردم،پوزخندیڪها را ورق م اهوڪ هڪ یحال در

 !خوبه یلیخ نه

 بر خاست و به سمت. قابلمه رفت،و در آن را برداشت،، شیجا از

 مادر، ینڪ یهمان حال گفت: عادت م در

 نیراست یدرباره  یمڪشمردم،تا  متی!فرصت را غننیهم هیعصب یمڪ ست،فقطین یآدم بد نیراست  آقا

 .. بدانم
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 نه؟یڪنم یبا پدر و مادرش زندگ چرا

خان  نیفروغ خانم مادر راست هڪبدون  نوی..فقط انمڪ یم فیاش مفصله،.سر فرصت برات تعر هیقض

 ست،،ین

 !واقعاااااا؟

 ،سالش بود،،۷ نی.اونموقع راستشه،،یم یسال ستیب هیرفته،، هڪ شهیسال م یلیمادرش خمادر . اره

 !،،؟ڪمادر بزرگ شده طفل یب یعنی

  نڪاخمو تَخمش نگاه ن نیمادر به ا اره

 همش حروم شد، شڪیودڪده،یشڪ یسخت ادیز یبچه از بچگ نیا

 ارهینابغه بار ب هیخواست  یخانم م فروغ

 ،،یاز زندگ شهیم نڪیخواد،وگرنه دل چر یبچه محبتم م هڪرفت  ادشی اما

 

 .. دل ه،،جانیخونه زن ساالر نیا تو

 یزنش اب نم یبدون اجازه  زیخودمون باشه،،اما آقا پرو نیرا مقابل لبش گذاشت و گفت :ب دستش

 ست،،ین یا ارهڪبزرگ  فیفروغ  خانمه س یدستگاهو عدم و َهشم،برا نیا لڪخوره،،

 ر،،،،قص،،یبخ ادشیردن،،ڪبچه رو تباه  نیا یاله رمیبم

 !!من تموم شد عصمت خانم،؟ یقصه زندگ_

 ..میدو با وحشت به سمتش برگشت هر

 شد،، یظاهر م بارهیڪجن  نیع

 بود،، ردهڪ وپڪ لمهڪ یواقع یخانم. به معنا عصمت

 ،،یاتاقمو بگرد یبر شهی،مینیڪم دایپ مویآب رهنیگفت :،عصمت خانم پ نیراست

 د،،یشڪتپلش را از پله ها باال  لیڪه عیسر رم،،ویم ،،االنیڪوچڪ،،آقا  بله

ها سرگرم  اهوڪ ردنڪرا با ورق  ردم،،خودمڪ یام حبس شد،سع نهیبه طرفم آمد،،نفس در س نیراست

  نم،ڪ

داغش را پشت گردنم  یهرم نفس ها هڪ ی،طوریڪنزد یلیخ یفاصله  ستاد،بایپشت سرم ا درست

 و مور مور م شد،، ردمڪحس 

 !!برگرررد_
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.اما ردڪ رییلحظه تغ یڪشدم،، حالت نگاهش  رهیدر چشمانش خ میترس به سمتش برگشتم.و مستق با

 نگاه خشنش بازگشت،، عیسر

 ای!،،،گو؟،،دختریهست یبشه؟؟دنبال چ یچ هڪ،،ینڪ یمن پرس و جو م یزندگ یدرباره  یافتاد راه

 شیوصول بده یعرضه ات برا یپدر ب هڪ یلفتڪ هیفقط  نجایتو ا هڪ یردڪ فراموش

 وچولو،،ڪ یرو مخم یادیفرستادتت،ز

 ردهڪبا انگشت اشاره اش چانه ام را باال آورد،، صورتم درست مماس صورتش شد،،وحشت  آنگاه

 شوند،، ریسراز میهاڪبودم،اما نگذاشتم اش

 .. یشڪ یم ڪمن سر یتو زندگ یادیز یدار

 ،،یپس بد لڪش نیتاوانشو به بدتر هڪ دمیبشه بهت قول م رارڪت گهید باریڪ،،فقط  باریڪ اگه

  یحجاب داشته باش نمیبینم یبه شالم انداخت،و گفت:لزوم یبعد نگاه و

 نداشتنت،برام مهم باشه،  ایحجاب داشتن  هڪ  یستیبرام ن یعدد

 ارزش ترن،، یب وونمیامثال تو برام از ح ی زنا

 فهم شد،، ریش

 ردم،،ڪ دییسرتا با

از  رد،،وڪفضول،،.و وچانه ام را با شدت رها  یوچولوڪ لفتڪخودت باشه،، ارڪسرت به  خوبه

 رفت رونیآشپز خانه ب

 آقا،، ردمڪن دایشد،و گفت پ نهیبه س نهیخانم با او س عصمت

 و پوزخند زد و به سمت پله ها رفت، ردڪنگاهم  ستین مهم

 

 ۲۷ پارت

 (سویگ)

 افتادم هیعصمت خانم،به گر دنید با

 !بهت گفت؟ یشد مادر جون چ یچ

 .نمڪن یفضول شیتو زندگ گهید گفت

 بد اخالقه،،؟ یلی..اون خامیب یلعنت یخونه  نیبه ا ردمڪ یقبول نم چوقتیه هینجوریا دونستمیم اگه

 .م،یبرس ارمونڪبه  گهید ن،بهترهڪ یصبور یمڪمادر، ریدل نگ به
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بور بودبا  یمڪاز آنها قد بلند و  یڪیدند،،یسر رس نیراست یمهمان ها هڪبود، ۹ساعت  یحوال

متوجه من  دامڪچیداشت، ه ینسبتا خوب یمتوسط داشت،..و چهره  یاما قد یگریسبز و زاغ..د یچشمان

 رس نگاهشان نبودم، رینشدند...در ت

  باال یخانم به استقبالشان رفت و خوش آمد گفت.آنها هم به طبقه  عصمت

 رفتند،،

قه د هیخانم رو به  گفت : عصمت  ان،ینم نییبراشون ببر باال اونا تا وقت شام پا یچندتا چا هی گهیچند د 

 !ببرم.؟ من

 ست،،ین هڪدوتا هم  یڪی.نمڪ نییاز پله ها باال پا تونمینم نهیڪمادر جون من پام درد م آره

**** 

 (نیراست)

 همراهش بود،، لی..اما حاال سهاوردیرا با خودش ب یسڪ ارشڪینبود  قرار

  در یخراب یبود،،و سابقه  یوراج پسر

 با زنان رنگارنگ داشت،، یدوست

رو چرا با خودت  یریبیڪا نیگفتم،،ا ارشڪیگوش  نارڪ ردم،وڪ یاحوالپرس لیبا سه یباسرد

 !،؟یآورد

 ..راه افتاد همراهم اومد دمشید ابونیخ تو

 نظر لطفته،اما یگ یم هڪ یریبیڪا نیا نیگفت،داش راست یبا لودگ لیسه

گفتم  دم،،ید ابونیتو خ ارشوڪی،،؟ینداد یوقته مهمون یلیاومدم..خ نیبرات تنگ شده بود، واسه هم دلم

 !م،،؟یخوش بگذرون میڪ...نمڪ شیهمراه

دعوت همه جا  یب شهی!.هم ردمڪن دایبرات پ یریکبیبهتر از ا یصفت  یگشتم...،ول لیداداش سه شرمنده

 !؟یریم

 :گفت، ردڪمبل رها  یرا رو خودش

 یدادا خونه  نیبش ؟یستادیگفت،،چرا سر پا ا ییبعد با پرو اد،ویخو شم م هڪ یی. فقط جاهایی،هر جا نه

 امد،و،نشستم،،ین گرحرفمی،دییهمه پرو نی.در،برابر،ان،،ڪخودته تعارف ن

*** 
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 (سویگ)

 آهسته به در ضربه زدم، دم،ویشڪبه جلو  مڪرا مح شالم

 !!تو ایب

 طنتیپر از ش هڪبرخاستند،نگاه پسر بور با آن چشمان زاغش  شانیمحض ورودم دو جوان از جا به

  بود،جذب صورتم

 را باال برد و لبخند زد،،، شیابرو یڪ طنتیبا ش شد،و

 رد،،ڪساده  یاحوالپرس یڪبا متانت،فقط  یگرید اما

 !ن؟یدیشڪ م،،چرازحمتیآورد یخودمون م نیگفت ی،م نی:سالم خانم خوبارشڪی

 

 ، !!دینیبلند شد بش نینحس راست یصدا

 !!ن،،یخونه است راحت باش دیجد ارڪخدمت سویست،،،،گین هڪجمهور  سییر

 :را از دستم گرفت،و گفت ینیس ارشڪی

 ...خانم ممنونم نیدیشڪ زحمت

 بروم،،، هڪ ردڪبا اخم اشاره  ردمڪ نیبه راست ینگاه

از آن  ڪیبالفاصله چشم هڪ،... ردمڪنگاهش   ردمڪنگاه پسر بور را حس  ینیلحظه سنگ یڪ

 .و از اتاق خارج شدم،، ردمڪشد،،اخم   بمینص یچشمان وحش

 

** 

 (نیراست)

 از اتاق خارج شد،، سویگ یوقت

وقت تو  هیبده شانس،،، ،،داداش،،خدایردڪ دایپ جاڪرو از  یحورو پر نیزد و گفت ا یسوت لیسه

 !!!هلوئه،ماشاهللنه؟ڪن ریگلوت گ

 نگفتم،،،، یزیچ امد،،امایخوشم ن لیحرف سه از

 دهیم ڪیجونو  سیو مژده و ان یلیخان،بعد جواب ل لیسه شهیم تیموقع سرد هیرد،،ڪدخالت  ارشڪی

 آخه؟

 !!اڪیبا من داش  اون
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 ....رمیگ یرو م نیلعبت راست نیا دم،،یتاشو م ده

 !،،؟یبگ یزیچ یخوا یتو نم نیل،،راستیسه یدهنتو ببند بهتره

 !!مرد بشه،،بذار بچه دلش خوش باشه یمباهاتو سرگرم عیتا ما دیبگم،خوب خدا زنو آفر یچ

 !خونه اته،ها؟ ارڪخدمت ن،،اونیبرات راست متاسفم

 !!بخور سرد نشه،، تویچا

 رد،،ڪ یڪرا به لبش نزد یداد و فنجان چا انڪسرش را با تاسف ت ارشڪی

*** 

 

 (سویگ)

 : آماده بود،،عصمت خانم گفت بایتقر زیم

 !نم،،ڪاستراحت  هیبرم ،، من

 !؛ستمیتنها راحت ن ن،منیباش نم،،،؟خودتونمڪ ییرایسه تا پذ نیلرزان گفتم من خودم تنها از ا ییصدا با

  به بعد نیمادر جون ،،از ا ینڪعادت  دیبا

  سابمیو م پزمیشورم و م ینا ندارم،جان دل ،از صبح دارم م گهیاد،،دیم شیپ ادیها ز یمهمون نیا از

 صفدر نا خوش احواله،،سرما خورده مش

 نم،ڪبراش آماده  یزیچ یسوپ هی برم

  لنگه نداره ییتو آقا هڪ ارشمڪیست،ین یپسر بد نینترس راست نقدریا

 باهات ندارم،اما محلش نذار،، یارڪ،،یرینگ لشیتحو ادیز ،،اونمیاو چش زاغ مونهیم

 م،،؟یردڪن ارتیمش صفدر شما رو ز نیما هنوز ا ی!!ول باشه

حاالها  ،حاالیستیدو روزه ن یڪیمهمون  هڪتو  دنشیمادر،،تازه اولشه،،حاال وقت هست برا د ینیبیم

 !!..من برم،یهست

 خت،،،یدر دلم فرو ر یزیحرف آخر عصمت خانم چ با

* 

 

 ۲۸ پارت
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 ریجهنم آماده بودم.....خدا آخرو عاقبتم را بخ نیبه ا هڪبا عصمت خانم بود..من تازه سه روز بود، حق

 ..ندڪ

 ..شد یم داشانیآقا زاده ها پ مڪ مڪسمت زنگ رفتم و آن را فشردم....االن  به

 د،،یاز پسر ها به گوش رس یڪیبا  نیراست یخنده  رڪ رڪ یصدا

 !!...نشستم،، زیپشت م را به آشپز خانه  رساندم،و خودم

  یزیشده بود،و چ دهیچ زیم یرو زینشستند،، همه چ یغذا خور زیسه پشت م هر

 نبود،،، سرڪو  مڪ

 ...زد میصدا هڪقاشق را نخورده بودم  نیهنوز اول دم،یشڪغذا   یخودم بشقاب یبرا

 نم،،،،،یبب نجایا ایدختر!!!؟ب یآها

 رساندم،، زیخودم را به م عیسر

 !آقا؟ بله

 !..تا غذا سرو بشه...؟یباش زیم نارڪ ستیتو ن ی فهیوظ مگه

 به حضورم هست،،، یازین ردم،،چهڪ ایمه زویهمه چ هڪ من

 . دیشڪزحر خنده پسر چشم زاغ سوهان به روحم  یصدا

 انداختم،،، ارڪزدن به آن الدنگ چشم زاغ به  شین یو زبان درازم را برا ردمڪن تحمل

 !!!باز شده شتونین ینجوریا هڪگفتم  یخنده دار زیچ نمڪن رڪف_

 گشاد پسر جمع شد،، دهان

 بلند شد،،، نیراست  یخنده  یصدا هڪ

 ?!!!یخورد لیآقا سه ریبگ لیتحو

 !!نینه؟راستڪحضور تو ابراز وجود  لللفَت،،درڪُ  هی یدیاجازه م شهیگفت:هم ڪیشا یهم با لحن لیسه

 !!جمع شد نیراست ڪفَ 

 !؟یبر یتون یبچه ها،،خانم شما هم م هیافڪ گهیبا همان لحن. آرام گفت :،د ارشڪی

 !!بُراق شد ارشڪیبه طرف  نیراست

 !بمونه؟ ایبره  یگیبهش م هڪ رهیگ یتو دستور م از

 !!!؟نیراست
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 ز؟یتو! برام دوغ بر یگفت:ه یادبانه ا یبعد رو به من و با لحن ب ،،ویراه انداخت نیراست نیراست هیچ

  او با حماقت ردم،،اماڪپر  شیرا برا وانیل

 !!رد،،ڪچپ  زیم یرا رو وانیل

 !!ن؟ڪ شڪپا

  در مرز انفجار بودم،،گفتم:االن هڪ یحال در

 ارم،،،یم دستمال

 پر شالم را در دست گرفت ،وحشت وجودم را گرفت هڪبروم  خواستم

 سرم به بغل خم شد،، هڪ یطور د،،بهیشڪ شتریبا پوزخند لب شالم را ب 

  شالم آغشته به دوغ یلحظه بعد لبه  چند

 ...شد زیم یشده رو ختهیر

 !!شد؟؟ تیحال ارم،،یبعد از سرت درش م یگفت:دفعه  یعصب یلحن با

 !!..،،ینڪجمع  زویم یتون یباال م میما رفت ی،،،،،وقتیهررر حاالم

 ردم،،ڪو به سمت اتاقم پا تند  ردمڪرا به زور مهار  مڪاش

** 

 (نیراست)

 ردم،،ڪاش را رسد  دهیشڪاندام  گرید باریڪبود  هڪحال رفتن  در

 گره خورد،،، ارشڪی یچرخاندم،،نگاهم به نگاه عصب هڪرا  سرم

 داد،، انڪسرش را دوباره با تاسف ت هڪ

 !بابا بزرگ بت برخورد؟ هیچ_

 !،،یگفت،،،بابا بزرگو خوب اومد یمزه گ یبا ب لیسه

 ابوی نیمثل ا یتیقوز م هی یخوب جلو ؟؟آرهیردڪالن مثال هنر رش گفت:ا اڪی

 .ادیبرنم یسڪاز هر  هڪ هیهنر دنیشڪپناه  یدختر ب هیصداتو به رخ  یُكلُفت

 

 ،،،،،،،،،ی،پوفیمن،دار ارڪبه  ارڪگفت: آخه تو چ لیسه

 گفت:ببند گالتو بابا،، ارشڪی
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 بود،، یعاد امالڪما  نیناسزاها ب نیا

 صورت نگرفت،، ییدعوا هڪبود  لیدل نیا به

 !دوباره گفت :آخه به تو چه؟،،نخود آش لیسه

 گذشت ،بفرما،،،،خوشیشامتو خورد گهید هیافڪگفتم ، لیسه روبه

 م،،،یبعد از شامم ندار هییرای،پذ

 زارهیخوب بابا ،منت شامشو سرم م یلیخ

 برخاست و رفت زی...و از پشت ممیرفت هڪ ما

 

 ۲۹ پارت

 ..می...به اتاق  رفتمیبه غذا نداشت یلیم گرید ارشڪیمن و نه  نه

 

 

 ،؟؟؟یتخت نشسته بود،به سمت پنجره رفتم و گفتم...ازم دلخور یرو ارشڪی

  لیسه ی...توقع نداشتم جلونیبچه گانه بود راست یلیرفتارت خ امشب

 !،،،،؟ینڪ اروڪ نیا

 ...شم یم یعصب نمشیبیم یوقت ستیخودم ن دست

 

 اد،،،،ینم ینظر من که دختر بد به

 

 ش؟یسرعت شناخت نیا ،،بایدونیم جاڪ از

 ه،،یمثل بق هیڪینظر من اونم  به

 بده یخواد منو باز یم هڪهرزه  هی

آدمه مثل من  هی د،،،،اونمیسف ڪته خا ایقا،،یچهار راه آفر یهرزه باشه برا هی!! ڪیگفت :هر  ارشڪی

 !،؟ینڪرفتارو باش  نیا دی،مثل تو،نبا

 ، ینڪ یخودت تلخ م یرو برا یزندگ چرا
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همه پولو   نی،..ا یردڪدور  ایدن یها ی،،تو خودت رو از تمام خوش ینڪ یزندگ یحق دار توام

 نه،،ڪتو رو خوشحال  تونهینم یعنی،ثروت،

 حرفها پره،، نیگوشم از ا ارش،ڪی هیافڪ

گردانش  ارڪپدرو فروغ  هڪبودم  ییها لمنامهیف گری!!تمام عمرمو،باز،،،ی،ثروت ،هر چ پول

نداشتم،،اما  یچیبودم ه ردم،،،حاضرڪرو هم طبق نظر اونا انتخاب  ممیلیتحص یرشته  یبودن،،من حت

 ه،،،،یمن فرار یمادر داشتم مثل مادر تو،، آرامش از زندگ هی

 !نی،،،راستیبا خودت چند چند نیبب

 !.فرق داره،،، هیدختر با بق نیهر صورت به نظر من ا در

 ست،،ین هیمثل بق نیا گهیرده،،،،مڪسفارششو  یلیخ نم،،پدریڪم روڪف نی،،خودمم هم آره

 نداره،، نیداشت،در مورد ا گهید یدر مورد اونا هڪرو  یاون توقع....

دختر برخورد  نیبا ا تونمینم یا گهید جورهیتو سر پدرمه،،،،اما من ه یچ دونمی.نمرده،،،،ڪ جمیگ نیهم

 مرموزه؟ ییجورا هیاون  دونمیراجبش نم یزیاش مبهمه، من چ هیقض یلینم،،،،،خڪ

 

 اره،،یدر ب یکنواختیاز  تویدختر تونست زندگ نیا دیفکر کن شا شتریموردش ب ن،،دریراست دونمینم 

 .ن،،یمنتظرمه،،مراقب خودت باش راست زیبرم عز دیبا من

 .کردم ،بدرقهیرا تا درب خروج ارشیک

سالن نشستم،،،،و چراغ را خاموش  یاز کاناپه ها  یکی یرفتن به اتاقم را نداشتم،همانجا رو ی حوصله

 یشدم،فکرم حول حرفها رهیخ یآتش زدم و به نقطه ا یگاریشام هنوز جمع نشده،بود،،س زیکردم،،م

 د،،یچرخ یم ارشیک

 باز شد،، سویکه در اتاق گ دینکش یطول

 .. حضورم نشد ی متوجه

 انداخته بود،،، شیشانه ها یرو یطور مسخره ارا به  شالش

 سرش جمع کرده بود،،، یباال پسیبود ..آنها را با کل رونیکامال ب شیموها اما

گشاد و بد شکل را از  یپله ها را نگاه کرد..تا مبادا من سر برسم،،آن لباس ها یباال یا انهیطرز ناش به

 دینبا دم،فقطیرس یعوض کرده بود،،مثال اگر من سر م یجذب دیو شلوار سف رآهنیتنش درآورده  و با پ

 نبود، یا هپراند،مسئل یخوش تراش که هوش از سر آدم م کلیآن ه دم،پسید یرا م شیموها

 شد،، یم کیتحر میدختر بد جور مردانه ها نیا دنید با

 رفت، زیحرف به سمت م ید،،بیدختر خنگ اصال مرا ند آن
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 گفت، ی...داشت به من ناسزا مد،،یرس یبه گوشم م یبه سخت شیپچ پچ حرفها یصدا

غول چماغ،،،،گنده  نیا ادیزره شعور  هی خته،،امایدست و پاش ر ریشعور،مثل خر باباش ز یب حمال

 بک،،نداده،،احمق،،

 نبود که بخواهم به خاطرش خودم را آزار دهم،، یشدم،،اما او عدد یعصبان یکم

 داد،،یآزارش بد جور قلقلکم م هوس

  اوردیکار رو ب نیبه ا یهرزه نبود،،قطعا قصد داشت به زود کیاگر  یتح

  تواندیبود که م دهیپدرش تازه فهم دیشا

 جوان مجرد فرستاده بود،، کی یباز کند،که او را به خانه  یگریدخترش حساب د یرو

 برداشتم،، زیبه سمتش خ یآرام به

@Sagharrrrrr4. سندینو 

 

 ۳۰ پارت

 (سویگ)

  هر چه ردمڪ یرا جمع م زیم هڪ یحال در

 ردم،،ڪ تیخاص یبلد بودم..نثار آن ثروتمند ب فحش

اما در آن  ردمڪ یم ارڪ یتعجب کردم ،معموال با آرام ردنڪ ارڪاز سرعت خودم در حال  خودم

و مشغول شستن ظرف ها  ردمڪرا جمع  زیچطور با سرعت م دمینفهم هڪبودم   یلحظه آنقدر عصبان

 هڪ ردمڪبعد احساس  یگذاشتم،،،مدت یهم م یرو دم،،،،ویشڪ یشدم،،بشقاب ها را تند و تند آب م

 تر شده اند، ڪسب رند،ویگ یهم نرمتر قرار م یها رو اببشق

 ردمڪگرفت،حضورش را پشت سرم حس  یعطرش مشامم را به باز یبو

 ، ستادمیا تڪحر یب

 یچرا چراغ ها هڪطف قرار دادم و هر چه از دهانم درآمد ،به خود َخرم گفتم ،دلم خودم را مورد ل در

 تا متوجه حضور او شوم،، ردمڪسالن را روشن ن

 

 م،ها؟؟یچ ،،؟منیدادیبه من فحش م ی،،!!!؟داشت وچولوڪادامه بده ،،_

 ،همه جا بود،، شهیچرا هم نیترس به نفس نفس،افتادم،،،الل شده بودم،،ا از
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 مثل

 آورد،، یسر در م ییاز هر جا دفعهیڪ جن

 

 شدت من را به سمت خودش برگرداند،، با

 یڪبامن داشت،صورتش نزد یسرتق،سر ناسزا گار یها ڪاش نیاما باز ا نمڪ هیخواست گر یم دلم

 صورتم شد،

 زد،،،یبرق م ڪیاش به طرز ترسنا یعسل چشمان

 ...دهانم را قورت،دادم، اب

 ....رد،،ڪپرتاب  یو گوشه ا ندڪشالم را با شدت از گردنم  را به طرف گردنم برد،،و دستش

 

******** 

 

 (نیراست)

 

 ..چشمان پر غرورو و ترسانش ڪمردم

 رد،،ی،بگیرا با تُخس شیها ڪاش یاوڪنجڪ یداشت جلو یچشمانم شد،، سع ی رهیخ

 شیدستم را پشت  گردنش بردم،،نفس ها یبترسانمش،،با آرام یمڪخواستم  یم

 د،یلرز یم شیشده بود،،،،لبها تندتر

 ندم،،ڪ شیرا با شدت از موها پسیلڪبردم،و  شیرا پشت موها دستم

 خت،،یر شیشانه ها یرو اهشیمواج س یموها خرمن

 ..ردڪ یم ییجور خود نما دش،،بدیلباس سف یدر رو هڪ اهیسوان،سیآن گ دنید با

 نیا هڪدلم خواست  هی،،فقط چند ثان هیچند ثان یفرو رفتم..برا نیریش یدر َخلسه ا یلحظه ا یبرا

 انیرا عر بایموجود ز

 نم،،ڪو از آن خود  رمیآغوش بگ در
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 ..به خرج داده بود،، قهیسل یادیموجود ز نیا ییبایدر ز خالق

 

 را با بایمبهم و ز یحس ها نیا تمام

 ردمڪپرتاب  یو با تمام توانم او. را به سمت ردم،،ڪ وبڪبلند سر  یادیفر

 !!،،،ییییییییییلعنت

 آمدم و به سمت پله ها رفتم،، رونیبا سرعت از آشپز خانه ب و

 

 ۳۱ پارت

 (سویگ)

 د،یچیدر پشتم پ یو درد بد ردمڪسالن اصابت  فڪشدت به  با

 بود !نبود؟ وانهید هڪپسر به نظر من  نیا

  بخت بدم یبرا ریدل س یڪشد،،همان جا نشستم و  ریسراز میلعنت یها ڪاش تازه

 ردم،،ڪ هیگر

 

  بود اعصابم به هم نیراحت تر بودم،،حداقلش ا ینجوریدم،،ایروز بعد او را ند چند

 خت،،یر ینم

 خانم مشغول نظافت بود،، عصمت

 نشسته بودم،گفت، اریڪب هڪبه من   رو

 ببر تو باغ باسه مش صفدر،، یمادر چا پاشو

 !حالشون بهتر شد،؟ عه

 رسه،،،،یباغ م الحمدهللا بهتره،  حاالم داره به آره

 االن وقتشه،،، شینیبب یخواست یم هڪنیببر،،هم ا یبرو هم براش چا حاالم

 برم، یاالن م باشه

 و به باغ رفتم،، ردمڪ یرا پر از چا سڪفال

 داد،، یبه درختان آب م داشت



68 | P a g e  

 

 ردم،،،،ڪبلند سالم  یصدا با

 سالاااااام،

 را برگرداند سرش

 داد یبه آدم حس پدرانه م هڪ ییداشت،،از آن چهره ها یقابل اعتماد ی چهره

 پدرم تنگ شد،،، یدلم برا دفعهیڪ

 ردم،،ڪ یم رڪف هڪبود  یزیخالف چ زیشده بودند،،همه چ یوارد چه باز من

 بودند، یبیعج یخانه آدم ها نیا نانڪسا

 !جا؟ڪپر رمز و راز  یزندگ نی،،و ا جاڪمن  یمعمول یو خانواده  یزندگ

 عمه زهره بود،،اما،حاالا،،،،،، یو افاده ها سیدقدقه ام ،ف نیخانمان بزرگتر در

 گفت به پسرش اعتماد دارد،،،؟ یم فیس دم،،چرایترس یاز او م شتریهر روز ب هڪمربوز  یپسر با

 !!تر بود،،، ڪخطر نا یسڪپسر به نظر من از هر  نیا

 

 جوابم را داد،، ییصفدر با خوش رو مش

 دخترم،،،،،؟؟ یبابا جون،،خوب سالم

 !ستم،،،ین ممنونم،،،بد

 ما ردو بدل نشد،،،، نیب شتریب لمهڪچند  نیهم

 ارم،،یب یاز من خواست براتون چا هڪبود  نیخانم سرس شلوغ بود ا عصمت

 ،،،، یدیشڪدختر م زحمت  ممنون

  سمت عمارت آمدم،،،،عصمت خانم با به

 م،،،ینڪرو زودتر جمع و جور  نجایا ایمادر ،،ب ایگفت،،،ب یدستپاچگ

 !؛ان،یبزرگ دارن م خانم

 !ه؟ڪیبزرگ، خانم

 ،،باهات حرف بزنه،، نجایا ادیخانم. گفت داره م فروغ

 

 !؟یمن!!!!؟راجب چ با
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 ا،،ین،،بڪلباس خوب تنت  هیمادر،،برو  دونمینم

 !چشه مگه؟ لباسم

 !!،،یجلوش حجاب بزار هڪ ستینا محرم ن هڪ ن،،اونڪجون حرف گوش  دختر

 ع،،،،یفقط سر برو

 با،،،شه

  یساده ا یساپورت  مشک وتاه،،باڪ یڪیاتاق رفتم و تون به

 دم،،،یپوش

مرتب بستم و منتظر فروغ خانم  میردم،،موهاڪ یلباس ها استفاده م نیخاص فقط از ا یها یمهمان در

 ستادم،،یا

 جان،،خانم بزرگ اومدن،،منتطر شما هستن،،، سویخانم چند ضربه به در اتاق زد. و گفت:گ عصمت

 رفتم،، رونیاضطراب از اتاق ب با

  یافتادم،،،خصوصا،با آن گربه  ندرالیس ینامادر ادینا خوداگاه  بتشیه دنید با

!،به طرز رد،،ڪ یرا نوازش م شیبود و او با آرامش موها دهیلم شیپاها یرو هڪ ییپشمالو یا قهوه

 خودم خنده ام گرفت رڪتف

 فروغ دور نماند،، نیب زیخنده از چشمان ت نیو ا 

 ،،؟؟یدید یخنده دار زیچ_

 ام،، ردهڪسالم ن هڪافتاد  ادمیتازه  ردم،،،وڪرا جمع  لبم

 !خانم،؟ سالم

 سالم،،،

 ییبایرا به طرز ز دشیسف وتاهڪ یبود،و موها دهیپوش یا رهیت یو شلوار قهوه ا تڪن،؟،،یبش ایب

 آراسته بود،،،

 بود،، السڪشدبه او داد،،فوق العاده با  یم هڪ  یصفت تنها

 

 ۳۲ پارت

 نم،،،،،یبب نیبش نجایا ایب

 ...و نشستم،،،چشم
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  نجایپدرت ا یوصول بده یواقعا برا تو

 ،؟؟یاومد

 مگه؟؟ بله،چطور

 !؟یدون یم ی!! تو راجب ما چ یچیه

 ؟یزی،،مثال چه چ من

 دمش،،یبار همون روز د نیاسمش،،اول یتنها از رو شناختم،،اونمیرو م فیفقط جناب س من

 

 

 یدخترشو بفرسته برا شهیم یراض یحساب،،چطور پدر هیتسو یچطور پدرت،تو رو فرستاده برا_

 ش؟یا یوصول بده

 

 

 !رن؟یفق یلیات خ خانواده

 

 !ه،،یمثل بق میدار یارمندڪ یزندگ هی نه،ما

 

 !دختر،جون، یزیت یخوشم اومد !حساب نه

 !؟یگ یتو م هڪباشه  نجوریوارم واقعا هم دیام

  میدر ذهنمون داشت زیمن و پرو هڪ ییها اریتو با مع یدون ی!خب ،،،،،،ماگرنه،،،،؟

 !!یمن هست یبرا ،،حداقلیمتفاوت

 تو رو داره یاندازه هوا نیتا ا زیپرو هڪ نیا

 سواله،، یمن جا یبرا

 !!نمت،ینب نجایا گهیو پدرت د ارخونهڪ التڪبعد از بر طرف شدن مش دوارمیام
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 رم،،،یم  التڪراحت،،مت بعد از برطرف شدن مش التونیخ_

 

 ،،،!!،،پسیرو بدوزد نیقاپ راست نڪن یسع نڪتو گوشت فرو  نمیدختر جون ا_

 تو سرت نباشه،،ما یا گهید ینقشه  دوارمیام

 م،یبپسند نیراست یرو برا یسڪقراره  اگه

 در شان منزلت خودمون یڪیفرد ثروتمند خواهد بود،،، هیدختر قطعا دختر  اون

 ر،،ینسبتا فق یخانواده  هیدختر از  هی نه

 

 

 !آن غول چماق باشد؟ ردنڪداشتند،،من،،قصدم تور  یقاط الڪمن  یخدا

 و احمقشان، ینه او،،پسر وحش سڪچیه

 ردند،،؟؟ڪ یخودشان م شیپ یرڪف چه

بود  ستادهیپشت او ا هڪعصمت خانم  یبااشاره ها هڪ نمڪبار خود و پسر تحفه اش  چاریچند ل خواستم

 شدم و فقط گفتم، تڪرم،،سایخفه خان بگ هڪخواست  یو  م

 خانم بزرگ حواسم هست،،،، چشم

 خالف نظر شما باشه، هڪ نمڪ ینم یارڪ

 

 ،،یایبه نظر م یا دهی،،،دختر فهم خوبه

 نداده بودم،، یزن سوت نیا یجلو هڪ ردڪ رڪاز من تش یلڪاز رفتن او عصمت خانم  بعد

 

 دم،،یترس یدخترم،،همش م نیآفر

 اد،،یبه مزاجش خوش ن هڪ یبگ یزیچ هی

 نه،،،ڪ ینابودتتم م وفتهیجان دل،،پاش ب هڪیزن خطر نا اون

 م،،،یبر یهمه ازش حساب م نجایا ما

 شده بودم، یا دهیچیپ یایانگار وارد دن نه
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 شدم،،،،، یخانواده روبه رپ م نیاز ا یتازه ا یها زیروز باچ هر

ام دست خوش  ندهیآ نگونهیا رد،،،تاڪ یبا خبر م ندهیشد و مرا از آ یم دایپ یسڪآن زمان  اشڪ

 نشود راتییتغ

 

 ۳۳ پارت

 

 (سویگ)

 

 

 بعد،،،،،،، روز

 

، 

 خورد یبه در اتاقم م هڪ یمتوال یها ضربه

 از خواب برخاستم،، یام را به هم زد،،با سردرد بد یروز مین چرت

 !چه خبره؟ هڪی_

 جان زود باش ،.پاشو مادر سویگ

 تنهام،،، م،،دستیدار مهمون

 !!ام،،یگفتم،،چشم عصمت خانم االن م یالفگڪ با

بودم،تا  ارڪخدمت یڪ شتریمن ب هڪبه نظر خودم  ستم،،،،اماین ارڪمن خدمت هڪگفته بود  فیس

  هڪ یدختر

 !!ندڪ ڪمڪخواهد به پسراو  یم

 زدم،، ،پوزخند

 !دوسر،،، ی والیپسر! بگو ه نگو

  را دمیپل ارڪعصمت خانم اف یصدا دوباره

 برهم،زد،

 !!گه،،ید ایب سویگ
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 رد،،ڪ یم یخودش خوب شاه یعصمت خانم هم برا نیخدا،،ا یخدا،،،،ا یا

 رد،،؟،،ڪ یم تڪمڪ یسڪقبل از من چه  دینبود به او بگو یسڪ

 ...آمدم، رونیاز اتاق ب ردم،،وڪرا مرتب  تختم

 .... سالم

  مهمون هی م،،،امروزڪمڪ ایمادر بدو ب سالم

 م،،یدار یسفارش

؟،،و  مونیهست....،مهمون سفارش ڪیخونه باشه،،حاال  نیرفت و آمد تو ا نقدریا ردمڪ ینم رڪف

 دم،یشڪآب را سر  وانیل

 !!!خانم،، مهرو

 به سرفه افتادم،،، د،ویپر میدر گلو وانیل آب

 جان دل،،، هڪ ل،یشد مادر !گفتم مهرو جون،نگفتم عزرائ یچ

 با مهرو باشد،،، نیراست هڪافتادم،،من مامور بودم نگذارم  تمیمامور ادی تازه

 !!چه خوب   انجام داده بودم،  نجایرا تا ا تمیمامور واقعا

 نهڪ یعروس ڪیبا  خوادیم ڪاون گنده ب هڪزدم،،اصال به من چه  بیبه خود نه بعد

 .والیاون ه نهڪ یخواد عروس یم هڪ رم،،باهرینجا،،میاز ا گهیمدت د هی هڪ من

 عصمت خانم گفت،:،برو به خودت ب رس مادر،جون،، دوباره

  نیگیهمش م هڪخانم.شما هم  عصمت

 !م،؟یخواستگار انیخوان ب یخودم برسم،مگه چمه،آخه مگه م به

راهبه ها  نیا ،،،مثلینڪ یم چیهمش خودتو بقچه پ....اما یمون یمادر جون ماشاهللا مث پنجه آفتاب م_

 ،،،،،یمون یم

 !! جان دل گهید نهڪشما درد ن دست

 ،؟؟یاریمنو در م یادا گهیحاال د دهیورپر

 دمیاش را بوس یداشتم پس به طرفش رفتم و صورت تپل دوستداشتن دوستش

 من قربونت برم نا راحت نشو،، یاله_ 

 نشدم برو برو به خودت برس،، ناراحت
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 ییمویو دامن ل تڪ یڪاتاق شدم،، وارد

 ردم،،ڪشال سبز رنگم را به سر  دم،ویپوش رنگ

 

 ۳۴ پارت

 (سویگ)

 آمدم، و به سمت آشپز خانه رفتم رو رونیاتاق ب دم،ازیبه خودم رس یمڪ هڪنیاز ا بعد

 !خانم گفتم،:اومدن،؟ عصمت

 

چقدرم بهت  یگفت :به به چه لباس خوشگل رد،وڪبه لباسم  یعد نگاهب ارن،،ویآره رفتن باال،االن م_

 اد،،،،یم

 را ناتمام گذاشت،،،به به چه خوش خوشانش بود،شازده،،،، مانیحرفها هیبق نیراست یخنده  یصدا

 

 !!!بود عشقم،، یواقعا خال ه،،جاتیلمیف ارشمڪی نیآره خالصه،ا_

 پسر،،، نیبه هم خورد،،...،چقدر متملق و چاپلوس  بود ا ،،حالمی ی ی یاَ 

 ،،یشو یچندش هم م یباش رزنیپ یڪعاشق  واقعا

 ردم،،ڪپشتم را به سالن  عیسر هڪ ردندڪآشپز خانه عبور  نارڪ از

 مهمانش دنیموفق به د نیخاطر هم به

 نشدم،،،

 آب پرتقال رو براشون ببر،، نیجان ،ا سویگ ایب_

 !ببرم؟؟ من

 داد،، انڪمن ببرم،،من ببرم،،،،و سرش را با تاسف ت یبخوام،و نگ یارڪ هیشد من از تو  باریڪ

 راه افتادم،،، ،،بهیگریحرف د چیه بدون

 و زن سرگرم صحبت بودند،،،، نیراست

 

  رنگش را مرتب یا افهڪنس یبود،،،و موها دهیپوش دیسف  وتاهڪبلند و دامن  تڪ هی
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 به اصطالح پوشانده بود،، ڪناز ییخوش تراشش را با جوراب رنگ پا یپاها ده،بود،،،ویشڪ سشوار

 دم،یسرشان رس یباال

 !!!سالم

  به حیلبخند مل یڪرا باال آورد،،و  سرش

بود،،..اما هنوز  انیدر چهره اش نما یسن به خوب هولتڪبود،،آثار  ییبایز د،،،،زنیمن پاش یرو

 را ازدست نداده بود،، شییبایز

 ،یهت دخترم،،خوبما یبه رو سالم

، 

  شده است قیرف یبا پسر هڪ دانستیبه من گفت :دخترم؟!،،،پس م نی!؟ا جااااااان

 

 !!!پسرش است یواقعا جا هڪ

 آب پرتقال را به سمتش گرفتم،، ینیس ممنونم،،،و

 .شربت را برداشت و گفت وانیمتانت ل با

 سپاسگزارم،،

 ،،،،، المڪبه چه با عفت  به

  وانیاش را دور ل ردهڪ وریڪمان یها ناخن

 :گفت حیلبخند مل یڪبا  ردوڪحلقه،

 !!،،،یخانم نیبش

 یحساب شینشسته بود و اخم ها تڪمثل موش سا نیچرب زبان،،!!راست چه

 برد،، یخوشگل حساب م رزنیپ نیازا یهم بود،،معلوم بود حساب در

 :خودم گفتم با

 ره،،،یازدواجشون رو بگ یخواد جلو یم هڪزنه است، نیعاشق ا فیس تهڪن

 خوشگل بود یادیزن ز نینظر من ا به

 

 !،،خانمم،؟ینیشینم چرا
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 دم،،یپر رونیب الیعالم خ از

 ،،،چشم،،،و نشستم، بله

 

 

 (نیراست)

 د،،،یشد فهم یاز طرز رفتارش م نرایاز دست داده بود،،،ا یانگار اعتماد به نفسش را حساب سویگ

 شده بود،،، یخواستن یادیز ییمویو دامن ل تڪ نیا در

 نبرد،،!!!!؟؟ ضیلعبت ف نیاز ا لیشد به فول سه یم

 شترازابنیدختر ب نیگذاشتم ا یم دیاست،،نبا ردهڪنظر مهرو را به خود جلب  یبود حساب مشخص

 ند،،ڪ ییخودنما

 :گفتم یحالت حرص درآرا با

  بره به دیبا سوی!گزم،یجان عز مهرو

 !!..برسه اراشڪ

 نیبا ا یمڪخوام  یچون م نهیمهرو گفت: من ازش خواستم بش هڪشد،، زیخ مین ییاز جا یمڪ سویگ

 خانم خوشگل آشنا بشم

 جان،،، نیراست

 

 ۳۵ پارت

 جمع شد،، حقش بود نیراست صورت

 فرو رفت،، شیچال گونه ها هڪزد  میبه رو بایلبخند ز یڪو  ردڪنگاهم  مهرو

 ؟ زمیعز یخوب_

 ..یخانم باش نقدریا ردمڪ ینم رڪف نمتیبب هڪنیاز ا قبل

 ؟یشما لطف دار_

 خوش رنگن،، یلیبودم،، چشمات خ دهیند یرنگ نیحاال چشم ا تا

 زدم،،،، لبخند

 مارا تنها گذاشت و باال رفت، نیراست
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 ردمڪبا مهرو خوش و بش  یلڪ آنروز

  هم نیاز سر راست رزنیپ نینظر من ا به

 ..بود،،، ادیز

 سه روز از مالقاتم با مهرو گذشت،، دو

 رد،؟؟ڪ یبا او ازدواج م نیداشت اگر راست یبیاز او خوشم آمده بود،،چه ع یلڪمن  و

 توانستیداشت،و نم ییهر صورت او سن باال ردم،درڪبعد خودم حرفم را رد  و

 اورد،،یب یخانواده وارث نیا یبرا

 خواست، یورزش م  یمڪ ردم،،،دلمڪ یم یزندان قصر زندگ نیدر ا هڪبود  یدو هفته ا بایتقر

 ردن،ڪورزش  یبرا دادیبه باغ زدم،،هوا نسبتاً گرمتر شده بود و جان م یسر

..مامور شد،،یدر خانه بند نم ادیرفته بود،،مش صفدر هم معموال ز میعبدالعظ ارتیخانم به ز عصمت

 نبود، رڪزندان هم خدا رو ش

 شد، یمزاحم نم یسڪبود پس  ی.،..خانه خالدمیام را پوش اراتهڪبه سمت اتاقم رفتم و لباس  فورا

 ستادم،،یا نهیمقابل آ یرا بافتم،،وقت میموها

 رفت،، یبافت،وقربان صدقه ام م یرا م میموها شهیپدرم افتاده،،او هم ادی به

 

 

  چیدر آن باغ ه هڪبود  یدوست داشتم تنها درخت یلیمجنون را خ دیب یتنها درخت

 نداشت،، ینوع هم

تا بدنم گرم  دمیدورتادور درخت دو یمڪ زد،،اولیگذاشتم اندامم به هم بر یم دی،نبا  ستادمیدرخت ا ریز

 آرام،، یبه نرمش ها ردمڪشود ،،سپس شروع 

**** 

 (نیراست)

بودم  ردهڪرا رد  چهار راه هی رڪام را جا گذاشته بودم،،،خدارو ش ی....لعنت به من باز هم گوش اَه

 از خانه دور نشده بودم،، ادی،ز

 ..زدم و به سمت خانه رفتم،، دور
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خواست ،بدانم حاال  یول ست،،دلمیدر خانه ن سویبجز گ یسڪ هڪدانستم  یرا در قفل چرخاندم،،م دیلڪ

 رد،،ڪ یمن در خانه بودم خودش را پنهان م یاست..معموال وقت یارڪمشغول چه 

 زنگ بزنم وارد خانه شدم،، هڪنیا بدون

خورد،،پس حدسم  یم انڪدرختان ت نیب هڪشدم  یدیسف یش ی دم،متوجهیرس هڪباغ  یها مهین به

 بود،، ردهڪدرست بود باز از نبود ما استفاده 

 !!شدم،، شیڪنزد آرام

 

 ۳۶پارت

 

 (نیراست)

 

 بود ارڪ اراتهڪتنش بود،،پس؛  اراتهڪ لباس

 بردم، ادیانجامش آمده بودم،از  یبرا هڪرا  یارڪ لڪ ،بهییبایالهه ز نیا دنید با

 !رد؟ڪ یاندازه حواسم را پرت خودش م نیدختر تا ا نیا چرا

 بود یرفتم،واقعاً خواستن یڪ،آرام نزد آرام

 را بافته و دو طرف سرش انداخته بود،،، شیموها

 چند قدم با او فاصله داشتم، بایتقر حاال

 رد،ڪ یعالم،نبود،،چشمانش را بسته بود،و آرام و نرم ورزش م نیاصال در ا ایگو

 گرشید یبود،و پا نیزم یرو شیپا یڪ

 بود،، لشیڪمماس با ه بایتقر

 ..وقتش بود،، حاال

**** 

 (سویگ)

 ردمڪ یدادم،،ان لحظه خودم را واقعا در باشگاه تصور م یرا انجام  م اراتهڪ یو نرم نرمش ها آرام

 دادم،، ینم آموزش مداشتم به شاگردا هڪ
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 آوردم، نییرو به آسمان بود،،آرام آرام پا هڪرا  ییپا

 رد،،ڪ ریو آسمان گ نیزم انیم هڪبود، امدهین نییپا امالڪهنوز  میپا

 ردڪ رینگاهم را غافلگ یعسل یدو گو عیسر هڪ ردمڪچشمانم را باز  آرام

 نشسته بود،، نیچپ راست یشانه  یرو ،راستمیمن،ساق پا یخداااااااا

 شانه اش برداشتم،، یرا از رو میپا عیسر یلیخ دم،،ویشڪ یفیخف غیدهانم گذاشتم و ج یرا رو دستانم

 عقب رفتم،،،، عیسر و

 مرشڪرا به  گرشیشانه اش انداخت و دست د یڪ یرا رو تشڪپوزخند زد و به طرفم آمد، نیراست

 شد،،، یڪزد،وبه من نزد

 

 

 بازززز،،،، ااراتهڪ...،ااارڪبه به ،خانم ورزش_

 خوبه،،،، یلیول خوشم اومد،،،خ یا

 

 !خواستم ی!م،،یع،نیع،،،ی!،،،م،،م،،من

 لبش بود،، یگوشه  یآمد،،و پوزخنده مسخره ا یبه طرفم م همچنان

 آمد،، یهمچنان،،جلو م ردم،،،،اوڪعقب رفتم،،،تا به درخت بر خورد  آنقدر

 ن،،،من،،،،من،،،،یییایج..ج..ل..و...ن_

 ......نمڪورزش ن نجایا گهید هڪدم،،، یقووول،،م

  به شیبود،،و نفس ها کمیکامال نزد حاال

 درخت گذاشت، یتنه  یسرم رو یکمرش زده بود،،برداشت و باال یکه رو یخورد،،دست یم صورتم

 

 ۳۷پارت

 (سویگ)

چشمانم  یز روبود،،چشمانش ا طنتینشده بودم،،،نگاهش پر از ش یڪاندازه به او نزد نیتا ا چوقتیه

 ،، ردمڪنگاهش را دنبال  ریمس یچشم ریشانه ام نشست، ز یسر خورد و به رو
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سرم  یزده بود،دستش را از باال رونیلباسم ب ی قهیقرمز رنگم.از  ریمن .بند لباس ز یخدا یواااااا

 برداشت

 رد،،ڪبند لباس لغزاندو آنرا لمس  نیرا ب وانگشتش

 یباال م ی.نفسم به سخترد،،،ڪ یڪشده بود،،،،صورتش را آرام به صورتم نزد بینگاهش عج حالت

 برد،،،امااا قصدش خوب نبود، یاز سرم م مش،،هوشیآمد،،،،عطر مال

 د،،،،یرس میلبها یڪنزد لباهش

 زدم،،، یم دینبا هڪزدم  ییبا زانو به جا ردم،وڪرا بلند  میبه هدفش برسد،،،،پا هڪنیقبل از ا اما

 د،،،یچیپ یافتاد از درد به خودش م نیزم یزد ورو ادیفر

 دم،،،،یتمام توان به سمت عمارت دو با

  یپنجه ها نیلباسم ب ی قهی هڪبود، ردهڪدررا لمس ن ی رهیهنوز دستم دستگ اما

 افتادم،،، نیگرفتار شد و از پشت به زم قدرتمندش

 ،یطرف ڪیبا  دمیحاال نشونت م یلعنت

 داخل عمارت برد،، شان،بهڪ شانڪمرا از پشت  و

 

*** 

 (نیراست)

  یخواست حساب یبودم دلم م یعصبان

 اورم،،یرا جا ب حالش

 شاندمش،ڪ نیزم یدر دستم بود گرفتم و رو هڪلباسش را  ی قهی

 رڪبه خودم ف ردم،،فقطڪ ینم ڪاما من در آن لحظه،،حالش را در رد،،،،ڪ یم هیو گر زدیم غیج

 دختر خورده بودم ڪیاز  هڪ یضربه ا ردم،،وڪ یم

 خورده بودم،، ڪتڪدختر  یڪو هفت سال سن،از  ستیبا ب فیس نیراست من

 دختر جسور، نیاز خجالت ا یحساب دیبا

 او را به سمت اتاقش بردم،، شانڪ شانڪ،، امدمیخود خواه،در م و

 فقط ترساندنش بود،، قصدم

 یڪاش بردم ، در  قهینشستم،،ودستم را به سمت  مشڪش یو رو ردمڪتخت پرتاب  یرا رو او

 افتاد،، رونیب امالڪ رشیز ردم،،لباسڪاش را باز  ارتهڪ،لباس  یناگهان تڪحر
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 :گفت، یلرزان یلباسش بود گرفت،،و با صدا یرو هڪزد و با التماس دستم را  غیج

 !.نداشته باش،، ارمڪبه  یارڪ ن،ڪتو رو خدا،،،،رحم .... نه

 

  یاز رو خت،،آرامیدر دلم فرو ر یزیچ

 !بلند شدم،،،، مشڪش

  لباسش را به دور خودش عیزد،،و سر هق

  ینیرا به حالت جن شیپاها چاند،،،ویپ

 رد،،ڪجمع  مشڪدرش

 ام شود،، یخواستم متوجه ناراحت ینم

 با صراحت،،گفتم؛بار آخرت باشه پس

 !،،یعوض ی ،،دخترهینڪ یم یغلط نیهمچ هڪ

 .!!؟و با سرعت از اتاق خارج شدم،،یدینم،،،فهمڪ یم تیحال یا گهینه جور د وگر

 

 ۳۹ پارت

 (سویگ)

بودم،،،،با  دهیرا ند شیآمد،تا بحال ابن رو یام بند نم هیبودم ،تمام بدنم به رعشه افتاده بود،گر دهیترس

 دیشڪن یردم،،،طولڪرا عوض  میترس و لرزلباسها

 دمیشدن در سالن را شن دهیوبڪ یصدا هڪ

 رفته بود، ،،،،،، پس

هر چه از دهانم در   رم،،ویخواست،،با پدرش تماس بگ یطرفه نبود،،دلم م یڪ نجایتلفن ا اشڪ

 جاڪمن ندارد،حاال  یبرا یداده بود،پسرش خطر نانیاطم هڪ نم،،اوڪدورغگو   رمردیآمد،نثار آن پ

  ندیو پسرقلدرش را بب دیایب هڪبود 

 دفاع،،، یدختر ب یڪچطور به  هڪ

 رساند،،، یم ارآز

  جهنم نیام در ا هیثان هی یاگر مجبور نبودم،،،اگر مجبور نبودم حت آخ

 ماندم،،،، ینم
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  وانیاز عقب توسط آن ح هڪلباسم، ی قهی

 گردنم یشده بود،،دو خط قرمز رو دهیشڪ

 سوخت،، یم یحساب شیبود،،،جا انداخته

  یحت گریبودم،،د فیضع ویبودنم باز هم مقابل آن د ارڪبا تمام ورزش هڪ ردمڪ اقرار

 شدم،، رهیخ یآمد،،نشستم و به گوشه ا یام هم نم هیگر

 

 

شدم،،با تمام وجود از او متنفر  ینم یچشمانش آفتاب یجلو ادیمدت ز نیگذشت،،در ا چندروز

 ردم،،،ڪن فیعصمت خانم تعر یاز آن روز برا یزیبودم،،،چ

 

 

 هفته بعد،،،،،در خانه تنها بودم، یڪ

 شده بود،،، یعاد میها برا ییتنها نیا

 زنگ در را زدند،، هڪمطالعه بودم،، مشغول

 شد،، انینما فونیآ فرم،،دریبا اون یزن جوان یرا برداشتم،،چهره  فونیترس آ با

 !!؟ بله

 !!هستم از فروشگاه مژده،، ید،،مستوفیخانم خسته نباش سالم

 !!امرتون؟_

 داشتم،،؟ ارڪخانم آراسته  با

 !!هستم خودم

 رو براتون آوردم،،،!؛ ی،،،سفارشات خانم جبار د،دروینڪلطفا باز  شهیم

 !ن،؟یشناسم،،خانم ،حتما اشتباه گرفت ینم یجبار من

 !!،،،یمن هستن،،خانم مهرو جبار سییر شونیخانم ا رینخ

 !!خدمتتون ،،، میاریدست لباس سفارش دادن ما ب چند

بود،،و دو رگال لباس همراهش  ستادهیدر دختر جوان ا یوارد باغ شدم،،،در آستانه  ردم،،وڪرا باز  در

 بود،،،
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 رد،،ڪ یبا من احوالپرس ییشدم،،با خوش رو شیڪنزد یوقت

 خانم من سمانه هستم از مزون و فروشگاه مژده،، ریروز بخ_

 !!!خوسبختم ،،، بله

 !!شماست،، یدو رگال برا نیا

 من لباس نخواستم،،من الزم ندارم،، اما

 !!دستشم ندارم،،، هیپول  یحت من

 

 !!ردنڪحساب  فیقبال حساب شده،،،جناب س نایا یخانم،،،همه  نیینفرما_

 

 من،،،،؟ آخه

 میرگال ها رو ببر نیا نڪ ڪمڪ،،یو گفت،:مصطف ردڪتوجه به من رو به مرد همراهش  یب سمانه

 !؟ینڪ ادهیپ نینره،،،ازماش ادتی ارتونمڪخونه،اون دوتا  یتو

 

 !!سمانه من خانم

 ردڪ تیگذاشت و مرا به سمت خانه هدا مرمڪرا پشت  دستش

*** 

 

 ۴۰ پارت

 (سویگ)

 ها را در اتاقم گذاشتند، رگال

 خود شماست،انواع لباس زیلباس ها سا نیا یگفت:همه  ردوڪرو به من  سمانه

 .و لباس روزانه شب

 رفت، رونیرگال ها گذاشت و ب نارمڪجعبه ها را  مرد

. 

 !ن؟یجعبه ها چ نیا_
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 !!،با خرت پرت، فشڪ خوب

 !!پرسنس را داشتم،، یڪ د،احساسیپوستم،دو ریز یلحظه لذت وصف ناشدن یڪ یبرا

 !!خواست،، یم یزیلطف از من چه چ نیآن مرد در برابر ا اما

مزون خودمون  دیمعروف هست ،لباس ها تول یها و لباس ها از برند ها فشڪ یادامه داد همه  سمانه

 شن،،ازیوارد م هڪیاجناس هم ازتر ی هیها و بق فشڪ زنن،ویحرف اول رو م تیفڪیدر  هڪهستن 

 ،،،ڪمعتبر تر یبرندها

 .مینڪ یرفع زحمت م گهیما د زمیعز خوب

اَوو،،،راست آماده  ی،خودمون برا شگریروز جشن،  آرا یبرا هڪ نمڪخدمتتون عرض  دی،،،بایًً

 ن،یرو ندار شگاهیآرا ردنڪزحمت رزرو  گهید اد،،پسیم ردنتونڪ

 هستم،،،،، خودمم

 !!م،یبلد ارمونوڪراحت،ما  التونیخ

 یجشن نجای!مگه قراره اصال اد،،؟یزنیجشن حرف م دومڪخانم ؟راجب  یگفتم:جشن چ یالفگڪ با

 برگزار بشه!!؟

 

 پنج شنبه است،،، یگفتن جشن برا دونم،،،فقطینم یزیچ اتشییخانم،،،من راجب جز بله

 ..نمڪ یرفع زحمت م مڪ مڪ گهید د،،،منینڪسوال  فیس یراجبش،از خود آقا بهتره

 رفتند،، یگریحرف د چیه وبدون

 

 

دست لباس شب داشت،،در طرح ۱۵حدود  یزیاز  رگال ها،چ یکیبه سمت رگال ها رفتم، یکنجکاو با

 متنوع،، یها و رنگ ها

 بود، ،، زیانگ رتیح واقعا

  بودند،که یراحت یلباس ها ی. رفتم،، رگال بعدیزده به سمت رگال بعد ذوق

 یروز مناسب بودند،،،،برا یبرا

 کردم،، یخانه احساس خوشحال نیبار بود که درا نیاول

 به دست آورده بودم،، کجایدست لباس  یحدود س دم،،،حاالیخر یدست لباس هم نم کی یکه سال یمن

 بود،،،، ایرو کیمثل من مثل  یریدختر نسبتا فق یبرا
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 لباس ها لذت ببرم،، نیا  دنیازد گذاشتی،،نمیوزم یباز هم فکر اما

 

 همه لطف را بدانم،، نیدادم اول علت ا حیترج

 

 ۴۱پارت

 آمد یاو م هڪدادم تا شب  حیترج

  نیتریاز پشت و یمشتر یڪمثل  فقط

 نم،،ڪلباس ها نگاه  به

قبل از  دانستم،پسیشدم،ساعت خروج و ورودش را م یرس نگاهش ظاهر نم ریدر ت هڪوقت بود یلیخ

 نم،یرفتم تا صورت عبوس و نحسش را نب یفورا به سمت اتاقم م دم،،،ویچ یرا م زیم دیایب هڪنیا

فقط از دور لذت  شیتماشا هڪبا،،یپلنگ ز یڪبود،،مثل  یجذاب وحش یڪ!او دم،یترسیاز او م واقعا

 ..بخش است

 ،!!درد،، یتنت را م ییبایبا تمام ز یبشو هڪ شیڪنزد اما

 !گرفتم،،با دستان لرزان چند ضربه به در زدم، شیپله ها را در پ ریو با دلهره مس آرام

 

 

 اتویب_

 مانهیپ یڪاش نشسته بود،،و  یگهواره ا یصندل یاتاق شدم،پشت به من و رو به پنجره رو  وارد

 مشروب در دستش بود،،

 سالم،،،_

 :دورگه گفت، یصدا رد،بایبه خودش بگ یحالت نیترڪوچڪ هڪنیا بدون

 

 !امرررر؟

 

 لباس آوورده بودم،، ی،،،مقدار یبه نام مستوف یصبح از فروشگاه مژده خانم_

 !!من یبرا
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 !؟یچ هڪخوب _

 !؛ستیالزم ن رڪ!!تش ینڪ رڪتش یاومد

 !!ندارم،، یازی،،به اون لباس ها ن هڪخواستم بگم..، یممنون،،،از شما،،اما،،اما،من،م یعنی،،،، نه

 !!ستاد،یومقابلم،،ا دیوبڪ زیم یبرخاست و جام را رو شیشدت از جا با

 !؟یگفت یبگو چ گهید باریڪ

 !ندارم، یازیپوشم،،،ن یلباس هارو...نم من،،اون

 !؟یستین رندهیگ میتو تصم_

 !رم،،،؟یگ ی،،م میلباس خودم !!،،خودم ،،تصم یجراتم را به دست آوردم و گفتم،،اتفاقا برا یمڪ

 !!بازن،، یادیخورن،ز یلباس ها به درد من نم اون

 !!پوشم، یلباس را رو نم پیت نیا من

  به نظر خودت یعنیزد و گفت: یپوزخند

 !؟یخوش لباس یلیخ

 !،،؟؟ینڪ یم چیخودتو بقچه پ هڪ یستیام ن یمال آخه

زتو چندبار د یموها  لتو،،یڪه دم،،ویو 

 ،،،،، یاونقدر

 

 بخواد حجاب داشتن و نداشتنت،،برام مهم باشه،، هڪ،،یندا ر تیجذاب برام

ندارم،،بد فرم  ،خوشیینجایا یتا وقت نم،،،اماڪتو به عصمت خانم نگاه  یبه جا دمیم حیترج

 !!به هم نخوره ازت،، نمت،حالمیبیم یمرتب باشه،،،،،تا حداقل وقت د،،لباستی،،بایبگرد

 گفتم، ردم،وڪبلند  یمڪرا  میدادم،،صدا یبه او م ینڪجواب دندان ش دیبا

 !!!منه،،!!و پوزخند زدم،، یآرزو یشما به من منتها ردنڪنگاه ن_

 :گفت تی،چانه ام را در دست گرفت،و با عصبان دوباره

 یپاپت یگدا ی،دختر ه  نڪگوش  خوب

 ،،،،ینڪصاف  رتتویغ یپدرب یتا بده یآباد اومد یدونم از ته ته ناز یم خوب

 شناسم یها رو خوب م یشما غربت امثال
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برات لباس  ردم،وڪبهت لطف  ،اگهیارزش دار یزیمن پچ یتو برا هڪورت نداره،، ابوی بهتره

 یام،،جلو لفَت،خونهڪُ خوام  ینم هڪ نهیداره،،و اونم ا لیدل یڪفقط  هڪ،،ی،،بهتره بدون دم،یخر

  من یمهمونا

 د،،رڪ،،و چانه ام را با شدت رها  نیظاهر بشه،هم فیثڪو  شلخته

 

 ۴۲ پارت

 !نم،ڪ ینم دایپنجشنبه حضور پ یسرتق گفتم،:من تو مهمون انڪودڪ مثل

  زد ادیفر

 نه،،ڪ ارڪچ ڪیگم  یمن م نجای!!اینڪ یغلط م تو

 یساق هیخند زد و ادامه داد،،اگه  شین یڪمرتب و بدون نقص ،و  امالڪ..ینڪ یم دایحضور پ تو

 برن،،یلذت م شتریمن ب یخوشگل اونجا باشه..مهمونا

 

 .....شیمشت اراذل نم هیتو و  یوفتڪجشن، یزدم،،من هرگز ساق ادیفر

 در نطفه خفه شد،،و خون گرم،،از گوشه لبم روان شد،،، میصدا یتو دهن یڪبالفاصله،،،با  اما

 اجازه از اتاق او خارج شدم،، سبڪندانستم،،وبدون  زیرا جا ماندن

 !! یطرف ڪی دم،،بای،،،حاال نشونت،م دمیشن یرا م شیصدا

** 

 (نیراست)

  در مقابل هڪنم،ڪ یمانده بودم،،اقرارم در

 دختر در مانده بودم،،،، نیا

 دم،،،یخون را به وضوح د یدر دهانش زدم ،قرمز هڪ یلیس با

 رفت،، رونیب بالفاصله

 به سمت تیاز رفتن او با عصبان بعد

  نیرفتم،و آن را با شدت به زم السمیگ

 یبا او چه م دیتخت نشستم،،،من با یو رو دمیشڪ میدر موها یدست تیبا عصبان دم،،،،ویوبڪ

 ردم،،،،ڪ
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* 

 (سویگ)

 جشن به مناسبت تولد مهرو است،، هڪبودم  دهیفهم د،،تازهیجشن فرا رس روز

و  مڪ یزیجشن مهرو چ یتا برا میردڪ زیخانه را تم گریگر د ارڪعصمت خانم و دو  ڪمڪ با

 نباشد،، سرڪ

  سفارش داده بودند رونیرا از ب غذاها

 گردنمان نبود،، یزحمت آشپز رڪش خدا

در اتاقم به  یصدا هڪدیشڪن ینم،طولڪاستراحت ، یمڪها را انجام دادم و وارد اتاقم شدم تا  ارڪ

 د،،یگوش رس

 !بله؟_

 تو؟ امیتونم ب یهستم،،م یخانم،،مستوف

 !!تو ایب

 :همراهش بود،،سمانه به اشاره به زن همراهش،گفت یگریوارد شد زن جوان د ییبا خوش رو سمانه

 نن،،ڪمخصوصتون،،اومدن تا شما رو آماده  شگریهستن،،آرا لدایگ شونیا زمیعز

  به یازیگفتم،،من ن تیعصبان یمڪ با

  یمن تو هڪست،یندارم،،،،،قرار ن شگریآرا

 باشم جشن

 !دستور آقاست؟ نیخانم ا نیباش دیبا یول_

  می،،من خودم تصمباشه هڪآقاست  دستور

 نه ای نمڪ تڪتو تو جشن شر رمیگ یم

 :گفت لدایگ

 سمانه جان،،؟ نمڪ ارڪچ دیبا من

 د،ینڪ آمادشون

 زدم، ادیفر

 جشن باشم،، یست،،تویمن قرار ن ن،گفتمیفهم یزبون آدم نم مگه

 گفت خانم :من مجبورم به آقا خبر بدم،، سمانه
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،،و با دست هر دو را به سمت در حل دادم،،و در اتاق را بستم،و با آرامش  نڪب یخوا یم یارڪ هر

 دم،،یتخت خواب یرو

 

 ۴۳ پارت

 

 (سویگ)

 

  گرفته شده است یبه باز میموها ردمڪاحساس  هڪچقدر گذشت   دانمینم

 ردم،،،،ڪرا باز  میغلت زدم و آرام چشماها یمڪ

 تخت نشستم،، یرو عیمهرو از تعجب چشمانم گرد شد،،و سر یبایصورت خندان و ز دنید با

 رد،،ڪخوشگلشو باز  یبا خنده گفت:به به پرنسس خانم باالخره چشما مهرو

 د؟ینڪ یم ارڪچ نجایشما ا_

 !!سالم اول

 !سالم،، دیببخش

 ؟ینیبب نجایمنو ا یماهت توقع نداشت یبه رو سالم

 نه،،،، راستش

 !،،؟ینیبب نجایتشن رو ا ،،غولیانتظار داشت نهڪن چرا؟

 !رده،؟ڪ ریمارو اس یبایدختر ز هڪ یغول ،،همون

 !شم؟یمنظورتون نم متوجه

 

هم به او  یلیخ هڪخاص خودش  یچانه اش گذاشتم،،و با عشوه  ریز رد،وڪدستش را در هم قفل  دو

  آمد گفت:آقا غوله یم

 .لج بازه،، یلیاون خ یوفتیباشه در ن ردم،،بهترهڪمهارش  هڪسراغت،،، ادیخواست ب یم

 :گفت هڪاش شده ام  رهیتعجب دوباره خ با

ده  هی!!،،فکر کنم غوله یریبم نهڪغول تشن،خدا  یگفتی!!،،میوردیم یخواب مرتب اسمشو م یتو

 !!ُمرد تو خوابت یبار
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 !!!!!!؟من

 ؟ینڪ تڪتوجشن من شر یخوا یتو نم نمیبا،،ببیپرنسس ز بله

 !،،نه به خاطر آقا غوله؟ بخاطرمن

 نداشتم،، یمنظور من

 تڪجشن من شر یو تو یباش یگم،دلبر،،،البته اگه دخترخوب ینم یزیبه آقا غوله چ زمیعز نترس

 !..قبول؟ینڪ

 رم،یناچار شدم،،بپذ نباریا هڪرد،،ڪ رارڪدوباره سوالش را ت هڪنگفتم  یزیچ

 !!اما فقط به خاطر شما باشه

 ن،ڪباال خوشگلترش  یرو ببر طبقه  سویخانم گ لدایخوب،،گ دختر یحاال شد نیافر

 شهیم دایمهمونا پ ی لهڪسرو  مڪ مڪ االن

 ...ادیب رونیب ارڪاز اتاق خدمت سویگ هڪنداره  یخوش صورت

 باشم ، ارڪخدمت  هیقراره  من

 از حد برسم شینداره به خودم ب یلیدل

 که،،، یدونیحرفو نزن،م نیا

 

 شه،، یبد م یلیاخالقش خ فتهیباهات سر لج ب ،،اگهینڪبه حرفش گوش  ست،،،بهترهین یچاره ا 

 !بزارجشن تموم شه،،باشه دخترم؟ نڪ یامشبو ،،باهاش،،سازگار هی

 

 !باشه،،

 !!نه،ڪحاضرت  لدایتا گ ارم،،برویم نمڪ یم دایلباس خوب برات پ هیاالن  زم،،،خودمیعز ممنونم

 یڪ رد،،،،وڪ ونیرا شن میموها یبا مهارت خاص لدایتا حاضر شدم،،..گ دیشڪ ،طولیسه ساعت حدود

 رد،،،،،ڪ ادهیصورتم پ یهم رو بایز شیآرا

 نیراست هڪبود  یلباس نیلباس به اصطالح با حجاب تر نیآورد،،،ا میبرا بایلباس قرمز ز یڪ مهرو

  شیها نیداشت،،اما آست یباز اریبس  قهیبود،،،، آن هم  دهیخر

 بلند و جذب بودند،،، امالڪ

 ردم،،،ڪن دایپ گهیلباس از همه با حجاب تر بود،د نیگفت،،ا مهرو
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 پوشم،،، ینم نویاش بازه من ا قهیلباس  نیگفتم:اما ا_

 امشب هڪ ییلباس ها یلباس از همه  نیباش با ا ر،،،مطمعنیسخت نگ ادیز دخترم

 یدختر  هڪ ،،مطمعنمینڪاز شنلشم استفاده  یتونیشنلم داره،،م نیبا حجاب تره،، ،ا ینیب یدخترا م تن  

  یلیخ هڪ یستین

 لباس مناسبه نیتو مجالس مختلط،،،.پس ا ،،مخصوصایباز باش یلباسا اهل

 ورفت

 

ام  یشانیپ یرو هڪرد،،ڪ زانیآو میموها یهم به جلو بایز دیمروار یڪ شگریمدل باز بود آرا میموها

 ..شده بودم،،،،، بایز یلڪگرفت،، یرا م

تو چشم  یلیخ ینجوریا یلباس بدون شنلش بپوش نیکاش ا یول یخوشگل شد یلیگفت:خ لدایگ

 !!بهیره،عجیم

 !شال رو سرم بندازم،،،؟ ارمیشنل رو درب اصالیخوا یم

 !دم،،،،یشڪزحمت  یلڪشه،،،یموهات خراب م یهمه  شهینم هڪشال  نه

  شنل خوبه ،،،تو لجباز نیهم نڪ ولش

 رد،،ڪ لتڪبشه حرف تو  هڪ یهست ینیاز ا تر

 ،،،ینڪمن لجبازم بهتره با من بحث ن آره

 م،،یرفت نییاز پله ها پا لدایگ با

 مهرو گفته بود شدم،،،، هڪ یزیتازه متوجه چ دمیبه سالن رس یوقت

 ایزانو. و از باال   یلباس ها تا باال ی،همه  دندیلول یم تیجمع انیبرهنه در م مهین یبا لباس ها زنها

 بودن،، لتهڪد امالڪ ای نیبدون آست

 

 ۴۴پارت

 یبود،و صحبت م ستادهیا ارشڪیمهرو و  نارڪشد ،، دهیشڪ نیناخودآگاه به سمت راست نگاهم

مهرو انداخت،او را به  مرڪدستش را دور  انهیناش تڪحر یڪدر  هڪبه سمتم افتاد، رد،،،نگاهشڪ

 رد،،ڪ یڪخودش نزد

 ام گرفت،، خنده

 بود دهیپوش ڪیلباس شب مش یڪ مهرو
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 نیبه ا یسال انیسن زن م نیتا ا هڪبودم  داد،،،،مطمعنیاندامش را نشان م یگ دهیشڪ یبه خوب هڪ

 بودم،، دهیند ییبایز

 رفتم و نشستم،،،، زهایاز م یڪیو مهرو گرفتم و سمت  نیاز راست نگاه

 بود به سمتم آمد،، دهیهم پوش یناجور یاتفاقا لباس ها هڪاز خدمه  یڪی هڪ دیشڪن یطول

 !ن؟یخانم هست سویگ شما

 !!بله

 .دیستیبار با زیم نارڪگفتن بهتر  اقا

 !بار؟ زیم

 !!با اجازه،هیچ یات تو مهمون فهیگفتن!بهتون بگم،،مگه نگفتم وظ بله

 را باال برد،،،،، شیابرو یڪپوزخند حرص درار زد و  یڪ هڪ ردمڪنگاه  نیحرص به راست با

 رفتم و نشستم،، زیپشت م تیعصبان با

 رد،،ڪ یداشت مواخذه اش م ایزد،،گو یحرف م نیداشت با راست مهرو

  یغیجوجه ت هیشب ییبا موها یجوان پسر

 ،،،،یزیریبرام م نیشامپا هیطرفم امد و گفت،،:خوشگله  به

  .دومه،،؟ڪ نیگ یشما م هڪ ینیدونم ا یگفتم:من نم ضیق با

 است،،، یدنینوش مداڪاو منظورش  هڪدانستم،، ینم واقعا

 !گذاشته،،؟ نجایتو رو ا ڪی!! ،،یهست یمشنگ یساق چه

 

 برو گمشو،، ستیتو مربوط ن به

 بد اخالق باشه،، نقدریا دینبا یخوشگل نیبد اخالق،،،،دختر به ا چه

 اورده،،یدرن اسهڪتا چشاتو از  نه،،،بروڪ یدخترت داره چپ چپ نگاه م دوست

 

 احمق نجات داده،، نیمرا از دست،ا هڪبود،،، خوشحال بودم  ارشڪی یصدا

 آمد،، نارمڪ ارشڪیرفت و  پسر

 !ن،،؟ینڪ یم ارڪچ نجایا شما
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 ۴۵ پارت

 !ن؟یستادیا نجایا چرا

 !دستور آقاست نیا

 !ست،،،،یدر شان شما ن ارڪ نین،،اینیگوشه بش هی نیبر بهتره

 !اماااا؟

 !با من نین،،راستینباش نیراست نگران

 م،،یردڪ!هر دو نگاهش نه،،یاش هم فهیبرسه،،اون وظ ارشڪبه  یبهتره بزار ارشڪی

 

 !ه،،؟یچ اراڪ نیا نیراست

 لطفا،،، نڪبهت ربط نداره،،دخالت ن هڪ یزی!!تو چا،،ڪینداشته باش  ارڪ تو

 بهش بده گهید ارڪ هیگفت: الاقل  ارشڪی

 ست،،،یها رو بلد،ن یدنیاسم ،نوش یحت اون

 برس،، تیتو برو به مهمون باشه

 رفت،و او به سمتم آمد،، ارشڪی

 !!داره،،یخواست بر م یهر چ ڪیتو مجلس بچرخون،،هر ینیتو س ،،بزارینیبش زیپشت م یخوا ینم

 !بدتر بود نبود؟ هڪ نیا

 نم،،ڪ یم ارڪ شتریمن برم ،آقا،،؟بجاش فردا ب شهینم

 گمو انجام بده،، یکه م یارڪ نه

 مسخره رو هم از سرت بردار، الهڪ اون

 من راحتم_

 :با پوز خند گفت ست،،،،یتو مهم ن یراحت

 دختر خوشگل،،، ادهیز نجایا هڪ یزیچ هڪ ینیب یم

 آخه،،!!؟ نهڪ یبه تو نگاه م ڪی

 رفت،، و
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 ردم،،،ڪرا گوش ن حرفش

 جمع چرخاندم،، نیها گذاشتم و ب السیها درون گ یدنینوش یاز همه  یمقدار

بودم،،در  دهید ادیها ز یمهمان نیخورد،،،از ا یداشت از خودم به هم م داشت،،حالمیبرم یزیچ سڪ هر

در  یمجاز ریغ یدنینوش چیه چوقتیشد،،اما ه یمختلط انجام م یها یعمه زهره،معموال مهمان یخانه 

 شد،، یهاپخش نم یمهمان

 مزخرفات،،،، نیبود از ا نجا،،،پریا اما

 بود نشستم، یخال هڪ یزیم یرا چرخاندم،،و رو ینیبود،،،،س ڪیخفقان آور و مزح یفضا

بود،،در  ردهڪ زانیرنگارنگ به خودش آو جاتیبدل یلڪبود،،و  دهیپوش یوتاهڪلباس  هڪ یدختر

 :داد و گفت هڪیت زمیم یسمتم آمد،،،ودستش را رو د،بهیجو یم یور یڪآدامسش را  یحال

 !؟یدیجد

 بله؟؟؟

 !،،؟یقرمز نجا،،شنلیا یاومد گم،،تازهیم

 !!تازه اومدم،،، آره

 نبودن،، ینجوریا ایقبل ،،،اونیزنیم سوسول

 !!ا،،یقبل دومڪ

 برس!و رفت؟ ارتڪ ن،،بهڪولش  یچیه

ُمسن  نقدریمهرو ا ردمڪ ینم رڪبودف شیشمع شصت و دو رو هڪآوردند،، یچند طبقه ا ڪیڪ

 داد،، ینشان نم نطوریبزرگتر بود،،،اما ظاهرش ا نیبه چهل سال از راست کیباشد،،،نزد

 و رفت،،، ردڪ رڪمهرو از جمع تش یاز مدت بعد

و گفت خوب  ردڪروبه پسر ها  ارشڪیمانده بودند،، یمحدود شدند،،جمعیم مترڪ موڪها  مهمان

 رم،،یم گهیبچه ها من د

 تنهاست،، مادرم

 !از مامانش دورافتاده،،بچه مثبت؟ یگفت،؛،آخ یمزه گ یبا ب لیسه

فرق نداشته  یسڪکه بود و نبودم باسه  ستمیتو خونه دلواپس دارم،،مثل تو ن ،منیدار یلڪتو مش آره

 باشه. شب خوش،

 دینڪ یسمت من آمد و گفت شمام سع به
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خودتون  ر،،مواظبیبخ ست،،شبین زیجمع جا نیموندتون تو ا گهیساعت د نیاز ا د،،بعدیبر گهید

 !ن،؟یاشب

 ممنون،، باشه

 ردم،،ڪرفت،احساس ترس  هڪ ارشڪی

 نمانده بود،،،، یگرید سڪدختر و پسر  یداشت جز معدود حق

 ستادنیسر پا ا یگرناینطور،،دیها هم هم یتندتر شد و رقص ها شدت گرفت،مشروب خور یڪموز

 مست است ینداشت،،مشخص بود حساب یعیهم حا ل طب نینداشتم،،،راست

 ی،م رد،،دلمڪرقص دعوت  یلوند،به سمتش آمد،و او را برا یدختر هڪبلند شود  شیاز جا خواست

 عصمت خانم بروم،، یو به خانه  نمڪجمع فرار  نیخواست از ا

 وقت بود،،، رید اما

 یرو ادیز یدنیهمه در خوردن نوش هڪولو شد،،،نه تنها او  یصندل یرو دنیرقص یمڪبعد از  نیراست

 ردند،،،ڪ

 رفتم و گفتم، نیبه سمت راست یخستگ با

 تونم برم،، یخسته ام م من

 متنفر بودم، نیراست یبود از او به اندازه  لینحس سه یتازه سر شبه،؟،،صدا جاڪ

 شتر،،یب یحت

خوشگله  یساق نیبا ا یحال هی یزاریم نیگفت،:داش راست لیدوباره سه هڪبودم  نیجواب راست منتظر

 م،ینڪ

 

 ۴۶پارت

 (سویگ)

 !!د،،یفهم یمست بود قطعا حال خودش را نم نیراست

 

 !باشه؟ یخنده گفت :تا حال تو چ با

 !!! نه،ڪ یم تیفاڪرقص ساده  هیخوام  ینم یحال اونجور 

 د،،یو بلندبلند خند  یباشه،،هر جور راحت هڪه؟ینجوریا اگه

 شد لیسرم بود،،،گرفتار،،،دست سه یرو هڪشنلم  الهڪبروم،،اما  هڪ ردمڪتند  پا
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 افتاد،،،، رونیام هم ب نهیاز س یمیباز لباس،،ن ی قهیشد،،با وجود  ندهڪشنل از سرم  و

 شاند،،،،،ڪمرا به سمت خودش  لیفاجعه بود،،،سه عمق

 

 ،،،جووونم،،یچه لعبت بهبه

 ،،،یوحش نڪ ولم

 به خودش فشرد شتریمرا ب وچولوئه،،،،وڪرقص  هینشو،،،فقط  ی،،،،وحش اوع،،،اوع

 ،،،یعوض نڪزدم ،،،،،،ولم  غیاورد،،،جیدرب یخواهد تالف یم هڪدانستم  یم

 د،،،،یشڪ یبه روحم م ن،،سوهانیراست یخنده  یصدا

 !!جووون،،،،، لیم،،،،،سهینڪ ی!،،بزار مام بازه؟یباز ڪشد،،، عروس یڪنزد یگرید پسر

 مال تو،،، ایمرا به سمتش حول داد،،،ب لیسه

 شد،،، یدست به دست م هڪرا داشتم  یگوشت قربان هی حس

 به آنها اضافه شدند،، گرینفر د چند

 یپرتاب م گریبه آغوش د یافتاده بودم،،،،،،و از آغوش ریخبر،،،گ یچند پسر مست واز خدا ب نیب

 شدم،،،،،،،

همه  هڪدر آن جمع بودند،، یادینبودند،،،دختران ز هڪافسوس  ارش،،،اماڪیالاقل  ایمهروبود،، اشڪ

 ،،فقط تماشاگر بودند،،،

 نگاه ترحم،،،  دامڪنگاه تمسخر داشت و  دامڪدانم  ینم

 

 گناه،،، نیدامڪاااااا !؟به  ایخدا

 زد،،،،، یام قهقهه،م یچارگیلم داده بود و به ب یصندل یرو نیراست

 ،؟؟،،یبود جاڪتو آن لحظه  ایبودم،،،،خدا سڪَ  یبودم،،تنهاوب چارهیبودم،،ب جیگ

  نیآغوش به سمت راست دامڪدانم از  ینم

 در آغوشش افتادم،، میشدم،،،،مستق پرتاب

 د،،،ید یرا م مڪاش هڪبار بود  نیردم،،اولڪ بار،،،نگاهشڪچشمان اش با

دستم را باال بردوبا تمام توان در  روین دامڪدانم  یبه چشمانم افتاد،،،حالش دگرگون،،شد،،،،،نم نگاهش

 دم،،ی،شلپش را خودم شن یصورتش فرو آورد،،،،،صدا
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 فرو رفت،،،،،، وتڪدر س جمع

باز  دم،،،،،ویزدم،،،،و به سمت اتاقم دو نارڪرا  تیسرعت جمع نم،،،،،بایرا بب نششڪوا هڪ نماندم

 ،،،.. ه،،یو گر هیو گر هیتخت افتادم ،،و گر یرو

 ند،،ڪ ڪمڪتوانست  یها،،،مڪاش نیا اشڪ

 !!رو به زوالم،،،،،، یرویبر ن یبود بر داغ دل دردمندم،،،،،،و افزون یفقط مرحم هڪافسوس،،، اما

 

*** 

 (نیراست)

 در آغوش گرفتَمش،،،، اریاخت یبه شدت در آغوش پرتاب شد،،،ب سویگ هڪحال خودم بودم  در

 یرا در آغوش گرفته بودم،،،نگاهم به چشمان طوس شیڪبار مرڪ هڪ یام رفت،،،در حال خنده

 سرخ بود،، ڪافتاد،،،ازاش شیبایز

 طور مظلوم شده بود،،،، نیا ڪیدختر از  نیا

 رد،،ڪسرخش،،،حالم را خراب  چشمان

 در آغوشم بفشارَمش شتریخواستم ب یم

،،با شدت  عیسر تڪحر یڪدر  هڪنم،،،،،ڪ یبا تمام. وجود از بابت رفتار زشتم از او عذر خواه و

 در گوشم نواخت،،، یلیس

 رفت،، و

 ،،،،،مبهوت شدم،،،شد سردم

 لیجدااز سه یهم حال انیاز تعجب گرد شده و دهانش باز مانده بود،،، همه اطراف لیسه چشمان

 نداشتند،،،،،،

 ردم،،،ڪ یبر سر حُظار خال یادیداشتم،،،را با فر سویاز گ هڪ یدق و دل تمام

 تموم شد،، یهمتون،،،،،مهمون نیدگمشییبر

 !!ن،یراست داش

 نزار،،، نجایام پاتو ا گهیبرو،،،،د نجایو ازا نڪپاَلستو جمع  ل،،،جولویشو سه خفه

 !!!ن؟یراست

 !! رون،،،،،،همتونیگفتم،خفههههه،،،،ب
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نشسته بودم،،،و به  یصندل یشد،،،،اما من همچنان رو تیاز جمع یچشم بر هم زدن سالن،،ته یڪ در

 شده بودم،،،،، رهیخ ینقطه ا

 بودند،،،، ردهڪ ریزنج نیرا به زم میانگارپاها

 آمدم،،،، رونیمرد،،،از عالم َهپروت،،ب یاز خدمه ها یڪی یباصدا

 آقاا؟

 بله؟

 م،،،ینڪ زیتم نجارویا میتون یم ما

 ن،،ی،،آره ،،همه جا رو برق بنداز ها،،،آها،،،آره

 

 ۴۷ پارت

 (نیراست)

 گرفتم،،،، شیاتاقم را در پ رین،،مسیسنگ یقدم ها وبا

 ،،یاز هر حس و حال یبودم،،،،خال یخال

  رسم نیردم،،،اڪ یم ییاز او دلجو دیبا

 نبود،،،، ینواز مهمان

 شد،،،،، یمتضاد،،تمام ،،م یحس ها نیا اشڪآمد  یخودم بدم م از

 دو حس مَردد،بودم، نیا نیاز از او متنفرم،،،،،ب ایدارم،، دم،،دوستشیفهم ینم

 نمش،،،،ڪخود  ریاس اینم،ڪ یم شیبه حال خود رها دیدانستم با ینم

 دم،،،،،یبه اتاق رس یو عصب الفهڪ

به  ن،،،لعنتیبه تو راست ردم،،،لعنتڪ دم،،،مهاریشڪبر سر خودم  هڪ یادیآتش درونم را،بافر دوباره

 هات،،،،،یباز وونهید یتو و همه 

 ،،،یسگ یزندگ نیبه ا م،،لعنتڪیودڪمن،،لعنت به  یتخت ولو شدم،،،لعنت به من،،لعنت به جوان یرو

 اش را نداشت،، یضیحس غر یها وبڪتحمل سر گرید هڪ یمرد بودم،،،،مرد یڪ من

تا  یحس مردانگ نیا وبڪگرفتم،،،،،سر یآرام م دیشد،،با یخاموش م ییجا دیحرارت،با نیا

 ،!جا،،،،؟ڪ

 !! زن دامڪدر آغوش  ،،
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 !زد،،؟ یم ادیمغرور را فر یسترڪام ،،آن چشم خا یدرون یتمام حس ها یوقت

 آورده بودم،، مڪمقابل غرور و نجابتش  در

 مثل آن هرزه ها خواستار رابطه بود، اشڪ

 بود،، تیواقع یڪ نیشدم،،اما ا یاز او متنفر م تا

 آن هرزه ها نبود، هیفرق داشت،،،او شب او

 نبود،،، سڪچیه هیشب او

 ،،یخانواده ندار لڪیحق تش هڪن،،یراست یا چارهیباز با خودم گفتم،،چه ب و

 او زنش باشد و من مردش هڪ  یا خانه

 حس ها پوزخند زدم،، نیاز جنس من و او ،،،به ا هڪ ییُدردانه ها با

 توانستم از او بگذرم،، ینم نه

 

 ۴۸پارت

 (نیراست)

 در هم به خواب رفتم،، ارڪاف نیا با

 

*** 

 (سویگ)

 جا،،،؟؟،ڪرفتم،،خفت تا  یم دیگرفته شده بود،،، با یبه باز غرورم

قرار  تیو اذ نگونه،،موردآزاریدردانه اش ا زیقرار است دختر عز هڪدانست  یپدرم م اگر

  داد تا یم حیرد،،،قطعاً،،،ترجیبگ

 در زندان بماند،،، ابد

خوردن از دست  ڪتڪگفتم،،،!!مطمعنا حبس شدن و  یرا به پدرم م زیرفتم و همه چ یرفتم!! ،،م یم

 د،،یارز یپدرم ،م

 !!ها، ینڪحرمت ش نیا به

 و در چمدان گذاشتم،،،عصمت خانم در منزل نبود،، ردمڪرا جمع  میها لباس

 حاال بود،  نیوقت هم نیبهتر
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 دم،،،یشڪ الیدرب و شان،،تاڪ شانڪبزرگ را  چمدان

 به سمت در رفت،،،، دستم

 در باز شد،، هڪ

 نبود،، اریبخت ،،،،با من  هڪخدا،،،،،بازهم  یا

 د،،یزندان بان نامردم،،،سر رس دوباره

 

 

 ن،؟،یبر یم فیتشر ییبه،،،جا به

 !خانم، ؟ برسونمتون

 !!از سرم گذشته بود دم،،،آبیترس ینم گرید

 نار،،،،؟ڪگفتم،،:از سر رام برو  ضیق با

 ؟؟یریم یدار ڪی یاجازه  با

 !مربوطه؟ ڪیرا باال برد و گفت:پس به  شیابرو یڪ!!ستیتو مربوط ن به

 

 !!خودم به

 

 ،،ی؟؟چه شجاع شد جدا

 

 بابات صاف شده؟؟ طلب

 زده،،،؟؟ ڪبان نهڪن

 ؟یرفته دزد ردهڪباد  رتشیغ رگ

 !ار،،؟ین فتیثڪمنو با دهن  یبابا ،،اسم

 !شد،،؟ بمیگر،،نصید یتو دهن یڪدوباره  نباریا

 !؟یترسم عوض یازت نم گهیدم،،دیغر

 !!درآورده،، یچه زبون لفتمونڪُ  نطوریا هڪ
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 :در دست گرفت، مڪرا مح مڪف و

  !!تانمڪدندوناتو تو دهنت خرد  یخوا یم

 !،،؟یزبونتو بفهم قد

 !دم،،،یشڪخودم را عقب  یسخت به

 هڪ ومدمین نمڪ ارڪ نجای!!من اومدم انم،،ڪ یم تیاڪازت ش ،،منینڪب یتون ینم یغلط چیه تو

 !!ردمڪ ڪرا با دست پا مڪبخورم،،،،و اش ڪتڪخبر  یاز خدا ب یهر روز از تو

 ،،، یو تو اربابم تتمی،،من رع یردڪ رڪف

 ست،،یخبرا ن نیازا گهیجناب !!االن د نه

 خوام برم،، یم نارڪسر رام برو  از

 ؟؟یبگذر یتڪیاز حصار  یبرو ...البته اگه تونست ایب باشه

 ترسم،، یاز سگتم نم من

چمدانم را در دست گرفتم و به سمت در  یتنه به من زد،،،،دسته  یڪرد شد و با شانه اش  نارمڪ از

 بود، ڪیبه صورتم زول زده بود،،سگ تر سنا اهشیبا چشمانش س رشیڪغول پ اهیرفتم،، سگ س

 بسته بودند،، یرفت،،اما حاال او را به درخت یم رونیب نیبا راست یگاه

 :گفت،، نیراست هڪردم،،ڪسگ عبور  نارڪ از

 پارس،، یتڪی

 رد،،ڪردن،ڪگنده شروع به پارس  سگ

 را نداد،، یشرویپ یبند قالده اش اجازه  هڪبه سمتم آمد،،  و

 لرزاند،، یرا م رد،،،ودلمڪ یهمچنان پارس م اما

 چار راه رفته را باز گشتم،،،،،، نا

 باشه،،،بزاره من برم،، تڪبگو سا ستادم،،بهشیا نیمقابل راست و

 من اجازه بدم،،، هڪ یبر دهیاجازه م یسگ فقط موقع اون

با  لتونوڪمش دیشما و اونم پدرم،،،،،بر نیست،،،،،ایمربوط ن گهیرو خدا بزار من برم،،اصال به من د تو

 !!دمیبر گهید د،،،،،،منینڪخودش حل 

 

 :و گفت،، دیشڪ یپو ف یالفگڪ با
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سگمو  ی.  برگرد برو تو عمارت تا رونڪن لڪ لڪدختر من اعصاب دُرس درمون ندارم،با من  نیبب

 !دم،،یدستت م ارڪبشم  ،،سگیووردیباال ن

 زد برگرد برو داخل بهت گفتم،، ادیفر

 

 آورد و گفت،، نییرا پا شیبعد صدا و

 !!م،،یبا هم حرف بزن دیبا

 ،؟یبزن یزدم و گفتم حرف!؟!مگه شما حرفم بلد پوزخند

 !شنوا داشته باشم آره؟ گوش

 

 !!دوبارهنمڪ ینم رڪف هڪ من

 

 االاایبرو تو،،، ،،برگردیزنیگنده تر از دهنت حرف م یدار گهیزد ،،د ادیفر

 ...راه آمده را باز گشتم، ردم،،ڪ وپڪ ادشیفر یصدا با

 

 ۴۹ پارت

 (سویگ)

 میهم در سالن نشسته بود یروبرو حاال

 م،،درستینڪدعوا رو تموم  گهیرد،،گفت،،،بهتره،،دڪ یرا شل م رواتشڪ، هڪ یدر حال نیراست

 فرما و گارگر، ارڪ هیمثل 

 م،،،،یش یم ریبا هم درگ نقدریدونم چرا ما دوتا ا یمن نم اصال

 !د؟یدار لڪبا من مش هڪ دیی،شما نی. امینڪ یگفتم ما دعوا نم_

 

 خوام یمعذرت م شبیباهات نداشتم،،،بابت د یآره حق با توئه ،،من رفتار خوب_

 شدم،، رهیگشاد شده به او خ یتعجب و چشمان با

 !ن؟یگ یم یگفتم،،جد اریاخت یب و
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 د،،یخند_

  تاچه حد خنده به صورتش هڪ دمیفهم و

 !!د،،،،یآ یم

 !م؟ڪحد ترسنا نیتا ا یعنی!به،؟یبرات عج نقدری،،اینڪ ینگام م ینجوریچرا ا_

 ،،، ینه ،،ول_

 !م،؟ینڪتمومش  این،بڪولش  اصال

 اوهوم،،

 :گفت هڪم،،،یبود تڪلحظه هر دو سا چند

 !،،؟یدوست دار یلیخ پدرتو

 !ن؟یپرس یچرا م_

 !؟یارڪفدا نیجالبه ،،دختر به ا یلیخ ،،برامینطوریهم

 دوستش دارم،،!؛ یسڪاز هر  شتریو گفتم،ب دمیحرفش پر انیم

 !؟یدار یخوش شانس پدر

 ه؟یپدرم نداره،،اون پدر خوب یبه خوش شانس یربط

 !!!جداَ؟

 !!! نینڪن ڪش

 سالن دوختم،، فڪ یها یڪشوم،،!!پس نگاهم را به سرام المڪهم با او  نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 

 !!؟یراجب من بدون یزیچ یخوا یتو نم_

 هڪ نیچه برسد به ا نمڪخواست نگاهش  یدلم نم یزد من حت یم ییحرفها چه

 !!نمڪ ینجاوڪ راجبش

 !!ستیبرام مهم ن نه

 !،،،؟یدیپرس یچرا اونروز راجب من از عصمت خانم م واقعاً،،پس

 !،،،؟ینجوریهم یچیمن،،من،،،ه

 خوب،،،، یلیخ
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 !!!باشه،، 

رو فراموش  یهمه چ هڪخواد  ی،دلم م نایا ی!!ُجدا از همه ،،،یستین اوڪنجڪاصالراجب من  تو

 !؟یو چمدونتو تو اتاق بزار ی،،و االنم، بر ینڪ

 نمڪن تتیاذ گهید هڪ نمڪ یم یسع منم

 به رفتار خودت داره،، یبستگ نیوا

 !اماااااااا؟_

 ،،،،ینیب یم گرموید یرو هیفرار به سرت بزنه،،اونوقت ،،، رڪف اگه

 !باشه،،،!!،باشه دختر؟ ارتڪسر به  پس

 انداختم،،، نییرا پا سرم

 !دم،،،؟ینشن جوابتو

 داد،، انڪت دییتا یرا به نشانه  سرم

 یرا برا یرا خوردم،من،،،،ماندم ،،،ماندم و سرنوشت تلخ تر شڪزود گول ظاهر خوب و گول زن چه

 خود رقم زدم

 

 

*** 

 (نیراست)

 رسم،، ی،،،اگر از در صلح وارد شوم،قطعا زودتر به هدفم م ردمڪ احساس

 از پدرم و همسرش،،،، یخواست،، نافرمان یم یباز نافرمان دلم

 ..من عوض شده ام،،، هڪ رفتیساده بود،،چه زود پذ نقدریاما آن دختر ،،چرا ا و

 ا،،،یر ر،،بدونڪ،ارزشمند،،ب رویڪاندازه ساده بود،،،،، نیاو تا ا چرا

 .ردم،،ڪ یدر حقم شده بود،را فراموش نم هڪرا  ییها یبد یزود نیبودم،،قطعا به ا شیمن جا اگر

 

 ۵۰ پارت

 (سویگ)
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به  یگاه هڪداد  یاجازه م یگذاشت،،حت یبود ،سربه سرم نم ردهڪ ریین،تغیاز آن روز رفتار راست بعد

 با خانواده ام را نداشتم، دارید یبروم،،اما هنوز اجازه  دیخر

 فرستاد،،،، یم رونیاوقات ما را با راننده ب ثرڪا چون

  یریدر گ نیبا راست هڪشد  یم یماه یڪ

ام  دهیناد ردڪ یم یو او سع م،یشد ینم المڪو با هم هم  میبود بهیهنوز هم مثل دو غر نداشتم،،،اما

 رد،،،یبگ

 البته به مزاجم خوش آمده بود،، هڪ

 اجازه داده بود در حضور عصمت خانم،،،با پدرم حرف بزنم،،،، یبار چند

 اوقات در خانه نبود،، ثرڪا هڪهم  خودش

 داده بودم لشیمشت دوروغ تحو یڪبودم،، ردهڪبا پدرم صحبت  هڪ یبار چند

جوان و مجرد به  یپسر یخانه  رزن،دریپ یڪاز  یپرستار یمن،بجا هڪدانست  یپدرم چه م چارهیب 

 برم،، یسر م

 بودم،، رفتهیرا پذ طیشرا نینبود،،من ا یدوروغ ها نداشتم ،،اما چاره ا نیاز ا یخوب احساس

 عصمت خانم زنگ خورد،،،،،، یگوش هڪ میشام بود ڪآشپز خانه مشغول تدار در

 !!!بود دخترش

 !؟یسالم مادر جون چطور الو

 اری،؟،،،،مهڪیشده؟،،،،،، یخدا بد نده،،؟چ........................................................

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

 !!رن،،،یگ یم ثراڪبچه ها ا هڪرو  ست،،،،،آبلهین یزیبابا ،،چ یا

هات استفاده  یاز مرخص نقدریگم،،ا یم یخوب آره ،،وقت........................................................

 ،، یبچه ات برس ،،،بهیندار یمرخص گهیشه د یم هڪ، یروز نیهمچ هیگه،،ید شهیم نی،هم نڪن

 بده،، یبهم مرخص هڪدم مادر جون  یدونم قول نم یمن نم........................................................

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

 باش نم،،،باشه،،باشه،،مواظبشڪ یم یسع ه،،،باشهیچ یبرا گهیات د هیبابا گر یا

 شه،،یم یچ نمیبب تا

  ادیعصمت خانم بر سر دخترش مرا به  یمادرم تنگ شد،،،غرغرها یبرا دلم
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 زد،، یشد...و بجانم غر م یم یفرڪ،از دستم  ه،،مادرمڪانداخت  یم یمواقع

 نشود،،،، ریگرفتم تا سراز رامیهاڪاش یجلو یسخت به

 ورو به من گفت،،،دخترم بود،،،پسرش آبله گرفته، ردڪرا قطع  یخانم گوش عصمت

 شش،،،،یبرم پ یچند روز خواست

 دن،،ینم یمرخص ره،،بهشیم ارڪ سر  

 شش،،،،یبرم پ یچند روز دهیخان اجازه م نیراست نمیبب دیبا حاال

 مونم،،،؟؟ یتنها م د،،منیریشما م یعنیبده  یمرخص اگه

 ،،یردڪن ریگ هڪابون،،یبابا جان دل ،،تو ب یا

 خان هست،،،،مش صفدرم هست،،، نیراست

 

  خانه با نیباشم،،بهتر است،،تا در ا ابانی. ،،در بمیخواستم بگو یم

 تنها باشم نیراست

 اطالع بود،، ینسبت به من داشت ب نیراست هڪ ییآزارها  یعصمت خانم ازهمه  هڪ افسوس

 ینداشتم و از او م نانینداشتم،،اما هنوز به او اطم یلڪمش نیشد با راست یم یماه یڪ هڪ یوجود با

 دم،،یترس

 

 ۵۱ پارت

 

 (سویگ)

 ند،،،،ڪعصمت خانم موافقت ن یبا مرخص نیراست هڪ ردمڪ یدعا م دعا،

 رد،،ڪبر خالف تصورم،،او موافقت  اما

 آبله  مرغان،،، یڪ یعصمت خانم،،فقط برا یبرا یروز و دو روز هم نه ده روز مرخص یڪ

 

نظافت منزل و از  یها ارڪ یاز طرف ردم،ڪ  یم ییاحساس تنها یلیاز رفتن  عصمت خانم خ بعد

 ,رده،،بود،،ڪ رمڪپ یخودم،،حساب یها ییتنها یطرف

 خودش بود،،،،اما یارهاڪصفدر هم معموال سرگرم  دم،،،مشیدینم ادیرا ز نیراست
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 داشت،،،،،، تیامن میبرا وجودش

به جانم  قی،عم ینداشتم دلشوره و ترس یگذشت،،،،،حال خوش یاز رفتن عصمت خانم م یروز دوسه

 نشاًت گرفته است،،،، جاڪدانستم از  ینم هڪافتاده بود،

 

 

 

 مالڪوارد سالن شدم در  ینم،،،وقتڪ ایول صبحانه اش را مهاز خواب برخاستم تا طبق معم صبح

 صبحانه نشسته است،،، زیم ن،،،پشتیراست هڪدم،،یتعجب د

 !شدم،،؟ داریاز خواب ب ریانگار د د،،،امروزیسالااام،،،بخش

موسسه،،،گفتم صبحانه رو امروز من آماده  رمیشدم،،،امروز زودتر م دارینه من امروز زود ب_

 نم،،،،،ڪ

 ?صبحانه بخور نیبش ایب

 خورم،،،، یموقع صبحانه نم نیمن ا ،،،ممنون

 !!،، نجایا نیبش ای!!ب،؟یپس باشه،،هر جور راحت خوب

 نشستم زیپشت م شیروبرو چشم،،و

،، 

 گم،،؟ یحوصله ات سر رفته،،؟!درست نم ی،،حساب ستین هڪعصمت خانم  حتما

 !؛ه،،یخال یلی.جاشون خ آره

 !ات سر رفته،،؟ حوصله

 !!م،،یڪ آره

 !رون،،یب یبر یدار دوست

 ؟من،،؟ یچ

 !!رونم،،یب شهیهم هڪ. ،،آره ،،من خب

 :چانه اش گذاشت و گفت، ریرا ز دستش

 !!شنهاد؟یپ هی

 !،،؟یشنهادیپ چه
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 !رون،؟یب می،،،با هم بر هیچ ام،،،،نظرتیامروز زودتر از موسسه م من

 تعجب دهانم باز ماند،، از

 .؟!!! ،،با ،،شما،،!؟من

 ،،داره،،؟؟یرادیآره ،ا خوب

 ارتونڪ،،با خدمت ارتونم،،،شماڪ،،من خدمت یعنی،،!!من و منوشما،،،من،، آخه

 رون،،؟یب نیریم

 داره؟؟ یرادیا م،،،چهیدوست نڪ رڪف

 !!بگم،، یچ دیدونم با ینم

نه،،،،تو رو بشنوم،،م هڪنه،،من اونقدر وقت ندارم،، ای آره ن،م   نه،؟؟ ای یایم 

 !!آخه،،

 !نه؟ ای الم،،،آرهیڪنداره،، آخه

 !!با،،شه،،

 ؟؟,ok،،،یبرس یدارم،به خودت حساب ام،،،دوستیم شیپس ساعت ش خوبه

 چشمم،،

 !!رم،،یپس من،،م خوبه

 

** 

 (نیراست)

 بود،،،،، ردنشڪرفته بود،،،راه بدست آوردن او فقط رام  شیپ نجا،،،خوبیشد، انگار نقشه ام تا ا خوب

 بردم،،،، یم شینقص پ ینقشه را ب دیبا

 

 

 

خوانده  هڪ یداروساز یتوجه به رشته  م،،،بایایبه خانه ب هڪرا انجام دادم،،،و آماده شدم  ارمڪ عیسر

 ،،مناسب است،،، ییدارو یدانستم،،چ یبودم،،خوب م
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 شد، یداشت رام م هڪاست  درست

 شدڪ  یبه وقتش پنجول م هڪمطمعن بودم،، اما

 به دردم  خورد،،،از ییبه اجبارفروغ خوانده بودم،،الاقل جا هڪ یدارو ساز ی رشته

 هدف داشتم،،،،،آن هم بدست آوردنش بود،،، یڪفقط  امشب

 م،،،یامشب تنها بود سویبرود،،،منو گ نیبه ورام یارڪ یصفدر قرار بود ،،امروز بعد از ظهر برا مش

 بود،، ردنڪدر وجودم رخنه  ییبایز لذت

 !!،،یطانیش یلذت

 

 ۵۲پارت

 

 (سویگ)

 !!سنگ تمام گذاشتم،،، یبه خودم برسم،،،حساب یخواست بعد از مدت ها،،،حساب یم دلم

 از خانه بروم،، واقعا،خوشحال بودم،،، رونیخواستم بعد از مدتها به ب یم نکهیداشتم،،،از ا یخاص حس

 

 به اتاقش رفت،،،، د،،،ویکه قول داده بود راس ساعت شش عصر رس همانطور

 و برازنده،،،،حاضر شد،،، بایز اریبس پیت کیبا  یاز لحظات بعد

  اسرارش چند چند لباس قشنگ و مد روز م،،بایرفت دیمرکز خر کیهم به  با

که  دمیخواب بودم،،و اصال نفهم لمیدر تمام مدت ف م،،،،،،کهیرفت نمایکردم،و بعد از آن به س یداریخر

 و مجلل برد،، کیرستوران ش کیمرا به  نیاز آن راست ست،،،وبعدیموضوعش چ

 داشتم،، یخوب یلیآن شب حال خ خالصه

 ،،!!توانست خوب هم باشد،، یآمد،،،،پس او م یپسر جذاب خوشم م نیکم داشت از ا کم

* 

 

 (نیراست)

شانه ام افتاده بود،،،و حال خرابم را  یخواب بود،،و سرش رو سویشد ،،گ یپخش م لمیکه ف یتمام مدت در

 خودش ساخته بود،،،؟؟،، ریحد مرا اس نیدختر ،،چه داشت که تا ا نیکرد،،،ا یخرابتر م
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  خودم یتوانستم از خواسته  ینم یسوخت ،اما از طرف یم شیسادگ یبرا دلم

 بگذرم

 

  یبود که حساب م،،،،معلومیدیخانه رس به

 ساخته بود،،، باترشیگذرانده است،،،صورتش بشاش تر شده بود،،،و ز خوش

 

 !!بهم خوش گذشت، یلیبابت امشب،،،،خممنون _

 !کنم، یم خواهش

 !!داشته باشه حیداره که تفر ازیباالخره آدم ن 

 !؟یستیکه ن خسته

 !!ستم،،،ی،،،خسته ن نه

 باال به اتاقم،، اریب یدنیکنم تو ام دوتا نوش یلباسم رو عوض م رمیپس تا من م خوبه

 دارم،،برات،، ژهیو زیسورپرا هی امشب

 

 ن،؟؟،یکرد زیسورپرا یکاف یبه اندازه  ،امروزیمن؟؟،ول یبرا

 بود، نشانم داد،، لونیلباس ها را که در نا و

 

 !سو،،؟یتره،،پس منتظرتم گ ژهیاون و نه

 

 ۵۳ پارت

 

 (نیراست)

  کردم یبا خودم فکر م یدل بودم گاه دو

  پدرم گفته با او  مثل خواهرم که
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 کنم،،،  رفتار

 بود،،، زیچ کیآن قسمت خود خواه وجودم،،،،فقط و فقط خواستار  اما

 وجودم،، یخواستم،،با همه  یاو را م من

 یسرکش ،پدرمیهم از خواسته  نباریا من

 !گذشته،،؟  یکردم،،،مثل تمام سال ها یم

 

 !!کرد خفه کنم یوجدانم را که مدام منعم م یخوردم،تا صدا یدنینوش یمقدار

 وقت داشتم شتریب نطوریداد،،ایانجام م ریرا با تاخ شیکارها سویبود که گ خوب

دستگاه.  یبرهنه،،رو یام  آماده  کنم،،،،لباسم را در آوردم،،و با باال تنه  یطانیش میتصم یرا برا خودم

 .رفتم،، یخانگ لیتردم

 

* 

 (سویگ)

 

 ,باال رفتم،، یآب پرتقال درست کردم و به طبقه  دو

 اتاق اول را باز کردم آنجا نبود،، در

 !!زدم شیصدا

 !ن؟یهست ف،،،کجای،،سیآقا

 ،،!!نجام،،یا سویگ ایب

 قفل بود،، شهیکه هم ییآمد جا یاتاق م نیرفتم،صدا،از آخر شیسمت صدا به

 را باز کردم،،، در

 یتنه را با  باال نیچرخاندم،،،،،و راست ،،،،سریورزش لیسالن نسبتا بزرگ بود،،پر از وسا کی

 انداختم،،، نییکرد،،،،،،،سرم را از خجالت پا یورزش م دم،،،کهید لیتردم یبرهنه،،،رو

 یورزش یرو سر در باشگاه ها کالیه نیکه از ا یبگ یخوا یننداز دختر،!،نم نییو گفت:سرتو پا دیخند

 !!یباز یکارتا یتو ای،،،،یدیند

 !!نیتا شما لباستونو بپوش رونیب رمیم من
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 !تا بپوشم،؟ سای؟،،باشه بابا،،چند لحظه وا یهست یبابا تو چه خجالت یا

 

 !!دمیتو،،،،پوش ایب

 

 بود،  دهیرفتم لباسش را پوش داخل

 نشستم،، مقابلش

 

 !اد،،؟یخوشت م_

 

 !!!؟یچ از

 

 !من؟ کلیه از

 

 حد گشاد شد؟؟ نیتا آخر چشمانم

 

 !گه؟یگم د یو گفت:باشگاهو م دیخند

 !!باشگاست،، نجایدونستم ا ی!!آره نم آها

 !!فضول،، یآدما یاز کنجکاو یریجلوگ یدرش قفله،،!!برا آره

 زد،، ی،،چشمک شیبایز یکردم،،که با چشمان عسل نگاهش

 

  انداختم،،و گفتم نییرا پا ،،سرمیعسل یها لهیاز نفوذ آن ت یریجلوگ یبرا

 شه؟؟ی. ،،گرم مدیبخور

 :را به سمت دهانم بردم,که گفت وانیل و

 !،،؟یخال یخال یجور نیهم

 !!!؟یچ
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 !!م،،،،یخورد یباش م یآورد یم سکوئتیچندتا ب هیگم  یم

 د،،؟؟یخور یم سکوئتیبا ب شما

 !!برخاستم،، می!؛و از جاارم،،یرم م یاالن م باشه

 

** 

 (نیراست)

 !!نباشد،، یا قهیکردن نقشه ام،،،چند دق یعمل یبود برا الزم

  خواب آور ید،،دارویایرفت،و من تا او ب نییپا

 بود، عیما ختم،،وچونیاش ر وهیکه خودم ساخته بودم ،را،درون آب م ییباال دوز

 شد،،، وهیجذب آب م زود

 به هم زدن نبود،،،،، یازین پس

 آمد،، سکوئتیب یبعد با ظرف یلحظات

 ،سالم را در دست گرفتم،، ی وهیآب م وانیل عیسر یلیخ

 مسموم را بردارد،، وانیل نکه،،همانینداشت،،جز ا یچاره ا او

 حلقه کرده بود،، وانیاش را دور ل دهیو کش فیکه انگشتانش ظر یحال در

 د،؟؟یکن ی:چند وقته ورزش مگفت

 کنم،، یکار م یفقط بدن ساز ،،،البتهینوجوون یساله از دوره  یلیخ

 پسرو ناکارش کنم،، هیحساس  ینه تا اون حد که با لگد،،،بزنم به جا اده،،امایزورم ز مثال

 

 (زدیم دیاز بدنم زد که نبا ییکه با لگد،،به جا یاشاره به روز)

 انداخت، نییخجالت سرش را پا از

 رو ناکار کنم،؟؟ ارویمثل شما  ستم،کهیدادم مثال کارته باز ن ادامه

 گفت، د،،ویبلند خند یبا صدا نباریا

 د،،یخودتون بود،،و با صدا خند ریتقص اونروز

 !!و گفتم پس حقم بود دمیخند
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 شد،، انینما دشیسف یدندان ها فیبلندتر!!  رد نباریا دیخند دوباره

 

**** 

 

 ۵۴ پارت

 

 (نیراست)

 

 ت،،،،یسکوئیب د،،،بدونیشربت را سر کش وانیل

 

 ؟یهم بلد دنیتو خند گفتم

 !!دم،،،،یمدت هاست  که نخند_

 !!!!ادیخنده به صورتت م یبخند شهیکن هم یسع

 

****** 

 (سویگ)

 رفت یم جیداشتم سرم گ یبیعج حال

 !چشمانم تاربود، یجلو و

 !گفت،:حالت خوبه؟ نیراست

 !افتاده،؟ یاتفاق

 !ه،،؟یخستگ یچرا تار شده،،؟،حتما برا دونمیسردرد دارم،،،چشمام نم یفقط کم نه

 !؟یبخواب یکم یبر یخوا یم

 تو اتاقتون؟؟ هیگفتم،،:اون عکس ک یمنگ با

 !؟منه هیچشماش،،،شب

 !!م،،،یگو یم دم،،چهیفهمیدانستم،،اصال نم یرا نم حالم
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 !!!ییبایتوئه،،درست به همون،ز یچشما هیاون مادرمه،،،آره چشماش شب_

 خوبه؟؟ کلتونمیشما هم قشنگه،،،ه یچشما

 آمد؟ یزبانم م یسخنان مسخره چگونه رو نیدانستم ا یبودم نم کالفه

 سو؟؟یگ یخوشگل یلیخ یدونستیم_

 خورده هی یدونیم ی،،،ولیپیخوشت توام

 !!ی. هستیعوض

 خندند،،،،، یکه م دمیدیم

 !هستم،،؟ یگن آدم عوض یها بهم م یلیخ آره

 ،،،،،،یلیخ... زتمیچ هی_

،،،،،،،دو،،،،،،ن،،،،ام،،،،،ت،،ت،،و،،،چ،،،را،،،،اتایمس،،،،،خره.ا،،،ست،،،اص،،،،ال،،،،م،،،،،ن،نم

 !،،،،،قت،،،،،،مث،،ل،،بچه،،،،،هاست؟

 

 یلیخوابونمت،،،،جاش خ ی،،،،بزار کمکت،،کنم خوشگله،،،امشب،،تو اتاق خودم م ستیحالت خوب ن تو

 !راحته؟

 

 نه،،،،،،،ات،،،،اق،،،خو،،،د،،م،،،،هست،،،_

 !کردم،،،،؟ یگوشم،،،،حس م یگردن و هاله  یداغش را رو یها بوسه

 ،،،،ول،،،،،،،ل،،،ی،،،،کن،،،،،یچ،،،،،،ک،،،ار،،،،م

 ,،،خو،،،،،ا،،م،،،ببب،،،،،رررم،مم،،،،ک،،،ن،،،م

 !!ن،،ییپ،،،،ا

 کنه،،، یخودم م یکنه،،دختر،،،از خود،،ب یم ونمید زم،،،،چشماتیعز یر یم نمییپا

بهت  چکسیدست ه زارمی،،،،،،نمیمن باش یخوام،،،برا یخوام داشته باشمت،،تا ،،،ابد،،،م یم

 بخوره،،،،

 م،،،،یش یهر دو آروم م امشب

 !!!!!بسه،،هم من هم تو میکرد ینقش باز یهر چ گهید

 ،،،،یکن یرو باز سهیقد هینقش  ستیالزم ن گهی،،،،،د
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 تیاذ ست،،کهیاولت ن ،،،،باریها بود یلیدونم که بجز من با خ یره،،،،میپرده ها کنار م امشب

 بهت خوش بگذره،،، یلیخ یلیکنم،،که خ یم یکار ،،،،،،امشبیبش

 ُحلش دادم،،، یناتوان با

 .وبررررر

 ییی،،گگگ......مم،،،ش،،و،،عوض،،،،.......

 .....مم،،ُک،،ُک،،ن،،ولللل

 هم،،،فقط ،منو تو م،،،،بایسازی،،م ییایشب رو هیت کردم،،،،امشب،،، دایپ ،،تازه

*** 

 (نیراست)

  و منگ،،،،دارو جیمنگ بود،،گ سویگ

 را گذاشته بود،،، رشیتاث یحساب

 ،،مست  ،مست،من هم مست بودم و

 خوش باشم،،، میخواستم ،فارغ از تمام مشکالت زندگ یم امشب

 !!!امشب فقط

کرد،،هر چند  یتخت انداختم،،،،،،در آن حالت هنوز هم مقاوت م یبه اتاقم بردم،،ورو یبه سخت سورایگ

  سانت هم مرا جابه جا کی یحت فشیکه ضربات ضع

 کرد،،،،،،،،ینم

 

***** 

 (نیراست)

 را به باد دادم،،،،آرام،،،شدم شیتمام هست یشد،،،،،،آرام شدم،،وقت تمام

 

خبر از به تاراج رفتن گوهر وجودش،،به خواب  یخوابش کرده بود،،،و او ب یخواب آور حساب یدارو

 رفته بود،،،

دختر بوده،،،،عذاب وجدان  دم،،کهیفهم د،،،،،تازهیاز سرم پر یکه مست یقتسرش نشستم،و  یباال همانجا

 را نابود کرده بودم،،،من احمق با حماقتم، شیکرد،،،،من چه کرده بودم،،،،من زندگ ینم میرها
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 را گرفتم،، زشیچ همه

 ام،،،،،تجاوز کرده بودم،،، یلعنت ی زهیبودم،من،،بعد ازمدتها سرکوب غر چارهیب چه

 گناه تجاوز کرده بودم،، یدختر ب کی به

 بلند،،، یادیزدم،،،،فر ادیفر

 ،،نشد، داری،،ب ادمیفر یبا صدا یآنقدر منگ دارو بود،،،که حت دخترک

 گرفت،، یزدم،،،فحش دادم،،،اما دلم آرام نم دم،،،،دادیکوب واریرا به د سرم

 را فدا کرده بودم،، یآرامش خودم،،،دختر یبها به

 ام،، یبه ،،من،،،لعنت،،به خود خواه لعنت

 ،باز هم گند زده بودم،زده بودم، گند

 

 ۵۵پارت

 (نیراست)

  دینشده بود با داریانداختم،،،تا ب هوشیو ب انیعر یسویبه گ ینگاه

 رفتم،،، یم

خصلت در وجودم نبود،،،،و  نیآنقدر مرد بودم تا بتوانم بمانم و با او روبرو شوم،،اما افسوس که ا کاش

 فرار دیکردم شا یدر مواقع مشکالت فقط فرار م

 که از خود نامردم،،، سویاز گ نه

 ام را به چنگ زدم،،، یکت  پشم یآشفتگ با

 ...رها کردم تیرا همانطور با آن وضع سویوگ

 

 

 

 دانستم،،یراندم ،مقصد را نم یم فقط

 ...کرد یم یزندگ ارشیکه ک ییافتم،،جایجنوب شهر  یرفتم تا خودم را در محله ها آنقدر

 خودش را داشت،، یمحله ها هم حال و هوا نیدر ا یزندگ
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آن وقت صبح،،همه در  حال  یشلوغ ده،،،،،ویپوس ،،ویمیقد یپر از موش وکثافت،،خانه ها یها یجو

 بودند تیدر حال فعال

 هفت صبح نشده بود، هنوز

 پارک کردم،،، ارشیک یخانه  یرا روبرو نیماش

  ام ییکایآمر یمدل باال نیبه ماش اقیاز کنارم عبور کردند و با اشت ینفر چند

 کردند،، نگاه

حالم  د،،بهی،،شایده یکه نم یهمه ثروت را به چه کسان نیا ایکردند،،که خدا یبا خودشان فکر م دیشا

 قبطه

  نیکردند خوشبخت تر یخوردند،،،وفکر م یم 

 دانستند که ینم م،،،،ویایدن مرد

 غلو غششان بودم،، یب یمن در حسرت زندگ 

 به پول بود دنیهدفشان رس یهمه  قطعا

 توانست آزارشان دهد،،، ینم یزیچ نیجز ا و

 خوابم برد،،،، یدانم ک ینم

  نمیماش ی شهیکه به ش ییبا ضربه ها که

 خورد،،چشم باز کردم،، یم

  میها یبد یکرد که مرا با همه  نانیشد،،به او اطم یکه م یقیبود،،تنها رف ارشیک

 خواهد،،،و دنبال ،،سود بردن از ثروت یم

 ست،،ین کالنم

 دادم،، نییرا پا شهیش

 کات،،یالست یاومد نجایسالم شازده ا_

  !وقت،؟ هینشه  یخاک

 ،،،یاز خود بدترون اومد یمحله  تو

 اضافه کند،،، شیبه حرفها بیعج یها کهیعادت داشت ت کال

 !وقت صبح،،؟ نیا یریم ییجا

 نامه ام،، انیپا یایدنبال بدبخت رمیآره دارم م_



119 | P a g e  

 

 کنم،، یتونم رانندگ یپشت فرمون،،،خسته ام نم نیبش ایب

 !!!!!؛!؟من

  نمیمحله بش نیداداش من تو ا ایب کوتاه

 !تو،،؟ نیماش پشت

 !کن سر جدتت،؟ رم،،،،ولمونیبگ یدختراشونو به همسر رن،،،تایگ یگروگانم م فردا

 ,کنم،  یم یرانندگ ییجا هیخوب سوار شو،،تا  یلیخ

 !تو؟ یایچرا نم حاال

 ست،،یحالم خوش ن نیبش ای!!ب،،یکرد یفردا تعارفم م یذاشت یم

 ام شد یشانیپ یشد و با تعجب به ظاهرم نگاه کرد،و تازه متوجه زخم گوشه  سوار

 !شده،،،؟ یچ تیشونیپ

 !!ستین یزیچ

  قفلش کرده بودم،،،کنار انگشتم زخم میپا یکه رو دیتر به دستم رس نیینگاهش پا و

 افتاده بود،،، یقیعم نسبتا

 !!از شلوار درآمده بود،،،وچروک شده بود،، یلباس نامرتبم که با شلختگ و

 

 ن؟یشده راست ی؟!لباست!!؟ زخم صورتت،،دستت،!!،چ یشد یچت شده پسر !!،،چ_

 !؟یشد ریگ در

 !گم،،،؟ یرا روشن کردم،،،،برات م نیاش ماش یتوجه به نگران بدون

 !م؟یبر کجا

 ؟؟ یجا تو بخوا هر

 برم خواستمیسر م هی ،،من

 !!نه، ایکنه،،  پینامه رو تا انیتونه پا یم نمینته،،،،بب یکاف نیا

 ولش کن،،،حال ت نگرانم کرده،،،!!؟ اما

 اد،،،،ینم یخوب یسرو وضع،،بوها نیمن با ا یصبح در خونه  اول

 شده؟؟ یبگو چ بهم
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 پشت فرمون،،،حوصله ندارم،، نیبش ایب

 !!!نم،،ینگه دار بش باشه،،باشه

 پشت فرمان نشست و من کنارش ارشیک

 !د؟یبار یاز چهره اش م ینگران

 :و گفتم دمیکش میبه موها یدست

 

 

 !!شبیشب،،،من،،،دید

 

 !!ارشیمن دختره رو نابود کردم ک _

 یم،،،صدایرا درآورد،،هر دو با هم به جلو پرتاب شد کیالست غیج یصدا د،ویترمز کوب یرا رو شیپا

 خسته ام،،بود،،بر روح یسوهان کیالست غیج

 شدم،، ادهیپ نیاز ماش فورا

 م،،ینسبتا پر درخت بود یجاده  کی در

 دادم،، هیتک یدرخت به

 ستاد،یا میشد و روبر ادهیفورا پ ارشیک

 !!؟یدخور یچه گوه نمی! درست حرف بزن بب،؟ی،،،کرد چکار

 کنار درخت سر خوردم،، نیزم یرو

 !خودم نبود،،،؟ دست

 

 شد،،یخوش نبود،،،کاش نم حالم

 لباسم را در دست گرفت ،  ی قهینشست و   میبه سمتم آمد،، روبرو ارشیک

 ،،یلعنت ینه ؟؟بگو چکار کرد ای یزن یم حرف

 کردم،، نابودش
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 صورتم شد،، یحواله  ارشیک مشت

 ،یبه روز دختره آورد ی،،،،چ احمق

 

 اون،،اون،، ارشیک ،

 بود،،، دختر،،،،اون،،،دختر

تو  نیراست ی،،،وای،،،وایاش گرفت و گفت،:وا یشانیچند قدم عقب رفت،،دستش را به پ ارشیک

 ،،؟؟یکرد رتیس یدختررو ب

 هقم بلند شد،،،، هق

 هرزه است،،نبود،، هیکردم  یم فکر

 ست،،،گفتم،،یگفتم فرق داره،،، گفتم از اوناش ن ن؟،،بهتی،،چرا راست چرا؟

 !!نگفتم ایگفتم  نکن،،

 یخودتو گرفت یهمه جلو نین،،؟،،ایراست ،،چرایرو بدبختش  کرد ،،دخترهیعوض یتو چکار کرد یوا

 ،،یاریننگو باال ب نیکه ا

 

 را چنگ زد،، شیدوباره موها و

 کنن. بدبخت،،،؟؟ یم اعدامت

 ،،،؟؟یچ یعنی یفهم یم

 

 ۵۶ پارت

 (نیراست)

   راحت یجهنم یزندگ نیبهتر،،،از ا چه

 برخاستم،، میشم،،،،و از جا یم

 

لباسم را گرفت،،و  ی قهی  تیبا حرص به طرفم آمد،،و با عصبان نباریا ارشیرفتم،ک نیبه سمت ماش و

 کوباند،، نیمرا محکم به ماش

  یش ی،،کودن،،،اعدام م ،،،،احمقیعوض
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عثمان و  راهنیپ یتو ،،،کرد یکوفت ین نفهم،،،،و ناشکر کمتر،،،،،اون گذشته آدم زبو هیدرک!!،،، به

 !!،،؟؟یکن یخواد،،،م یدلت م یپشتش هر غلط

 !،؟یدختر چ اون

دختر بدبخت  نیاز ا ی،،چطور نتونست یگذشت ینامرد،،تو که از اون هرزه ها م آخه

 ،،؟یاریخواست،،لج باباتو درب یم ،،،،چون،دلتی،،بگذر

 ؟؟،،یکم داشت یچ یزندگ نیتو ،تو ا آخه

 !!هاااان

 !!یگرفت زشوینامرد،،،،ازش همه چ یاش،،،تو ندهی،،آ ؟یچ شی،،زندگ ؟یدختر چ اون

 ،:رها کردم و گفتم، ارشیام را از دست ک قهی

 !،،،؟یدون یم یمن چ یشووو،،،،،تو از زندگ خفه

 

 ارش،،،یک یمن نبود یجا چوقتیه تو

 ؟؟یچ یعنیکنن ،،که بشه مادر بچه ات،، یزن هرزه رو جلوت َعلم م هی یوقت یدونینم

 !؟یچ یعنی،، یمادر یب یدون یم تو

 بودن یشب باز مهیعروسک خ یدونیم

 !؟یچ یعنی

 ،،،،اما،یخواست یکه خودت م یتمام عمرت همون بود تو

 ممیزندگ یها تیالو یحت من

 بود،، اجبار

 ؟یچ یعنی یفهم یم

 خواستم ی،بودم که خودم م یهمون شبید شب،،فقطیفقط د من

 هفت سالم،،لذت بردم،، ستویعمر نحس ب نیبار توا نیاول یبرا شبید من

 خواست،، یبودم،،که دلم م یهمون با

 تونستم از اون دختر بگذرم،،،، یمواخذه نکن،،،من نم منو

 کردم،،،،تجربه داره،،اما،،،؟؟ فکر

 :با حرص گفت ارشیک
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حاضره با  یتباه شدش،،ک یده،،با جوون یشعور،،تقاص لذت تو رو اون دختر با عمرش پس م یب احمق

 ازدواج کنه که قبال بهش تجاوز شده،،، یدختر هی

 ،،ی،، تو اونو نابود کرد تو

 

 ؟؟یبمون یکه زد یگند یکه پا یکاش اونقدر مرد باش حاالم

 

 گرم،،،،یگردن م رم،،آرهیگ یگردن م من

   جا هینه!!،،،،،االن دنبال !! ،،االن اما

 دیگردم که خومو گم و گور کنم با یم

 !!کنم فکر

 !؟یجا جور کن هیبرام  یتونی،،،،م

 

 من برات جا جور کنم؟ ،،،حاالیدار الیو هی یتو هر سوراخ ف،،،تو،ی!!پسر سمن؟؟بسه،،

 !!کنه،، دایپدرم جامو پ خوامینم

 !؟ی. فرار کنیخوا یم پس

 فکر کنم،، دیَمت ه و ذهنمو سوراخ کن،،،با ارش،نشویک ریدقه خفه خون بگ هی

 !!خوام،،، یم زمان

  تونم برات،،،کنم یچکار م نمیبب سایپوزخند زد،،و گفت :وا ارشیک

 مدت باشه؟ یخوام طوالن یم

 درآورد،،، بشیرا از ج لشیسرش را با تاسف تکان داد و موبا ارشیک

 

 

 

***** 
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 (سویگ)

پخش و پال  ییکه هر کدام جا ییلباس ها انم،،،ویعر دن،،بدنیاز خواب بر خاستم،،،و با د یسردرد بد با

 بود،،

 دیچیدر وجودم پ یافتادم،،از تخت برخاستم،،،که درد بد شبید بتیمص ادی تازه

 یچارگیبا ب دینرس ادمیبه فر یکس یزدم،،وقتیم غیبه سوزش افتاد،،،فقط ج میزدم،،،،انقدر که گلو  غیج

 نییبند آمدن نداشت،،،به زور خودم را از پله ها پا الیخ دم،،،اشکمیرا دانه دانه پوش میس هالبا

ام را بر سر خودم  یام حرف بزنم و بدبخت یدرون یتوانستم با نجوا ینم یبند آمده بود،،حت دم،،،زبانمیکش

 هوار کنم

 ینجایا یشود زود ورق بزن یم ا،،،یام.....دستخوش تحوالت شده بود،،خدا یروزها چقدر زندگ نیا

 ام،،کسل بار است یزندگ

 آشپز خانه نشستم،، زیپشت م یبدبخت با

تکه اش شد،،َملَک  کیرا پرت کردم که چند تکه شد،،،و  وانیل تیخوردم،،،با عصبان یآب وانیل و

 شده،،، دهیرگ دستم کش یمرگو،،رو

 در سالن آمد و مش صفدر آشفته وارد شد،، یصدا

 شد،،، نیاز خونم رنگآشپزخانه  کف

 مش صفدر یصدا و

 زهرااااا؟؟ ای

 !!بسته شد چشمانم

 

 ۵۷ پارت

 (سویگ)

 را باز کردم،، میآرام چشمها یزن یزمزمه  یصدا با

 ازش میریبگ شمیآزما دیهفته،،،،با کیبمونه،،حداقل  دیبا گهیشب د چند

 تجاوز ،،، 

  بگم نانیتونم با اطم یدچار جراحت شده،،،م ماریبد صورت گرفته،،ب اریبس

 پشت هم تجاوز صورت گرفته یچهار بار سه

 ن؟؟یخانوادش خبر دار ،،،،از
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 میکرد یفقط باهم کار م دم،،،،مایواال خانم دکتر ،من اصال خانوادشو ند نه

 عصمت خانم بود!؛ یصدا یدوم

 را باز کردم،، میچشمها

 !دختر جون،،؟ یگفت انگار به هوش اومده،،خوب دکتر

 فه،،،مواظبیضع یکار آدما یحماقتا نکن،،،،خود کش نیاز ا گهید یبا خودت،،،دفعه  یکرد چکار

 خودت باش،،و از اتاق خارج شد،،

شکست و تنهات  یکاش قدم پام م یافتاد،،،خدا منو بکشه،،،ا هیبه عصمت خانم کردم که به گر ینگاه

 زاشتم،،،ینم

 !خبر،جان دل؟ یبه روز ت آورده اون از خدا ب چه

 کجا گم و گور کرده ست،،خودشوین معلوم

 ن،،یزم ریشده رفته ز آب

 ،،؟؟یزنیبگو مادر چرا حرف نم یزیچ هی

 

وخجالت زده  نیشرمگ نیاز ا  شتریب دم،،،تایصورتم کش یبود،، پتو را رو میفقط لرزش شانه ها جوابم

 نباشم،،،

 به اتاقم آمد،، یبا مامور دکتر

 کنم میتنظ تنامهیشکا هیاقا بگو،،،من مجبورم  نیبه ا یدار یتیگفت دخترم شکا و

 بگو،، شونیبه ا یشناس یمردارو، م ایاون مرد. اگه

 !!رسوننشون یعملشون م یکنن،،و به سزا یم داشونیپ زود

 .بود که داشتم یهم سکوت،،تنها جواب باز

 !؟یحرف بزن یخوا ینم

 را برگرداندم،، میرو

 خانم یبگ یزیچ یخوا یگفت:نم مامور

 بال رو سرت آورده؟؟ نیا یک بگو

 سرو صدا از اتاق خارج شد؟؟ یشد،،ب دیاز جوابم ناام یوقت

 یکش یدخترم،،،،از من خجالت م یگ یخانم رو به من کرد و گفت:چرا نم عصمت
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جان  یتاوان بده،،چرا سکوت کرد دیگم خبط کرده با یپسر دارم،،بازم م نیکه به ا یتمام عالقه ا با

 ،،!دلم؟

 

 کنم،، ینم یپر حرف ادیزگلم  باشه

 

کرده  یدخترانه ام خداحافظ یایهفته بود که با دن کیبودم.  یبستر مارستانیهفته بود که در ب کی

 !!گذشت یهفته از آن شب شوم م کیبودم،،

 ،،،،دریکه دوستش ندار یاست،،که  گوهر وجودت رابا زور ،،به تاراج ببرند،با مرد زیغم انگ چه

 ،یخبر یبو  یجیعالم،،گ

که با عشق انتخابش کرده ام   یلباس عروس،،،در کنار مرد دنیکه نداشتم،،،پوش ییها ایرو ،،چه

 و بر سرت نقل بپاشند، یمجلس باش ،،،،عروسیکنند،،وقت یکوب یهله هله  و پا تی،،،،برای،،،وقت

 م،،یبار ،،،با خودم امتحان کرده بودم که چگونه بله را به دامادم بگو چند

 شد،، رانیو زیکه همه چ افسوس

 سوخت و خاکستر شد،، میاهایرو

 

 

 ،!!م،،،یعوض کردم،و با عصمت خانم به سمت اتاق پزشک رفت یگریرا با لباس د مارستانیب یها لباس

 خواستم مرخص شوم،،،و دوباره پا به درون قتل گاهم بگزارم یم امروز

 

 د،،یکش نییپا شیچشم ها یقابش را از رو یب نکیع دکتر

 

 یبگ یخوا ینم یزیبا اخم گفت :بازم چ و

 اون فرد راحت از دست قانون در بره،؟؟ یخوا یم

 !،،؟؟یمعلوم کن نتیمتجاوز ایتو با متجاوز  فیاست،،اما به نفعته که زودتر تکل دهیفا یانگار ب ،،،باشه

 !!گهیهست د یکی یطفل معصوم،،،بچه  نیا باالخره

 !!!!!!!زدم بچه؟ ادیحد باز شد و فر نیتا آخر چشمانم
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 خانم با دست به صورتش کوفت عصمت

 !!!!...مرگم بده خدا

 

 ۵۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 بلندم،، یتوجه به صدا یو ب یبا خونسرد دکتر

 :خوبه پس باالخره زبونت باز شدگفت

 !!!،یدختر جون تو حامله ا آره

 دم،یدو رونیبر خاستم و از اتاق ب یصندل یاز رو یحرف چیه بدون

 د،،یخانم به دنبالم دو عصمت

 بود،،، نیخانم هم درون ماش د،،،عصمتیمش صفدر..به من رس کانیکه پ دمیدو یم ابانیخ در

 صفدر بوق زد،، مش

 !!نشدم،، سوار

  ادهیراهم ادامه دادم،،،عصمت خانم پ و،به

 خودش را به من رساند،، شدو

 ستادیا میکرد،، روبرو یکه هن هن م یحال در

  سوار شو مادر ایجان دل،؟!!،ب یریکجا،،،م

 !دخترم ،،؟ ایب

 !!شدم سوار

 !!شدم یرو شکر که زبونت باز شد،، داشتم نگران م خدا

 

 !ن؟یزدم نگران زبونم شد ادیفر

  نگران نیخانم نگران زبونم نش عصمت
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 ن،،،یبش میبدبخت

 یام رو هم با خودت بردن نگران گهید یکیبلندتر شد،،رفتن تو لجن و  میداره،،صدا ینگران یبدبخت نیا

 !!داره

 !!داره،،، یداره،،،،گول خوردن نگران یدادن پدرت نگران بیفر

 ی..!هم آوارگ یداره!هم بدبخت یداره!هم نگران یهم نگران زنی!!؟آبروتو بر،یچ یعنی دیدون یم آبرو

 خداااااااااااا ی!،،ایچارگیداره!،هم ب

 داره،، یزدم،،،حامله شدن هم نگران غیبار ج نیا و

 !دختر؟ یگیم یصفدرگفت:چ مش

 شده!!!؟ یچ عصمت

 افتاد هیخانم به گر عصمت

 دم،،یکش یم غیزدم و ج یبودم،،،،با دست به سروصورت خودم م داغ

 داشت مهارم کند،،، یخانم سع عصمت

 خدااااااا یخداااااااا،،،،ا یشد،،،،من حامله ام،،،،،حامله ام،،،ا ینم فیحر اما

 من؟!،،،،،،چراااا ،،،چرااااا؟؟ چرا

 خانم سرم را در آغوش گرفت، عصمت

 بسپار به خدا،، زکمیبه خدا عز بسپار

 

  بسپارم مویبسپارم به خدا،،،،،بدبخت ویچ

حروم  ینطفه  هیبودنم رو بسپارم به خدا.....،،مادر بودنمو با  د،،زنیسف یشناس نامه  هیخدا،،،،،،،با  به

 به خدا،،؟؟ بسپارم

 !!!بسپارم به خدا،،،،،،،هان ویچ

 زه،،،،،،یخدا کجا بود اون لحظه ،،،،،،کجا بود که نزاره آبروم. بر نیا

 نه،،یب یوقته منو نم یلیخ خدا

 رتتیس یتونن ب یطلب برت دارن،،،م یزندان،،،،و به جا وفتهیتا پدرت ن دیگفتن اگه دلت لرز کجا

 کنن،؟

  نیخواستم اعتبار پدرم از ب یفقط م من
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 گولش زدم،،من پدرمو گول زدم نره،،،،من

 

  ستیدر کار ن یلیعلل رزنینگفتم که پ بش

 !!همش دروغه،،،  فیس یحرفها نگفتم

 !بچه از کجاست،،؟ نیبگم،،،،بگم ا یبرم بهش چ حاال

 بود،، یچه سرنوشت نیبگم؟!!ا یآخه من چ ایخدا

 !و خواب   مرا در ربود؟شد  نیچشمانم سنگ یدانم ک ینم

 

 

 شدم، داریاز خواب ب نیتوقف ماش یباصدا

  شدن ریشدنم هم زمان شد،،با سراز داریب

 ها به دلم،، یبدبخت ی همه

 از خواب برنخواسته بودم،،، چوقتیه کاش

 زدم یهمان لحظه که رگ دستم را م کاش

 شدم،،،، ینکبت بار راحت م یایدن نیاز ا شهیهم یبرا

 !؟یزندگ نیبه ا لعنت

 !!!کرده بود،،،،؟ نمیشهاب نفر یعنی

 

 بود،،،،عصمت خانم گفته بود،که به او خبر نداده اند،؟؟ امدهین مارستانیبه ب فیهفته ،س نیتمام مدت ا در

 شد،، یمن باورم نم اما

 بود امدهیدروغ گو،،،عمداً ن رمردیپ آن

 دارد،، نانینگفته بود به پسرش اطم مگر

 !!بود امدهیاز خجالتش ن پس

 بود،،، امدهیترس رسوا شدنش ن ،،،،از

 یشد،،آر یپدرم صاف م یبده گرید حاال
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 ام،،، ندهیرا دادم با فنا شدن آ یبده نیتاوان ا من

 مبل رها کردم،، نیاول یرا به سالن رساندم،،،،و خودم را رو نم،،،خودمیسنگ یقدم ها با

 بود،،نگاهم نیبود،،،،سرم سنگ میشانه ها یکوه رو کی ایبودم،،،گو نیسنگ چقدر

 دانم مات چه بود،،!؟ ینم

 لب زدم،، آرام

 !!ندازمش یم

 

 ۵۹ پارت

 (سویگ)

 

 زدم،،، یخودم حرف م ره،،،بایبم دیبا

 !!ندازم ینحسو م ینطفه  نیمن ا آره

 خوام یاو پست فطرت رو نم یبچه  من

 

 !!کنم،،،،،، یکارو م نیهم آره

 اطرافم شدم، طیمتوجه مح تازه

 نشسته بودند،، میخانم و مش صفدر روبرو عصمت

برخاست و  شیآمد،!!مش صفدر از جا یم نشیف نیف یکرد،،و صدا یم هیخانم ،،،،آرام گر عصمت

 :گفت

 

 !!. دختر جون،،ستیراهش ن نیا

 !!و از سالن خارج شد 

 

 بود یسالم و احوالپرس کیآمد که من با مش صفدر هم کالم شوم،، در حد  یم شیپ کم

  گریرساند،،!! اما حاالد مارستانیبه ب تیآن روز که مرا با آن وضع تا
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 اش ینمانده بود که بخواهم مخف یزیچ

 !دانستند،،؟یرا م زیها همه چ کنم،،،آن

  بعد مش صفدر همسرش را ی قهیدق چند

 . کرد،،و عصمت خانم رفت صدا

 رفتن به اتاقم را نداشتم،همانجا دراز شدم ی حوصله

  وانیل کیخانم چند لحظه بعد با  عمصت

 نشست،، میگرم آمد،،،و روبرو ریش

 :وگفت

 

  فکرشم نکن که یگه حت یصفدر م آقا

 ،،؟؟یببر نیبچه رو از ب اون

 !!کار اشتباست،دخترم نیا

 !؛ستیشه ؟ ُخب بشه،،! برام مهم ن یم رهیکب شه،،،گناهیخدا ناراحت م شه؟یم یچ

 ش نشست،،صفدر وارد شد،،،و کنار همسر مش

 بش یزیچ هیخانم رو به همسرش گفت،،:خودت  عصمت

 !!بگو،

 !شم؟ ینم فشیکه حر من

 :صفدر نگاهم کرد و گفت مش

 !!یکن یکه تو فکر م ستیها ن یسادگ نیبه ا هیدخترم!!قض نیبب

 نداره،، یعاقبت خوش چیکه ه یشد یناخواسته وارد باز تو

 !توئه؟ تیبر حقان یلیبچه دل نی،،ایاون بچه رو نگه دار دیتو با ست،،اتفاقایاصال کشتن اون بچه ن راهش

 !!برگرده یکه ک ستیفرار کرده،، و معلوم ن نیراست

 دونهیهم نم  نیخود راست یداره که فعال همشون خاموشن،،حت یخط گوش چند

 !!داره یکار ش چه عواقب خطر ناک نیا که

 !!افتاده،، یچه اتفاق نیتو و راست نیب د،،بفهمهیه،،،،،،نبایزن خطر ناک فروغ
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 شهیافته؟؟واون با خبر م یاتفاق م نیباالخره ا اما

 

 ؟ینجاباشیا  دیکه باخبر بشه،،تو نبا یزمان و

 

 !فته؟یهم جون تو و بچه ات به خطر ب ممکنه

 !!بهت بگم،، تونمیچرا چون نم نگو

 ،،یخانوادت برگرد شیپ یتونینم تو

 اتفاق بود نیکنه که تو جات امنه،،،تا قبل از ا یفکر م دونن،،،پدرتینم یزیاونا چ چون

 کرده ؟ ریکارش همه رو غافل گ نیبا ا نیست،،راستین گهیاالن د ،،اما

 

  یکه فرار کن نهیاونم ا یراه دار هی فقط

  گم بچه رو نگه دار،،چون اون بچه یم اگه

 !!مدرکه،،،، هی

 جون خودته،، یاصل یاالن مسئله  اما

 !،،یو دربر یجونتو بردار دیبا

 !برات سراغ دارم،،؟ یامن یجا من

 داره یروان دیمشکل شد هیفروغ،،،

 رهیپذ یرو در قلمروش نم یزن چیه اون

 

 یاطالع یرو بهت بگم،،،،چون تو کامال ب یزیتونم چ یکن دخترم االن من نم گوش

 به حرفم گوش کن،، فقط

 دنبالت انیزنو مرد م هی گهیروز  د چند

 !!یبا اونا بر دیبا تو

 !!نیخود راست یاز وجود بچه با خبر بشه،،حت دینبا چکسیه یاطالع ثانو تا

 ستین یشو خ هیاصال  نیا
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 از فرار تو مطمعن شم نکهیبعد از ا من

 گم،، یم فیس یرو برا هیقض

 خونه تموم شده،، نیفروغ فکر کنه که تو کارت تو ا دیبا اما

 

  اما به نفعته که یدونم به من اعتماد ندار ی:مد،،گفت،یصورت متعجبم را د یوقت

 ،،،یریبپذ حرفمو

 صبح فکر کن جوابشو بهم بده، تا

 

 ۶۰ پارت

 (سویگ)

 افتاده ام یخطر ناک یدانستم وسط چه باز یها دست و پا زدم،،،نم دیها و نبا دیبا نیشب ب تمام

ام بر خانواده ،،،،نزدییباچه رو دینه،،او حق داشت،،من با ایبه مش صفدر اعتماد کنم  دیدانستم با ینم

  دیگشتم،،با یم

 گفتم،؟؟،، یپدرم چه م به

  دید یهرروز پدرم را م فیس قطعا

 رفتم یخودمان م یمن به خانه  اگر

 دیپرس یم فیپدر علتش را از س حتما

 گرفت،؟ یم یوقت چه جواب آن

 ..افتمی ینم یکردم جواب یهر چه فکر م 

 دانستم راهش یم فقط

 !!ستیبردن بچه ن نیاز بقطعا  

 توانستم یبود که من نم نیا هیقض اصل

 !!قبل از بر طرف شدن مشکل پدرم به خانه بر گردم،، تا

 شب را در اتاق راه رفتم،، تمام
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 به مشکل العالجم فکر کردم و

  جهیکردم کمتر نت یفکر م شتریچه ب هر

 گرفتم،، یم

 تا رندیت در کنار هم قرار بگدرس شیتمام تکه ها دیپازل بود،،،که با کی مثل

 شوند،،،، کامل

 آمد یگمشده داشت،،،که با هم جور در نم یتکه  کیاز هر طرف  هیقض نیوا

  خانواده مرموز را نیکردم،،او قطعا ا یبه مش صفدر اعتماد م دینبود ،،با یا چاره

 !!!شناخت،، یاز من م بهتر

  بعد به مش صفدر جواب مثبت روز

 !!دادم،،،، را

 

 

 

  دوارمیحاضرم مش صفدر!؛اما ام من

دختر  هیاالن فقط  د،،منیند بمیداد،،شما هم فر بمیبزرگ  که فر فیو مثل س دیاعتمادم سو استفاده نکن از

 و شکست خورده و بدبختم،،

، 

  خوام یراحت باشه،،،من م التیخ دخترم

 کنم کمکت

 بهشته،،، یریکه م ییگم جا ینم

ممکنه مدرن  تیرفاه طیفرستمت،،اونجا جات امنه،،،شرا یم یآدم خوب و با اعتماد شیدارم پ اما

 نباشه،،

  که از گزند فروغ حفظت هییتنها جا اما

 کنه،، یم

 باش بعد از رفتنت  فروغ حتما  به طور نامحسوس از نبود تو در خانوادات مطمعن

 !!شه، یم مطلع
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 !!تونه خطرناک باشه یکه اون زن تا چه حد م یفکرشم کن یتون ینم یحت تو

 کنم، یم یخانواده زندگ نیساله دارم تو ا یگم که س یم یمن نویا

 

 

 

 

 

 

 

 به آنجا آمدند یبعد زن و مرد دوروز

 تعجب کردم،،،، اریبس بتیبا آن ه دنشانید از

 ، یبا لباس محل ییروستا یمرد  زنو

  یشد گفت ماه ها یباردار،،،بود،،،،و م زن

 گذراند،، یرا م شیباردار آخر

 

 یجا میبه روستا بروم برا دیکه من چرا با نیهستند،،،،اما ا یشیآال یساده و ب یبود آدم ها مشخص

 تعجب بود

 توانستم پنهان شوم؟؟ یم ییهر جا من

 

 

  نیخوا یمش صفدر کردم و گفتم:م روبه

 !که من پنهان بشم؟ ستین ییجا گهید یعنیبه روستا برم،؟؟چرا،،،،؟! من
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 نیرسه هم یکه به فکر فروغ نم یی!!تنها جا ،،،امایپنهان بش یتون یم ییدخترم تو هر جا چرا

 روستاست،،

 یر یم یآدم با اعتماد شیپ یدار تو

 ستیخانواده ن نیربط به ا یکه ب یآدم

 

 رم،،یازت خبر بگ یکه بتونم َهراز گاه یباش ییخوام جا یم

  کوه پشتت هیمثل  تونهیکه م یکس شیپ

 !باشه،،،؟

 

  یکه به وقتش برگرد یریم ،،،،تویخانواده بر نیا ادیخوام به کل از  ینم من

 راحت الیبا خ یتون یکه م یوقت

 ،،،یبرنده تو رو کن برگ

 

 !؟یمتیحفظ بشه،،به هر ق دیثروته،،،،با نیتو وارث تمام ا بچه

 

 

 :خاصش گفت یبا لهجه  ییروستا مرد

  خاتون برگرده جاتون یجان تا وقت خانم

 تخم چش منو گل نساست رو

 ،،،:صفدر گفت مش

 

 

 ،،؟یکن نینفر رمردینبود  امکانات باعث نشه که به من پ دوارمیام

 ماجرا، نیتوا رهیگ یمنم حساب یلو بره پا هیقض یکنم،،اکه روز یدارم خطر م من

 حق به حق دار برسه یروز هی دیبا اما
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 دیام را بوس یشانیبه طرفم. آمد و پ و

 

  یمثل پدرت بدون،،من به  ضررت کار منو

 !!کنم،، دخترم،، ینم

چشمات  یرو رو یامانت نیخوام تا خاتون برگرده و ا یروبه مرد کرد و گفت:قاسم م و

 بش نرسه!؛ یباش گزند ،،،،،مواظبشیبزار

 خانم مثل خواهرمه،،، نی،،،،اییراحت،،،،کربال التیخ

از قاسم راحت باشه،،زن پا به ماهشو  التیمرد گذاشت و گفت:دخترم خ  یشانه  یرو یصفدر دست شم

  آورده تا تو

 ،،،!!یتر باش آسوده

 

 راهو اومده،،بهتره نیتا ا دهیکش یادیز یزن پا به ماه سخت نیه،،،ایطوالن راه

 ..دیاستراحت کن دیبر

 

 

 م،،،یافت یگفت :فردا صبح خروس خون راه م مرد

 

 

 

 

 

از  ییاز خانواده ام ،،حاال جدا ییکردم،،بعد از جدا هیگر ریدل س کیخانم را در آغوش گرفتم و  عصمت

 زد،،یبه قلبم م یشتریعصمت خانم هم ن

 زیکندم از همه چ یدل م دیفقط با ایگو

 میزندگ زیعز  یاز آدم ها ییچه دردناک بودجدا م،،،ویها یهمه دل خوش از
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 ۶۱ پارت

 (سویگ)

  سانین یجلو یو زن پابه ماهش،،،،به سخت م،،منیمرد شد یبر وانت بار آب سوار

 او سخت تر بود،، طیم،،شرایشد جا

 

 !قشنگه؟ یلیلباسات خ دییزن کردم و گفتم :اهل کجا روبه

 :گفت ضشیغل یبا لهجه  زن

 م،؟یهست کیَ اهل کر ما

 

 دم،،؟ی!تا حاال نشنک؟یکر

و پنج  ستیم،بیاسوجیتر هست گفت:خانم جان ما اهل  یکه مشخص بود نسبت به همسرش اجتماع مرد

 میهست یاتیالیماست،،،،ا اسوج،،دهیمانده به  لومتریک

 

 

 

از  یکردم،،دختر یخودم فکر م بیخسته و کالفه شده بودم به سرنوشت عج یبود،،حساب یطوالن راه

 کردم یه و مجلل زندگباشکو یرا در عمارت یآباد که مدت یناز

و  یکوهستان یدورافتاده در غرب کشور جاده ا یریو حاال در مس میاهایکه شد جهنم رو یا هاخانه

 از دست انداز ،،،،،پریخاک

 رفتم یبه کجا م من

 

 

 ی،،رو یخاک یجاده ا اسوج،،،کناری یلومتریو پنج ک ستیکرد،،،،در ب یدرد م میاستخوان ها تمام

  د،،جادهیخوش آمد کیکر یرنگش رفته بود,نوشته شده بود،،به روستا یسبز رنگ که حساب ییتابلو

که کنار  یپرورش ماه یشد،،،استخرها یافزون م شیبایز یرفت یهر چه جلوتر م ،،،کهیسنگ الخ

 بنا شده بود، جاده

 ..زالل و پر آب یا رودخانه
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 میسنگ بود و ن یمیکه ن ییود،، خانه هاکرده ب انیرا عر شیسرسبز که زمستان درخت ها ییروستا 

ل گرشید  ،،ی،،،،چوبیخشت یسقف ها ،،،بایگ 

ل یباغ ها یکوچه ها انیکه از م یکیبا ر یها باریجو  گرید یخانه  اطیح یگذشت،،سقف خانه ا یم یگ 

 ماسوله افتادم ادیبود،،، ناخودآگاه به 

در فومن،،حضور  بایعمه ز یالیدر و یچند روز میبه ماسوله رفت حیتفر یبا عمه ها برا شیپ ،دوسال

  دیاعالم شد دلم پر کش شانیکه در آن پرده از عشق اشکان به ثنا برداشته شد،،ونامزد ی،،سفر میداشت

  حرص خوردن از دست یکل کل با دوقلوها و اشکان،،،برا یخانواده ام  برا یبرا

 ن،،مادرم،،،یافش یها یالیخ یب

 پدرم،،،، یوا پدرم

 ،!!دور افتاده، ییدر بطنم. در  روستا یشد،،من با طف یچه م حاال

قبل از من هم کشف کرده  یگریکسان د د،،پسیخوش آمد اسوجی ینوشته بود به ماسوله  ییتابلو ی،رو

 ..ماسوله است هیشب نجایبودند که ا

 کجا بودم افت،،منیراه  دگانمیبه د اشک

 کردم یم یقبل سرخوش زندگ دوماه

 نجا،،یپدر بودم،،و حاال ،،،ا یناز دانه زیعز

 یکودک  ثمره  نیکرد،،دوستش نداشتم ا یم یکه در وجود من زندگ یسخت،،،،با کودک ی،س اسوجی

 بود، میمرگ آرزوها

 

 ۶۲ پارت

 

 (سویگ)

 سمتمان شان،،بهیپر یبا موها دهیژول یا م،،دختربچهیدیخانه اشان رس به

 د،،،یدو

زنان  اه،،،،عصایدست س کی یبا لباس محل دهیخم یرزنیدر آغوش مادرش فرو رفت،و پشت سرش پ و

 دیرس

 !!د،،یام را بوس یشانیبه طرفم آمد، صورت و پ یبا گرم دنمیبا د و

 :خاص خودش گفت یبا لهجه  و
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 رولََکم یخاتون روشن! خوش اوئد ایچش)

 (..ُزَکمیعز

 زم،یدلبندم،عز یخاتون روشن،خوش آمد چشمان

 

 دم،،،یشن یبود که مدام اسمش را م یبود،، دوروز یدانم خاتون چه کس ینم

با من حرف زده بود  یدو سه کلمه ا دیکال اهل حرف زدن،نبود،،شا م،،همسرشیتعارف مرد داخل شد با

 شدم،، یکه من متوجه نم یظیغل یآن هم با لهجه 

 

   !!!دورنگ،و پر از طاقچه یوارهایبا د یشدم خانه ا یمحقر یخانه  وارد

  یطاقچه ها،،پر بود از عکس ها یرو

  کهنه یچوب یدر قاب ها د،،کهیو سف اهیس

  هیالک یداشتند،،،،فرش ها قرار

  ینظم یکه با ب ییو رورفته،رختخواب ها رنگ

گرما  یکتا اند دیکوش یو زرد،،،که شعله اش به زور م یمیقد یشده بود،،و چراغ والور دهیهم چ یرو

 به خانه ببخشد

 آمد یوالور در حال پختن بود،،،،،به نظر آبگوشت م یغذا که آرام آرام رو یگید و

 خانه را پر کرده بود،،، ینفت و آبگوشت،،فضا یبو

  ینیس کیکه  یهن هن کنان در حال رزنیپ

 وارد شد  یدستش بود از در چوب یچا

 

 !!شده بود رهیبا چشمان سبز و پوست قرمزش به من خ بایو البته ز دهیژول یبچه  دختر

 ، دمیخند یم شیبه رو یوقت و

 شد،، یمادرش پنهان م پشت

 ده،،،یگفت:دستت درد نکنه ننه زب رزنیرو به پ مرد

 نکرد!!؟ تیستاره اذ میکه که نبود ما

 !ه،،؟یدختر خوب نه
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 بهبهان مینرفت لی،،امسال ما با ا هیآباد یماما  دهیرو به من کرد و گفت:ننه زب مرد

 گل نسا،، تیوضع بخاطر

  دکتر نداره،،،اما یدآبادیکه فکر کن نه

 

 ادیصبح ها م فقط

 

 

 گل نسا وضع حمل کرد ینصفه شب یام  بخاطر گل نسا مونده،،اگه شب دهیزب ننه

 !!کمکش باشه دهیزب ننه

 

 نجا،،یدن ااز سکنه است،،تک و توک مون یما خال یوقت سال روستا نیا

  رفت بهبهان لیسال قبل دل و دماغ کوچ رو نداشت،،اما امسال  با ا خاتون

 زودتر برسن،، یه امسال اهال قرار

 جونه،، یب ینیبیکه م زمستونو

،، 

تابستونم که از همه  شهیبرگرده روستا شلوغ م لیکه ا یگردن،،وقتیبر  م گهیهفته د لمون،دویا نیهم باسه

 از تهرون،، ینجا،،،،حتیا انیم رانیا یجا

 !!تو تابستون با صفاست،، روستا

 

 !!سخته نجایا یزندگ طیدونم خانم جان شرا یم

 

 !!چادر زدن بهتره، م،،ازیعادت کرد گهیما د اما

 ادیگرگ م یزوزه  یشبا صدا نجای،ا

 داخل روستا بشن،،، ادیم شیفقط صداشونه،،کم پ اما

 د،،،یکن اطیاحت دیبا اما



142 | P a g e  

 

 کنه،،،، یم یاون  زندگ یتو خونه  ادیتا خاتون ب دهیزب ننه

 د،یبمون دیتون یهم م نجایا نیبخوا اگه

 تره،، زیخاتون بزرگتره ،،تم یخونه  اما

 !!ن،،یشما راحتر اونجا

 !!ست،،یما دور ن یاز خونه  ادیز کهینزد

 

 کردم،، یوحشت م شتریب دمیفهم یروستا م نیاز ا شتریچه ب هر

 بود که گرگ دارد،، گفته

 شد یکردند،،چه م یگرگها حمله م اگر

 

 تمام وجودم را گرفت، وحشت

 کند،، دایادامه پ میها یبدبخت یقرار بود تا ک ایخدا

 ،،،!شده بودم،،،حق چه بود،،و نا حق چه؟ یوارد چه باز من

 !!شدم و او دوباره پشت مادرش پنهان ،،شد رهیبه دختر کوچک خ دوباره

 !ست به من هست؟حوا ایخدا

 

 ۶۳ پارت

 

 (نیراست)

 

 گذراندم یرا م یکسا لت بار یروزها

،، 

 آبادان،،،خسته ام کرده بود،، یدم کرده  ی،،،هوا

 !! حبس کرده بودم یشهر مرز نیهفته بود که خودم را در ا سه
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 .کردم یم یکار دیگشتم،،با یبر م دیبا خودم کنار آمده بودم با باالخره

 بامن نکهینداشت جز ا یچاره ا سویگ

 !!باشد

 

 کند هیاش را تسو یعرضه اش هنوز هم نتوانسته بود بده یپدر ب مطمعنا

 !!ازدواج کنم سویتوانستم با گ یم

 

 اوردم،،یرا به عقد خودم در م سویگشتم و گ یرا گرفته بودم بر م ممیتصم بله

 ستادم،،یا یشد،،مقابلشان م یاز جانب فروغ و پدر م یاگر مخالفت و

 

 بردم،، یم یدور اریگرفتم و با خودم،،به د یرا م سویشده دست گ اگر

 

 

 !بدون مزاحم ییجا

  یتیاهم میفروغ برا ،ثروت

 شروع کنم، سویساده را کنار گ یزندگ کیتوانستم  ی،،من م نداشت

 

  همه سال نیکه ا ییاز تمام عذاب ها فارغ

 ام،، دهیکش

 

 ،کنم، یخودم زندگ یبود برا وقتش

 آوردم یرا بدست م سویدل گ دیبا

 

 کردم که مرا ببخشد یصبر م انقدر
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 خواستم فقط او را یفقط او را م من

  ام یتوانست به زندگ یمطمعنا م او

 !!ببخشد یروشن

 را روشن کردم،، یگوش

 پاسخ، یتماس ب۵۰۰

 تماس مربوط به مهرو بود نیآخر

 !!شماره اش را گرفتم عیسر

 دیچیپ ینگرانش در گوش یصدا

خاموش  تیکجا،،؟چرا گوش یرفت یتو پسر؛؟!سه هفته گذاشت ییمعلوم هست کجا یجان خودت نیراست

 بود!!؟

 !!چقدر نگرانت شدم یدون یم

 ؟ی،،بزار منم حرف بزنم!!خوب یمهرو جان،،،خوب سالم

 !!بهترم،، دمیکه صداتو شن االن

 !!گردم یخوبم،،،سفر بودم فردا بر م منم

 

 !!جان نیبرات تنگ شده راست یلیخوبه ،دلم خ یلیخ

 !خبر خوبم برات دارم؟ هی

 !؟یخبر چه

 پسرم،، شیش،پیاتر رمیهفته دارم م اخر

  یریتونست باور کنه ،،که من تقص باالخره

 !!دهیبخش نداشتم،،منو

 !ه؟یعال یلیخ نیا

 !ن؟یمن فقط نگران تو ام راست اوهوم،،

 !!ادین شیبرات پ یمشکل دوارمیام

 گردم،، یبر نم یادیمن برم مدت ز اگه
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 !!ما دوروغ بوده، یرابطه  یپدرت بفهمه که همه  اگه

 !شه؟؟یم یچ میمدت سر کارش گذاشت یما همه  و

 

 !!راحت التیافته مهرو خ ینم یخاص اتفاق

 

 

 دوارم،یام

 !اون دختره چه خبر؟؟ ،از

 

 !بهت بگم مهرو؟ یزیچهیخوام  یم

 

 !!شنوم بگو یم

 

 !خوام باهاش ازدواج کنم،،؟؟ یخوام ،،م یاون دختر و م من

 !!واقعا؟؟

 !!گهینجات بده ،،وقتشه ،،د تویتونه زندگ یخوبه ؟!بهت گفتم اون دختر م یلیکه خ  نیا

 ؟؟یرو با پدرت تموم کن یدشمن نیا

 

 فروغ و پدرت با ازدواجت مشکل ندارن؟؛ نمیبب

 بدم میا یبه زندگ یتکونگرفتم ،،وقتشه  مویتصم ست،،منیمهم ن برام

  نیمو به ثروت فروغ از ب یوابستگ دیبا

 !ببرم؟

 

 !جان؟ نیکنم راست یم تیموفق یارزو برات

 !ممنونم،
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 کردم،، یبا مهرو خداحافظ یاز مدت بعد

 آمده به مهرو نگفتم،، شیاز اتفاقات پ یزیچ

دختر فکر کنم ،،او گفته بود که مطمعن است که  نیمن خواسته بود به ا سو،،ازیگ دنیبعد از د مهرو

 تواند مرا خوشبخت کند؟؛ یم سویگ

 

 !!را گرفتم ارشیک یکردم و شماره  یمهرو خداحافظ با

 !ارش؟ی!! کالوو

 

 !،،با همه آره ،،با مام آره،،؟ یخاموش کرده بود تویپسر چرا گوش یی،کجا الوو

 !م؟کرد یفکر م دیارش،بایداشتم ک ییبه تنها ازین

 

 !!؟جهینت خوب

 !؟یریاز خونه بگ یخبر هیخوام  یخوام برگردم،،،اما قبلش م یم

 

 !!یپس سر عقل اومد خوبه

 

 !نشده؟ یمدت خبر نیتو ا نمیاوضاع در چه حاله،بب نیبرو بب 

 

خواستن بدونن من ازت خبر دارم  یام باغبونتون،،،،م یچندبار هیپدرت زنگ زد،، یبابا !!چند بار چرا

  نه،،منم گفتم ای

 !!خبرم یب که

 

 !به آب بده یسر و گوش هیبرو ، امروز

 !بم بده؟ خبرشو

 !!خاموش نکن توی!!گوش باشه
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 روشنه؟؟ نیخاموشن فقط هم هیبق 

 خدا حافظ،، باشه

 

 ۶۴ پارت

  سر ذوقم آورده سویگ یدوباره  دنید فکر

در من به  یزندگ یبرا یا زهیانگ دم،،،انگاریخر سویگ یبرا هیهد یدر شهر زدم و مقدار یبود،،گشت

 وجود آمده بود،،،،،

 در شهر گشتم،،،، یساعت چند

 گرفتم،، یخانه آمدم و دوش مختصر به

 را گرفتم،،،،، ارشیک یشماره  عیسر و

 !؟ ایک سالم

 !،،؟یفرار یآقا یچطور سالم

 

 !بگو،چ خبر ؟ ایطعنه نزن ک_

 !ست؟یبشه؟!سرزدم،،،جا تره و بچه ن یخواست یم یخبر چه

 !!واضح تر حرف بزن؟ه؟ی؟!!!!منظورت چ یچ

 !،،شازده؟ یگند زد یعنی

 !شده؟ یچ نمی!!درست بگو ببارش،،یشو ک خفه

 !ن؟یراست یخنگ باش نقدریا ادینم بهت

 

 !شده؟ یبگو چ روینکن،،خفه خون بگ یکلمه ها باز ارش،،،باینکن ک یعصبان منو

 

 !!!!!!رفته؟؟یفهم یرفته،،،،دختره فرار کرده ،،م یعنیست،،ین،،نیراست یتو خفه ش بهتره

 !!!دروغه،،،،

 مطمعن شو،،و نویبب ای،،پس خودت ب باشه
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 !!را قطع کرد یگوش

 

 !شد؟ یباورم م دم،،،،تاید ی،،خودم م دیساکم را جمع کردم،،با یمعطل یب

 

 

 به درخت ها بود،، یدگیشدم،،،،مش صفدر،،مشغول رس الیو وارد

 

 !!؛سالم

 !شد؟ رهیبلند کرد و با تعجب به من خ را سرش

 !!به کارش شد یدگیانداخت و مشغول رس نییخشک گفت:سالم،،و سرش را پا یلیخ و

 خوش اومدم،،، یلیگفتم :،خ یطلبکار با

 !ر؟یبخ سفرم

 

از  ینبار،،،چاشنیبود،،اما نگاهش،،ا یبه کارم برسم،، او آدم خشک دیمن با دیآقا،،،ببخش دیاومد خوش

 نفرت همراه داشت،،،،

 به سمت عمارت رفتم ،،، الیخ یب

 خانم طبق معمول مشغول نظافت،بود،،،،، عصمت

 !!!!سالم

 خانم هم با تعجب به من نگاه کرد،، عصمت

 !!!نیآقا خوش اومد نیسالم،،خوب

 ند،با خبر شده بود هینکرد،،،پس احتماال از قض یپسرم،،و مثل قبل گرم احوالپرس یخوش آمد نگفت

 هیبرام  شهیکاناپه نشستم و گفتم ،م  یرفتم،،رو نییپا یسمت اتاقم. رفتم،،،دوش گرفتم،،و به طبقه  به

 !!عصمت خانم، دیقهوه درست کن

 

  فنجان. قهوه آمد،،و کیخانم با  عصمت
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 ، زگذاشتیم یخشک آن را رو یلیخ

 !هات غرق شده،،؟ یعصمت خانم کشت هیعصمت خانم را نداشتم،،،پس گفتم،:چ ینیسرسنگ طاقت

 ست،،ین میزیچنه

 !نمش؟یب یکجاست؟!نم دختره

 :را در هم گره داد و گفت دستانش

 !بگم؟ یچ واال

 !شده؟ یزیچ

 !د؟یدون ینم یزیچ شما

 !بدونم من که تازه از سفر اومدم،،، دیکجا با از

 

 .آقا ...اون،، راستش

 !؟ یچ اون

 !فرار کرده،،،، ستیاون ،،ن یعنی. زهیچ

 !!فرار کنه،،؟ نی،،،،گذاشت یسادگ نی!اون کجا رفته؟!به هم؟یچ یعنی

 

 م،،ینکرد داشیپ میکه رفته،،،،،هر جا گشت شهیم یا م،،،،،دوهفتهیخبر یما ب آقا

 

 

  در مهارش داشتم یکه سع یتیعصبان با

 !؟ یپدرش چ ی:پس بدهگفتم

 !شه؟یم یچ اون

 

 دونم آقا،،، ینم من

 !!!اجازه من برم به کارام برسم با
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از  یبود،،،با ناراحت ختهیرا به هم ر میبرنامه ها ی،،،همه  یبود،،،آن لعنت دهیبه آخر رس میبرا ایدن انگار

 به قهوه دست بزنم،، نکهیجا برخاستم بدون ا

 

 

 سقف بودم،، ی رهیتخت دراز شده و خ یبود که طاق باز رو  یدوساعت

 در اتاق آمد،، یصدا

 !بله؟

 

 !!!منتظرتونن،، نیی....آقا بزرگ اومدن،،پا آقا

 

 ام،،یبرو االن م باشه

 رفتم،،، نییپا یرا مرتب کردم و به طبقه  لباسم

 

 !داده بود؟ هی،،تک شینییتز یمبل نشسته و به عصا یمثل برج زحر ما ر رو پدرم

 !!سالم،،

 شاه داماد،،، یخان .....،،،.چطور نیرا بلند کرد و گفت:به به سالم جناب راست سرش

 مارا تنها بگذارد،، دیبه عصمت خانم کردم که متوجه شد،،، با ینگاه

 .خان،،برو سر اصل مطلب زیبا جوونت حرف نزن پرو هیو کنا شیبان

 

 ۶۵ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!توئه شیمطلب ؟!اصل مطلب که پ اصل
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 !!زیبه همه چ یکه گند زد ییتو

 یکدوم گناهمتو تاوان  دونمینم

 !!نینداشتمت راست کاش

 

 !؟یکرد رمیپسر،،،پ یکرد رمیپ

 

 !!رمردیگفتم،،شصتو پنج سال سنته پ یادب یب با

 !سنتو به گردن من ننداز؟ کهولت

  با من یجور نیدهنتو من پدرتم!!ا ببند

 !!نزن حرف

 

  نیوقته با ا یلیپدررررر؟!خ ی!گفتجاان؟

 !ام؟ بهیغر اسم

 شناسمتینم

، 

 تاوان کدوم گناهتم!!مگه  اصالً  یگیم

  تی، توو زندگ تو

 !؟یکرد ثوابم

 انداخت رونیات،،با تهمت ب تهیکه مادر بدبختمو اون زن عفر یوقت اون

 که اون طفل یکرد یم نویفکر ا دیبا

 !شهیمرد م یروز هی

 !به دست پات؟ چهیپ یم شهیم مار

 زد،،مرد؟کدوم مرد!! به قول خودت،نگو مرد ،بگو مار،، ادیفر

 ینامرده از پشت بست یکه دست هر چ تو
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  نیشعور،،مگه نگفتم،،مثل خواهرت ،باش رفتار کن،،مگه نگفتم ا یب احمق

 !داره،،، فرق

 

 

 !!حرفها پره،، نیخان،،گوشم از ا زیکن پرو بس

 

 

 !!یکرد یغلط رو نم نیپر بود که ا اگه

 

 شب  واسه خودم حال کنم!!سخت بود هیخواست  ینکردم!؛فقط دلم م یکار غلط چیغلط ،؟؟،،من ه کدوم

!! 

 !!یگذشتن از اون حور 

 

  یمحکم یلیبه سمتم آمد،، و س پدرم

 !!صورتم،زد به

  و پست حیوق نقدریا یشو،وو،،،،تو از ک خفه

 !!یعزت منو لگد مال کرد نباریا ،،،تویشد

 

 !!یدختر رو هم نابود کرد هی یحماقتات،،،زندگ یپا

 بدم؟؟ یجواب پدرشو چ دیبا من

 

  مثل تو هیکیپدر ،،پدر اونم  پدر،،کدوم

 جوون مجرد هی یفرسته تو خونه  یکه دختر خوشگل و دلبرش م یپدر

 دهیبه تنش مال زویهمه چ یپ  یعنی

 !بشنوه؟ نیاز ا ریغ یقرار بود خبر مگه
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 شد هیبش بگو تسو برو

 ..تماااااام

 دم،،یناالنش را شن یبه سمت پله ها رفتم،،،،که صدا و

 

 شد،،، هیشد  بهش بگم ،،تمااام ،،،تسو یم کاش

 م،،یشده،،،ردشو زد دایپ یاصل مجرم

  یشیآزما یماه کی هی شیسال پ چند

  کمک حسابدار شرکت،،،،حساب شرکتو شد

  رو از حساب ونییکرده،،و پونصد مل َهک

 به سرقت برده ینترنتیطور ا شرکت،،،،به

 

بدم،،،،و  سویخبر و به گ نیخواستم،،ا یم،،،میهفته است ردشو زد هیگناهه،،،، یآراسته ب یعنی نیا

 خانواده اش،، شیبفرستم پ

 از گند تو باخبر شدم،، که

 دستم فشردم،، انیپله را م ی نرده

  شد ی،،نمک ،،،پدرمیحرف بعد و

 دلم،،، یزخم ها یرو به

 خبر نداره،، یچ چیه سو،،،ازیگ پدر

 ،،:دوروغ گفتم بش

  برم تا پرستار یگفتم:دخترتو دارم م بش

 ..بشه لمیعل زن

  یبگم،،،،بش چ یبه اون مرد چ حاال

 پسر،،،،بگم دخترت کجاست،، بگم

 اطالعه یاز وجود تو ب یوقت یچطور
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  گناهت،،،،،دست یپسرم،،،،،به دخترب بگم

 کرده،،،، یدراز

  ی،، با کرختتوان وزنم را نداشت میپاها

 !!پله ها نشستم یرو

 

 ۶۶ پارت

 

 (نیراست)

 

 !؟ یچ دختره

 !دونست؟ یم اون

 

   عمل انجام شده گذاشتمش تو

 بهش گفتم،،، قتویپدرش اونو گذاشت و رفت حق نکهیاز ا بعد

 !!خواست قبول کنه، ینم اولش

 بهش گفتم اگه قرارداد فسخ بشه اما

 بره زندان،، دیبا پدرش

 

 وفتهین ریپدرش گ نکهیا یشد برا مجبور

 !!کنه قبول

 

 !؟یگفت یبه من م دی! نبادمیفهم یم دی؟!من نبا یچ من

 

 !؟یبشنو ینخواست
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 ،یبپرس سوی،،تا از گ یاون روز که اومد ادتهی

 

 !!!از پشت سر صدات کردم،اما ،،چقدریحرفامو بشنو ینموند

 !!یکار خودتو کرد شه،،،،فقطیهم ،مثل

 

 زدم،، ادیو فر دمیکش میدر موها یبرخاستم  دست میجا از

 ،،،،لعنت به همتون،،،،،و با سرعت به سمت اتاقم رفتم،،، لعنت

 پنهان کردم،، میدستها انیتخت نشستم و سرم را م ی لبه

، 

 کرده بودم،، چارهیآن دختر را ب یواقع یکرده بودم،،،،،من به معنا تیجنا من

 

 ضربه به در اتاقم خورد،، چند

 بود، پدرم

 :تخت نشست و گفت، یرو کنارم

 برات نبودم،، یپدر خوب چوقتی،ه یدار حق

 درد دالت نَشستَم،،، یپا چوقتیه

 خان،، زی،،پرو رهید گهیاز کنارش بر خاستم وکنار پنجره رفتم،،،د تیعصبان با

 دردل کردن بزرگ شدم، یبرا گهید

 ،یکن یافتاد،،،،که پدر ادتی رید

 خوام استراحت کنم یخسته ام،،،،م االنم

 

 

 !؟یباالخره چکار کن یخوا یم
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 !چکار کنم؟ دیبا دونمینم

 

 !؟یکارو با من بکن نیا یتونست چطور

 

 !!نیهم یخواستم تو از مهرو دور باش یفقط م من

 

 بزرگ فی،،جناب س یدیبه هدفت رس پس

 ،،یرو ازم دور کرد مهرو

 

 که من بدبختش کردم، یدختر دبگه،،دختر هی،،؟! بدبخت شدن  یمتیبه چه ق اما

 !!چکار کنم دیبا دونمیمن نم حاالم

 

 جواب پدر دختررو بده خودت

 !!یگذاشت انیمنو در جر یدیمن نقشه کش یکه برا یروز مگه

 

 با نقشه ات،، یدون یخودت م حالم

 

 کنم،، یپس خودم درستش م باشه

 !! کن گوش

 

 خوره به زندان و حبس،،،و بعدشم اعدام،، یم ی! اولنیراست یراه دار دو

 گم یکه من بهت م هیراهت، راه نیدوم

 یریبارم که شده ،،حرفمو بپذ هی خوامیم

 

 خوام،،، یکه من م یرو بکن یکار واون
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 !یگم عمل کن یکه من بهت م یزیبر عکس چ شهیکه مثل هم ینخوا اگه

 تونم کمکت کنم یم

 ؛

 کهنسال گوش کن رمردیپ نیبارو به ا نیا

 

 کنم که آب از آب تکون نخوره،، یم ی،،،،کار یفرسمت بر یم

 بفهمه،،، یزیچ دینبا فروغ

 !چون؟

  .دیپسند ینبود که فروغ م یدختر سویگ

 کردم،،، تیرو من  وارد زندگ سویگ

 

 کارهارو بسپار به من،، ی هیبق پس

 به پدرت اعتماد کن نباریا فقط

 

 ۶۷ پارت

 (نیراست)

 گه؟؟ید یباز هی گه،،بازمید ینقشه  هی بازم

 

کردن  یاز نقش باز گهیدم،،،دیبر گهیتو و فروغم،،،د یها یباز یاصل یمن مهره  یپدر،؟؟،،تا ک یک تا

 خان زیخسته ام پرو

 

 !!یفهم یم ده،،یرس نجامیبه ا گهیآرامش داشته باشم!! د یزندگ نیتو ا دیمن نبا چرا

 !!گم یم یچ یفهم یم

 

 حماقت خودت دامنتو گرفته پسر؟ نباریا
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 که هوس پرده انداخت رو عقلت، یروز

 !؟یکرد یم نجاشویفکر ا دیبا

 ،،،یبا لجباز شهیشد!!.تو مثل هم یاون دختر از اعتماد به تو حرف زدم،،،اما چ شیپ چقدر

 !،،؟یرو خراب کرد یچ همه

  بارو بهم اعتماد کن نیفقط ا حاالم

 

 !؟ باشه

 

 کردم!؛؛ دییسر تا با

 !!خوبه

 

 

 

 

 ام زنگ خورد،،، یگوش

 ،،سالم آقا ،،، بله

 دنشونید دیزنگ زد گفت فورا بر پدرتون

 

 دارن، یکار مهم گفت

 !!باشه

 

 !!پدرم کج کردم یرا به سمت خانه  راهم

 :محض ورود ،،نگهبان به سمتم آمد،، و گفت به

 !آقا؟

 !مهمان دارن ؟ هیبزرگ  آقا
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 !! چکار کنم خوب

 ن،،،یگفتن فعال وارد  کتابخونه نش آقا

 ان؟؟یب رونیتا مهمون آقا ب نیسالن باش گفتن،تو

 !خانم بزرگ کجاست؟؛باشه؟

 !!گردن یبرم گهیروز دهست رفتن سفر،دو یچند روز شونیا

 

 !!ستادمیسالن شدم و منتظر. ا وارد

 آمد،، یپدر از کتاب خانه م یصدا

 م،،یحرف بزن شدیکن آراسته،،امروز آوردمت که دوتا خبر بهت بدم ،،تو کارخونه نم گوش

 !!نجا،یا یایگفتم ب نیخاطر هم به

 ،یبدون دیتا مورد هست که با دو

 میکرد دایرو پ یکه مرشد نهیا یاول

 که یعنی نیکرده ،،وا رشیدستگ سیپل

 !!،،یتبرئه شد تو

 پر شور مرد بر خاست یصدا

 شکرت،!؟؟،، این؟،،،خدایگ یم یجد

 ،!!نداشتن، یمشکل چیمن ه یکه گفتم حساب کتاب ها من

، 

 !؛یخوشحالم که تبرئه شد آره

 

 رو ببرم!؛ سویتونم گ یم یعنی

 

 آراسته یآقا نهیهم یاصل اوووم،،،مشکل

 !!؟دخترت
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 !؟یازش خبر ندار تو

 

 خبر داشته باشم،، دی،،من با نه،،،مگه

 شما بوده!؛؟ شیپ اون

 

 !دخترم،،افتاده؟ یبرا یشده!!!اتفاق یزیچ

 

  حماقت کرده آراسته،،،اون جوجه دخترت

 دورم زده،، یعنیخواست منو دور بزنه،،،،،، یم

 

 !!آقا نیگ یم یچ

 االن کجاست؟ سویحرفها ،؟،گ نیا یچ یعنی

 

 خوام بدونم ،،،دخترت کجاست یم نیهم منم

  منو به سرقت یها قهیاز عت یکیاون ، 

 !!برده،،

 چقدر ،،پول او ن ظرفه،،؟ دیدون یم

 ارد،،،یلیم دو

 د،،؟؟یزنیچسبه،،چرا تهمت م یوصله ها به دختر من نم نیدروغه ا نیاااا

 کنم،، یم تیازتون شکا من

 فیس یخوام آقا یدخترمو از شما م من

 .!؟یکرد ستیکجا سر به ن دخترمو

 م،،یام به شما بدهکار شد یزیچ هیخودتو نگه دار،،آرسته،!!،،ما انگار  احترام

 .!د،،یزنیتهمت م دیست،،،داریمن دزد ن دختر

 !؟یگ یبود که تو م نطوریهم کاش
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  االن کجاست؟،،،دخترت ه،،،پسینجوریا اگه

 رفته،!،فرار کرده،،،، ستشیین

 به تو و دخترت رحم کردم، کباری من

 از رافعت من سو استفاده کرده،، دخترت

 کردم،،،،او ن یم ساده ارو بگو که فکر منه

  !!نقشه،،،داشته ایفکر پدرشه،،،،اما گو به

 

  لمیدخترتو تحو یماه وقت دار کی تا

 کی نیخودت ثابت نشده بود،،،هم یگناه یاالنم ب ،،،اگهیدیاز چشم خودت د یدید یو گرنه هر چ یبد

 !؟یبر یتونیدادم،،،االنم م یماهم بهت فرصت نم

 

 !آقا؟ اما

 

 !!ریوقتمو نگ نیاز  شتریآراسته،،،،ب برو

 

 آمد،،، رونیب افهیو خوش ق انسالیم یکتابخانه باز شد و مرد در

 

 نگاهم کرد و بعد آرام از کنارم رد شد یکم دمید با

 

 بود،،، سویمرد پدر گ نیا پس

 

 دم،یداشتم خجالت کش  گرلهیحقه باز و ح نگونهیا یپدر نکهیا از

 

 آمد،، رونیب پدرم
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 !پسرم،،؟ سالم

 

 !سالم

 ؟یمرد، داد نیا لیبود تحو یحرفها چ نیا

 

 گه،،یکردم، د یگند تو رو جمع م دیبا

 !!،،یبر رانیتا آخر هفته از ا دیبه نفع توئه ،،،،تو با نیا

 فته،یب ابیتا آبا از آس یاونجا باش دیقم،،،بایمسعود رف شیپ یریم

، 

 !؟ یو اگه نخوام حرفتو گوش کنم چ 

 !!و اعدام ،،زندانیضرر خودت کار کرد به

 

 !؟یبه پدرش بگ یچه جواب یخوا یدختره برگرده؟ ،،م اگه

 رهیخانوادش نم شیدختر مطمعنا پ اون

 

 !!یکجا مطمعن از

 ، یهنوز پدرتو نشناخت تو

 ،،یفهم یوقتش م به

 سوئد،،،، یریآخر هفته   م تو

 ست،،یبودنت صالح ن فعال

 !!بشه دایکه دختره پ یوقت ،تا

 

 !!،یبه من بسپار رویشد همه چ قرار

 

 !؟یرو هم بهش اضافه کرد یتهمت دزد چاره،،؟،،کهیاون دختر ب ستیبسش ن یبدخت اون
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 ؟یدار ینظر بهتر تو

  یگندو باال آورد نیموقع که ا اون

 !؟یکرد یم نجاشویفکر ا دیبا

 

 ۶۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 دور افتاده،،اقامت داشتم، یروستا نیدوهفته بود که در ا قایدق امروز

 در روستا نبود یکس یاز اهال یمعدود جز

 

 یبودنش سرما یتوجه به کوهستان با

 داشت،، یدهنده ا آزار

  که هنوز یم،خاتونیکرد یم یخاتون زندگ یدر خانه  دهیبود که با ننه زب یمدت

  شناختمش یاسم م نیفقط به هم هم

 !!خاتون،

  بزرگ اطیح کیخاتون بزرگ بود  ی خانه

 که در وسطش قرار داشت،، یمانیس یبا حوض گرد 

 شدیوصل م یچوب یبا نرده ها یخورد و به بهار خواب یچهار پله م اطیح از

 قرار گرفته بودند،،، یچوب یچند اتاق که همه در کنار هم با در ها و

 برد،، یدر صاحبش پ قهیشد به وجود سل یم

 گذاشته بود دهیننه زب یرا برا گریدو تا از اتاق ها قفل بود،و دو اتاق د در

 یدر حدود نه متر مربع قرار داشت،که از ان به عنوان آشپز خانه استفاده م ییاز اتاق ها پستو یکی در

 شد
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 پخت یدر آن نان م یگاه دهیبنا کرده بودند که ننه زب یوسط آن پستو تنور در

 

 ر روستاها هنوز هم بساط پخت نان در خانه ها َعلَم باشدکردم که د ینم فکر

 

که سکوتش را  یترسناک یروستا ،،شبها ک  یسرد و تار یخوب بود اما امان از شبها زیهمه چ روزها

 ییشکست،،زوزه ها یگرگها،،،،در هم م یزوزه  یگاه

 انداخت،، یتنم را به رعشه م که

  بود،،و حضور شان را شانیفقط صدا اما

 حس نکرده بودم،، هنوز

 طبق معمول سر شب خوابش برده بود،، دهیزب ننه

 سقف بودم ی رهیمن با چشمان باز خ اما

 

  یگاه دهیخرو پف ننه زب یصدا

  یمن ترسان دلگرم یآمد و برا یم

 بود،،

 خروپف یبودم که صدا چارهیب چه

 بود دیام دیمن نو یبرا رزنیپ کی

 کمتر بترسم،، نکهیبه ا دیام

  ترس را اطیح یدر چوب ریج ریج یصدا

 کرد،، قیوجودم تزر در

  که هر شب کابوس گرگها یمن ر،،بایج ریج یصدا نیسه نصف شب و ا ساعت

 !خواب شبانه ام بود ؟ مهمان

 

 اوج وحشت،، یعنیصدا  نیا

 کنم،، داریزن را ب ریخواست،،پ یتشک نشستم،،دلم نم یترس رو با
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 یبرداشتن چاقو دیکه به فکرم رس یزیچ نیاتاق رفتم،،اول یها از جا برخاستم و به پستو وانهید مثل

  یبزرگ

 بود یخیبه م زانیآو وارید یکه رو بود

 کرده بودم، دایپ یرفتم،،،چه شجاعت رونیرا برداشتم و با ترس و لرز ب چاقو

  نیتوانستم با ا یاگر االن گرگ بود،،م مثال

 اش کنم،،؟؟ یآشپزخانه ،،سالخ یچاقو

 

 شدم کیتار اطیلرزان وارد ح یها باقدم

  اطیح نیبود که ا یشب، تنها چراغ مهتاب

 د،،یبخش ینور م یرا کم کیتار

 رفتم،،، نییپله ها پا از

 !!!!قدم برداشتم که ؟ اطیبه سمت در ح یکم و

ن تو  !،،؟یک 

 !؟یهست یک تو

 آشپزخانه از دستم،،سر خورد، یدم،،،چاقویزدم و به هوا پر غیج

 افتادم،،،،، و

  که به سمتم دمیبلند قامت را د یزن اندام

  به او شیلباس پف دار محل د،ویدو یم

 داده،بود،، بیعج یبتیه

 !؟یکن یچه م نجایدختر جان ا یهست یک تو

 س،،،الم

 ،،،یهست یتو ک سالم

 د،،،،یرس کمیبه نزد و

 بود،،، یدو چشم براق و طوس دمیکه د یزیچ نیاول
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 دوچشم آشنا بود،، نیا چقدر

 را گرفت و بلندم کرد،، دستم

 

 !!؟،یهست دهیننه زب لیفام

 

 !چه َخبَره؟  چهیا

 بود دهیننه زب یصدا

الم  !!؟،،ی!!نسناسدهیننه زب س 

 

 !،،؟یَسُروم،،خوس،،اوئد نیم خورهیجانوم،،،،درد ت ا یا

 

 ؟یشناشینم دهیسالم ننه زب)

 (یجانم،،دردت بخوره به سرم خوش آمد یا!

 

 زن سخت هم را در آغوش گرفتند دو

 دوباره سرو صورت زن را غرق در بوسه کرد دهیزب ننه

 

 ۶۹ پارت

 

 (سویگ)

 !م؟یسه به سمت خانه رفت هر

 

 شد، انینما شتریزن ب یبایز یچهره   یالمپ  صد وات رشته ا ییروشنا در

 

 دیدرخش یقشنگ م یلیخ شیبایز یطوس بود،،!!چشمان دهیبلند و ورز قد
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زده  شیموها یپولک گرد و قشنگ را رو فیرد کیسرش را به صورت فرق باز کرده بود،و  یموها

را دو چندان کرده  شیبایبود،،،ز دهیکه پوش یبلند و قرمز یرنگش با روسر یآب یبود،،،لباس محل

 است،،،، دهیبود،،،،مشخص بو د هنوز به پنجاه نرس

 !!من یبیو او محو غر کریمه پ نیا ییبایمحو ز من

 م،،یکرد یهم را نگاه م رهیبه خ رهیخ

 

 دختر جان؟ یکجا اومد از

  نقصش یصحبت کردنه ب یفارس

 تعجبم وا داشت،،،، به

 شدم گفت، یمتوجه م شتریکه حااال ب یظیغل یبا لهجه  دهیزب ننه

 رتهیعز ادگاریبده خاتون،، یروشن چش

 !متعجب نگاهش کرد؟ زن

 !زم؟یکار عز ادی

 !کنه،؟ یبدون ها،،،وگر

 !؟یکونی،،،سکته ا یخوسحال زه  

 (!؟یکن یسکته م یاز خوشحال هیک یآره .اگر بدون)

 !؟یهست یدختر تو ک نمیبب بگو

 !؛دهیننه زب دوباره

  امدهی!!،،خودش،،ننتی!!،، راستلنازیا پسرت

 !!اومدن،،،چشمت روشن،،،که نوه ات آمده با مادرش ادگاراشی

 

 !!کردند،،، یسرم خال یدر سوز برف رو خیاب  یسطل انگار

 !!ن،بودیزن مادر راست نیزن ،،،،ا نیا

 

 چشمها چقدر آشنا بود،، نیکه ا دمیفهم حاال
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 برخاستم،،!؛ میوحشت از جا با

 

 !!یستیتو مادراون مردک ن یستین نالزیا دوروغه،،،،دوروغه،،،،تو

  نیاون نامرد،،ب ی شهیرگ و ر شهیم مگه

 مردم ساده باشه،،، نیا

 

 تونه پسر تو باشه،، یکل،،،،اون،،،نمیو ه پیبا اون همه ثروت،،با اون ت یعوض اون

 

 !،؟یباش دهییتو اونو زا شهی،،،م،،،گ،،گه،،م یجوون تو

 

 پناه آوردم،،و یبه ک یخدا من از ک یا

 خدا ااا،،،مرگ منو،،برسون،،،، یا

 رفتم،، یعقب م زدمویم حرف

 

 مانده بودند،،، ریزن ماتو متح هردو

 

  ،،،بگو که مادر اون یستین لنازیکه تو ا بگو

 !،،،؟یستیفطرت ن پست

اون  یدودستم گذاشتم،،،،من کجام ،،من کجا م خدا،،،،،،بچه  نیبا وحشت سرم را ب دم،،،،ویرس وارید به

 !!ی،،مادر اون ،،عوض یعوض

 

 !ار،،یبراش آب ب دهیباش،،،ننه زب زم،،،آرومیباش عز آروم

 

 یتو مادرش ا،،،،،پسین ا،،،،جلوین جلو

 که ولش کرده، یهمون
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 !!خانم از تو برام گفته بود، عصمت

 یخدا تا کجا نابود بشم،،تا تو ازم بگذر یا

 !!از ترس گرگ به کفتار پناه آوردم من

 

 ن ،،اویآورد ایاونو به دن ،،،،تویکوهم باش یخوا یتو م یپشتم باش یخوا یم تو

 ،!رزل پسر توئه،؟ پست

 

 !!تر آمد جلو

 

 !!!ا،،،،ی،،،!!جلون ایزدم،،،ن غیج

 

 !!یخوا یم یاز جونم چ گهید تو

 او گوش نکرد،،و جلوتر آمد،، اما

 ک،،یستریه یها غیزدم ج غیج دوباره

 ها شده بودم،، وانهید مثل

 را خفه،،کرد،،و سرم را در آغوش گرفت،، غمیج یمحکمش،،،صدا یلیس یصدا

 ره،،یکن ،،دخترم،،،بزار دلت آروم بگ هیکن ،،گر هیگر

 کنم ی...من مثل جونم ازت مراقبت میمن یکن ،تو چشما ه،،یتو آغوش مادرت گر ایب

 !؟یدیکش ی،،،دختر،،،چیدیکش یچ تو

 

دختر  یریکن،،،بزار آروم بگ یمادرش خال یرو شونه ها یدار نیداغ از راست یهر چ ایب

 جان،،،آروم،،،

 

 پسرمو،،،رو سر من هوار کن، یخطاها ایب

 زکم،،یکرده با دلت ،،،عز چه
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 کرده؟!،،،پسر نااهلم،،،!!!من مقصرم ،،من نبودم کنارش،،، چه

 

 هوار کن غماتو رو دلم،،، ایب

ساله رو دلمه،،بزار فراموشم نشه،،،اونا،،چه کردن بامن ،،چه  ستیکه ب یسرد نشه داغ که

 ادیب ادمیکردن،،باتو،،،بزار 

 !!یشد یتوام مثل من قربان که

 

 ۷۰ پارت

 

 (سویگ)

 محکمش هوار کردم،، یزنانه  یمانده بر دلم را بر شانه ها یآغوشم گرفتَمش،،و تمام غم ها در

 

  دلم گذاشته بود،داغ ن،،بریکه راست ییاز خانواده ام ،،داغ شکنجه ها یدور داغ

 ،،یام،،،داغ کودک نامشروع یحرمت یب

 بود، شیکه خون آن مرد در رگها یشد،،کودکیدر وجودم بزرگ م که

 

 !امن،؟ نگونهیباشد،،و آغوشش ا اهمی،،قاتل رو مادر

 

 

 (نیراست)

 

 ام زنگ خورد، یگوش

 !بله؟

 !اقا ؟ سالم
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 از نگهبانان عمارت پدرم بود یکی

 

 ه؟؛یکارت چ یبگو،،رضو

 !د؟ینش یآفتاب نجایسوئد ا دیریکه تا آخر هفته،،که م رم،،،بگمیگفتن باتون تماس بگ آقا

 !شده مگه؟ یچ

 !!کرده تیبه اسم آراسته از پدرتون شکا یشخص هی

 

 !یآوردن پدرتون رفته کالنتر مامور

 ،!!شه،، یاون مرد م فیحر ست،،،،خودشین ینگران یگفتن بهون بگم جا!

 !!ن،ییاین نجایفقط شما ا گفت

 

 !!باشه،،ممنونم،،

 د،،یآخر هفته رس خرهباال

  داده غامیپ پدرم

 را قانع کند سویکه  توانسته پدر گ بود

 

 ببرد،،، شیتوانست اهدافش را پ یبود،،،که راحت م فیس زیتعجب نداشت،،اگر او همان پرو یجا

 

 سفر نروم،، نیخواست که به ا یم دلم

 

 !!ابمیمغرور م را ب یبزنم تا چشم خاکستر یبمانم و به هر در رانیدادم در ا یم حیترج

 افتم،،ی یاو را کجا م دیبا اما

 کند یم دایرا هر طور شده پ سویگفته بود که گ پدرم

 !!داشت حق
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 نداشت یاو کار یبرا سویگ افتنی

 !به او نرسد فیس زیدختر کجا را داشت که برود،،که دست پرو آن

 

 آمد،، دنمیآخر پدرم به د روز

 

 

 م،یهم نشسته بود یروبرو

، 

  دیبا یپدرم گفتم من تا ک روبه

 باشم،،،؟؟ سوئد

 

 !!گم یخودم بهت م وقتشو

 

 !ن؟یخواد،،حدشو بهم بگ یم دلم

 

 !!چند سال دیشا

 

 

 !!!!ساااااال؟ چند

 

 نیپسرم،،،مسعود دکتر دارو سازه ا آره

 ،،،،خودتویموقع است که بتون نیبهتر

 !!یما بهتره که از تجارب اونم استفاده کن،،ا یهست یچند که خودتم دارو ساز موفق ،،،هریبزن محک

 

 !کنه یم یدخترش تنها زندگ با
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  برات یگر خوب تیکه. بتونه حما دهیجا جات امنه،،اونقدر از من بهش رس اون

 !؛؛باشه

  یخان،مگه نگفت زیپرو هیچ یکارا برا نیا

 !!من برم ،،،واجبهیکنار اومد سویبا پدر گ که

 !!؟یبر یکن ینم دل

 

 !!سفرمو بزنم،، دیرو ندارم که بخوام به خاطرش ق ی!کس؟یک از

 

 !! دختره رو؟؟یدار دوستش

 

 دوستش داشته باشم،،!!؟ دی،،چرا با نه

 

 

  زندیم ادیکه تمام وجودم او را فر نگفتم

 مجنونم کرده،، شیبایچشمان معصوم ز نگفتم

 ام  را از من گرفت،، یلیروزگار،،،ل نیا نگفتم

 ررایگ ،،نفسیبایز گر،،آنید کباریرا بدهم و فقط  یای،،،،حاضرم تمام دن نگفتم

 که رفته ی،،از وقت رم،،نگفتمیاغوش بگ در

 کشد،،،، یم ریگاهاً ت قلبم

 

 !!گفتم یبا او از عشقم م دیبا چرا

 

 ،،،!،؟یکن یغربت م یمنو آواره  یخان،،چرا دار زیبهم بگو پرو تو

 !!ترک کنم،، رانویوقت نخواسته ا چیدلم ه یدون یکه م تو
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  ارزه یثروت اون زن م یعنی،،،یترس یاز فروغ م نقدریخوام بدونم چرا؟!چرا ا یم

 پسرت،!؛ یهمه ،خفت،،به آوارگ نیا به

 !؟ینکرد تیاون جادو گر حما یاز پسرت جلو چوقتیخوام بدونم چرا ه یم

 

 اره،،یهمه بال سر من ب نیا یگذاشت چرا

 

 !!باشه یخوام بهت بگم اما،،،مرددم که  ممکنه جوابم چ یرو م یزیچ به

 

 پسرم،،!؛ بگو

 

 !؟؟یدیخودت فهم یروز هی دیولش کن شا یچیزنا،؟؟،،ه اون

 

 ترستو از فروغ بدونم،، لیخواد دل یدلم م اما

 !!میبا هم حرف بزن مینتون چوقتیه گهید دیشا

 !خواد بدونم ،،ثروت فروغ چقدربرات مهمه؟ یم دلم

 

 ست؟یبرام مهم ن ثروتش

 

 !!؟یچ پس

 

 ۷۱ پارت

 

 (نیراست)

 

  ،،،،اونقدر پول پرستم که بمونم ی؟؟فکر کرد یفکر کرد یمورد پدرت چ در
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 فروغ رو تحمل کنم یهمه جفا نیا و

 !!پسر یدون ینم یچیه تو

 !،؟یدن یم یفروغ چ یها تیاز جنا تو

 

 !!!،،،من؟ ،،امایدون ینم یچیه تو

 

 

  که عاشق یبار نیسالم بود،،اول جدهیه

 سالم بود،، حدهیشدم،،ه

 م،،،ییدا لدا،،،دختری عاشق

 مادرم از عشقم به برادر زاده اش گفتم به

 

 که انتظار داشتم یزیاز چ د،،،زودتریگنج ی،،تو پوست خودش نم یخوشحال از

 !!شیخواستگار میم قبول کرد که بر مادر

 

 ،،!!ده،،یدختر بهم نم فهیگفت:تا نرم خدمت وظ مییدا

 بودم،،،،،رفتم،،،،دوسال مثل برق و باد گذشت،، عاشق

  نامزد نباریش،،،،،ایرفتم خواستگار بازم

 ازش جا نمونم،،،رفتم دانشگاه،، نکهیا یخوند،،،،منم برا یدرس م لدای.م،،،،یشد

 م،و،یبود که موفق بش نیتالشمون ا ی همه

 م،،یریبگ سانسیل میبتون

 !!کنم دایاومدم،،تهران تا بتونم کار پ رازیرو گرفتم،،،از ش پلمیفوق د یادامه ندادم وقت گهیمن د اما

 داشته باشه!؛ یدانشگاه التیکه تحص یکن دایپ یتونست یرو م یبودم،،،اون زمان کمتر کس حسابدار

  کردم یکه فکرش م یزیزودتر از چ یلیخ

 کردم،،، دایپ کار
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 دم،کهیفهم یوش مشغول کار شدم،!!بعد از مدتشرکت بساز و بفر هیموقع تو  اون

 

 هیاز ثروت،،،خانواده موذن یشرکت بساز و بفروش تنها گوشه کوچک اون

 

 خوب بود،،بعداً ازم خواستن،، که برم تو کارخونه شون کار کنم،، کارم

 از من بزرگتر بود،، یکرد،،،،،که ده سال یموقع کارخونه رو خواهرشون اداره م اون

 جدا شده بود شیایاز همسر استرال تازه

 

 شد،،،،به قول خودش عاشقم شد،،، کیکم بهم نزد کم

 ازدواج،،داد،، شنهادیپ بهم

 !!ازدواجشو قبول کنم،، شنهادیپ تونمینامزد دارم،،و نم گفتم

 

 !!خوب داد،،،بازم قبول نکردم،،، یها شنهادیپ یکل

 !!انصراف دادم،، رونیشرکت زدم. ب از

 

 تازه اول ماجرا بود،،، نیا اما

 

 راز،یش یکه پرواز داشتم برا ی روز

 اسلحه گذاشتن پشت هیفرودگاه  تو

 کمرم،،

 !! کردنو بردنم نمیماش هیزور سوار  به

 !!،طرفم،،یخالف کار یدونستم که با چه خانواده  یاون موقع نم تا

 ایکه سر شاخه هاشون،،تو استرال ییایکار مواد مخدر بودن به باند بزرگ ماف تو

 سر شاخه ها بود،، نیفروغم جز هم یقبل بود،،همسر

 مخروبه، یخونه  هیتو  بردنم
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 !که از پشت بسته بودشون،، یبلند  یبودمش با موها دهیند چوقتیمرد که تا اون موقع ه هی،،

  گاردویباد یاونجا مالقات کردم،،با کل رو

 محافظ،،

 !!ون مرد،ا یپا یکردن جلو پرتم

 

 !بود،؟ یاون مرد ک یکن یم فکر

 

 !!پدرم نگاه کردم به

 

  !!..خالف کار هیگفت :برادر  فروغ،،، پدرم

 !!قاتل بلفتره،، هی

 خشن و مزدورش،،عاشق تنها خواهرش بود،، تیکه بر خالف شخص یکس هی

 

 بود که فروغ عاشقم شده بود نیمن ا گناه

 !!که ده سال از من بزرگتر بود وهیزن ب به

 

 کردم،، یبا فروغ ازدواج م دیبا من

 ،!من مهم نبود یمنو دوست داشت!و اصال خواسته  چون

 !!با خواهرش ازدواج کنم دیگفت با برادرش

 !!به مرگم ،کردن دیکردم،،،کتکم زدن،،،تهد مقاومت

 

 ارزش نداشت،، یزیاونها پچ یجون آدمها برا ،

  شتن من براشونفکر نکن که ک پس

 !!بود یبیعج زیچ
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 !م،،کردنیجا و زندان هی ،،بردنم

 

 !!کردنو آوردنش،، دایرو پ لدای یدونم،چطور یعرض چند،،،روز نم در

 !!منو مجبور کردن که حلقه دست فروغ کنم،،  لدایچشم  یجلو یدم،،،،وقتیکش یچ عذاب یدونینم

 

 چشممه یجلو لدای یاشک یچشم ها هنوز

 

 بود،،، نیفقط هم کاش

 !!بود،  یازدواج زور هیفقط  کاش

 !!کردن رازیش یراه لداروی

 

 تصادف مشکوک هیتو  لدایهفته بعد ،، دو

 شد،،،و تا ابد،،حسرتش با من موند کشته

 !!!رو کشتن لدایخانوادم برنگشتم، اونا  شیچوقت،،پیه گهید

 

 

 

 !!بود که حفظت کنم، نیازت نکردم،،باسه ا یتیحما کرد،،،چندانیم تتیکه اذ یدر تمام مدت اگه

بهت  یبیکنم،،،تا فروغ نتونه آس یکه حفظت کنم... دارم تو رو دور م نهیگم برو باسه ا یاالنم م اگه

 برسونه،،،

 هم فکر نکن،، چکسیبرو و به ه فقط

 شه،،یم دایباالخره پ یروز هیدختر  اون

  با هم میتون یکه که ما م یروز واونروز

 چرا یدون یم م،،یکن یآرامش زندگ در

 !؟یتو رو به اجبار فرستاد دارو ساز فروغ
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 !!خودش،،، یبتونه تو رو ببره تو دارو دسته  یروز هیکه  دیام نیبه ا 

 !!اما

 !!که هنوز موفق نشده،، خوشحالم

 

 پسرم،، یجا دور باش نیاز ا دیبا

 !!شانه ام فشرد یدستش را رو و

 

 ۷۲ پارت

 

 (نیراست)

 

 کرد و رفت،، یخداحافظ درمپ

 یجواب درست دمیپرس یبودم که اگر هم م دم،،،مطمعنیکنار آمد نپرس سویچطور با پدر گ نکهیا راجب

 !!گرفتم ینم

 

 د،،یاز دهانش کش یبود،که بشود حرف یزیتو دار از چ پدرم

 !!که بتواند آدم بکشد، یدانستم فروغ خطر ناک است، اما نه تا حد یم

 

 !!را هنوز نداده ،بود،،، میاز سوال ها یلیجواب خ پدرم

 

 امد،یبدرقه ام تا درب عمارت هم ن یبرا یفرودگاه شدم،،بماند که مش صفدر حت یرا بستم و راه چمدانم

 کردم یسرد یعصمت خانم خداحافظ از

 !!به فرودگاه رفتم و

 !!منتظرم بود ارشیک
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 !!!!؟یریم یدار پس

 شه!!؟ یم یاون دختر چ 

 !!ستشیارش،،،نینداره ک دهیفا موندنم

 !!افتم یم ریزود گ یلیخ بمونم

 ن،یراست یریگ یکردم گردن م فکر

 !؟یکن یترسو فرار م هیمثل  یدار اما

 !شه،،،؟ یدرست نم یچیه بمونم

 باش تا ابد اون دختر تو ذهنمه،، مطمعن

 گردم،!؛ یبر م یروز هی

 کنم یکه در حقش کردمو جبران م ییها یبد یکنم،،و اونروز همه  یم داشیپ و

 ،یخواد راجبم فکر بد کن ینزن،،،،دلم نم یتونم،،پس  بهم انگ نا مرد یاالن نم اما

  صبرانه منتظرم که ی،،بیکه دار شمارمو

 رسونم!؛ یفرصت خودمو م نیاول ،،دریاریدختر ه برام خبر ب از

 !!ارشیدم ک یبهت قول م نویا

 

 

 !!،یگ یه تو مباشه ک یجور نیوارم هم دیام

 !!اد،،،یتو زرد درب قمیخوام ،،رف ینم

 !!تو بکن،، یسع یهم،،،،پس همه  ن،،،دخترهیراست یفیح تو

 !!گم یشد!!حتما بهت م یباش اگه از دختره خبر مطمعن

 ارش،،،یدارم ک مانیبهت ا من

 

 کردم، یخدا حافظ زم،گرمیعز قیرا در آغوش گرفتم،،و با رف ارشیک

  از قلبم یکه بر خاست،،انگار تکه ا مایهواپ
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 آن دختر کجا بود یعنیجا ماند،،،، رانیا در

 

 (سویگ)

 

 

 شده بودم،، رهیخانه خ کیتار اطیبودم،،،و به ح ستادهیبهار خواب ا در

 

 !دختر،،،؟ یزول زد یبه چ یکیتار نیا یشانه ام گذاشت و گفت،تو یرو یدست خاتون

 

 کنم،، یم یکیاحساس نزد یکیشده،،،با تار نیعج میظلمت،،بد جور با زندگ نیدونم ،،،ا ینم

 

 دختر سر خوش بودم،، هیقبل،،، یمدت تا

  سال به سال دنیکه تنها غمش خر یدختر

تونم هر وقت دلم خواست لباس دلخواهمو  یکردم. چقدر بدبختم،،که نم یبود ،،اونموقع فکر م لباساش

 بخرم،،،

خبر از  یشب سوتو کور ،ب نیعمه ام بود،،،،اما االن تو ا یو افاده ها سی،،،فمسخره کردن میسرگرم

  نی،،و به ا ستادمیا  نجایبودمش،،،،ا دهیخوابمم ند یتو یروستا،،،که حت نیا یخانوادم،،تو

 شدم،،، رهیخ ظلمت

 

 !!تا آسمون تفاوت دارم،،، نیزم شیبا سه ماه پ من

 !!شه یاندازه دستخوش،،تحوالت م نیآدم تا ا هی یشه که زندگ یم چطور

 !در انتظارمه؟ یدونم،،،،چه سرنوشت ی،،،نم جمیگ

 

 ۷۳ پارت
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 (سویگ)

سرخ،،،هم همه  قیپر زه شقا یدرختان و دشت ها یگرفت.شکوفه  یگرید یکه شد روستا حال هوا بهار

 مردم،، ی

 بود ینیدلنش یچوپانان،،،،فضا یه یه یگوشنواز  گنجشگ ها،صدا یصدا

 بازهم دل من شاد نشده بود،، اما

 دوخته بود،،تا راحتتر در روستا تردد کنم میبرا یچند دست لباس محل خاتون

  دند،،تعجبید یخودشان م یاز لباس محل ریغ یرا با لباس یروستا اگر زن یاهال

  مثل نکهینداشتم جز ا یکردند،،چاره ا یم

 در چشم نرود،،،، نیاز ا شیام ب یبیباشم هم رنگ جماعتشان،،تا غر آنها

 

 شتریروستا به آن پرداخت،،،،ب نیشد در ا یبود که م ییها تیاز جذاب یکی یپرورش ماه یاستخرها

 کردم، یاستخرها م نیا یوقتم را صرف تماشا

 

 شده بود،، شتریشروع وصل بهار تعداد گردش گران ب با

 روستا یاز اهال شتریب یحت

  امرار معاش یدر روستا حضور داشتند،،جوانان برا یجوان کم تیجمع اصوال

 را به قصد کار ترک کرده بودند،، روستا

 

 جوانان بود،،،که قصد داشت به شهر برود،، نیاز هم یکیهم  لنازیا یگله  چوپان

 

 سپرد و رو ستا را ترک کرد لنازیرا به ا گله

 

 برد یمحول شد,صبح ها گله را به کوه م لنازیهم به ا یگله دار تیرو مسئول نیا از

 غروب در خانه حضور نداشت یکیتا نزد و

 نشست یم یدار قال یاز آن هم پا بعد

 د،و،یتن یتار و پود فرش را در هم م و
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 آورد،، یبه وجود م بایز یفرش

 

 راه بود، نیاز هم لنازیمعاش ا امرار

 

 نبود لنازی،،روزها که ارا آموختم، یدار نشستم،،و فرش باف یهم کم کم پا من

  یدار قال یگذران روز کسل بارم پا یبرا

 نشستم،، یم

  گذران یچند با عالئقم جور نبود،،اما برا هر

 خوب بود،، وقت

 ،،یروزت را بخواب شتریب ای یکن ادیرا ز تتیفعال ای یدادیم حیگذشت،،،که ترج یم یآنقدر طوالن روزها

 خو گرفته اند،،، یزندگ نیمردم با ا نیدانستم چگونه ا ینم

 

  فرصت نکرده بودم از خاتون بپرسم هنوز

 آشنا شد،،، فیچطور با س که

 روستا نقل مکان کرده بود،،، نیچطور از آن قصر به ا و

 دم،،یپرس یحتما از او م امروز

 

 

 بود که از چرا گاه بازگشته بود،، یساعت کی لنازیا

 در آمد .کنارش نشستم شیخستگ یوقت

 

 یایکشم که ب یگذره،،،،همش انتظار م یم رید یلیخ یستیخاتون،روز ها که ن لنازیا

 

 ن؟یروستا دووم آورد نیتا االن تو ا چطور

 !!یکن یزندگ یتون یم یطیتو هر شرا یکه باش لیا دختر
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 از یخوام کم یم ست،،اماین یدونم سوال خوب یبعد روبه من کرد و گفت،:م و

  ساله ستیه؟بی؛!!چه شکل یبرام بگ پسرم

 !دمش،،،؟یند

 او را تجسم کنم ینداشتم چهره  دوست

 خواست،، یاو مادر بود،،،و دلش م اما

 ده،،یسال است که ند ستیکه ب یاز پسرش بداند،،پسر یکم

 کردم، یم یم میمادرش ترس یچهره آن مرد جذاب را برا دیگفتم،،با یرا م قتیحق دیبا

 :هوا گفتم یب

  ید و چهار شونه است،،،،چهرشم خوبه،،البته وقتبلن په،،،قدیخوشت یلیخ اون

 یبیعج زیتو داره پس چ ییبایبه ز یمادر

 !ست،،؟ین

 

  تونم ینم ،،اصالیرس یجوون به نظر م یلی،،خ یچند سال از پسرت بزرگتر تو

  به اون سن داشته یکنم،،که تو پسر تصور

 !؟یباش

 

  با پسرم تفاوت ادیدخترم ،،من ز یدار حق

 !!ندارم،،فقط پونزده سال یسن

 

 !یخواد از خودت برام بگ یدلم م یلیخ

از دهنش دراومد  یهر چ د،ویکردم،،پسرت سر رس یبار که داشتم راجبت از عصمت خانم سوال م هی

 بهم گفت؛

 !!واقعا؟؟

  یتون ینم یبد اخالقه،،حت یلیاون خ آره

 که اون چقدر بده،،، یکن تصورشو
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 خاتون در هم رفت،، ی چهره

 

 !!که بد اخالقه، نهیا منظورم

  صحبت نیباش دختر جون،،من از تو توقع ندارم که در موردش بهتر از ا راحت

 !!یکن

 

 !!خاتون،

 جانم

  یبرام بگ تیاززندگ یخواد کم یم دلم

 یینجایشد که االن ا چطور

 کنه دخترم؟؟ یمن حالتو خراب تر م داستان

 

 ..برام بگو نه

 

 ۷۳ پارت

 

 (سویگ)

 

 :گفت دویکش یلنازآهیا

 .سالم بود پونزده

 !!.اومد، یگفتن،ده تا از دهنشون در م یسهراب خان م هیبود ،اهل ده  لیبزرگ ا پدرم

 

 بودم و برادرم، با پدرم من

 !!بخته اهیس شیبخت از اول زندگ اهیس دم،،آدمیوقت ند چی،مادرمو،ه
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 .سرآمد بودم یو سوار کار یانداز ریت در

 

 از همه  با مهارت  تر بودم، لیا یزنا  تو

 

 

دم  یبود،که دخترا نیکردن،معموالرسم بر ا یبر گزار م یانداز ریت یجوونا مسابقه  نیموقع ها ب اون

 .کردن یمسابقه ها شرکت م نیبخت تو ا

  اون دختر یخواست به خواستگار یکه م یکس دادن،،بعدیخودشونو نشون م و

 اومد،، یم

 ..مسابقه شرکت کردم نیتو ا منم

 کرد یبهادر از من خواستگار مادر

 میمنو بهادر با هم نامزد شد و

! 

 !!بود، یو قد بلند دیجوون رش بهادر

 !!بود، لیا محبوب

 

★★★★ 

 کرد یمادرش ازم خواستگار یوقت

 کردم،، یم ریآسمونا س تو

 

 داشتن شویهمسر یاز دخترا آرزو یلیخ

 قرعه به نام من افتاد،، اما

 

 م،یبود مونیمراسم عروس توتدارک

 شدن یزخم ناشیجاده تصادف کرده،و سر نش ن،،سریماش هیخبر آوردن، که
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 داغون شده بود،، یحساب نشونیماش

 

 حال خودشون بد نبود،، اما

 

 زنو به روستا آوردن،،،،تا حالشون مردو

 .برگردن به شهر خودشون، نیماش ریبشه و بعد از تعم مساعدتر

 . مهمان ما شدن

 مقدارجوون تر بود،، هی مرده

 بود یریسر به ز آدم

 ،،!بگم از زنش؟ یچ اما

 

 

 

 .هستن، یمرفه یبود از خانواده  مشخص

 من بود، شیما بودن،،زنش همه حواسش پ یکه خونه  یتومدت

 !!اومد ینگاهاش خوشم نم از

 

 !بودن دهیبه خونمون اومده بود د یام  بهادرو وقت یچند بار هی

 

 !بود که مهمانمون بودن یماه کی

 

 روز پدرم منوصدا کرد،،  هی

 !رونیمن داخل رفتم پدرم اومده  ب یخانمه،،،تو اتاقه،،وقت دمیرفتم،،د یوقت

 که تنها شدم،،،ترس برم داشت باهاش

 ترسوند یبود که منو م یزینگاهش چ تو
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 !!؟انه،،یروستا راحت بشم  نیوا لیگفت دوست دارم از ا بهم

  دیبا فم،،منیروستا ح نیا ی:من برا گفت

 !!حرفها نیکنم،،،خالصه از ا شرفتیشهر، پ برم

 !!ندارم،، لیبه ترک ا ی:عالقه ا گفتم

 

 زد،، یدم م شرفتیبودم و اون برام از پ میمنتظر روز عروس من

 

 گفت اگه قبول کنم زنه شوهرش بشم بهم

 !!کنه یم بمینص یب ایمال دن از

 

 خواست ،خفه اش کنم، یم دلم

 بودم یاتیلیدختر ا هیُخب من  اما

 تونستم یم یزنه کار کشته چ هیاون  و

 بگم،  بهش

 گفتم نامزد دارم،، فقط

 

 کنم ینامزدت با من،،،خودم حلش م گفت

 

 ۷۴ پارت

 

  ازم داره،،گفتم،،باهاش مخالفت بیعج یخواسته  هیزنه  نیپدرم گفتم ا به

 !!کنه

 دونستم که یکار بودم،،،،؟! نم یمن کجا اما

 !تومن  پول فروخته بود ونیمل کیقبل از اون منو فروخته ،!!منو به  پدرم
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 مثل پدر من که یاتیلیمرد ا یبرا

 کرد،، یدرشتش از پنج هزار تومن در اون زمان تجاوز نم پول

 شد،، دیاز پدرم ناام دمیگنج گران بها،،،ام هی یعنیتومن پول  ونییمل کی

 

 خورده اش بودم،، قرار بود زنش بشم ینیریبه بهادر بود،،ش دمیام ی همه

 

 دونستم زبان پول کار ساز تره، ینم اما

 زد،، بشیدفعه غ هی بهادر

  مونی؟دوهفته قبل از عروس یا متوجه

 !!زد بشیدفعه غ  هی

 !!که پدرم به بهادر داده بود رو پس آورد یها هیبرام هد مادرش

 بره لیاز ا خواد یبهادر جا زده،،،،م گفت

 

 که قبل از بهادر منو فروخته بود؟؟ یکرد،،پدر یم تیازم حما یک دیبا

 

که نبود،،من  یکرده بودن،!!،حواسش به تنها کس یبود که منو براش خواستگار یاون بدتر مرد از

  بودم،،،الم تا کام،،حرف

 !!زدینم

 

 دم،یبود،،،تا به خودم اومدم د وحشتناک

 زن دار نشستم یعقد با مرد یسفره  یپا

 

  اومد،،من حداقل یدر صد ،بدش نم صد

 !!و چند سال ازش جوون تر بودم ستیب
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 کرد،،،!!!؟ یمخالفت م دیبا چرا

 

 کردم و با هاشون اومدم تهران عقد

 بودم دهیاسم ازش شن هیکه فقط  یتهران

 

 !!بهبهان،،سر کرده بودم،، یتودشتها ایروستا  نیدر ا ایعمر پونزده سالمو، تمام

 

 !!رمیکردم دارم به جهنم م یم احساس

 

  کار یبزرگ،،اونزمان عصمت خانم و همسرش تازه برا یخونه  هیتو  بردنم

 !!خونشون اومده بودن به

 خانم اونموقع باردار بود عصمت

،، 

 !!صحبت کنم،، یو فارس نمیکلمات رو کنار هم بچ یگرفتم،چطور ادیتا  دیطول کش یلیخ

 بود،، ومدهین دنمیبه دبارم  کیهنوز  شوهرم

 

خوان،،،گفت :بعد از  یبچه م هیماجرا رو بهم گفت:گفت :ازم فقط  قتیاومد، ،،اونجا بود که حق فروغ

 !!لیگردونه ا یبرم م ارمیاونو شوهرش ب یبچه برا هینکه،یا

 

 !!دم،یترس یتوانستم بکنم ازش مثل مرگ م ینم یکار

 

 ماه تازه شوهرمو مالقات کردم کیاز  بعد

 !!دار بود خنده
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 بودم یانسالیمرد م یعروس حجله  من

 شم،،یبا اکراه اومده بود پ که

 

  باردارم،،رفتارش دیفهم یشدم،،وقت باردار

 بهتر شد،، باهام

 

 رمیبگ ادیکردن رو  یخواست زندگ ازم

 . خودم یکه بتونم برا ستین لیا نجایا گفت

 بشم یاجتماع دیخونه قانون داره قوائد داره،با نیتو ا یکنم،،زندگ یزندگ راحت

 داد،و ادیبهم خوندنو نوشتن  خودش

  یکه بزرگ شده  یمن ی.،،برا یو شوهر دار یخانم بهم عشوه گر عصمت

 اومد یمزحک م زهایچ نیبودم،،ا لیا

  بودن یکه اجتماع دمیکم کم فهم اما

 بودن خوبه،، ی،،شهر خوبه

 بود که به خودم برسم!!؛ نیگرفتم ا ادیکه  یزیچ نیاول

 به خودم جلب کردم فویکم نظر س کم

 دوستم داشت یلیخ شیسوگل شدم

 کرد رییمن تغ یایاومد و دن ایبه دن پسرم

 

 !!دیچرخ یمثل پروانه دور پسرش م فیس

 

 کرد داریفروغ رو ب یخفته  یاز حضور منو پسرش کم کم حسادت ها فیس یخوشحال نیا

  یاتیلیدختر ا هیکرد که  یفکرشم نم یحت

 !!نظر شوهرشو جلب خودش کنه بتونه

 برد یمنو به چندتا سفر خارج یحت فیس
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 کرد،، یخوب رشد م نیراست

 بود،، یخوشبخت ی بچه

 

 

 !نکه؟یا تا

 

 

 

 سالش بود شیش نیموقع راست اون

  اریخانم تمام ع هیخودم  یاونزمان برا من

 !!بودم شده

 

 دیسر رس یبرخاست و چند لحظه بعد با آلبوم عکس شیاز جا لنازیا

 نیراست یکه مربوط به کودک ییها عکس

 یبا نمک و خندان یپسر بچه  نیبود،،راست

 برد،، یپ یبه خوشبخت یبه راحت شدیعکسها م نیدر ا که

 کیش ییکوتاه و خوش فرمش،با لباس ها یموها ش،،بایکامال متفاوت،،از ظاهر روستا یبا ظاهر خاتون

 بایو ز

 

 اش را دو چندان کرده بود یبایز که

 

 دیدرخش یم ریدر آن تصاو شانیخوشبخت

 

 ادامه داد،،دوباره باردار شدم لنازیا

 شد شتریببه من زیپرو یوابستگ
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 فروغ بره، شیحاضر نبود پ گهید

 

 اومد دنمیبه د کباری فروغ

 کردن یکرد به فحاش ،،،شروعیاومدن چه

  بودم ییروستا یدختر شپشو هیمن  که

 ،!!روز به عمرش مونده باشه، هیاون آدمم کرده،،،،گفت اگه  که

 که ازش اومدم یبه اون خرابه ا گردونهیمنوبرم

 .گرم بود،، زینگرفتم !پشتم به عشق پرو یجد داشویتهد

 !!کنه،، رونیو مویزندگ تونهیکردم.،.طوفان هم نم یم فکر

 

  که یتو همان زمان، همان زمان درست

 !!آرومه یکردم همه چ یم رفک

 

 م،،،یشد ساحره و افتاد به جون خوشبخت فروغ

 دوستش نداشتم،، گهیشد.د دایپ ،بهادریبود که سرو کله  اونجا

 !!خواستم،پدر بچمو یشوهر خودمو م من

 !!افتاد دنبالم، هیمثل سا بهادر

 رم،یطالق بگ زیگفت از پرو یم بهم

 زن اون بشم، و

 التیو تشک نیکرده بود،،،کت شلوارو ماش رییتغ یاون بهادر قبل نبود کل گهید

 

 !!نو نوار شده بود یحساب

 

 

 ..زاشتمینم محلش
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 !!نه،یخواد منو ب یروز اومد سراغم گفت برادرم م هی

 

 !!کردم یتو رگاشه اما اشتباه م یاتیلیخون ا یشهر،،،فکرکردم هنوز هم کم رونیب ییجا

 

 د،،یها منو بوس یشهر و مثل وحش رونیب بردم

 شدم زیتو صورتش ،باهاش گالو زدم

 یدونم ک یم،،نمیو افتاد به جون زندگ شیشد آت یاجبار ی!!،اون بوسه ه،یخداحافظ یبوسه  نیا گفت

  .ازمون عکس انداخت

  دونم که بعدش اون عکسو نشون یم

 !!دادن زیپرو

 

 ۷۵پارت

 

 !!رو هم ختهیر شید قبلکرده و با نامز انتیزنت بهت خ گفتن

 

 

 !!زد تو چشامو گفت،،با هام چند ماهه رابطه داره ،،ُزلیآوردن,با َرزل بهادرو

 !!ز،،یپرو ایتو شکمم مال اون  یشک داره که بچه  گفت

 

 !!کرد،، یکرد،پسرمو ازم گرفت،و منو با بهادر راه رونمیب زیپرو

 

 خواست،،  یدلم پسرمو م زدمیکردم،،زار م یم هیگر فقط

 کنه،،، یفروغ کار م یخواست بگه برا یکنه،،،هنوز هم نم یگفت که عقدم م یسرش م ریخ بهادر

 داشت!؛ یعاشق یادعا
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 شدم، زیباهاش گالو نیماش تو

  از دست داد،،بدتر از اون کنترلشو

 شده بود یبود که دستکار نیماش ترمز

 

 چپ کرد،،،بهادر جابه جا کشته شد نیماش

 

 بود،، دهیپاهام ضرب د یکم من فقط اما

 !!لنگون،،با همون حالم راه رفترو برگشتم لنگ

 

 ،،!!رو با خودم ببرم نیبرگشتم تا راست 

 

 !کن یم بمیتعق هیبه سا هیفروغ سا یدونستم که آدما ینم اما

 خواد به من کمک کنه یکه به رهگذره و م الیخ نیشدم به ا نیماش سوار

 !!فروغ بود،، یاون راننده از آدما نکهیاز ا فارغ

کتکم زدن،،با لگد  یسرم و حساب ختنیشهر،، دوتا مرد گنده ر رونیب یخونه   هیفروغ،،تو  شیپ بردنم

 دوماهم سقط شد یاونقدر زدن رو شکمم که بچه 

 بشه دایگفت،؛اگه دوباره سرو کلم پ فروغ

 !!کشه یم منو

 رهام کردن تو اون خونه و رفتن!؛ بعدم

 او ن  مخروبه بودم، نم،تویسقط جن تیدورز گرسنه و تشنه با اون وضع تا

 نموندم چون پدرم تردم کرد لیکنار ا یادی.اما مدت ز لیا شیبرگشتم پ بعدم

 

 ..روستا اومدم نیجدا شدم،،و به ا لمونیا از

 

 ۷۶ پارت
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 که با خودم از اونجا آوردم یزیآلبوم تنها چ نیا

 داد،،،یاوضاع اونجا بهم خبر م داد،ازی،مش صفدر بهم نامه م یاز اون فقط گاه بعد

 یگرفت م یپسرم در نظر م یکه فروغ برا یسخت یها هینداره،،از تنب یگفت که پسرم اوضاع خوب یم

 به پسرم، فیس ییاعتنا یب ن،،ازیراست یها یگفت،،از نا آرام

 .ستیپسرم خوب ن طیدونستم که شرا یم

 ،! یلیخ دمیعذاب کش یلیخ

 خبط پسرم یاالن خوشحالم،،نه برا اما

 .ادیب ایمن به دن یخونه  یکه نوه ام قرار تو نیخدا جواب صبرمو داده هم نکهیا یبرا

که پسرم باهات کرده،،،اما خوشحالم که خدا تو رو سر  یاز کار رهیگ یهمش لطف خداست،،دلم م نایا

 .راهم گذاشت

 ..که توش بزرگ شده. نا اهلش کرده یطیست،،شرایمن ذاتش بد ن پسر

 

 !شه!من مطمعنم یدرست م یهمه چ یروز هیدختر جون،،،اما  هیبهم شب یلیمن و تو خ سرنوشت

 

 

  !! خاتون لنازیا شهیدرست نم گهید  یچیه

 !گردم،یقبل برنم طیبه شرا گهید چوقتیه من

 ارم،،یقبلو بدست نم یوقت شاد چیه گهید من

★★★★★ 

 

 (نیراست)

 

 .مسعود اقامت داشتم،، یبود که در خانه  یماه کی
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  ،یبود جز دلتنگ فتادهین یاتفاق خاص چیه

 مغروم،،،، یچشم خاکستر یبرا یدلتنگ

 یکه خاطرات کودک ییها ،،،چشمیخاکستر یچشم ها یشده بود،،با انتظار برا نیسرنوشت من عج ایگو

 زد یام را رقم م

  نیا  یایکه کابوس و رو ییها ،وچشم

 جور  آرامش نداشتم چیبود،،ه میروزها

 

 زد،، یم ادیوجودم او را فر تمام

  یکرد،،لعنت ینم میرها شیو مغرور،چشمها ریفق یشده بودم،مجنون دختر مجنون

 . چشمها چه در خود داشت ،،،،آنیلعنت

 را گرفتم ارشیک یبار ششم در امروز شماره  یبرا

 

 ...دیچیپ یخواب آلودش در گوش یصدا

 ..؟؟الووو

 !،،؟ییتو نیراست الو

 

 !!؟ید یرو جواب نم ینشد؟؟چرا گوش یخبر ارشیک

 

 

 !!کم استراحت کنم بعد بهت زنگ بزنم،، هی خواستم

 

 شد!!؟ یچ بگو

 !!!آب شده انگارست،ی!،دختره ن نیراست ستین

 

 !!دونم با پدر دختره کجا رفتن یکردم ،،پدرت اومد و نم دایدختره رو پ یکردم خونه  بیتعق پدرتو
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 !!کنیتو ج کیبد جور با هم ج نشونهیب یچع رابطه ا دونمینم

 ؟؟ینکرد بشونیتعق

 !!گمشون کردم کیتراف تو

 !!دمیشد بهت اطالع م یخبر

 !باشه

 

  را قطع کردم و برگشتم یگوش

  از جانم گرید نیدختر،،ا نیهم ا باز

 خواست،؟؟ یم چه

 !!اتاق درداشته باشه نیخانم ، فکر کنم ا طناز

 

 !؟یش یم یخوب بابا ،چرا عصبان یلیخ

 

 !اتاق من در بزن؛ یاومد یوقت گهید دفعه

 

 

 موسسه،، دیبر دید،،،بایمهم دار یجلسه  هیگفت:بهت بگم،،شب  پاپا

 !!رمیم باشه

 

 !!شد کمینزد

 !؟یاز همه طلب کار ،،انگاریخشن نقدریا چرا

 خودشه یداره،،،که  فقط برا یخصوص میحر هی یکن خانم،،هر کس گوش

 !مزاحمت، یعنی میحر نیبه ا اومدن

 !!یتو االن مزاحمم شد و
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 ست؟یمن،ن تیعصبان یبرا یموجه ا لیدل

 

 شد، کمیعشوه نزد با

 ،!!ام برد، قهیسمت  دست

 !!باشدت دستش را پس زدم که

 !!نه طناز دست از سرم وردار، ای یکن یم ول

 

 ،!!گونه ام گذاشت، یستش را رودوبار ه کف د ییپرو با

 خوام با هات دوست باشم یفقط م من

 !!،یهست ینجوریا چرا

 !اُمل باشه؟ نقدریکه ا ادیمثل تو نم یپسر جذاب به

 

 

 !؟ی،،هرچیاغیمن اُمل ، آره

 حرمتا حفظ شه!! لطفا بزار

 ،به

  ظیصنم بانو بر خورد و با غ یقبا جیتر 

 اتاق خارج شد،، از

 

 داشت!؛ یگریام لذت د یرا نداشتم،،،کل کل با چشم خاکستر یگریکل کل با دختر د یحوصله  یحت

 قلبم را به درد آورد  ادشیه  دوبار

 

 سندهینو

 

👇👇👇👇👇 
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@Sagharrrrrr4 

 

 ۷۷ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!،،یامکانات رفاه نیماه مثل برق و باد گذشت،، در کمتر چند

 

** 

 !!بود،، یسرد زمستان

 صبح که از خواب بر خاسته بودم از

  نداشتم ،دل درد و کمر درد یخوش حال

 .شد ه بود دیسف میو رنگ و رو دهیرا بر امانم

 

 آمد،، یبه  چشم  م یادیشکمم ز یزدم،،،بزرگیرا چنگ م واریدرد درو د از

 .شده بودم یبه زن لینمانده بود،،من  حاال تبد یزینقصم چ یب ی دهیاز آن   اندام کش 

  یو باد کرده،،به سخت بیبد ترک کلیه با

 .افسر ده ترم کرده بود نیتوانستم راه بروم،، ،،هم یم

  شتریبه روز از مهمان ناخوانده ام ب روز

ام ،خانواده  یرا گرفته بود،، آرامش و راحت زمیهمه چ یزورک نیجن نیشدم،،ا یم متنفر

 طفل نبود نیا م،،،اگریام،،،آبرو

 خانواده ام برگشته بودم.اما حاالااا!!؟ شیتا کنون پ دیشا

 خودش را به اتاق رساند،، اطیهراسان از ح لنازیکه زدم ،ا یغیج با
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 !!چته دردت شروع شده یوا یا

 

 !!رمیمیخاتون دارم م رمیمیم دارم

 

 !دارش رساند،،تا مرا به شهر ببرد نیماش ی هیهمسا یخودش را هراسان به خانه  خاتون

 یراحت تر است اما خاتون گفت که اجازه نم اورمیب ایاسرار داشت که فرزندم را در خانه به دن دهیزب ننه

 مارستانیرساندند از خانه تا ب مارستانیبه ب اورم،،،،مرایب ایامکانات کم فرزندم را به دن نیدهد من با ا

  دیشا

 !!زمان برد،، دوساعت

 منتقل مانیو مرا به بخش زا میدیرس مارستانیبه ب باالخره

نوزاد سرخ پر مو،،و فوق العاده  هیآمد،، ایکه انتظار داشتم فرزند م بدن یزیاز چ کردند،،،زودتر

 !!کردیم هیمدام گرزشت،،،،!!که

نکردم، من  ییبدهم که اعتنا ریزد که به پسرم ش ادیاستراحت کنم,پرستار چند بار فر یگذاشت کم ینم و

 یگریاخر پسرم را به زن د دادم،،،درینم ریبود،،،ش میها یبختکه علت بد یموجود زشت نیاهرگز به

 !!دهد رشیسپردن تا ش

 !نوزاد متنفر بودم،، نینداشت،اما دست خودم نبود از ا یطفلک گناه آن

 !شب شوم بود،، هی ادگاری او

 

 !!کند یکرد تا  بتواند مرا راض یتالشش را م یهمه  خاتون

به  ریش ی. و جرعه ادیایدلش به رحم ب یکس دیشا زد،،تایاتاق به اتاق نوزاد به بقل سر م چارهیب خاتون

 .نوزادم بدهد

 

  زیبعد قرار بود مرخص شوم غم انگ روز

 !بود

   گل یکه با خوشحال دمید یرا م یپدران
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کردند. اما کودک من پدر  یآمدند و نوزاد و همسرشان را مرخص م یم مارستانیبه دست به ب ینیریش و

را  دنشیذوق پشت درها انتظار د ده،،،بایمسافر نو رس نیا دنید یکه برا ینداشت،،نه پدر و نه اقوام

 بود،، صیترخ یبکشند،،،خاتون ،دنبال کارها

 دهیطفل تازه رس نیمات ا رویو من همچنان متح انینوزاد من همچنان گر و

 !!که من مادرش بودم و آن مردک احمق پدرش،، ینوزاد

 .رمیگناه پس بگ یطفل ب نیجا از ا کیچند وقت را  نیقصد کرده بودم انتقام ا ایگو

 

 ۷۸ پارت

 

  بود که مرخص شده بودم دوروز

 .بودم دهیدو روز اصال ند نیدر ا نوزادرا

 ..آمد یاش م هیگر یصدا یگاه فقط

 کرد، یآرامش م خاتون

 بودم، رهیخ یرختخواب نشسته و به گوشه ا در

 

 !!نوزاد به بغل وارد شد خاتون

 

  طفل معصوم رو از نیا یخوا یم یک تا

 !؟یمحروم کن خودت

 !!یمادرش تو

 !!مثل پدرش،مثل پدر بزرگش هیکی نمیخوام،،ا یبچه رو نم نیا من

 شد یاگه دختر بود بهتر م دیشا

 !!شد یمثل اونا نامرد نم حداقلش

 

 !!گناه تره یطفل معصوم از همه ب نیا هیقض نیدونه!!تو ا ینم یچیه ناو
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 !!بود نطوریهم نمی!راستره،،یگ یام  نم شهیش

 

 !!خواد یخودتو م ریش

 

 !زم؟یریتو دهنش م ریدارم با قاشق ش دوروزه

 !!توام هست،،خون توام تو رگاشه یبچه  نیا

  که یفهم یبزرگتر بشه اونوقت م یوقت

  دور کشویکوچ یپسرت دستا نهیریش چه

 !!هات،،حلقه کنه،، شونه

 !!مردت شهیم

 !کتیکنه،!!مرد کوچ یجبران م یدیاز پدرش د یمهر یب یچ هر

 

 !!،یخوا یکه خودت م ی،همون جور یکن یم تیتو ترب پسرتو

 !که؟ یشیمتوجه م  اونوقت

، 

 !!..پشتته،، سن،،پسرت،تنهایجلوت وا ایتمام دن اگه

 

 !!باشه شتیحواسش پ یهمه  کیمرد کوچ هی نه،،کهیریکه چه ش ینیب یم اونوقت

 

 یوونایازش مراقبت کنم!!،،چند روزه وقت نکردم به گله سر بزنم،،ح نیاز ا شتریب تونمینم گهید من

 !!زبون بسته گرسنه ان

 رونینوزاد را کنارم گذاشت و از اتاق ب و
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 هینداشت بجز گر یکردن گذاشت،انگار کار هیگر یبه خودش داد و دوباره بنا یتکان رفت،،،نوزاد

 !کردن،

 سرش بود یکه رو یگشاد ینوزاد کاله

 را پوشانده بود شیپر و مشک یموها

 نوزاد درآمده بود،،؟ نیسر ا یهمه مو از کجا رو نیا

 است ،،آن را در دهانش فرو کرد ریش نکهیا الیکرد،،و به خ ریکاله در دهانش گ بند

بند کاله از دهانش درآمد،،دستش را در دهان کوچکش فرو  نکهیو ملوچ راه انداخت،،،به محض ا ملچ

 !!برد

 !!دیمک و

 !!خنده دار بود شیها رفتار

 

 !!کرد یم هیگر،گرید یو لحظه ا دیمک یدستش را م یا لحظه

 

ام برد،،و دهان کوچکش را مثل  نهیو در اغوش گرفتمش،سرش را بدون مکث به سمت س اوردمین طاقت

 !!بازو بسته کرد،، یماه

 کوچکش بردم، یانگشت ها نیرا ب دستم

 !!او محکم انگشتم را گرفت، و

 !!زد دم،،لبخندیصورتش نگاه ،کردم ،،و دست کوچکش را بوس به

 !!کرد یرا طلب م یموجود دوستداشتن نیدادن به ا ریوجودم ش ،،تمام

 کنم تشیاذ یام را در دهانش گذاشتم که محکم گرفتش هوس کردم کم نهیس

 !!که محکم گرفتش،، دمیکش رونیام را از دهانش ب نهیس

 شد،، قیبه وجودم تزر یبیرا شروع کرد آرامش عج دنیمک نیاول یبود،،وقت یا  یقو نوزاد  

 شد ریاشکم خود به خود سراز و

 !!خورد یم ریکردم ،و او ش یم هیگر من

 

 ۷۹ پارت
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 (سویگ)

 

 ادیگذاشتم،،به  اریپسر کوچکم را سام نام

 خواند، یم میبرا یکه پدرم در کودک ییها داستان

 .شد،،پسرکم یاز روز قبل م نیریش هرروز

 

 ..رمیشناس نامه بگ شیخواست برا یم دلم

 !!کرد یم دایپ تیهو دیبا او

 

****** 

 

 !شناس نامه گرفت؟ اریسام یشه برا یبه نظرت م خاتون

 

 !!دونم،، یم دیبع

 !ها؟ میپرس یسوال م هی اسوجیثبت احوال  میریم،،میکن یضرر که نم حاال

 

 !داشته باشه؟ دیداشته باشه،،نبا تیهو هی دی!!پسرمن باالخره باهیچ نظرت

 

 داشته باشه،،!؟ دیدخترم ،با چرا

 !!اسوجی میفردا بر یایم پس

 

 اما باشه!؛ دهیدونم بع یچند که م هر

 

 !!دمیازت ممنونم و گونه اش را بوس ،یمرس یوا
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 !!میرفت اسوجیروز بعد با خاتون به  صبح

 

** 

 

 !! سالم

 !! سالم

 !!م،؟،یریشناس نامه بگ میما اومد خانم

 

 !!اون آقا شیاونجا پ دییبفرما

 

  نشسته بود ستمیپشت س ییشویر مرد

 !گرم  با ما برخورد کرد یلیخ که

 

 !شناس نامه؟ یبرا میاومد

 

 !ن؟یخوا یکوچولو م یبرا نیخوش اومد یلیخ

 !بله؟

  متولدشده مارستانیخوب ،اگه تو ب اریبس

  والدت،و اگه تو خونه اومده،،برگه یگواه

 خون مادر و کودک!؛ شیآزما

  !!اومده ایبه دن مارستانیب تو

 !گذاشتم زیم یرا رو اریوالدت سام یگواه و
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 !!ن،یمراجعه کرد رید نقدریا چرا

 !به دوماهشه؟ کینزد بچه

 !!میایزودتر ب نشد

 !خودتون و همسرتون؟ یخوب شناس نامه  اریبس

 

 !!خوان گذاشتم، شیپ یخودم را با دستان لرزان رو ینامه  شناس

 بود ستمیس یکه نگاهش رو یحال در

 !!به قسمت مشخصات همسر انداخت یسرسر ینگاه

 !نامه؟ غهیص یبرگه  نیبود غهی!اگه صن؟یبود غهی!صده؟یکه سف نیا

 !!!ندارم

 !!مرد رنگ تعجب گرفت نگاه

 !؟یچ یعنی

 !!ندارم نیهم یعنی

 

 !ن؟یپدرشم که نداد ینامه  شناس

 !ندارم؟ اونم

 گذاشت!؛ زیم یرا درآورد و رو نکشیاخم،ع با

  !!دهیخودتون سف ی!!،وشناس نامه نیپدر ندار ی!،شناس نامه نینامه ندار غهیجالب،!!،ص چه

 ؟سر کار خانم؟ نیرو گرفت ما

 

 !!رمیخوام براش شناس نامه بگ یآقا بچمه م یچ یعنی

 

 !؟ادیمن به  کارتون م یدخالت کرد،من مادر بزرگشم،،پدر بچه پسر منه،،شناس نامه  لنازیا

 

 !!مییشما ی!!خانم مگه ما مسخره نیمارو گرفت گهیانگار واقعا د نه
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 !!؟نیخوش اومد نیوالدت,ندار یپدر و مادر و گواه یکردم شناس نامه  عرض

 ینم شگاههایبچه نوزاد تو سطل آشغال کنار زا نقدریشد شناس نامه گرفت،که ا یم یراحت نیبه ا اگه

 !!یدید

 !!شدن یشناش نامه دار م یبه راحت همه

 

 !!یدیفهم ستیبه تو مربوط ن گهیزدم ،،اونش د ادیفر

 

 !!دییر،بفرمایوقت مارو نگ نمیاز ا شتریرون،بیبفرما .،بفر ما ب خانم

 !!آورد رونیدستم را گرفت از ثبت احوال ب لنازیا

 

 شدینم یسادگ نیبود،،به هم لنازیبا ا حق

،، 

 

 

***** 

 

 

 (نیراست)

 

 نبود سویاز گ یخبر چیسال بود که ه کی

 

 !!بر سر آن دختر آمده بود ،من با او چه کرده بودم چه

 

 اتاق به صدا درآمد در
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 توانست باشد یجز طناز تم یکس

 !تو ؟ ایب

 

 سالم،،

 !!اتاق نشست یکاناپه گوشه  یرو و

 !؟یداشت یکار

  گرید یپا یرا رو انشیعر یکه پا یحال در

 :گفت انداخت

 !!برم یمهمون هیخوام به  یم امشب

 ،، یسالمت به

 !خوام،،؟ یهمراه م هی

 !؟یکه چ خوب

 

 !دیکش انشیعر یپا یزش وار رورا نوا دستش

 

 !!؟یدار یمهمون یبه شرکت تو  یاصال  عالقه ا تو

 !!گرفتم یم یمهمون ادیز رانیتو ا اره

 

 نیراست هیعال یلیخ نجایا یها یمهمون

 یکن یضرر نم یایبا من ب اگه

 دوباره به سمتم آمد،، و

 !!لباسم را گرفت و مرتب کرد ی قهیدودستش دو طرف  با

 

 !!شد یشدن به من راغب م کینزد یبرا شتریدبید یاز من م ییاعتنا یچه ب هر
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 !اومدم؟ دیشا

 

 !!هیعال یلیه،،خیعال

 د،،یهوا گونه ام را بوس یب و

 

 کمرش حلقه کردم یکیرا دور بار دستم

 !!کردم،، کیاو را به خودم نزد و

 

 !!هم گذاشت،، یتمام،،چشمانش را رو ییکردم و او هم با پرو کیرا به صورتش نزد صورتم

 ،!!َمرد مجردم هی ده،،منیروز کار دستت م کیباالخره  اتیطونیش نیا

، 

 :را آرام کرد وگفت شیصدا

 

  را نشییخوام کار دستم بده،،و لب پا یم

 نیه،،راستیهر دختر یمثل تو آرزو یدندانش گذاشت،،و گفت،بودن با مرد نیب

 

 !!خورد، یکردند حالم بهم م یکه خودشان را عرضه م یدختران از

 

 :را آرامتر کردم و گفتم میصدا

 !!وجود داره یمشکل هی نجایا یول

 !!کردم و ادامه دادم،،، کیرا به گوشش نزد لبم

 !!طناز ستمین هاتیطناز داریخر من

 !!من،یانداخت ریرو گ یاشتباه آدم

 خوره یتو و اداهات حالم بهم م از
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 !!رونیاز اتاقم ب گمشو

 !!کردم شیاز خودم جدا و

 

 رونی!!برو بگمشووو

 حلش دادم،، و

 

 ،یگاگول هی ،،تویوحش احمق

 !!یمنو ندار اقتیل تو

 ،،!!امیرو به زانو درم یمن تو مغرور عوض ینیب یم حاال

 !!کارو نکنم نی،،اگه ا ستمین طناز

 !از اتاق خارج شد؟؟ و

 دمیدومم را سر کش کیزدم ، و پ پوزخند

 

 ۸۰ پارت

 

 (نیراست)

 

  دهیشد که طناز را ند یم یهفته ا کی

 .بودم

 

  موسسه خسته و کوفته به خانه آمدم از

 روبرو شدم، یدیجد یمحض ورودم با صحنه  به

 

 بود،، دهیدر آغوش مسعود،،خواب طناز

  نهایتعجب چشمانم گرد شد،،،مگر ا از
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 !!!؟تیوضع نیدختر نبودند،،پس ا پدرو

 

  نظر هر دو کردم که باعث شد یا سرفه

 !!شود جلب

 آمد رونیبا هول از آغوش مسعود ب طناز

 !!سال،،م

 !به تعجب وا داشت شتریمرا ب یخونسرد نینسبتا خونسرد بود،،و ا مسعود

 !!!؟پسر جون یتعجب کرد نقدریا یمن گفت :از چ روبه

 

 !!..!! و به سمت اتاقم رفتمستین یخاص زیچ یچیه

 !!از چند لحظه در اتاقم را زدند بعد

 !؟ بله

 !تو ؟ امیب تونمیم

 !!دییبفرما بله

 !!بود مسعود

 !!؟یهمه تعجب کرد نیپسر جون؟!چرا ا یخوب

 

 !!ستین یمهم زیچ

  نیسنگ یلیمن نگاهت خ یهست،برا چرا

 !!بود

 !هست؟ یتو و طناز رابطه ا نیب

 

 ندارم!؛ یرابطه ا چیمن با دختر شما ه نه

 من!!!!!؟ دختر

 !!طنازه؟ منظورت
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 !!هم هست یا گهیاز اون دختر د ریغ مگه

 

 من با دختر خودم،،،،،، یتو فکر کرد یعنی

 

 ندارم اما،،پف،،،،،،،وز ، مانیو ا نید

 !! ستمین

 !؟یفکرکرد یمن چ راجب

 !؟یخونه هست نیهست تو ا سالکیاز  شیب تو

 !!!یخبر ندار هیقض نیاز ا هنوز

 

 !!ستین بیدر مورد تو عج البته

  یلیتو با پدرت خ ،،یزنیحرف نم یبا کس ،ویکن یتو اتاق خودت رو حبس م همش

 ؟؛یدار فرق

 !!داره، یبود که طناز با من چه نسبت دهیتوبود حتما تا االن پرس یجا هرکس

 !!است،،،یفرنیدختر دارم که اونم کال هیفقط  من

 !؛ستیمن ن شیپ اکثر اوقات زنه،،،امایبه من سر م یگاه

 

  پولش درآورد و نشانم فیرا از ک یعکس و

 

 !!داد

 !!بود با حجاب کامل یدوساله ا یکی ستویب دختر

 !!ترالنه،، نیدختر شماست،،آره ا نیا

 !!،یظاهر متفاوت چه

 !زارهیحجابشو کنار نم چوقتیاون ه اره
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 !!دهیاز مادرش بهش ارث رس امرزشه،،حجابشمیمادر خدا ب هیشب اون

 !!مهیمنش طناز

  !!کنه یم  یمن زندگ شیرو نداره پ یکس چون

 !نطور؟یا که

 !!بهت نگفته یزیکنم که  چرا طناز چ یگفتم!!،، تعجب م یزودتر بهت م یدیپرس یم اگه

 

 

 !!ستین مهم

 !!فتادهین یاتفاق خاص حاالم

 

 !!شانه ام فشرد و از اتاق خارج شد یپسرم استراحت کن!!و دستش را رو باشه

 

 

  کردم یفکر م نیمهم نبود چه طناز دخترش باشد چه نباشد،،الاقل تا قبل ا میبرا

 خانواده دارد،، طناز

 دهید ادیز میهرزه در زندگ ست،،زنانین شیب یمحرز شد که او هم هرزه ا میبرا شتریحاال ب اما

  من یبودم،،،الاقل زندگ

 !بود،،،،؟ نگونهیا

 !!دانم یرا نم ستیانکار نکرده بود که دختر مسعود ن چوقتیطناز ه نکهیا لیدل اما

  را گرفتم ارشیک یشماره  دوباره

 !!نبود سوی،،گ یشگیدوباره جواب هم و

 !!شده بودمحو انگار

 !!گشتم یدنبالش م دیبا کجا

 

  نجایهم ا گریاگر چند سال د مطمعنم
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  ابمیرا ب سویگ توانستمیماندم،،نم یم

 .کردم یم دایپ یراه دیبا

 

 ۸۱ پارت

 

  رفتن رونیب یداشتم برا یبعد وقت روز

 شدم،،طناز دوباره آمد، یم آماده

 

 

 !!؟یخوا یم یچ

 

 !رم،؟یم نجایدارم امروز از ا من

 

 !!برام مهمه یچکار کنم فکر کرد  خوب

 

 :به سمتش برگشتم و گفتم و

 

 !!؟یدختر مسعود یبه دروغ گفت چرا

 

 !!رهیبهتره ،،ارزشم باالتر م ینجوریکردم،، ا یم فکر

 

 !!خانواده داشته باشم هیخواست  یدلم م شهین،،همیرو ندارم،راست یکس من

 

 !!بشم کیتونم،،بهت نزد یکردم م دم،،فکریعمرم تنها بودم،،تو رو که دنشد،،تمام اما

 !!نیدوستت دارم راست من
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 !ستیمهم ن برام

 

 

 !!جوون هیپولدار باشه ،چه  رمردیپ هیتو همه رو دوست دارن چه  امثال

 !!ستین یبیعج زیچ

 

 !!طناز یتو دل من نداشت ییاز اولم جا تو

 !!تو نبود ریوقت ذهنم درگ چیه من

 

 !نداشت، یباز به حال من فرق یاگه دختر مسعود هم بود پس

  تپه که ینفره م کی یمن فقط برا قلب

 !!ستین االن

 !!رنیاونو برام بگ یتونن جا ینم گهیتو و چه هر کس د چه

 

  دیخودش کنه،با ی فتهیمثل تو رو ش یکه بتونه مرد یبحالش،،دختر خوش

 !!شانس باشه خوش

 

 !!چه کرده ام،، سویدانست که من با گ یدلم. پوزخند زدم او چه م در

 !!پرواز دارم گهیساعت د کی من

 

 !!خودم باز کنم ،،،اما نشد یبرا ییکردم تو قلب تو جا یسع یلیخ

 !!اما

 

  راحت یسادگ نیپس فکر نکن از دستم به هم نیگردم راست یدوباره بر م یروز هی
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 !!!!اما قبل از اون،یش یم

  !!به جهنم یبر دوارمیام

 

 !!یبرام کن یا گهید یخانم بهتره دعا دختر

 !؟ینیدوباره منو بب یش یاگه برم جهنم مجبور م چون

 

  دهیهمه غرور کار دستت م نیروز ا کی

 !!ستین ریروز د اون

 

  یمونم آقا یکماکان منتظر اون روز م من

 !!فیس

 

 برم ، دیبمون،،،،حاالم بروکنار با بمون،،،حتما

 !!از کنارش گذشتم و

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 _____________ه   س______اس

 

 

 ل     بع____________د 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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 (سویگ)

 

 !؟یدیرو ند اریخاتون سام لنازیا

 

 !!سر بزن هی!!نیحس یرفته خونه  دیشا

 

 !!باشه

 

 گل نسا را زدم، یخانه  در

 

 در را باز کرد ستاره

  نیسه سال ا نیدر ا 

 !!!شده بود باتریز یکل دختر

 

 !!سویخاله گ سالم

 !!شماست یخونه  اریسام زمیعز سالم

 !!نجاست،ی،،ا آره

 !!آمد یم نیحس هیگر یصدا

 !چشه؟ نیحس

 !!دینیتو خودتون بب انیب

 زد ینشسته بود و زارم نیزم یرو نیحس

 !!کرد ینگاهش م یبود،و با خونسرد ستادهیسرش ا یمن،باال گوشیو باز طانیپسر ش و

 !بد؟ یبچه  ؟یچرا باز بدون اجازه اومد یکن یچکار م نجای؟!تو ا اریسام
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 را برگرداند شیرو یمانندش را به من دوخت و با تخس نیراست یعسل چشمان

 !باز همزنم،،شازدهیبا شما حرف م دارم

 

 نشدم،که از زبانش حرف بکشم، فشیحر

 !!زدیبود!!با پدر ش مو نم نیپسر، راست نیا تمام

 !چکارت کرده ؟ اریسام نیحس

 

 

 !!دهینم توپمو

 !!اریبده سام بش

 !!عودمه دم،،مالینن

 !گم بده بش؟ یم بهت

 !!عودمه دم،،توفیدوفتم نن مامان

 !!یدینم

 !را برگرداند؛ شیرو

 خان، اری،باشه سام هینجوریخوب ا یلیخ

 !!باشه

 !!یریبگ ادینه از بغل تا  هینه از قصه خبر امشب

 !؟یریمردم رو به زور ازشون نگ ی لهیوس

 

 !!پرتاب کرد وخودش را به من رساند نیرا به سمت حس توپ

سه م مامان  دام یم دام،،بدلمیدادم بش،،من د 

 !کرد یآن را اشتباه تلفظ م یکلمه دوتا هر سه از

 

 ۸۲ پارت
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  خودش را در آغوش میدیخانه که رس به

 :بزرگش انداخت و گفت مادر

 

 !!دام یمن توف م یمامان

 

 !!باشه!!؟فقط یخرم گل پسرم بگو چه شکل یم برات

 

 !!الیگفت:دوشتو ب لنازخاتونیبه من انداخت و رو به ا ینگاه

 

 در گوش مادر بزرگش نجوا کرد،، یزیچه چ دانمینم و

 :قالب کردم و گفتم نهیس یرا رو دستم

 خان!!؟ اریسام یزن یحرف م ی،در گوش  گهیروشن،حاال د چشمم

 

 !!گفت،،مامانش امشب پسرمنو هم بغلش کن هم براش قصه بگو لنازیا

 :گفت یزیدوباره در گوش مادر بزرگش چ اریسام

 !!رو براش بگو یبزبز قند  یگفت:مامانش قصه  لنازیا و

 

انداخته،،،به حرف مامانشم  هیرو به گر نیرو برداشته !وحس نیپسر بد امروز توپ حس نیا یمامان نه

 !گوش نداده

 و به سمت من آمد دیلب برچ اریسام

 

 دم،یدوش م دهیمامان ،د دیبدش

 !!؟قول
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 قول؛؛

 .مردونه قول

 !!شتمیته مرد ن من

 !!پس قول پسرونه بده؛ باش

 !!باشه

 میگفته بود،دستان کو چکش را دور شانه ها یکوچکم را در آغوش گرفتم همانگونه که خاتون روز پسر

 !!بود میزندگ یانداخت،،و بادست کوچکش به پشت شانه ام چند ضربه. زد،،عاشقش بودم،،او همه 

 

 

★★★★★★★ 

 (نیراست)

 

 !!رانیا یبرگرد یخوا یم یمطمعن

 

 !!یریتو سوئد اقامت بگ یتون یم تو

 

  بهم ثابت شده تیستگیشا اونقدر

  شنهادیحاضرم دخترمو بهت پ یحت که

 !! یاگه با ترالن ازدواج کن بدم

 !؛یریاقامت بگ یتون یم راحت

 !!رانیبرم ا دیمن با ستمینظر لطف شماست،،اما من دنبال اقامت ن نیا

  ترالن خانم هم،راستش من و دختر راجب

 م،یستیجوره با هم جور ن چیه شما

 

 !!مثل من باشه،، یکه بخواد همسر مرد ناستیاز ا شتریب شونیا اقتیل
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 !!زهیعز یلیکردم،،که برام خ یم یدنبال کس من

 

 !ره؟یدلت گ پس

 !زدم لبخند

 

 ساعته؟!؛ کی نیگ یم یهم چ دبهیشما دوتا دار 

 

 ترالن بود، یصدا

باحجابش که  یشد،،و  روسر یم دهید ییبایشدم،،که در لباس بلندو و با حجابش به ز رهیاندام بلندش خ به

 !!را پوشانده بود شیموها

 انداخت،، سویگ ادیمرا به  حجابش

 دختر کجا نیمن کجا و ا یبایز یدلربا اما

 !خاص هم نبود،،،؟ یلیاش بد نبود،اما خ چهره

 

 !!بود یگرید زیام چ یخاکستر چشم

 

 !!رانیخواد برگرده ا یگرفته م مشویتصم نیگفت :راست مسعود

 

  خوبه کاش منم یلیکه خ نی!!ایعال چه

 !نم؟یبب رانویدوست دارم ا یلی،،خ امیتونستم باهاتون ب یم

 

 !فرستمت ،،؟ یم یگفت :اگه دوست داشته باش پدرش

 !!واقعا؟؟

 !!آره،
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 د،،یبرخاست و به سمت پدرش رفت و گونه اش را بوس شیاز جا دختر

 !ران،،؟یا نیبر یشما منو با خودتون م فیس یخوبه ،آقا یلیکه خ نیا

 !بگم؟ یچ واال

 

 !!دمیند رانوی،،من تا حاال ا دنشیخواد،،برم د یدلم م یلیدارم،،خ رانیعمه تو ا هی من

 

  نی! اگه بخواست؟ین یمشکل 

 !!برم،، یشما رو با خودم م من

 

 !م؟یبا هم بر نیایکنم اصال پاپا شما هم ب یآخر هفته جور م یمن کارامو برا ه،،،پسیعال نیا یوا

 

 !کار دارم یکل نجایدخترم ،،من ا نه

  چون سال قبل بهت قول دادم توام

 ،!!،،،یبر نیفرستمت که با راست ینتونستم ببرمت،،االن م و

 

 

 

*** 

 .شدم یم کیقدم نزد کیکه داشتم به دلبرم  یعنیرفتم،، یم رانیداشتم به ا باالخره

 

 ۸۳ پارت

 

 (نیراست)

 

 تازه گرفتم یانگار جان رانیورودم به ا با
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 گشتم، یباز م دیبا نیزودتر از ا یلیخ

 !!دم،یفرودگاه که رس به

 .تازه دم صبح کردم یرا پر از هوا میها هیر

 !!آلوده هم تنگ شده بود یهوا نیهم یبرا دلم

 

 !!باالخره اومدم،،واقعا خوشحالم،، رانیا نمیخوشحال گفت؛ا ترالن

  به  سمتمان آمد،،و  ترالن یجوان دختر

 !!با محبت در آغوش گرفت را

 کرد!؛ شیا یمعرف ترالن

 !!کردم یهستن دختر عمه ام،،به دختر دست دادم،،و احوالپرس نایم شونیا

 

رفتم،،ترالن گفته بود که  رونیکردن،ومن هم چمدان به دست از فرودگاه ب یبا ترالن از من خداحافظ و

 !!زند یما سر م یچند روز بعد به خانه 

سه سال  نینداشت،،مثل پدرم که در تمام ا یبه حال کس یمن فرق یخبر نداده بودم،،هر چند دور یکس به

 !!دو بارتماس نگرفته بود،، شترازیب

 نیپا بگذارم،،ا ریرا ز رانیاگر بنا بود به خاطرش تمام ا یکنم،حت دایرا پ سویگنبود،،من آمده بودم تا  مهم

کدام مهم  چیها ه نی،ای،چه راه یریهر کجا،،مهم نبود!!چه مس افتمش،،دری یم دیکردم،، با یکار را م

 !!نبود

 

 

 

 گرفتم،و آدرس خانه را دادم،،،، یتاکس

  انداختم،و وارد خانه دیسروصدا کل یب

  وارد سالن یوکور بود،،!! وقت شدم،،سوت

 !!گرفتم،، شیرا در پ سویراه اتاق گ میشدم،،مستق
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 .مانده بود، یدست نخورده باق اتاق

 

  سویمامن گ یتخت روز نیدمش،ایو با تمام وجود بو دمیتخت خواب یرو

 ..بود

را  یگل سر،،روسر کیبود،وکنارش  یروسر کیافتم،یکه  یزیکنار تخت را باز کردم تنها چ یکشو

 !!دم،،یصورتم کش یبرداشتم و رو

 

 !!اتاق با شدت باز شد، در

 !؟یهست یک

 سرم برداشتم،، یرا از رو یروسر

 !!بود ستادهیبزرگ در چهار چوب در ا چوبکیصفدر با  مش

 

 !شجاعت نیبه ا نیآفر

 

 !!!نمیصفدر منم ،راست مش

 

 !؟ن،یدیرس یک نییشما  اقا

 !! دمیرس تازه

 

 

 !خبر؟ یب چه

 !دادم؟ یخبر م دیبا

 ! نگران شدم یراستش کم نه

 !!؟نینشست نجایچرا ا حاال
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 !صاحبش تنگ شده؟ یبرا دلم

 !حد باز شد؟ نیمش صفدر تا آخر چشمان

 !!خانمه سویگ منظورتون

 !ام داره؟ یا گهیصاحب د نجایا مگه

 

 !!.مشیآقا ؟!دست نخورده گذاشت نه

 !مش صفدر؟ نیازش ندار یخبر

 

 !آقا من ازشون خبر ندارم؟ نه

 دنبالش بگردم!!؟ دیتخت دراز شدم و گفتم:کجا با یرو

 

 !!شهیم دایپ انشاهلل

 

 !!شه یبرم اقا عصمت خانم نگران م دیبا من

 

 !!برو باشه

 !باال؟ رمیاالن م منم

  !پدرم کجاست؟ یراست

 

 !ازش؟ نیخبر ندار مگه

 

 بهم زنگ زد !؛ شیماه پ سه

 !!ساده کرد یاحوالپرس هی
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 !؟؛ شیماه پ سه

 ؟؟ آره

 

 !!؟ستنین رانیا ک،یآقا کوچ ستنی،،،ن

 !ست؟ین

 !کجاست؟ پس

 !درمان خانم بزرگ؟ یآلمان برا رفتن

 !ره؟یمیداره م یزدم و گفتم :به سالمت پوزخند

 

  یگرفتن! آقا !سرطان پستان تو همه  سرطان

 !!پخش شده بدنش

 

 درک!!؟ به

 !؟یبر یتون یم

 !!صفدر رفت مش

 !!درآورد یشد که فروغ را از پا دایپ یزیباالخره چ پس

 

 ۸۴پارت

 

 

 (سویگ)

 

 گم و گور شده بود طانمیهم پسرک ش باز

  مرا نکهینداشت،،جز ا یبچه انگار کار نیا

 کند،، تیاذ
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 !!شد، یاز روستا خارج نم معموال

 

 !!است،، نیبودم با حس مطمعن

 !!پسر بچه سراغشان را گرفتم از

 

 !شناختم،؟ یمردم روستا را م ی همه

 !پسر بهروز بود؟ اسم

 

 !؟یدیرو ند اریسام بهروز

 

نه،ساختمون،،ساز ُدومس،َرتهید ها  ا،یم 

 !ایپَلو،،تهرون

 

 (ها؟؛ یتهران شی!پایرفته کنار ساختمان ساز دمشیآره د)

 

 !تهران؟ یگفت

 

نه دهات؟ ها  تازه اوئدن،م 

 (بله تازه اومدن تو روستا)

، 

 !.نیجیبس

 !؟یجیبس

 

مه خرو ا ایدارن هون ها  !کنَنیَمرد 
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 (کنن یمردمو خراب م یهاآره دارن خونه)

 !اونجاست؟ اریسام یمطمعن!

 

ن!؛ نیحس ها،،وا  َرد 

 

 (!!رفتن نیآره با حس)

 !بهروز جان یمرس باشه

 

 بودم دهیاز گوشه و کنار ده شن ییحرفها

  روستا را یفرسوده  یتا بنا ندیایبه روستا ب یسازندگ جیقرار بود از بس یا ،عده

 !!کنن میترم

 !!رندیمهاجرت مردم روستا را بگ یبتوانند جلو دیکار شا نیا باتا

 

 !!دم،یرس گاهشانیبه جا باالخره

 !ده بودند یاز خانه ها یکیخراب کردن  مشغول

 

 

 ها دستش را پشت کمرش گذاشته بود رمردیفضول ده آنجا بود،،مثل پ یکد خدا زدمیکه حدس م همانطور

 !!در حال نظارت به کار گران بود،، شیگشادو محل یو با آن لباس ها 

 

 رفتم،، کنارش

 ها؟ یریخودت بدون اجازه همه جا م یخان خوب برا اریبه سام به

 !!پنهان شد نیو پشت حس دیکش ینیه

 



230 | P a g e  

 

 ترسم،؟ یم نیاز حس یفکر کرد رونیب ایب

 :درآورد و گفت نیرا از پشت حس سرش

 !؟نیاز حش ینمتش

 !به سمتمان آمد؟ ییشویجوان و ر مرد

 !پسر شماست؟ نیخانم ا سالم

 !کرده؟ تتونیاذ دیببخش ر،بلهیروزتون بخ سالم

 !پسر رنگ تعجب گرفت نگاه

 !!نیهست نجایاهل ا شما

 !!بله

 خوره آخه؟؛ یطرفها نم نیبه ا لهجتون

 !؛نجام،،یاهل ا من

 

 !!سرگرمون کرده،، یهست،،از صبح کل نمیریش طونه،،البتهیش یلیماشاهلل،خ پسرتون

 !!پر حرفه،، یکوچولو حساب نیا هیدوستش که خجالت برعکس

 !؛دیرو خدا ببخش تو

 نقدریا مینکرد یامروز احساس خستگ م،،اصالینیبب ارویسام شهیهم میخانم دوست دار هیحرفها چ نیا نه

 !؛میکه باهاش سرگرم بود

 !!حفظش کنه براتون خدا

 ...ممنونم

 !ختیرا به هم ر اریپر پشت سام یو با دست موها د،،یرا بوس نیو حس ارینشست و صورت سام 

 !باشه عمو جون؟ ایب شمیگفت باز م پ و

 

 

 !!یجهاد یهستم،،مسئول اردو یامجد یعل من

 !!میکن یبراتون درستش م امییخونه تون فرسوده است م م،،اگهیهست نجایا یمدت هی
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 !واقعا؟؟

 

 !م،،،؟یتا آخر تابستون هست آره

 ممنونم؟؟ باشه

 :گفت اریبه سام رو

 رم،،یعکسم ازتو و دوستت بگ هی بزار

 یانداخت، و مرد جوان از آن دو عکس گرفت، واز ما خداحافظ نیحس یدستش را دور شانه  اریسام

 !!کرد

 !!میسمت خانه برگشتبه نیو حس اریسام با

 !خوام؟ یم یگفت،،مامان منم دوش اریسام

 !!؟ یچ یگوش

 داد یبمون گوش یگفت: عمو عل نیحس

 !؟ م،یکرد یباز

 !داد؟ ارمیخوب بود،به سام یلیخ

 

 !!بود تُشتم اهیدشن بود،،من آدمرو که س ندریا شیدوش آره

 !ن،،ندفت؟یپشر ژرنگ،،به من دوفت ها؟ به حش نیدوفت آفر یعل عمو

 

 !؟یزرنگ یلیمعلومه که تو خ بله

 طفلک!؛ رسهیکه به تو نم نیحس

 !؟یخر یم برام

 !؟ یچ

 !!دهید یدوش

 

 !ست؟یسن تو مناسب ن یبرا یگوش شهیمامان جون،،نم نه
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 د؟یبرچ لب

 !!را برآورده کنم اریسام یها ازین یکه بتوانم همه  میراحت شدم آنقدر پول در بساط نداشت نا

 

 !خرم؟ یبرات م بعدا

 !؟یخر یم فردا

 !!باش یخوب یپسرم،،بچه  گهینکن د تیاذ اریسام

 ثروت بود اردهایلیکوچکم وار ث م پسر

 !!دیکش یرا م یاسباب باز کیروستا حسرت  نیدر ا نجایا و

 م،یبود یحسرت به دل اسباب باز شهیگذشته افتادم،،ما هم هم ادی دوباره

 نداشت که بخرد، پدرم

 !!اشک به چشمانم آمد دوباره

 

 ۸۵ پارت

 

 (نیراست)

 

هفته بود که در تهران بودم،،،از صبح که آمده بود  کیاز صبح با دختر عمه اش آمده  ،،بود،،، ترالن

 شده بود،، بیعصمت خانم عج ینگاه ها

عصمت  یمدام دورو برش بود،،اما نگاه ها زد،،،ترالنیلب با خودش غر م ریکرد،،و ز یاخم م مدام

 خانم به او اصال دوستانه نبود،،،،

 :کردنش بود زیتماس گرفتم قصدم سورپرا ارشیک با

 زدم؛ زنگ

 رو برداشت،، یگوش

 م،یکرد یهم احوالپرس با

 !چرا خطتت خاموشه؟ ی? کجا بودسیازت ن ی،خبر گفتم
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 گاست،،؟ ریچند روز.تعم میگوش

 !ارش؟ینشد ک یخبر

 !،،؟ یحال دلبر جانان رو بپرس یزنیام که فقط زنگ م تو

 !؟یخبر دار ازش

 !؛ستیجالب ن ادیخبر دارم که ز هیخبرم جان تو،،البته  یب پاک

 !؟یخبر چه

 !؟یبش الشیخ یب دکالیبا دیازش ندارم،،شا یا ینشون گهید

 !حرف؟ نیا یچ یعنی

 !!هست کال از اون محل رفتن،، یبه دوهفته ا ن،،خانوادشیهم یعنی،، 

 

 ستادمیفقط ساکت گوش ا امد،ین حرفم

 !؟یهست نیراست الوو

 

 !!..ر،ه،هستمآ

 

 !؟یمطمعن

 

 !رفتن؟ دم،،گفتنیاز چند نفر پرس آره

 

 !شم؟یپ یایست،،میمهم ن باشه

 

 !دن؟ی!،مگه مارو راه مسوئد؟

 

  را ارشیخواستم ک یرفت که م ادمی پاک

 !کنم؟ زیسورپرا
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 !سوئد؟

 

 !شت؟یپ امیب یخودت گفت گهید اره

 !ستم؟ی.آها،،،نه من سوئد نآها

 !؟ ییپس کجا یستین

 

 !!خونه

 ،،؟یگ ی!پس چرا زودتر نمران؟،،چااااااکرتم،یا ی؟،،اومد یچ

 !!ام،،یسه سوت م االن

 

 

 !ن؟یشده آقا راست یزیشد، ،،چ کمینزد ترالن

 !نشده؟ یزی،،چ نه

 

 !اد؟یکنه،،انگار از من خوشش نم یبه من نگاه م ینجوریخانمه چرا ا نیا

 

 !ن؟یکن ی!!شما اشتباه برداشت مستین نطوریا نه

 !!امیدختر عمه تون من االن م شیپ نیبر

 !! باشه

 

 !م،؟ی،،هر دو محکم هم را در آغوش گرفت دیکردم رس یکه فکرش را م یزیزودتر از چ ارشیک

 !!تو کله شق تنگ شده بود یچقدر دلم برا  یدونینم

 !نطور؟یهم منم
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 ن؟یراست یاصال عوض نشد تو

 

 چند سال گذشته فقط سه ساله مگه

 

 !کردم؟ تیرا به داخل هدا ارشیک

 !!اخم کرد، یدو دختر که در سالن نشسته بودند،، کم دنید با

 !!شد رهیکردم،،با تعجب به ترالن و حجابش خ شانیا یطرف دخترها بردمش و به هم معرف به

 

 صحنه نگاه کرد، نیبا اخم به ا ارشیو او با تشکر سوپ را گرفت،ک دمیسوپ کش یترالن مقدار یبرا

 

  اخمها میبر خواست زیاز پشت م یتا وقت و

 بود،، همراهش

 

 !!کردن و رفتند یبعد ترالن و دختر عمه اش  خداحافظ یکم

 

 !هنوز در هم بود؟ ارشیک یها اخم

 

 !؟یچرا اخم کرد هیچ

 !نم؟یبب دتویکه دوست دختر جد یکرد  دعوتم

 

 !خوشگل تر بود؟ نیاز ا سویخوشگله ،،اما گ خوبه

 

 !دختره کجا رفتن؟ یخونواده  ستیکه برات مهم ن رهیگ گهید یزدم که حتما دلت جا یحدس م دیبا

 

 !ارش؟یک هیچرت و پرت ها چ نیا
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 ... ارشینگهدار،،؟!.ک رم،،،خدایدارم م من

 !سا،،؟یرش وا ایک

 

 !دو دستم پنهان کردم؟ نیمبل نشستم و سرم را ب یرفت، کالفه رو اما

 

 !!خانم به سمتم آمد،،و کنارم نشست، عصمت

 

 !بخور سرد نشه؟ تویچا پسرم

 !از کنارم بلند شد!!و به آشپز خانه رفت؟ و

 

 گرفته بودند،،، رانیبه مناسبت آمدنش به ا یخواهرش مهمان یاز سوئدبر گشته بود در خانه  مسعود

 مراسم باشم،، نیمن هم دعوت کردند که در ا از

 

 

 !دم؟یبار منتظر خودم د نیاول یکه به خانه آمدم  مش صفدر را برا شب

 

 !آقا ؛منتظرتون بودم؟ سالم

 

 !من ؟ منتظر

 !د؟یمون یشما مهم شدم،منتظرم م یشده که من برا یچ

 

 !!باهاتون حرف بزنم دیبا

 !!یچ راجب
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 !د،؟یازدواج کن یدختر سوئد نیبا ا نیخوا یم

 !ترالن؟

 !اوهوم؟

 به همه جواب پس بدم!!؟ دیبا من

 !زنگ زد؟ پدرتون

 !گفت ؟ یچ خوب

 رانیقصد ندارن به ا یادیفروغ خانم مدت ز ن،؟،چونیزودتر انجام بد نیدار یبهتون بگم !هر کار گفت

  ایان،،گویب

 !شده؟ یدرمانشون طوالن ی دوره

 ! تهیموقع نیاالن بهتر گفتن

 !!یچ تیموقع

 !که بهتون زنگ بزنن؟ ومدهین شیپ تشیمو قع گفتن

 

 !حرف بزن مش صفدر؟ واضح

 

 خسته ام؟؟ یلیبخوابم خ رمیاصال تو ،،من م یگ یم یچ

 !!به سمت اتاق رفتم و

 ..دمیرا شن شیصدا که

 !!کردم داشیدر خون تو آشپز خونه پ غرق

 

 !!دستشو زده بود رگ
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 !گفتم؛ممم،،،م،،رده؟ یفرو آمدم،،و با سخت نیزم یدو زانو رو با

 

 :اش را گرفتم و گفتم قهیبه طرفش رفتم،، دم،،ویآقا :به سمتش چرخ نه

 !شده؟ یچ بگو

 !کجاست؟ سویگ

 

 !؛؟یدنبالش

 !آره؟

 

 !چرا؟

 !ار،،؟یسگمو باال ن یکجاست مش صفدر رو بگو

 شد و گفت؛ یعصبان

 !؛یفکر عواقبش بود یکارو کرد نیکه ا یاونوقت

 

 دامت یم سیپل لیتحو یکردم ،،اگه پسر من بود یخواست خفه ات م یم دلم

 !!به حسابت برسن،، تا

 

 !!؟رمردیپ یدونیم یاش را ول کردم و گفتم تو چ قهی

 از نر بودنت!؟ یکجا برات بگم ،که خجالت نکش از

 !!دمیپشت سرم کوب واریرا محکم به د دستم

 !؟یدون یم یبگو چ یلعنت

 

 غرق خون،،رگ دستشو زده بود دمشید

 شده بود؟؛ نیاز خونش رنگ آشپزخانه

 گه؟ید بسه؟بسه
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 !او دختر؟ دیکش یکه چ یبدون دیبا ستین ست،بسیبس ن نه

 !؟یدیدیزجه هاشو م دیبا

 !!یدیدیاشکاشوم دیبا

 !!هفته زبونش بند اومده بود کی تا

 آن بود یو هرچه رو دمیرا کش یزیروم

 !!افتاد و شکست نیزم به

 !ههههه؟یکاف

 گفت؛؟ یبهشون م یچ نشیدیگفت،اگه خانوادش م یم یچ دینکرد،با تیشکا

 :شده بود الل

 ا چوقتیه پدرت

 

   ۸۶ پارت

 .تو رو دیکه با یاونجور

 _نکرد تتیترب

 !؟یدون یم یچ یاز زندگ تو

 !شه؟یآبرو م یب یوقت ادیبه سرش م یدختر چ هیکه  یدونیم چه

 

 !!حفظ آبرو ش دروغ بگه و ازحقش بگذره یمجبوره برا یوقت

 !؟یسادگ نیو فرار ؟!به هم یکرد نابودش

 !؟گه،،یدختر د هیبا  یبر گشت حاال

 شونه هات پهنه،!!؟ چرا؟؟چون

 !؟یپولدار بچه چون

 ؟؟یفکر کرد یخودت چ شیپ

 !دمش؟یکوب واریسمتش رفتم و به د به

 رمرد،،یخودتو نگه دار پ احترام
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 !،؟یزد ،و گفت،احترام؟! مگه تو احترام گذاشتنم بلد یپوزخند

 

 

 ؟؛ یخبر دار ازش

 

 !دادم؟ شیفرار خودم

 

 زدم ،،کجااااااست؟ نعره

 

 امنه!!؛ جاش

 !!کنم، یخدا نابودت م یصفدر سگ بشم،،به خداوند مش

 !،؟یکن یباهام باز یکنم اگه بخوا یم نابودت

 !؛دمینکش شیرو به آت یزندگ نیبگو کجاست،تا ا پس

 

 !؟یدار دوسش

 

 !!دمیکوب واریبا مشت به د دوباره

 

 داغونم، ز،منیاعصابمو بهم نر رمردیپ

 !!داغون

 

 !!پدرت بود خواست

 !!ادیب سویپنهان بشه،،حاالم خواست اونه که. گ سویخواست گ اون

 

 :دونست کجاست و به من نگفت یکجاست!م دونستی!!اون م پدرم
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 !داد؟ میخوردم،،بازهم پدرم باز یباز هم باز ایخدا

 

 ۸۷ پارت

 

 

 (نیراست)

 

  توانسته بود ،؟چطور توانسته بود چطور

 !!کند یخبر یب  یبودم ادعا سویبه گ دنیقرار رس یچند سال که ب نیا

 

  که هربار تماس گرفته بود نینه ا مگر

 !! بودم.؟ دهیسوپرسیگ از

 

 !!ام حس کردم،،، نهیدر سمت چپ س یدیشد درد

 تر بود،با احساس قی. عممیتمام درد ها از

  .قلبم گذاشتم ینشستم،،و دستم را رو نیزم یرو درد

 !!نشود کیکه با دست اشاره کردم که نزد دیصفدر با عجله به سمتم دو مش

 

 آقا!؟ یخوب

 

 !!بزار ،،!!بروو تنهام

  گم یتر شد که دوباره گفتم بت م کینزد

 !بروو؟

 !!اتاقم شدم یهمان درد راهبر خاستم و با  میاز جا و
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 !!که شدم دردم کمتر شد دراز

 

 !!کنم یجراح دیکند با دایدردها ادامه پ نیگفته بود که اگر ا دکتر

 

 !!کرد به درک ینکرده بودم !قلبم درد م توجه

 !!ردیقلب ضربان نگ نیبهتر که ا دمیدینم گریرا د سویگ اگر

 

 رو برداشتم و شماره پدر را گرفتم؛ یگوش

 

 .....!!الوو

 

 پسرم!!؟ ییکجا ییتو نیراست الوو

 

 !!؟؟ یبهم دروغ گفت چرا

 

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

 

 !خان جواب منو بده؟ زینکن پرو سکوت

 !؟یو به من نگفت یدونستیکجاست م سویگ یدونستیتوم

**** 

 

 !کردم به نفع خودت بودپسرم؟ ی،،،هر کار من

 !نفع من؟ به
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 !!یگفت یدور باشم بهم م سویاز گ یخواست یاگه م یخبرم نزار یب یتونست یم الاقل

 

 !!همه انتظار نکشم نیتا ا یگفت یم

 !بس نبود؟ یخبر یسال ب سه

 

 

 !!ختیر یهم مبه یگفتم همه چ یم اگه

 

 سر جاشه؟ یاالن همه چ مگه

 !بهت اعتماد کنم ؟مثال پدر؟ دیبا یچطور

 

 

  دیبا یگرفت تا ک یفروغ سرطان نم اگه

 !دم؟یکش یم انتظار

 

 !؟یموند یدور م سویاز گ دیبه نفعت بود،،تو با نیا

 !!یکرد یبه عواقب کارت فکر م دیبا

 

 !!؟یام کن هیتنب یخواست پس

 

 !!اسمشو بزار یخوایکه م یچ هر
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 !!یبگ قتویدختره؟! به نفعته که حق کجاست

 !نباش ؟ گهید یباز هی!؛پس دوباره دنبال ستیبرام مهم ن یچ چیه گهیآخر،د میزدم به س من

 

 !!شم یم تیپدر یرابطه  الیخ یب وگرنه

 

 !،؟ یعاشق شدنم بود ،دنبالیفهم ی!!داغونم،مزخانیباختن ندارم پرو یبرا یزیچ گهید من

 زم،،؟یری؟م زمیبر سویگ یبه پا ارویدن یخوا یهستم،،م

 

 !!خسته ام، هاتیام پدر ،از باز خسته

 

 !منو؟ یفهم یپسرتو،م یکن یم درک

 

 

 !!خو ردن بسم نبود یسال باز یس

 

 کجاست !!!!؟بگووو؟؟ بگو

 

 

 !دور،؟ یجا هی

 

 رم،یجا باشه م هر

 !؟یفهم یکنم م داشیپ دیبا من

 

 !؟ یبدست آوردن دلش دار یبرا یادیز راه
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 !؟یراه هست مرد

 

 !!نبودم نجای!!نبودم،،،االن اهستم

 

 !هست؟ یتو و دختر مسعود چه رابطه ا نیب

 

  فقط ست،اونیمنو اون ن نیب یرابطه

 !!رانیاومد ا همراهم

 

 !؟ یتون ی!م؟یروبرو بش میبا دوتا شوک عظ دیراه با نیا تو

 

 !خان؟ زینکن پرو یها باز باکلمه

 !و راست برو سر اصل مطلب؟ ُرک

 

 

 !دنا،،؟ یبر دیبا

 !!!!!دنا،،؟

 !در انتظارته،،؟ یادیز یها زیدختره اونجاست،اونجا سورپرا آره

 

 !دونه؟یمرد سفر باش،،مش صفدر آدرسشو م پس

 !!..را قطع کرد یبرم فروغ اومدو گوش دیبا من
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 !کرد؟ یمن آنجا چه م یسویبودم گ دهی،،،؟!فقط اسمش را شن دنا

 

 ۸۸پارت

 

 (نیراست)

 

 را گرفتم ،رد تماس زد ارشیک ی شماره

 بار تماس گرفتم و جوابم را نداد چند

 !تماس شدم که خودش زنگ زد الیخ یب

 

 

 !! یکار داشت الوو

 از من را ندارد یدانستم که تحمل دور یم

 

 !!؟یزن یرد تماس م چرا

 

 !!نیندارم راست یباهات کار من

 !!میبا هم ندار یصنم چیو تو ه من

 

 

 به رفاقت چند سالمون!!؟ یزنیگند م یدختر دار هیخاطر  به

 

 

 !!خواد یمرد م رفاقت
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 !!ستمینامرد ن من

 

 !!یو آوارش کرد یدختر و گرفت هی ی. فقط زندگیستیتو نامرد ن آره

 

 !گه؟ید یسوگل هیبا  یحاال برگشت و

 بمون یکه زد یبهت گفتم سر گند من

  کارت اما یپا یهست یگفت ،یکرد فرار

 !!ده ینشون نم نویا ظواهر

 

 

 !! ارشیتموم شد!؛ک تییخون رجز

 

 گم یم یچ یبشنو یموند اصال

 !!که حاالم

 !!،یزن یدخترا رد تماس م مثل

 

 !،تو روشنم کن؟ هیچ قتیحق

 

 !!ست،،ین یرابطه ا چیمنو ترالن ه نیب

 !ازم؟ زیبپذ  نویخاطر رفاقتمون   ا به

 

 !!خوام حرف بزنم یم گهید زیچ هیراجب  االن
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 !!اون یدستا ی چهیمن شده باز یزندگ یگرده به پدرم ،همه  یبر م بازم

 !افتاده؟  یچه اتفاق باز

 

 !سه سال سر کار بودم ،؟ نیا تمام

 !!شده یچ

 

 !!؟سویسه سال رو با خبر بوده از گ نیتمام ا پدرم

 

 !!خبر گذاشت یداشت و منو ب خبر

 

 !؟یکن یم یشوخ

 

 

 !ست؟ین یشوخ

 !دناست؟ سویگه گ یم

 

 !!!!!!؛دنا؟

 !؟ یچ یبرا گهید اونجا

 

 

 !! ازم خواسته که برم دنبالش دونمینم

 

 !واقعا؟؟
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 !برام داره یادیز یها زیسورپرا گهیآره،،،م

 

 !ندارم؟ دنیجنگ یحوصله  گهید  ارشیخسته شدم ک یزندگ از

 

 !؟ ،یالزم باشه دوباره بجنگ دیشا

 

  دم،امایعمرم جنگ تمام

 !ضم؟یجنگم،،با وجود قلب مر یباشه بازم ،م سویگ دنیجنگ نیا یبها اگه

 

 !!!!!؟دهی؟کار دستت م یبه حال قلبت کن یفکر یخوا ینم

 

 !ست،؟ین مهم

 

 !رم؟یگ یبعدا باهات تماس م ارشیک رمی،،،م گهید من

 

 !!خبر نذار یمنو ب باشه

 

 !!خداحافظ

 !!نگرانتم ن،،منیخودت باش راست مراقب

 

 !!نام،،فعالیسگ جون تر از ا نترس

 

 ۸۹ پارت
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 (سویگ)

 

  یجهاد یاردو یهمچنان با بچه ها اریسام

 گذراند،،، یروزش را کنار آن ها م شتریگرفته،بود وب گرم

 

 !!آمد،، یشد به خانه م یغروب که م کینزد و

  دمیکه د یاسراغش رفتم،،،از صحنه به

 !د؟یچرخ ینشسته بود و با او م یامجد یآقا یشانه  یرو اریکردم،، سام کوپ

 

 سراغش رفتم،، به

 ن،؟؟ییپا ایب اریسام

 !د؟یرو خدا ببخش ن،توییپا ایب ،،بدویکن یچکار م اونجا

 !!طونهیش یلیبچه خ نیا

 

 !! راحت باشه نیبزار دیولش کن نه

 !ه،،؟یحرفها چ نیبابا ا نه

 !ن،؟؟ییپا ایب اریسام

 

 !!اشب من بدو خوام،،بدوینن

 !!آوردم نییپا یامجد یرا از شانه  طانمیخجالت آب شدم ،،و با زور پسرک ش از

 !رو خدا؟ دتویببخش

 

 د،یکنم،فقط دعواش نکن یخواهش م نه

 !دور شدم که گفت:خانم:؟ یکم وباشه
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 !انداخت نییشدم که سرش را پا رهیمحجوبش خ یچهر ه  بله،،به

 

 !سوال ازتون بپرسم؟ هی شهیم دیببخش

 

 !!دییکنم بفرما یم خواهش

 د؟یکن یچکار م نجایبدونم شما ا شهیم

 !!نیستین کیاهل کر مطمعنم

 

 !نجا،،یخوره ،،مردم ا یمردم نم نیبودنتون به ا ی،لهجته تون،اجتماع ظاهرتون

 

 !کنن یم یاز ما دور معموال

 !!ن،یهست یجور خاص هیشما،، اما

  فکرمو مشغول یلیکنم اما خ ینم یفضول

 !ن؟یکرد

 !،،؟ گمیم همش

 !کنه؟ یم یزندگ نجایمثل شما ، ا یخانمکه چطوره

 

 !!نبود نجایمثل مردم ا چکدامیداشت نه لهجه ام نه رفتارم ه حق

 

 نجایزد که اهل ا یداد م یسه فرسخ از

 !ستم،،؟ین

 

 !ن؟یجواب ند نیدوست ندار اگه

 

 باشم،!؛ نجایمجبورم ا من
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 !ن؟یندار نجایرو ا یکس

 

 !!میکن یم یاز اقوامون زندگ یکی شیخودمم با پسرم،،پ فقط

 

 کجاست؟؛ همسرتون

 ی،،که تنهاشخص ببود،،از فرزند کوچکم دیکه سف یکه نداشتم،،از شناس نامه ا یگفتم از همسر یم چه

  ارید نیا تیهو

 !!بود

 

  صحبت کردنش دلم را برده بود به شهر یکنم که فارس یکردم،،اقرار م بغض

  یروستا فارس نیدر ا یتهران،،،،کس شلوغ

 کرد!؛ ینم صحبت

 !کرد یم دادیام ب یبیغر و

  را بعد از چند سال بیغر  یهمشهر کی حاال

 .بودم دهید

 !کنم؟ یدور افتاده چه م یروستا نیکه من در ا دیپرس یم میهمشهر و

 !!؟ست،،ی..همسرم ن من

 ست؟ین

 !!!کردن فوت

 !!!نه

 برم خداحافظ ، دیبا من

 !کنم؟ یخواهش م دی،،بمون اریسام مامان

 

 !قصد نداشتم ناراحتتون کنم، من

 !!د،یمثل برادرتون بدون منو
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 !!نیبهم بگ ن،حتمایداشت یمشکل

 

 .و از آنجا بردم دمیرا کش اری،خدا نگهدار،و دست سام ممنونم

 

 

 

★★★★★★★ 

 

 

 (نیراست)

 

 شدم،، یتاب هرچه از تهران دورتر م یبود،جاده خراب،و دل من ب یطوالن راه

 

 را به کجا کشانده بودم،، سویبردم من گ یم یخودم پ یبه نامرد شتریب

  و سر سبز قیعم ی.دره هامیگذشت ارید نیا چیدر پ چیپ یگردنه ها از

 

 خسته ام کرده بود،، رینداشتم مس یرانندگ ینا گریداشت،،،د یخنک یهوا

 کند، یمش صفدر خواستم که رانندگ از

 خودم چشمانم را بستم،، و

 نیا فهیح دیش داریب دیخواه ینم میرس یم میزد،،آقا دار میدانم چقدر گذشت که مش صفدر صدا ینم

 ن،،یاز دست بد عتویطب

 

 را باز کردم، چشمانم

 نداشت،، یتمام نیماش یها تکان
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 لومتریو پنج ک ستیب کیکر یروستا

 

 داشت،، ی،،که آسفالت کهنه ا میعبور کرد یکوهستان یجاده  از

 !؟یکن ستیمنو سر به ن یاومد ای نجاستیا سویگ یبه مش صفدر گفتم مطمعن رو

 !؟یدیترس

 

  ،،اونیرو بفرست سوینبود گ یا گهید یجا یعنیدور افتاده است  یلیخ نجایا یول نه

 !کنه؟ یم یزندگ یک شیپ نجایا

 !!!آشناتره ییهر آشنا ست،،ازین بهیغر

 دهات،،!؛ نیتو ا آشنا

 !!یقنار ریدختره رو فرستادم جزا یفکر کرد پس

 

 کرده!؟ یزندگ نجایسالها رو ا نیدختر تمام ا اون

 !بله

 

  مش صفدر یکن ینگام م ینجوریا چرا

 نجا،،یا یرو فرستاد سوینره که تو گ ادتی

رفت و  یگوسفند م یرنگارنگ و دامن پف دار،،دنبال گله ا یکه با لباس ها دمیرا د یجاده زن کنار

 را به کمرش بسته بود،؟ یکودک

 

 !!گردن یم ینجوریهمه ا نجایتنشه،،ا یقشنگ یگفتم چه لباس ها ناخودآگاه

 

 

 !ان؟ یاتیلیا آره
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 !نجایصفا کرده ا یحتما کل سویجالب گ چه

 

★★★★★★* 

 (سویگ)

 شده بود بیاز صبح رفتارش عج خاتون

 کردن خانه بود،، زیوسواس مشغول تم با

 هم بارگذاشته بود، یخوش عطر و لعاب یغذا و

 

 

لباس ها  نیجان به نظرت کدوم از ا سویاز اتمام کارها چند دست لباس باخودش آورد و گفت :گ بعد

 !قشنگتره ؟

 

 !شه؟یخوب م یلیحال انداخته خ نیکه تورو به ا هیمهمون ک نیاگه بدونم ا خاتون

 

 ؟ اد،یقراره برات خوستگار ب  نکنه

 

 !سرم شوهر دارم؟ ریرفته هنوز تو شناس نامه خ ادتی نکهیار،مثل ازن شوهر د هی یبرا خواستگار

 

 !؛یگ یراست م آخ

 !!کدومو بپوشم، بگو

 !! خوبه یلیخ یزرد و نارنج نی،،اما،ایهمه جوره خوشگل تو

 پوشم،، یم نویهم پس

 !!زحمت برات دارم، هی یراست

 !؟ یزحمت چه
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 یریم اد،،تویاالن قراره برام مهمون ب ن،،منییپا میاریقرار بود برم کمک اختر فرششو از دار ب امروز

 !؟یکمکش کن

 ! یگفتم تو بلد بهش

 !!رم،،یخوب،من م یلیخ

 !!دخترم،، ممنونم

 !دارم؟یرو نگه م اریسام من

 !!باشه

 !!نیباش اریمن رفتم ،فقط مواظب سام پس

 

 !بودم با سرعت از کنارم گذشت دهیکه تا امروز ند ییمدل باال نی،ماش دمیاختر که رس یخانه  یکی،نزد

 

 ۹۰ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!.میروستا شد وارد

 .شیعیطب یها ییبایکنار ز در

 !کرد یم دادیدر آنجا ب فقر

 ،!!گوسفند یکه هر کدام چند کودک همراهشان بود،،گله ها ییبارویژنده پوش،زنان ز کودکان

 !!رفتند، یدر روستا رژه م ینظم یبا ب که

، 

 

 

 !ک،یبار یو مخروبه،کوچه ها یگل یها خانه
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 !دگر کجا بود،؟ نجایا ایخدا

 روستاکجا!!!؟ نیمن کجا ؟و ا یبایز دلبر

 

 !!! ،خداا لعنتت کندنیلعنتت کند راست خدا

 

 !! میماه رو یگرفت از آوارگ دلم

 

 

 

 !!کجاست گهید نجایصفدر ا مش

 رو سوینبود که پدرم گ یا گهید یجا

 !شد جا؟ نجامیا بفرسته،،آخه

 

 !دختر خدا؟ نیو گفتم،،من چکار کردم با ا دمیصورتم کش یدست رو یبا گالفگ و

 

 آقا،!؟ یبدون دیهست که با یادیز یزایچ

 

 !؟یها روبرو بش تی،سکوت کنم و بزارم خودت با واقع دمیم حیمن ترج اما

 !ت؟یم واقع کدو

 !،؟یفهم یسکوت کنم خودت م بذار

 

 

 شده بودند، رهیبه ما خ یاز اهال ینفر م،چندیدیسر یبا در آهن یخانه ا به

 !!زد، ینگاهشان تعجب موج م در
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 !!شد و کلون در را چند بار زد ادهیپ نیصفدر از ماش مش

 

 روشن در باز کرد، یبلند قامت،با لباس محل یزن یاز لحظات بعد

 داشت!؛ یکننده ا رهیخ ییبایز

 !!اندازه آشنا بود نیزن تا ا نیا چرا

 !شدم،؟ ادهیپ نیشده بودم،با تعجب از ماش جذبش

 !!شده بود رهیبه من خ اقینگاهش کردم،،با اشت و

 

 بودم قدم برداشت، ستادهیحرکت ا یکه ب یلرزان به سمت من یقدم ها با

  هی،!!شب هیبود،شب یطوس شیچشمها

 !!!نصب کرده بودم، واریبود که در اتاقم به د ینقاش

 

 !شد،،؟ ی،،نداشت،،مگر م!،،امکان ن،؟ی!،،ان؟یا

 !!اراده روان  شد یبه سمتش ب میپاها

 

 !د؟یتر به من رس عی،،،،مادرم بود،،،،سر مادرم،،،،،او

 

 !م،،؟ی،،گونه ها می،لبها میدستانش صورتم را لمس کرد،چشمها با

 !بودم،،؟ ستادهیمثل مجسمه ا من

 !دم،یگفت که نفهم یزیلهجه چ با

 

 !امینه تسرت،روله! دردت خوره م منه

 من سروم خورهیا ام،دردتیهمه کس روله

 

 (،همه کسم،،دردت   به جونم، زمیبخوره به چشمام،عز زم،دردتیقربونت برم عز)
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 محکم در آغوشم گرفت،و زار زد، و

 مادر فدات،خدا شکرت ی،پسرم،،اله پسرم

 !نشان داد، شیها هیرا گرفت و به تک تک همسا دستم

 ه،یمو ه،،کوریآمده،کور،مو امیاوئده،،نور ت د،کورمیکنیا لید،،سیکنیا لیس مردم

 !!سال اوئده،خدا شکرت، ستیدارم،،،اوئده ،،بعد ب گودم،کوریا تونیس

 

 !پسرم اومدهدی! نگاه کندیمردم نگاه کن)

 چشمم آمده،پسر منه ،پسر منه نور

 گفته بودم پسر دارم،حاالاومده، براتون

 

 (!!شکرت ایسال اومده!!خدا  ستیاز ب بعد

 

 ،ینور چشمم باالخره اومد ایب زمیعز ایب

 !تا مادر فدات بشه یاومد

 !دوباره بغلم کرد،باالخره دستان سردم باال آمد،و مادرم را در آغوش،گرفتم، و

 

  کردم،،مادرباالخره انتظارم داتیپ باالخره

 همه سال !!،؟ نیا یاومد،کجا بود سر

 

  یمادر،،؟!کجا بود یکردم،!،کجا بود بغض

 !!؟دم،،یکش یچ ینیکه بب یهمه سال؟ ،،کجا بود نیا

  کردم هیمحکم در آغوشش گرفتم،،و گر و

 !!را در آغوش گرفت سرم

 

 !یپسرم خوش اومد یاومد خوش
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 !!،برات حرف دارم یسال دور ستیب یتو که اندازه  ایتو ب ایب

 

 ۹۱ پارت

 

 

 (نیراست)

 

 گشت، یمثل پروانه دورم م مادرم

ساله ام تجربه نکرده  یشده بود که در تمام عمر س قیبه وجودم تزر یچنان آرامش یمانیس یخانه  نیا در

 بودم،

  کیکمر بار یکه در استکان ها یتازه دم یمادر،چا یاز جنس مادر،از بو یآرامش

 !!عمرم بود، یدنینوش نیآورده بود،گوارا تر میبرا

 ،،!!کرد یبوسه از صورتم م کیداشت،،، یکه بر م یهر قدم در

 !روستا باشد، نیمن در ا ی شهیسخت،بود،،چطور امکان داشت رگ و ر میباورش برا هنوز

 

پناهم  یکه از نظر من مخروبه بود،و مادر ب یروستا و خانه ا نیکجا؟ ،ثروت پدرم کجا؟،،و ا تهران

 !!،ی،کن یمخروبه زندگ نیدر ا نجایهمه،ثروتمند باشد وتو ا نیکجا،!؟،شو هرت ا

 !ود،؟کجا انصاف ب نیا

 !آمده ام،؟ میبایدلبر ز یمادرم ،فراموش کرده بودم که برا دنیباد

 

 !کجا بود؟ سویگ

 !!دمی،و پرس اوردمین طاقت

 !کجاست؟ سویگ

 !ام شد؟ رهیخ مادرم
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 !!ادیم ستین یدور یجا

 !اد؟یم یک

 !!پسرم عجله نکن، ادیم

 

 !ارم؟یمن برم ساک هارو ب نیبد نویماش چیصفدر گفت: اقا سو مش

 

 !بزنم؟ نمیسر به ماش هیبرم  دیبا- رمیخودم م من

 !آقا؟ باشه

 !!را روشن کنم،، نیماش نکهیفرمان نشستم بدون ا پشت

 !!ام کرده بود وانهیاتفاقات د نیفرمان گذاشتم،،فکر ا یرا رو سرم

 !!کنار مادرم، نجایا سویگ

 

 !!شد یبر مال م شتریکه هر روز رموزش ب یپدر و

 !!فرستاده بود نجایرا به ا سویپدرم گ اگر

 !!مادرم خبر داشت، یهمه سال از جا نی!!پدرم ا،؟یعنی؟،،، یعنی،، پس

 

 !!ز،،یپرو تیبه تو وپدر ،،لعنتی،لعنت یدم،لعنتیمشت چند بار به فرمان کوب با

 !!فروغ شکنجه ام کنه ی!!گذاشت،،یونگفت یدونستیو سه سال م ستیمادرمو ب یجا

 !!یو نگفت یدونست یرو م سویگ یجا

 

 !!؟ی،،،خدا،،،خدا،،،تا ک خدا

 

 نبود،،!!؟ یادیز  ضمیقلب مر یهمه شو ک برا نیقلبم درد گرفت،،ا دوباره

 قلبم گذاشتم،و فشردم، یرا رو دستم

 دادم، هیتک یصندل  یرا به پشت سرم
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  شطرنج به دست نیبرد ا یقرار بود مهره  یک

 !!افتد یب من

 !باشم،؟ میطرنج زندگش یباز یقرار بود برنده  یک

 

 !بت؟یهمه مص نیشد ا یتمام م یک

 

 حلقه زده بود،مهار کردم، میچشمها انیرا که م یقطره اشک سمج چند

 کند!؟ هیگر دیگفته بود مرد نبا یکس چه

 

کس ،مثل  نیتر کیکه ازنزد ییهمه ضربه ها نی،ایاعتماد یهمه ب نیشد، آتش ا یم دخاموشیکجا با پس

 !پدرم  خورده بودم

 

  قلبم را یعدد از قرص ها کیرم،یدادم بم یم حینبود!ترج سویبه وصال گ دیام اگر

 !!زبانم گذاشتم ریجعبه درآوردم و ز از

 

 .قلب نا آرامم نیا ردیآرام گ تا

 

بود،ودستان کوچکش  ستادهیا نمیکنار ماش یمحل یبا لباس ها یدوسه ساله ا یرا باز کردم،کودک چشمانم

 ۰را پشت کمرش گذاشته بود

 ندیحد ممکن باال آورده بود،تا بتواند راننده را که من باشم بب نیسرش را تا آخر و

 

 ۹۲ پارت

 (نیراست)
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 !!ام شد رهیفقط خ یتخس دم،بایکردم و خند نگاهش

 یبورش،در آن لباس ها یپر پشت و کم یصورت گرد و تپلش ،و موها انیدر م شیبایز یعسل چشمان

 !بامزه بوده؟ یادیز یمحل

 

 !عمو جون؟ یخوب

 !هم نگاه کرد؟ باز

 ؟یدیند پیوروجک،؟خوشت یزول زد یچ به

 !نت،دوشله؟یباش

 !نم؟یباش

 :زد و گفت نیکوچکش را به ماش دست

 !!دم،،دوشلهیم نویا

 !!کوچولو، یتو چقدر با مزه ا یگ ی،ماشبنو م آها

 !ستم؟یله، ؟چشمک زدم وگفتم خودم خوشگل نخوشگ نمیفقط ماش نمیبب

 

  نتیباش طیفً  دهیشد وگفت،:نه د یعصبان

 !!دوشله

 داشتم دنشیبه در آغوش کش یدیشد لیم

 !!دمیصورتش را بوس دم،ویشدم و اندام کوچکش را در آغوش کش ادهیپ نی،ازماش

 

 !پسرم؟ هیچ اسمت

 !ار؟یشام

 !!یدار یبه چه اسم قشنگ به

 !!گونه اش چال افتاد د،ویخند

 !!؟یشیمن دوست م با

 !؟ یعمو عل  مش
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 !دوستته ؟ یعل عمو

 

 !،اشبمه؟ اره

 !اسب؟

 !؟ آره

 !؟؛یش یام اشبم م تو

 !؟یش یبشم بام دوست م اسبت

 !!باال آورد نوییرا پا سرش

 !!تو؟یهست یسرتق عجب

 !!د،یخند تیبا معصوم دوباره

 

 !اسبت بشم؟ یچطور دیمن با اریآقا سام خوب

 !اشاره کرد میبه شانه ها نم،ویشیاونجا ا من

 !اسب هر دومون بشه؟ نمیحاال من اسبت نشم،، بجاش ماش یخوا یم

 

 !!اوهوم

 !!کردم نشیماش سوار

 آمد،!؛ رونیمادرم از خانه ب که

 !!شد رهیام خ یبا تعجب به من و پسر کوچک کنار و

 !کرد؟! و وارد خانه شد؟ هیگر 

 !!آمد بیاش به نظرم عج هیگر

 

 کردم و وارد خانه شدم، ادهیرا پ اریسام

 !هم دنبالم آمد؟ اریسام
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 !خودش را به مادرم رساند،و درآغوشش نشست؟ اریمحض ورود سام به

 :صفدر رو به مادرم کرد و گفت مش

 !؛!!؟نهیا

 !!صورتش گذاشت یاش را جلو یهق زد و روسر مادرم

 هزار هللا اکبر!؛ نمیبب نجایا ایبگفت، اریصفدر رو به سام مش

 !در آغوش گرفت؟ اررایسام و

 پشت سر هم!؛ د،چندباریبوس و

 

 

 !چ خبره؟ نجایا

 

 ه؟یک اریسام مادر؟

 !بلندتر هق زد و از اتاق خارج شد؟ نباریا مادرم

 

 !شده؟ یکنم بگو چ یصفدر دارم سکته م مش

 

 !!که همه منتظرش بودن هیهمون

 

 !اومدنش،؟ یزد برا شیهمه سال فروغ خودشو با آب و ات نیکه ا یهمون

 

 !!سوی،،،پسر تو و گ سوئهیگ پسر

 !!فیس  یخانواده  یدردانه  فیس ی نوه

 

 حد ممکن گشاد،شد!؛ نیتا آخر چشمانم
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 !!شد قیبه وجودم تزر کبارهی ایدن یحس ها تمام

 !!و حسرت، یشاد دیتر بود شا یدانم کدام قو ی!حسرت!،تعجب،!نم،ی!،شادغم

  دموییرا بو شیو سر و صورت همه جا دم،،گردنیمقدمه کودک را در آغوش کش یبر خاستم و ب میجا از

 !!دم،یبوس

بودم،!تااز مادر  دهیکه به خاطرش حسرت ها و شکست ها را به جان خر یعشقم بود!کودک ی ثمره

 !متولد شود؟ یا ستهیشا

 ایبود،،خدا سویت !!،،شکرت ،که مادر فرزندم گشکر ایمن،؟پسرمن ،؟،هم خون من؟،،،خدا کودک

 !!شد یبرآورده م کیبه  کی میشکرت ،که آرزوها

 کردم،، خیحرف مادرم  با

 !!؟ یبا هاش دار یچه نسبت ینخواد بش بگ سویتا گ سوئه،مبادایاون خط قرمز گ پسرم

 

 ۹۳ پارت

 

 (نیراست)

 

  را در آغوش گرفتم و به اتاق بردم اریسام

 !خواستم خودم باشم و پسرم، یم فقط

 

 !که پدرم گفته بود یبعد زیهم سورپرا نیا

 

 !صدا در آغوشم نشسته بود،، یرا در آغوشم گرفتم:آرام و ب اریسام

 !.خودم فشردمش به

 

 !کردم یم هیصدا گر یام گرفت،ب هیگر

 

 !!؟یخورد تلد ازینگاهم کرد و گفت:پ اریسام
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 !؟ ازیپ

 

 !!شهیم ینجولیا یوقت سویآخه مامان گ آره

 خورد تلدم،اشکمم اومده!؛، ازیگه،پیم همش

 

 !!تند بوده یادیمن ز ازیپ یخرد کردم،،ول ازیپسرم منم پ آره

 

 !!؟ یدال یدوش

 

 !؟یگوش

 !!اوهوم،

 چکار!!؟ یخوا یم

 !شه،؟یم ده،،اشبممیم یهمش بم دوش یعل عمو

 !!یتو که اشبم نشد یول

 

 !!بتشم اهلویخوام آدم ش یم

 

 !!ندارم میها تو گوش اهیاز اون آدم س من

 

 !!دارم پسرم، میواقع یاز اون آدما تو زندگ من

 !!بدجنسن اهویس یلیخ اونا

 !!توام بتششون خوب

  !!ستم،،یکه آدم کش ن من
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 !!بده، تویدوش

 !!کنم بت بدم دایخوب برات پ یباز هی بزار

  بود را یکه مربوط به خود گوش یباز

 !!باز کردم شیبرا

 کند، یدادم که چطور باز ادشی و

  نیگرفت تا از ا یم ادیکردن را  یباز دیبا

 شدم،ینم زینخورد،من مثل پرو یباز روزگار

 !!شدم یم یپدر خوب من

 گذاشت؟؛ یم یعنیگذاشت،،!! یم سویگ اگر

 

  از دستش افتاد یگوش یشد،وقت نیکرد تا چشمانش سنگ یانقدر باز اریسام

 !!خوابش برده، دمیفهم تازه

 

 !!ستیک یکه عمو عل دمیفهم یم دیکه بود؟،،با یعل عمو

 !!من یمن بود ،،برا یفقط برا سویبشود،،گ یگریاگر بخواهد عروس مرد د سویبه حال گ یوا

 

 !!بگذارم نیرا که مثل فرشته ها خواب بود،از اغوشم زم اریآمد سام ینم دلم

 !!چند لحظه بعد آمد مادرم

  جان،بده نیخوابش برده راست اریسام

 !!ن،یزم بزارمش

 !!خوبه ینجوریهم نه

 !!راحتم

 !!کنارم نشست،، مادرم

 !!که با خودت نصفش کردن،، هیبیس نیع پسرت

 افتادم، یخودت م یبچگ ادیکردم  یاومد،،هر وقت نگاش م ایکه بدن یوقت از
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 هاشم مثل خودته، طنتیش یحت

 !!کنه یوقت ها کالفه م یرو بعض سویگ

 

 !اد؟یاز من بدش م_

 !؟یچ

 نه؟ ادی!از من بد ش م سویگ

 

 ؟؟یدیبهش نم حقو

 

 !!دمیم

 !اون موقع ها چطور بود؟ سویگ حال

 دوهفته بعدش از بهبهان اومدم،!؛ من

 !!حالش بد شد یمادر توام،حساب دیفهم یوقت

 !!زده بود وحشت

 !!کرد یمواخذه م منو

 !!من بهش حق دادم ،ازش توقع نداشتم باهام خوب رفتار کنه!!تو ام نداشته باش اما

 !!نداره، یصنم چیمردم ه نیساله تو غربته ،با ا ده،چهاریساله که  خانوادشو ند چهار

 !!بودم، لیبرام راحت بود!فرق داشتم من دختر ا یزندگ نیاگه ا من

 !!عادت داشتم، یسخت به

 !!اون نداشت اما

 !!بود که عادت کنه مجبور

 !! دهیکش ادیز یسخت اون

 !!صبر بده بهش

 !!پسرمو بده بخوابونمش سر جاش حاالم

 !!سرش انداخت،و از اتاق خارج شد ییگذاشت ،و پتو نیزم یرا رو اریسام و
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 !دم،یغرق در خواب را بوس اریرفت سام رونیاز اتاق ب یوقت

 !!در روستا بزنم ، یقدم خواستم

 ٬٬اورم،یرفتم تا ساک هارا ب نمیسمت ماش به

 

 !!در صندو ق عقب خودرو بود، سرم

 !! دمیشن ییصدا که

 مهمون اوئده ، تونیس سویگ خاله

 اسمش سرم را باال بردم، دنیباشن

 بود، خودش

 ..جانانم دلبر

 

 ۹۴ پارت

 (سویگ)

 

 !اختر تمام شده بود یدر خانه   کارم

 ! خانه که شدم کیبه سمت خانه آمدم،،نزد خسته

 !! که در خانه خاتون پارک بوددم،یرا د ییمدل باال نیماش

  خودرو مدل باال نیبه دقت نبود ا یازین

 ! روستا نیدرا

 :بود که با سرعت از کنارم گذشت  یبود ،همان دیسف یشانیپ گاو

 !باشد یزیچ یریخً  دیکردم شا فکر

 !آمدند یبه روستا م یگاه رهایخً  نیا از

  خوش اندام و خوش لباس سرش یمرد

  کرده بود پشتش نیدر صندوق ماش را
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 !من بود به

 میاز بچه ها صدا یکیشدم ،  کترینزد

 .زد

 !!مهمون براتون اومده سویگ خاله

 !!به عقب برگشت مرد

 

 باز شد، ینعلبک کی یبه اندازه  چشمانم

 !!نامردش بود خود

 !!که از مغزم ارسال شد فرار بود یفرمان تنها

 هم نبودم، اریسام ادی یآن لحظه حت در

 

 !دمیدو فقط

 

 

☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄ 

 

 ( نیراست)

  دنیدو ضمیبا وجود قلب مر دم،امایپا به فرار گذاشت،،دنبالش دو دنمید با

 .شد یم دیسخت بود،تپش قلبم شد میبرا

 

 ...نشستم و دنبالش رفتم،، نیچار پشت ماش نا

 د،یدو یم یسرعت قابل توجه ا با

 دنبالش روان بودم، نیهم با ماش من

 

 و از آن باال رفت ، دیرس یتپه ا به
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  باال رفت نیبا ماش شدینم نجایاز ا گرید

 دم،،یرا دو ریمس هیشدم و بق ادهیپ ناچار

 

 دوتپه بود،، انیکه در م شدیختم م یکیبه  شکاف بار ریمس ی هیبق

رودخانه و چه چه  یاز آن شکاف عبور کرده باشد ،،به دور اطراف نگاه کردم،،صدا سویبود گ محال

 پرندگان، گوشنواز بود

 .بلوط پنهان شده است،، یدرخت ها نیاز هم یکیبودم که پشت  مطعن

 

 گفتم ، زدمیکه نفس نفس م یحال در

  تیدختر !کار رونیب ای!!؟ب ییکجا سویگ

 !!نکن،، میازم  قا ندارم،خودتو

 

 !کنم، یباهات حرف دارم،،،خواهش م ایب

 !!صدامو، یشنویمن عوض شدم ،م سویگ

 

 !! ییدور و وارا نیدونم هم یم

 !!رون،یب ایدختر ،ب رونیب ایب

 !!،، رونیب اینکن ،،،ب می،،عصب سویگ

 

 !!؟،یحرفامو بشنو یخوا ینم

 

 !دونم یباهات بد کردم !م من

  جبران،،ازم پنهان یاومدم ،برا اما

 !!نشو

 !!به پشت گردنم خورد یمحکم یضربه 
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 ۹۵ پارت

 

 !وفتم،یب نیضربه کم جان فقط باعث شد که به زم نیا

 !سمتش  برگشتم، به

 !!دیکش یغیترس ج از

 !!از حال رفت و

 !!دم،ی!!؟ ،به سمتش دوسویگ

 !!شده بود هوشیب

  وحشت کرده دنمیاندازه از د نیتا ا یعنی

 !!دهیملک مرگ ر ا  د ییگو بود،که

 

 ؟ دیفهیآغوش گرفتمش ،او که نم در

 !د؟یفهم یم

 بود،مادر فرزندم بود شد،عشقمیعوض م ایدن قانون

 

 !دم؟یرا بوس شیشانیدم،پیسردش را بوس یلبها

 !!خودم فشردمش، دم،بهیرا بوس دستش

 

 رنگارنگ و پف دار، یلباس ها نیگرفتم،در ا یهم آرامش م هوششیبا جسم ب یحت

 !یخواست نگاهش کن یبود،که فقط دلت م بایز یعروسک مثل

 !!دمیخوش مدلش را بوس یلبها دوباره

 

 !!بود، هوشیخوب که ب چه

 صورتش آفتاب سوخته شده بود،و جذاب ترش کرده بود، دیسف پوست
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 که سرش بود، یقرمز یروسر

  ییبایشب رنگش تضاد ز یآن موها با

 !وجود آورده بود به

 شدم، ینم ریس دنشیبوس از

  دل نیسو استفاده گر نبودا یادیز

 !!!کردارم؟ ال

  می، اما دوباره لبها هوشهیزدم خجالت بکش نامرد نباش،اون االن ب بیخودم نه به

 !! آبدار را یکرد آن دو هلو شکار

 :گفتم ارام

 

 !!تونم ازت بگذرم ال کردار ینم

 

 !!یچشم خاکستر ونتمید من

 

 !لغزاندم شیلبها یرا رو میلبها و

 

 زد،دست بردار ادیبار وجدانم فر نیا که

 !!!استفاده گر سو

 

  و دمیاش را در آغوش کش دهیکش اندام

 عقب خواباندمش، یصندل یبردم و رو نیسمت،ماش به

 !!!میبدست آوردن دل دلربا یداشتم برا یراه طوالن اچهی خدا

 

 ۹۶ پارت
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 (نیراست)

 یرا به اتاق بردم و رو سویشدند،گ رهین خمادر م و مش صفدر هر دو با تعجب به م دمیخانه که رس به

 خواباندم، نیزم

 

 !؟یگفت:چکارش کرد تیصفدر به طرفم آمد و با عصبان مش

 

 !!خواست،منو نا کار کنه یبود که م سویگ نینکردم ا شیمش صفدر ،کار نترس

 

 !!اد،یاالن به هوش م ستین شیزیچ

 !! بزنم یگشت هیاطراف  نیا رمیم من

 ام،یصفدر گفت :بزار منم باهات ب مش

 

 م،یباهم حرف بزن دیبا دیبا

 !!برم شهر دیمنو برسون،با ییجا هی تا

 !به دوستم بزنم، یسر هی دیبا

 !!نم،یمن تو ماش باشه

 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 

 

 (سویگ)

 

 !دم،یوحشت از جا پر با

 !!کنارم خواب بود اریسام

 .بود یدار قال یخاتون پا لنازیاتاق خارج شدم ا از

 !کجاست؟
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 !؟ یک

 !!رو بهش داده، نجایآدرس ا ینامرد کجاست،ک اون

 

 !!باش دخترم؟ آروم

 باشم؟ آروم

 !آروم باشم،؟ یچطور

 کرده !؟ دایجامو پ نجامیا یکه اون لعنت یوقت

 !!مونم،،ینم نجایلحظه ام  ا هی گهید من

 !!رم،یم نجایاز ا من

 

 !!،!!آروم باش یهست یتو االن عصبان دخترم

 !!مونهیبا مش صفدر اومده از کارش پش اون

 

 !خوره،،؟ یاون به چه دردم م یمونیپش

 

 ،؟؟ یزندگ نیحاال که من ،،عادت کردم به ا ادیب دیبا االن

 

 !!بدبختم نقدریچرا من ا ایخدا

 !؟ رمیم من

 

 !شد؟ یعصبان خاتون

 ،؟یبر یخوا یم رم،کجایم رمیم یه کجا

 !!،یبمون یمخف یتونستیابد که نم تا

 !!خواد یشناسنامه م اریسام

 !!خواد یم تیهو
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  تیهو یعمر ب یپسرم همه  دمیم حیترج

 !تا اون پدرش باشه باشه

 

 

 !!درست بشه یکنم بزار همه چ یجان خواهش م سویگ

 

 !!و چند سال اومده،، ستیپسرت اومده بعد از ب یستیتو که ناراحت ن اره

 !!داره یباهام سر ناساز گار ایمنم که انگار دن نیا

 !؟یچ رهیازم بگ ارویبخواد سام اگه

 دارم!!؟ یچ گهید اریبجز سام من

 

 !!افته،!!مطمعن باش یاتفاق نم نیا

 

 .!!کنم یم یهر کار اریداشتن سام یبرا من

 !!رهیپسرمو ازم بگ تونهینم اون

 

 !!جان فرصت بده سویگ

 

 ؟؛ یخاتون که بهش بگم خوش اومد یدار یفرصت بدم ؟ازم چ توقع یبدم ؟به ک یچ فرصت

 !!یآورد صفا

 آاااره؟؛ یخوا یازم م نارویا

 

 !یخوام،  تو حق دار ینم نویدخترم ،ا نه
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 !!باهات نداشته یاون رفتار درست 

 

 !. عاقالنه فکر کن اما

 

 , نیخاتون من در اول  ستین میحرفها حال نیا من

  نجایو از ا رمیگ یدست پسرمو م فرصت

 !!رمیم

 

 ۹۷ پارت

 

 ( نیراست)

 

 !!خواست رساندم یکه م ییصفدر را تا جا مش

 

 

 دم،یکه رس یفروش یاسباب باز یمغازه  نیخرتو پرت بخرم به اول یپسرم کم یکردم برا هوس

 !؛دمیخر اریسام یچه دم دستم بود را برا هر

 !!نداشت، یاسباب باز چیه پسرم

 

 !! دمیخر شیدست لباس هم برا چند

 زد،یکهنه اش بد جور به ذوق م یها لباس

 داشته باشد، زیهمه چ دیتبلت ،او با کی و

 

 !!یکن دیکودک خر کی یبودم که چقدر لذت بخش است که برا دهیفهم تازه
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 !گذاشتم ، نیرا در صندوق ماش لیوسا ی همه

  ام زنگ خورد ،مش صفدر بود یگوش

 !!ماند، یدوستش م یکه شب را خانه  گفت

 

 !زدم و به سمت روستا راندم استارت

 

 

 !با بچه ها بود،، یمشغول باز اریسام دمیرس یوقت

 ای،پسرم،فقط ب دمیخوب برات خر یزایچ ی،در آغوش گرفتمش و گفتم ؛کل دیبا ذوق به طرفم دو دنمید با

  تو چشماتم میبر

 !هاتو بدم هیتا هد ببند

 

 کردم، ادهیپ نیرا از ماش دیخر یها سهیک

 !!م،،یرا گرفتم و داخل رفت اریدست سام و

 :گفت میکه شد اطیح داخل

 !!؟یدیخل یده،،چید بده

 !!انگار در خانه نبود، مادرم

 : چشمانش را که بسته بود باز کردو گفت اریسام

 !؟!نشونم بده؟ یدیخل یچ

 

 :با ذوق گفت، دنشیرا درآورد م،باد یاسباب باز نیماش دم،ویکن االن نشونت م صبر

 !ه؟باشه من نیا

  یزایچ یخودته ،کل یهمش برا زمیعز اره
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 ام هست؛ گهید

 !؟ینیبب یخوا یم

 اوهوم،

 !!آمد سویگ یرا که درآوردم،،که صدا یبعد نیماش

 !ار؟یسام نیزم بزارش

 

 !!عودمه مال

 !!نیحس شی!!برو پنیبزارش زم گمیزد و گفت ،:بهت م ادیفر

 رفت!؛ رونیحرفش را گوش کرد و از خانه ب اریسام

 

 :. شدو گفترهیغضب به من خ با

 !به صدقه نداره یازیمن ن ی بچه

 !؛ستیاست صدقه ن هیهد نایآمد ،گفتم:ا یکه انگار از ته چاه م ییصدا با

 

 !!برو و راحتمون بزار،، م،فقطیخوا ینم هیزد:ما هد ادیفر

 !!شده بود، شجاع

 ،.....من

 برو....!؟ گفتم

 داره به،،،،، ازینکن بچه ن یلجباز

 !؟یخوا یاز جونمون م ینداره!چ نایبه ا یازیمن ن ی بچه

 م،یکرد یم مونویراحت زندگ میداشت ما

 !؟یاومد چرا

 !!:من از وجودش خبر نداشتم گفتم

 ام داره!!؟ یگناه مگه فرق یب یبچه  هینبودن  ایمثل تو بودن  یآدم پست و رزل یزد و گفت:برا پوزخند

 خوام جبران کنم!؛ یم
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 !را در آورد دنیخند یادا

 !!ها ها،،جبران؟ ها

  ،!ارباب!،آقا سیی!,ر؟یکن یجبران م ویچ

 !!ک،یکوچ

 .!؟یکن یجبران م ویکلفتت چ یبرا

 !!؟یکه ازم گرفت ی!؟؛خانواده ایکه ازم برد ییآبرو

 !!تمو؟،آرامشموینجابتمو،؟معصوم

 !نامرد؟ یکن یجبران م ویچ

 سو،،من،،،،یگ

 !!رون،یمنو پسرم بروب یزد ،،،خفه شو،،،فقط خفه شو،،،گورتو گم کن و از زندگ غیج

 

 !!پسر منم هست، اریسام

 ارینسبت به سام یشو،،،خفه شو،،،،تو حق د،،،،خفهیام کوب نهیطرفم حمله کرد،و بادو مشت به س به

 راحتمون بزار برو،،،، ،،،برویبا پسرم ندار ینامرد،نسبت ی،،،تویندار

 یم سویکه گ ینداشت،،اما حاال با هر ضربه ا کرمیبر پ یضربه ها اثر نیقبل را داشتم،،،ا طیاشر اکر

 !شد، یکوفت ،قلبم فشرده تر م

 !حوض نشستم،،، یفاصله گرفتم و لبه  سویقلبم گذاشتم،!!از گ یرا از دست دادم،،و دستم را رو توانم

 دم،یکش ینفس م یکه به سخت یحال در

 گفتم،

 !!باشه میزنیحرف م ست،،،بعدایاالن حالم خوب ن من

 

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ 

 

 (سویگ)
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 !!صورتش  کبود شد،، رنگ

 ,گفتم یمهم نبود،به درک،،،،،دوباره با رحم میبرا

 !!تاوان داره یزی،،،،هر چ نهیکنه!!,ا یخوب که قلبت درد م چه

 ....منم مردم و زنده شدم،،دم،یدرد کش  منم

 یطور نیعکس. خوشحالم که ا ده،،بریکبودت اصال آزارم نم یچهره  نیا

 .!!ک،ی!! آقا کوچنمتیب یم

 

 ۹۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 : گفت یپوزخند حرص درآر با

 دمیم حینداشته باشم ،،ترج ارویاز زبون سام دنیشانس بابا شن م،،،اگهی،،،، اگه تو نبخش ستین مهم

 دختر آراسته،!!و بادرد گفت:)آخخخخ،،،،( یدیرم،،فهمیبم

 

پسرش که از درد لب حوض به خود مچاله شده بود،،با وحشت به سمتش  دنیاز در وارد شد ،،با د خاتون

 !!ست،،یاون حالش خوب ن سویرو بمن گفت،:گ د،،ویدو

 !!بغلش را گرفت،،و بلندش کرد،، ریقرصات کجان،،،،،و ز پسرم

در  شیبرا لنازیکه ا یبلند شد،،و با مادرش به سمت اتاق شیبه من کرد و بادرد از جا ینگاه مین،نیراست

 !!نظر گرفته بود،،رفت،،

 

 یم شین حال زارش ،دلمو آت دید نمیب یبه اتاق آمد و گفت،بعد از سالها پسرمو ،جگر گوشمو ،،م خاتون

 زنه!؛

 

 !!از سرنوشتش خبر نداره،، ده،،ویو ندمنم چهار ساله که دخترش ست،مادریگفتم ،مهم ن یخونسرد با
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 !!مبارزه رو نداره،، یآمادگ ضه،،اصالیاون مر سو،جانیگ

 !باهاش مدارا،کن؟ یکم

 

 

پسرت فراموشت  دنیبا د دمیکه من کش ییبا هاش مدارا کنم،،چه زود عذاب ها دیکنم،،؟!چرا با مدارا

 !!شد،،

 ! یزیکه چقدر برام عز یدون یحرفو نزن  دخترم،خودت م نیا

 باشه، شمیبزار چند روز پسرم پ یول

 !!!ش،،یتوقع ندارم ببخش ازت

 !کن ضشویمراعات قلب  مر یکم یول

 

 از اتاق خارج شد، و

 

 !!به  وجد آمدم,که خودم را در اغوشش انداختم،، دنشیانقدر از د دمیمش صفدر را د یوقت

 !!صفدر چند روز آنجا بود،، مش

 

  شد یکه رفت ته دلم خال یرفت،وقت و

 !!مادرو پسر تنها بودم،،، نیبرم داشت،،من حاالبا ا ترس

 

 !!نداشتم،، نیبا راست یادیکه مش  صفدر انجا بود برخورد ز یمدت در

 

،~``~~~~~~~~~~~~~ 
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 رفته بودند،،،، نالیمش صفدر به تر م یبدرقه  یبرا نیو راست خاتون

 گرفته لب حوض نشسته بودم ، یبادل

  نیبا حس یباز یطبق معمول برا اریسام

 ..بود،، رفته

 !به گذشته داشته باشم، یبودم که سفر افتهیمن فرصت  و

 یتوانستم او را ببخشم،،،اشک سمج یسوخت،اما هنوز هم نم یم نیراست یماریب یبرا یفقط کم یکم دلم

 !!چشمم جمع شده بود، با نوک انگشت گرفتم، یرا که گوشه 

 شد،،، ن،داخلی،و قامت بلند راستدر آمد، یصدا

 دیهاش را سف قهیکه کنار شق ییبودمش جذاب تر شده بود،،مخصوصا با چند تار مو دهیمدت که ند نیا در

 کرده بود،

 د،یورودش عطر تلخش به مشامم رس با

 

 ،،، سالم

  را ندادم،و از کنار حوض برخاستم،،و به اتاقم رفتم،،از پشت پنجره جوابش

 !!نگاهش کردم،، یپنهان

 !!دستانش پنهان کرد، نیحوض نشست و سرش را ب ی لبه

 بود،، ریمرد نفس گ نیا تیجذاب

هم مثل پدرش بلند قامت   اریسام نکهیلحظه به چشم پدر فرزندم نگاهش کنم ،،از فکر ا کی یبرا خواستم

 شود،،ناخودآگاه لبخند زدم،، یو جذاب م

  میاز در وارد شد،و مستق اریسام 

 او را در آغوش گرفت، نیامد و راست نیسمت  راست هب

 ختیداشتم،،حسادتم را بر انگ اریکه به سام یتیان حس مالک دوباره

 !!دم،یکش رونیب نیرا از آغوش راست اریبه سمتشان رفتم و سام تیعصبان با

 خوشمزه بهت بدم، یخوراک هی ایب اریسام

 !!نکن تیرو اذ عمو
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 ۹۹ پارت

 

 (سویگ)

 

 نق زد، اریسام

 !،؟یعمو عل شیبلم پ دامیم من

 !!یریم بعدا

 !!بلم، دامیاالن م من

 

 

 !!یفرستمت بر یم نیکن االن با ستاره و حس صبر

 !!،یدیم نممیباش

 !.؟دهیبرام خل ین که پسر مامان همو

 

 و گفت دینگاه کردم،که خند نیراست به

 

 .یخواد!! مامان عصبان یرو م دهیبراش خر نشیکه عمو راست ینیماش پسرت

 !!بده بش

 

 !خواد، یدلش م بچه

 :نگاه کردو گفت اریبه سام و

 

 !عمو جون،برو تو اتاق همرو وردار، برو

 .و به سمت اتاق رفت دیدو اریسام
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از کنار من عبور کند  نکهیچپم را گرفت بدون ا یاز کنارم عبور کرد و با دست راستش بازو نیراست

 !،گفت

 !پسر منه اری،سامینخوا ای ی!بخواینخور ای ی،بدون  !اگه حرص بخور زمینزن عز جوش

 !!خون منه، از

 

 !!با ندونه بدونه

 

 !!نهیهم

 !یرو عوض کن ایقانون دن یدون ینم تو

 

  رنگارنگ دلم یلباسا نیو گفت: باا  دیصورتم را با ولع کاو ی! تمام اجزا گهید زیچ هی

 !!،یخواد ، درسته قورتت بدم،چشم خاکستر یم

 !کردم که چشمک زد نگاهش

 .رها کردم شیاز دست قو ضیرا با غ میبازو

 !؟یتونیبا حرص گفتم،:مگه م و

 

 !!؟یجراتشو دار مگه

 !!یشد ،موفقیبا پست اونبارم

 !!دوباره تکرار بشه ستیقرار ن اما

 

 !!خورم،پست فطرت ینم   بتویفر گهید من

 

  نسبت به من یحق یستین سمییر گهید تو

 !؟یدیرا بلند کردم و گفتم فهم می! صدایندار
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 :گفت تی! وبعد با جد؟یزد و گفت،ندارم؟! واقعا منو ترسوند پوزخند

 

 !!بدون زویچ هی

 !!,,تمامت سو،یمنه،،گ یتو برا تمام

 که حقمه یزیبدست آوردن چ یبرا من

 !یکنم،هر کار یم یکار هر

 !!رمیگیاجازه نم یاز کس و

 

 

 را بدهم ، شیحرف ممکن جواب گستاخ نیخواستم با تلختر یم

 :گفتم پس

 که قلبش ناکوکه،، یکس یاولدرم پولدرم ها،برا نیف،ایس جناب

 !!هیادی،زیکمی

 !!مشت قرص بنده هیبه  تیزندگ

 !،،؟یامروز و فردا هست مهمون

 

 !!با حرفات نخندونم، پس

  جمع شد و دستانش را در هم مشت فکش

 !!کرد،

 !!،یعمو عل شیبرمت پ یخودم م زمیعز میرا که مات ما شده بود گرفتم و گفتم بر اریسام دست

 .زدم و از کنارش عبور کردم یپوزخند و
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💔💔💔💔💔💔💔💔 

 (نیراس)

 

  که به تمام تنم یزهر داشت زهر کالمش

 !کرد،، رسوخ

 

 !!کردم، بشیرفتم ،و تعق رونیاز در ب تیعصبان با

 !!ست،یک اریسام یعمو عل دم،کهیفهم یم دیدر حال بگو بخند بود،با اریسام با

 

  گذاشتم یشد،نمیمن نم یبرا سویگ اگر

 هم شود، یگریکس د یبرا

 

 کردم،، بشانیبه قدم تعق قدم

 

 ۱۰۰ پارت

 

 !!گذشتند کیتنگ و بار یو خم کوچه ها چیپ از

 

 یگاه مردم روستا معذبم کرده بود چقدر بد که همه  یگاه و ب یها شان،،،نگاهیمن هم چنان در پ  و

 !!شناختند،، یروستا هم را م

 

  یباز و موها ی قهیتنگ   یلباسها

 آمد، یبه چشم م یزیاز هر چ شتریب براقم

 باز م نگاه کردند ی قهی( با تمسخر به یکلفت،و کاله بسر)کاله لباس محل لیمرد سب چند
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نگاهم  یگذاشته بودم ،، طور دی،در معرض د یبود که با سخاوتمند میبدون مو ی نهیتعجبشان از س دیشا

  !!هستم،که یانیزن عر کردمیکردند،که احساس م یم

 !!داده اند شان،،قراریهوس باز تنم را جوالن گاه چشم چران مردان

 

 دم،یرس یگذشتم به مخروبه ا رشانیپر تمسخرو متح ینگاه ها ریز از

 بودند، یدر حال گارگر شویجوان ر چند

 د،یرس سویتا به گ دیچرخ نگاهم

 بودند،، ستادهیا دیسف یا هیالغر  با چف شوویر یمرد کنار

 ،!!در حال بگو بخند بودند،  و

 شانه اش گذاشت، و شروع به حرکت کرد، یرا رو اریسام شویر مرد

 !زد،،یقهقه م یجیمرد بس یشانه ها یرو پسرم

 !زد،یکرد و لبخند م یو به آنها نگاه م  ستادهیا یکنار سویگ و

 

 یم د،،خوشیرسیبه پر ناخن من هم نم تیکه در جذاب یکردم ،زن و فرزند من بودند که با مرد حسادت

 گزراندند،

 

 !من!!!!!! ؟ زن

 واقعا زن من بود،؟ سویگ 

 !!یخام الیخ چه

 

 !کردم،، شانیدور فقط تماشا  از

 سویشوم گ کشانیدانستم اگر نزد یم

 !!ها یدهد،،دلبرم زبان دراز شده بود،!!تازگ ینشان م واکنش

 !!کردند،و دور شدند یاز مرد خداحافظ اریو سام سویماندم تا گ انقدر
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 شدم، کیبه ساختمان  نزد تهیتمان با

 جوان گارگر با تعجب به سمتم نگاه کردند، چند

 ؟یاز انها   گفت: اخو یکی

 :نشدم ،دوباره گفت، متوجه

 مهندس!!با شمام ،

 ،! کردم نگاهش

 وفته،یاز باال  توسرت ن یزیباش چ مواظب

 !!سا،یزحمت کنار وا یب

 کار دارم، شویبا اون مرد ر من

 ؟،بامن؟ یو گفت،با ک دیاز آنها خند یکی

 !احمد،؟با رضا،،؟ با

،با  میی شوی! ما همه ر؟یاخو ینیبیکم پشتش زد وگفت م شیبه ر یدست ،ویگ یرو م شویر کدوم

 !؟یکدوممون کار دار

 !!دند،یبا هم خند همه

 

 بود، ستادهیا نجایاالن ا هی:اسمش عل گفتم

 کرد،!؟ یزن و بچه صحبت م هی با

 

 !؟یامجد ی!،آقا،؟یگ یخودمونو م یعل داش

 !!ساختمونه، تو

 !!اونجا برو

 !!ممنون باشه

 !!دادیم حیتوض شینقشه به دو نفر کنار یخم شده بود،و داشت از رو یزیم یساختمان شدم رو وارد

 !!!ن،یریبگ شویکامال مربع باشه قناص دی،،آشپز خونه با_
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 !! رفتم کنارش

 !!؟یامجد جناب

 !!دییبفرما

 .انداختم یجیبه دو مرد بس ینگاه

 ام؛یاالن م دیبر دیآنها گفت،س روبه

 

 !ن،؟یداشت یامر دییمرد که رفتتند گفت،:بفرما دو

 !؟ینیب یم ،بدیدی،،فهمورشون نپلک دور

 !شم،؟ینم متوجه

 :خم شدم و گفتم، زیم یرو

 ؟ی،؟اخو دیس ،؟یحاج

 کنم، یتو محو م هیات از کنارش رد شه،،،سا هی!!سا هیچ یدون یم هیسا

 !!من نپلک یور زن و بچه  دورو

 !!ی،اخو یحاج دم،نهیو گفت،من نه س دیمتانت خند با

 

 ،!پ،یدکتر؟،خوشت

 

  رمیجان .،من دارم م یآمد،عل یزن یصدا

 ،گفتم بهت،،،،،،، امامزاده

 !بود،همه را پشت چادر پنهان کرده بود، دای. دماغ پکیساکت شد ،نگاهش کردم از تمام صورتش فقط  و

 

 

 

 !!یخانمم باشه،ممنونم که خبر داد برو
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 !رفت زن

  

 !؟یگفت یم یچ یبرادر،داشت خب

 !؟یگفت یزنو بچت م از

 نهیریش یدوستم بچه  اریفقط با سام من

 !!،یدوست داشتن میلیخ و

 ؟یباز ساز یم،برایاومد گاهیپا یعده برو بچه ها هیخانمم و  با

 ارمینشدم، مامان سام یمزاحم  کس من

 

 !!خواهرمه، یجا 

 

 .!!،یجیشعرارو برا من نگو  بس نیا

 

 کن شیکه گفتم ،چشمتو درو نیهم

 !دونه یخدا م شتونی،،انبوه ر ریشناسم ز یشمارو م من

 !سه من جا نماز آب نکش،؟ د،؛بایکن یکه نم ییکارا چه

 :سمتم آمد و گفت، به

 ،!!یتهمت نزن،اخو یتا مطمعن نشد یزیچ از

 !!است،، رهیکب گناه

  ببرشون نجایاز ا ینگران زنو بچت اگه

 !!بن،یکه غر زنهیداد م یسه فرسخ از

 من نکن ، یبرا یکش گردن

 !!شدشانه ام گذاشت و لبخند زد و از اتاق خارج یو دست رو شیپ ریخ حاالم

 

 امدیبرابر ادبش حرفم ن در
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 ۱۰۱ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!کرده است، بمیتعق هیبه سا هیکه سا دانمیکرد نم یفکر م وانهید

  برج زحر مار از در وارد شد با غضب مثل

 !! سمتش رفتم به

 !؟یکرد بمیتعق یچ یبرا

 از کنارم گذشت یخونسرد با

 متوجه باشم نکهیبه سمتش رفتم ، و بدون ا ،دوباره

 را گرفتم، شیعظالن یبازو

 منو بده!!؟ جواب

 سراند، شیبازو یگرفت،و رو میرا از چشمها نگاهش

 !خجالت دستم را برداشتم، با

 !؟یوفتیروستا دنبالم راه ب نیتو ا یگفتم تو حق ندار و

 !ه؟یچ یجیزدو گفت:,صنمت با اون بس پوزخند

 !!ستیتو مربوط ن به

 !هست؟

 !!!ستین

 شد و گفت، یعصبان

 !،یمن یمادر بچه  یوقت تا

 !!به من مربوطه زتیچ همه

 !؟ بچه

 اومد، ایپسرت بدن یوقت یبود کجا
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  رمیرفتم براش شناس نامه بگ یوقت

 !!؟یپدرش کجاست ؟کجا بود گفتن

  انیحاال شده از ترس گرگ ها که شب ن تا

 !؟یمونده باش داریخونه بچه تو بخورن ،تا صبح ب تو

 !!؟ یچ یعنیحاال شده بچت بپرسه بابا  تا

 !؟یجوابشو بد ینتون

 

 !دم؟یکش یمن چ یدون یچه م تو

 

 !نامرد؟ دمیکش یچ یبیغر نیتو ا یدونیچه م تو

  دنیدستات موقع کش ی،وقتیتکون بخور یاز کنار بخار یاز ترس سرما نتون یوقت

 !؟یتا گرم ش یکنه، و ها کن خیاز بشکه  نفت

 

  !!یبدشو تحمل کن یبو یبدوش ریاز گاو ش یمجبور یوقت

 !! یرفت لهیحاال تو طو تا

 

 !هیسرما چ یدون ی!م هیدرد چ یدون یم

 !!؟هیگرگ چ یزوزه  یدونیم

  , پوستم آفتاب سوختهدهیپهن م یبو تنم

 !!شده

 کنم یبا زور حمل م نویلباس سنگ نیا

 اد،یتوچشم ن میبیبپوشم تا غر دیبا

 !!هیحسرت چ یدونیم

 !!نامرد هیچ یدونیزدم م ادیفر

 ، !کدوم دردم برات بگم؟ از
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 که ازم گرفته شد، ی،از ،امکانات میکس یب از

 دمشون،یکه چهارساله ند یخانواده ا از

  !؟یدون یم یچ تو

  خفه خون یسرم آورد یخواست ییبال هر

  کنم تیشدم ،نتونستم  شکا گرفتم،،الل

 !نفهمن یزیخانوادم چ نکهیترس ا از

  غربت شدم اواره

 !؟یغربت چه

 برنیلذت م شیکه مردم از خنک یغربت

 !!ترکه، یمن با سرماش استخونام م و

 

 ..رمیگل م یزمستون تا زانو تو تو

  میکن یمن کوچ نم یو منو خاتون بخاطر راحت رنیکنه،همه م ینشم کوچ نم تیاذ نکهیا یبرا خاتون

 !راحتتره؟ یخانمان یتحمل سرما از ب چون

 

 !? یکجا بود تو

 نیتو سوئد بهتر یداشت م،،تویدیچسپ یم ینفت یروستا از سرما به بخار نیکه منو پسرم تو ا یحال در

 !!،یکرد یرو م یزندگ

 !ه؟یچ یجیصنمم با بس یگ یم  حاال

 

 !!مثل برادرمه اون

 

  از لهجه اش آرامش گرفتم دمشید یوقت

  یهمشهر هیکردم که  یفکر م چون

 !زنه؟یمن حرف م یشده که با لهجه  دایپ
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 کردم، یم یکیباهاش احساس نزد چون

 

***********-**-------******** 

 

 !!میدیبرادروهم فهم یبرادرت؟!چه جالب معن یگفت

 

 !؟یکه چ یگ یم نارویا

  ازت جون دادم یخبر یسال تو ب چهار

 ! خبط کردم ،خطا کردم اما برگشتم اره

 تا جبران کنم،، برگشتم

 !؟ینبود

 !!دونستم بچه دارم،، یخبر بودم چهار سال نم یب چهار

 !اومدم  تا درستش کنم؟ دمیفهم حااال

 

 

 

 

 !؟ ی!!  درست کنهه

 !! یدرست کن یتون ینم ویچ چیه تو

 !!یخودتو درست کن یتونینم یحت تو

 !!درست کنم تونم خودم ینم من

 

 ؟نه؟یجیگرده به اون بس یهمش بر م نایا
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 ف،یجناب س یابله یلیخ تو

   که برات گفتم؟ یدردا از

 ؟؟یدیفهم یزیاصالچ

 

 !،؟یفهم ینم یچی!!،تو ه یباش دهیاگه فهم عمرا

 

 .برو ،برو و راحتمون بزار!؛ فقط

 !؟ یبزارم که چ راحتت

  ها  الس یجیبا اون بس یهرزوز بر که

 !؟یبزن

 

 . دهنتو بفهم حرف

 زن داره؟؛ یامجد

 

 !!.ها هستن زن دارن،؟امااااااا یلیخ

 از تو بگذره ،که اون بگذره، تونهیم یک

 د؟یگونه ام کش یرو یدست و

 

 به صورتش زدم یمحمک یلیشدم و س یعصبان

  

 ...والیشو،ه خفه

 

 ۱۰۲ پارت

 

 (سویگ)
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 :دستم را گرفت و گفت مچ

 !!سو،یهرز شده گ دستت

 

 ,,,,,,,نکن که یم،،،کاریاالن سگ من

 

 از در وارد شد، خاتون

 

 !دید تیمارا در آن وضع یوقت

 چه خبره،،!!؟ نجای:ا گفت

 

 !دستم را رها کرد و به سمت اتاقش رفت، نیراست

 

 !شده؟ یچ سویگ

 هم بدون جواب گذاشتمش، من

 

 !کو؟ پسرتون

 

 !گه؟یفقط پسر منه خاتون ،نه کس د اون

 

 خب پسر ت کو،!؟ یلیخ

 !!نه،،یحس شیپ

 

 !از خاتون دور شدم؟ و
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  افتاده بود ،او پسرش بود و من ریگ نوایب

 که به او پناه آورده بودم، یکس

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 (سویگ)

 

 !!ن،یمن و راست نیگذشته بود ، دو هفته پر از جنگ و جدل ب دوهفته

 !!رفتن نداشت الیخ ایگو

 !!با او گرم گرفته بود، یحساب اریسام

 نیدانست که راست یچند هنوز نم هر

 .است پدرش

 

. 

 شد یمعموال در خانه بند نم نیراست

 م،،یبا هم نداشت یغروب،،چندان برخورد یکینزد زد،تایم رونیصبح از خانه ب از

 

 رفت،،یم یکم کم رو به سرد هوا

 !!شد یهوا سرد م وریشهر لیروستا از اوا نیا در

 

از طلوع افتاب گله را  شیخواب برخاستم گله هنوز به صحرا نرفته بود،نگران خاتون شدم،هر روز پ از

 برد یبه صحرا م

 

 

 !!پتو جمع شده بود ریاتاقش رفتم ز به
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 !!حالت خوبه خاتون

 !!ستیگفت،،حالم خوش ن یفیضع یصدا با

 

 !!گله رو ببرم چراگاه، تونمینم امروز

 !!م،،یندار رهیهم ذخ یعلوفه ا چیه

 

 ببرم!!؟ من

 

 !! یتونیدخترم تو نم نه

 !!برم،یخاتون م چرا

 

 شه،ینم داریهنوز خوابه،تا ظهرم ب اریسام

 !!.برمشون،یم من

 !دخترم،؟ یمونده که تو انجام نداده باش یهمان حال گفت؛کار با

 !خانوادت؟ شیتهران ،پ یگرد یبر نم نیبا راست چرا

 !؟یباشسخت ن یکارا نیمجبور به ا تا

 

 !بمونم؟ نجایا ینخوا گهیتو د نکهیراحتم خاتون مگه ا من

  نوی،،اما من راست زمینخوام؟،،عز شهیم مگه

 ،!ره،ینم نجایشناسم،،تا تو رو با خودش نبره از ا یم

 !!شهر  بزرگ بهتره، اریسام یبرا

 

 برمشون،یکن خاتون من م استراحت

 !؟یکن یعوض م حرفو
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 !!دخترم باشه

، 

  گفت یبا خودت ببر،،مش غالم م تفنگم

 !!دن،یگرگ د یآباد  یحوال تو

 

 جمع باشه،،!!؟ حواست

 !!خاتون، باشه

رفتم ،بع بع گوسفندان کل محوطه را فرا  لهیشانه ام انداختم و به سمت طو یخاتون را رو یتفنگ برنو 

 گرفته بود

 

 به من نداده،بود، یچوپان یکردم ،،،تا بحال خاتون اجازه  تیهدا یرا به سخت گله

 

 !!کوچه ها عبور دادم، نیاز ب یرا به سخت گله

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 (نیراست)

 گوسفندان و پارس سگ گله از خواب بر خاستم، یآزار دهنده  یصدا با

  نیبا ا یمجبور بود نجایبد که در ا چقدر

 !!یزیآزار دهنده از خواب بر خ یصداها

 !!بود سخت

 در روستا فوق العاده سخت بود، ینظر من که زندگ از

 رفتم ، اطیح به

 رفت رونیبر شانه اش از در ب یکه با تفنگ دمیرا د سویگ که

 

، 
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 ۱۰۳ پارت

 

 (نیراست)

 

  و به اتاق مادرم رفتم دمیرا پوش لباسم

 !!بستر افتاده بود در

 !خوبه مادر،؟ حالت

 .!دکتر ؟ میبر یخوا یم

 !!شم،،یپسرم خوب م نه

 

 ! مارستانیب میمادر پاشو بر پاشو

 !!شم، یخوب م ستیراهه ،منم بار اولم ن یتا شهر کل پسرم

 

 !!شم،، یبخوابم خوب م دوساعت

 

 !!کجا رفت سویگ

 

 !!رو برد چرا گاه، گله

 !!نبود ببره، یا گهیکس د یعنیبرد،،؟؟ سویگ

 !!مونن، ی،تو روستا نم یآباد یپسرم  جوونا نه

 !!خودشون، باشن یگله  یپ دیتو روستا نمونده،اونام با یو زنو بچه کس رمردیعده پ هی بجز

 

  رو از سوی! گن،؟یکن راست شیراض زودتر

 ببر،،،پسرت وارث اون همه ثروته، نجایا
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 !،یآباد نیتو ا نجایا اقتشه،نهیباشه که ل ییجا دیبا

 

 !!ستیها ن یراحت نیا به

 !!حرفهاست، نیتر از ا دندهی اون

 

 !!پسرم ،تالشتو بکن یتونیم تو

 

 کن مادر استراحت

 دم،یاش را بوس یشانیپ و

 

🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸 

 

 (سویگ)

 

 .شده بودم رهیدرخت نشسته بودم و به گله خ ریبود که ز یساعت دو

 بود ییایرو یجا

 با،یز یزار گر،چمنیسرخ بود،و طرف د قیطرف دشت پر از شقا کی

 داشت، انیزالل جر یرودخانه  میروبرو

 .شده بودم رهیلذت به مناظر اطرافم خ با

 

 

 !!!سالم

 

 آرامشم را بر هم زد، شیصدا
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 !!لب با حرص گفتم ،بر خرمگس معرکه لعنت!! اه ریز

 

 !!؟م،خرمگس،یحاال ماشد یعنیو گفت : دیخند

 

 !؟یدار یهم دست از سرم برنم نجایتو ا یخوا یاز جونم م یچ

 

 !کردم اومدم تا گرگ بهت حمله نکنه؟ بد

 !!گله حمله کردن، هیگفت گر گا به  یمادرم م اخه

 

 !!چه،یب یتو روستا م ادیشابعه ها ز نیاز ا نترس

 !دورغه؟ یعنی

 !!ست،یطرفها ن نیا یگرگ چیه اره

 !،،؟یتو هست نمییب یکه م یگرگ تنها

 

 !بهت حمله کنم؟ یترس یزد و گفت م پوزخند

 

 !،؟یبکن یتون ینم یغلط چیه

 

 !ترسم،؟ یازت نم من

 !!درمیکشم و شکمشو م یکه بخواد بهم حمله کنه دندوشاو م یگرگ هر

 

 !انگور،؟ یحبه  ستین دیگاد،،،ازتم بع یما او
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  که آرزو دارم میگرگ س،،،منیمهم ن اما

 !!مثل تو ،،شکارش کنه، یملوس ی بره

 

 !!برو مارو تنها بزار نجایا از

 

 !شد؟ یدر هم رفت و جد شیها اخم

 شلوارش فرو کرد و گفت؛ بیرا در ج دستش

 

 !!که بدون تو و پسرم برگردم ومدمین

 !،؟یمون یابد تو ابن روستا م تا

 !،منم کنارتم ،؟ بمون

 !!باهم سویگ میگرد یتو با هم برم نطوریباشه و هم نجایا اریبزارم سام محاله

  م،،برووو،،راحتمونیم،،عادت،کردیپسرم بدون تو حالمون خوبه ،ما راحت منو

 !!بزار

 

 !،؟یزنیکه ازش دم م یاون راحت نهیزد ا ادیفر

 ی،ب ک؟یبچه کوچ هی!تنها با ست؟یفرهنگشون باهات جور ن جورهیکه ه یمردم نیروستا!!ب نیا تو

 !!کردن،؟ ی،با چوپان  ت،؟یهو

 !؟یلعنت یزنیکه ازش دم م یاون راحت نهیا

 !تو؟ یهست ینوریا چرا

  جبران یاشتباه کردم ،اومدم برا گفتم

 !دم؟ی!بهت،میراحت یخوا یم یچ تو

 !دمی،!!عشق بهت م دمیبهت،م ثروت؟؟

 .!شده،،؟ دتیعا یروستا چ نیموندن تو ا ،ازیخوا یم یچ تو

 سو،یگ میبرگرد ایب
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 ۱۰۴پارت

 

 (سویگ)

 

 !ام،؟یبا تو بهشتم نم من

 

 !!؟یدیفهم

 

 !جا،فقط وقت تلف کردنه؟ نیا موندنت

 

 ام،یمن باهات نم چون

 

 دور باش، فقط برو اریمنو سام یزندگ از

 !!از کنارش عبور کردم .مچ دستم گرفتار دست مردانه اش شد،ومرا به طرف خودش کشاند و

 :بم و آرامش گفت یبا صدا و

 نباریکرد...و ا کیرا به گوشم نزد شیفشرد و لبها شتریتونم تصاحبت کنم..!!دستم را ب یم راحت

 :آرامترگفت

 .....کارو کردم نیا کباری

 ندارم،،،، ییابا چیتکرار دوباره اش ...ه از

 ... ..پسسویزنم ..گ یقولمم م ری!!!!...زفتهیب پاش

 یرا رو شیخوام...چشمانش را آرام بست،و لبها ی..که نمرو انجام بدم . ی،کار ینکن مجبورم کن یسع

 صورتم لغزاند،

 لت،،یخالف م گهید کباریخوام  ینم

  گوشم را گاز یکنم،.و نرم یکار باهات
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 باهات رفتار کنم،، یا گهیجور د یکن یمجبورم م یگرفت،اما ااااا،،تو دار یآرام

 

 !!برمت ی!! به زور مسوی،گی ی یای،،م یایبا من م تو

 !!گردنم فرو برد یتونم،،؟! و سرش را در گود یکه م یدونیم

 

 !!به شماره افتاده بود،، نفسم

 ترس آب دهانم را قورت دادم، از

 !،،ولم کن،؟ یازسرم وردار،،عوض دست

 !!ام،ینم جایبا تو ه من

 

 از خودش جدا کرد و گفت مرا

 !!!برس،، تیفعال به چوپان د،خوشگلهید میخواه

 از من دور شد، و

 

 سگ گله بلند شد، یصدا

 دم،،یکش غیشوک زده ج دمیکه د یریتصو از

  !دند،یترسیاز پارس سگ هم نم یشده بودند،و حت کیگرگ به گله نزد دو

 !ن؟یزدم ،،گ،،،،گ،ر،،،گ،،،،،!راست ادیفر,

 .....به عقب برگشت نیراست

 

 ۱۰۵ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!برداشت و به سمت آنها  رفت،، یوحشت به گرگها نگاه کرد، و بعد چوب با



308 | P a g e  

 

 

 !!شده بودند،، رهی...چخه....اما گرگها هردو با دهان کف کرده فقط به او خ چخه

 !!دندیکش یخرناس م و

 

 !!که از ترس زبانم بند آمده بود، من

 

 !!رفت و گردنش را گرفت یکوچک یبه سمت بره  یبا خونسرد گرگ

 !!شد، زیاز گرگها گالو  یکیکرد وبا   یگله پارس سگ

 

 !!د،یلرز یمن از ترس زانوانم م و

  برداشت و به سمت یسنگ بزرگ نیراست

 ! کردپرتاب  گرگ

  محکم به  گرگ خورد و باعث شد سنگ

 از دهانش ول شود، بره

 !!ودندیدو یبه هر طرف م گوسفندان

 !کردند،،؟ یبع  م بع

 !!بودم دهیبود که به عمرم د یصحنه ا نیناک تر وحشت

 زد،، نیرا به زم نیور شد و راست ن،حملهیبه سمت راست گرگ

 

  گرگ را مهار کند اما گرگ گرسنه بود شیکرد با دستها یسع یلیخ نیراست

 !!شناخت،یآدم نم ریآدمو غ و

! 

 !!نبود یکس درآن حوال چیکردم اما ه یو کمک کمک م دمیکش یم غیج

 

  با برنو بزنش سویزد گ ادیفر نیراست
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 بود،نبود، زانیشانه ام آو یکه رو ییدرآن لحظه اصال حواسم به برنو اما

 !با برنو بزنش،،؟ گمیزد،دختره خنگ م ادیدوباره فر نیراست

 

 را از شانه ام درآوردم و به سمت گرک رفتم، تفنگ

 !!یوحش وونیزدم ولش کن ح غیرا به سمت،گرگ نشانه رفتم و ج برنو

 در جدل بود، گریهمچنان باگرگ د سگ

 !!زد ادیفر راستبن

 !،؟یکن یباهاش مذاکره م یشعور ،گاگول،بزنش دار یب احمق

 د،یفهم یچه م وانیبود ح نیستحق با را 

  را بستم و و ماشه را فشردم چشمانم

 

 !دیکش یفیضع یبلند شد،و گرگ زوزه  کیشل یصدا

 .را با ترس باز کردم چشمانم

 افتاده بود، یغرق درخون گوشه ا گرگ

 

 !!پا به فرار گذاشت گرید گرگ

 

 !!الوده به خون شده بود، دشیسف  شرتیافتاده بود،و ت نیزم یرو نیراست

 !؟یرفتم و گفتم تو زنده ا سمتشبه

 

 

 

 !!نداد،، جواب

 !دم؟یترس

 کنم،، ی،،چشماتو واکن،،خواهش م ی؟تو زنده ا نیراست ن؟،یدادم ،راست تکانش
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 تکانش دادم باز کن،،تو رو خدا باز کن، و

 

 !! گفت،:من خوبم یفیضع یصدا با

 

 ..کرد یسرفه ا و

 ! به سگ گله افتاد نگاهم

 افتاده بود، یا گوشه

 !!نوا مرده بود یب وانیسرش رفتم،ح یباال

 !!ار،یگفت،برو کمک ب نیراست

 !!بده به من ،و برو تفنگو

 

 ۱۰۶ پارت

 

 !!ستیحالت خوب ن تو

 !!گم برو، یم بهت

 !!کن، عجله

 

 !!دمیسرعت به سمت روستا دو با

 به چرا گاه بود،،جا  نیتر کیرفتم نزد جیبس گاهیسمت پا به

 

 

 دیتو رو خدا کمک کن دیکن کمک

 حمله کردن،، گرگا

 نفر از آنها با عجله خودشان را به من رساندند،، چند

 !!،یشده آبج یچ
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 ،، زدمیکردم و نفس نفس م یم هیان،،گریرو خدا ب تو

 

 !!م،یچند نفر از انها به سمت چراگاه رفت با

 

 !!داده بود، هیتک یدرخت یحال به تنه  یب نیراستدمیدیکه رس یوقت

 

 !!کردند،، تیهم گله را هدا گریکردند،و با خود بردند،دونفر د پیرا سوار بر ج نینفر از آنها راست دو

 !!رفتم،، یدنبال آنها م انیمن با چشمان گر و

 

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 

 

 (نیراست )

 

 !!بودم،، یرا که باز کردم،در در مانگاه کوچک چشمانم

 

 !!داشت انیجر میافتاد که قطره قطره در رگها یبه سرم نگاهم

 

 

 وارد شد شویباز شد و همان مرد ر در

 !!!بود دهیپوش یپزشک روپوش

 

 !پهلوون؟ یچطور
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 !!خوبم،،

 !!،،یبهت رحم کرده اخو خدا

 !؟یدکتر تو

 !!دیخدا قبول کنه!!و خند اگه

 

 !؟یهست یزیچ یکردم مهندس عمران یم فکر

 !!کرد یکه سرمم.را چک م یحال در

 !کنه؟ یچکار م نجای:مهندس عمران اگفت

 

 !!بکشه یساختمان یروستا نقشه  نیتو ا ادیم ی..کدوم مهندس عمران،یاخو نه

 

 خداست، یرضا یبرا میینجایکه ا  مام

 

 !!مردم بدبخت و محروم نیخونه ها خراب نشه رو سر ا نیسقف ا تا

 

 تو برادر!!؟ یبود  کرد یچه کار  نیا 

 

 ،یاریآرنولدو درب یادا یخواست یم

  ی،بدن ساز یدرسته برو بازو دار حاال

 !،یکار

 از نوع هار و گرسنه اش، شه،،اونمیم زیبا گرگ گالو یاخه کدوم آدم عاقل اما

 م،یدار یواکسن هار نجایا  یآورد شانش

 شد یم یدونست چ یخدا م وگرنه

 !؟یکرد یکار خطرناک یلیخ
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 !خواست بره رو ببره؟ یم اون

 !؟یبره کن هی یفدا یخواست یخودتو م پس

 

 ببره،!!؟ یزاشتیم خوب

 

 !!م،؟یکن یم یچندتا گوسفندو قربان یآدما روز ما

 

 !!شد، یگرگ م بیشم نص یکی حاال

 !!؟شدیم یچ مگه

 

 !بود، شونیپر یلیخ خانممت

 

 !!!! کردم تعجب

 !واقعا؟

 !!اره

 !!بوده، دهیترس البد

 

 !!دیشا

 

 !تونم بپرسم؟ یسوال م هی

 !؟یسوال چه

  که ادینم نجان،،بهتیزنو بچت ا چرا

 !! یایو،سراغشون ن یخبر داشته باش ازشون
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 !رقتم خبر نداشتم بارداره؟ یوقت

 !خبر بودم،،؟ یب ازشون

 

 !کرده بودم؟ گمشون

 

 !!اومدم ببرمشون، حاال

 !!یباش موفق

 

 !و زد و گفت،:استراحت کن، یلبخند

 !!از اتاق خارج شد و

 !نکرد یکنجکاو نیاز ا شتریبخوب که چه

 

 ۱۰۷ پارت

 

 (سویگ)

 

  جادیساعد دستش ا یرو یقیعم زخم

 !!بود، شده

 

  صورتش یچند خراش کوچک هم رو و

 !!بود افتاده

 

 !!اش بود یشانیپ یهم رو قیزخم نسبتا عم کی
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 !!اتاقش رفتم،، به

 

 دراز شده بود، نیزم یرو

 !!سقف بود ی رهیخ و

 

 !خوبه؟ حالت

 

 !!،هنوز زنده ام ، ستمین بد

 

 !! یاگه نبود یکه کمکم کرد ممنون

  با اون دوتا گرگ هار یچطور دیدونستم با ینم

 !!کردم یم مقابله

 

 زد و گفت!؛ پوزخند

 !!؟،یتونست یم تو

 !!دیخند ،ویدیکش یو دندوناشو م یکشت یگرگو م حتما

 

 !!؟یشروع کن یخوا یفقط اومدم حالتو بپرسم بازم م من

 

 : یگفت خودت

 !بشه؟ کیبهت نزد یگرگ چیه یزارینم

 

 !د؟یکنارش برخاستم که دستم را کش از
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 !!تنش افتادم یرا از دست دادم ،و رو تعادلم

 

 !!دیکش شیدندانها نیرا ب نشییگفت و لب پا یاخ بادرد

 

 !!برخاستن را به من نداد یبلد شوم که با دست سالمش کمرم را محکم گرفت،و اجازه  خواستم

 

 !برم؟ بزار

 

 بفهم که  سو،،یگ ایمن ب با

 !ستین اریتو و سام یبرا یمناسب یجا نجایا

 

 !دیصورتم را کاو ینگاهش تک تک اجزا و

 

 

 

 !!و از اتا ق خارج شدم!! میزنیرا از حصار دستانش را جدا کردم و گفتم بعدا حرف م خودم

 

 

 !!بود که از رختخواب برخاسته بود یدوروز

 

 !انداخته بود؟ شیکه کنار حوض نشسته بود،وژاکتش را رو شانه ها دمشیدر وارد شدم که د از

 !!کنارش بود، نیباند و بتاد ینیس

 

 !!جوابم را داد یکردم با لحن سرد سالم
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 !:با درد صورتش جمع شد یرا به سمت  سرش برد ول دستش

 !!انداخت نییرا پا دستش

 

 

  لبش ریانداخت،و ز نییدوباره دستش را باال برد ،اما وسط راه دوباره آن را پا 

 گفت؛ یلعنت

من  نیرا گرفتم  بزار ینیشدم و س کیرا بلند کرد  تا به اتاقش ببرد،که به او نزد ینیس گرشیدست د با

 عوض کنم

 

 ۱۰۸ پارت

 

 

 (سویگ)

 

 

  شیدهند،سرجا یتخس که به زور حرف مادرشان را گوش م یبچه ها مثل

 !!!نشست،

  نشستم،و دستم را به سمت باند کنارش

 بود، کیبه صورتش نزد یلیبردم،..صورتم خ سرش

  درشتش بند یکردم چشمان عسل نگاهش

 !!شد،، چشمانم

 !!د،یرس میرا رها کرد و به لبها میچشمها نگاهش

 

  دهانش را قورت داد و دوباره تمام آب
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 !!صورتم را از نظر گذراند، یاجزا

 

 !!چشمها به تپش افتاد نیو عطش ا یکیهمه نزد نیاز ا دلم

 

 :گفتم، تیموقع نیفرار از ا یبرا

 

 !نگام نکن؟ ینجوریا

 !!باند سرتو ببندم، بزار

 

 به کجا نگاه کنم پس!؟ یسانت به سانت صورتم یگفت،وقت ییو با پرو اوردین کم

 

 !!حرف باند سرش را باز کردم امد،،بدونین حرفم

 

 !!کردم و باند سرش را بستم، زیتم نیرا با بتاد زخمش

 

 !!کرد،، یه نگاهم م ریتمام مدت خ در

 

 .آزارش دهم ینگاهش نشدم هوس کردم کم فیحر یبود وقت قتریعم شیبازو زخم

 !!کردم،، یزخمش خال یرا برداشتم و رو نیبتاد

 

 !؟واشتری ی ی ید،،آیکش داد

 

 !!؟یورزشکار ،،،مثالیمرد ی،،ناسالمت یزنیداد م چرا
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ضجه  یکه چطور دمتیدیرو بازوت افتاده بود،،م قیعم ینجوریزخم ا هیگفت:توام اگه  یلجباز با

 !!؟یزدیم

 

  شیرا ندادم و باند را دور بازو جوابش

 .بستم

 

 !!.ممنونم،،

 

 !!کنم، یم خواهش

 

 کجاست،؟؟ اریسام

 

 .نیحس ی خونه

 

 مردم،!؟ یخونه  یفرست یبچه رو م چرا

 

 .قابل اعتمادن من بهشون اعتماد دارم اونا

 

 !!ستین یاعتماد تو کاف فقط

 

 !! یاعتماد کن چکسیبه ه دیایدوره زمونه ن نیا تو

 

 !!فرق داره نجایا

 

 !؟یفرق چه
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 !!؟یسوال نکن نقدریا شهیم

 

 :توجه به اعتراضم گفت، بدون

 تو هم به پدر من اعتماد داشت!؛ پدر

 

 شد!؟ یبش سپرد!! آخرش چ بچشو

 

 !!را بلند کردم و گفتم ،اون فرق داشت میصدا

 

 !؟یفرق چه

 

 !؟یخوا یم جواب

 

 !!آره

 

 !!زد،یخواست اعصابم را به هم بر یم او

 

 !ستن؟یگفتم: همه مثل تو نامرد ن تیعصبان با

 

 !!دستم را گرفت دوباره

 

 !!رو نشونت بدم، ینامرد یخوا یگفت :م تیبا عصبان و

 !؟یخوااااااا یزد ،،،م ادیفر
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 !نزن؟ دااااد

 

 

 !!کردم ترسم،،،،بغضیاز صدات نم ،،من

 

 !!بشم، کیخوام بهت نزد یهروقت م چرا

 

 !!یکن یم مونمیپش یکینزد نیا از

 

 ،،ی،،چون نفهم یفهمینم چون

 !!سویگ یام کرد وونهید

 

 !!یووونم،کردید

 

 !!؟م،،یچکار بکنم که ببخش دیبا گهید

 

 

 ،،؟؟یتون ی! آبرومو برگردون م؟یکن چکار

 !!؟،،یتون یبرگردون ،،م آرامشمو

 

 !!خوامت،، یکه من پست فطرت ،،منه نامرد،،م یفهم یگفت،..احمق چرا نم تیعصبان با

 

 !!چکار کنه دیخوادت،،با یآدم خراب م نیا

 زد ینیس ریو با لگد ز ،یاه،،،،،اه،،،،اه،،لعنت

 زد؛؛ رونیاز خانه ب و
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 ۱۰۹ پارت

 

 (نیراست)

 

 ام کار دستم داده بود، یزبان لعنت نیهم خراب کرده بودم، بازا باز

 

 !!با او حرف بزنم اما باز خراب کرده بودم شتریب یخواستم کم یم فقط

 !!خواست، یرا م سویآرام با گ یمکالمه  کی ،،دلم

 !که آخرش به دعوا ختم نشود، یا مکالمه

 !!شد،، ینم اما

 

 !!بودم،، یدست خودم شاک از

 

  را درست کنم یخواستم کار یبار م هر

 !!کردم، یخرابش م بدتر

 !!کردم، یم یهدف طبق معمول رانندگ یب

 

  خودم گفتم: لعنت بهت پسراون داشت با

 !!یخراب کرد زد،،بازمیآروم حرف م باهات

 

 !!؟،،یمثل آدم رفتار کن یتون ینم چرا

 

🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳 
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 (سویگ)

 

 

 م،یبا هم نداشت یروز گذشت،، چندان برخورد چند

 !!م،،یگذشت یاعتنا،از کنار هم م یکه هر بار ب میباهم برخورد کرد یبار چند

 

 

  

 !!خوب شده بود،، نیراست یها زخم

 !!بود،، نیبا من سرسنگ همچنان

 به جدل و بحث ، میاز او نداشتم ،هردو عادت کرده بود یهم دست کم من

 !!به نفع خودمان بود، میکرد یحفظ م شتریچه فاصله را ب هر

 

 م،،یبا هم دوست شده بود یرفتم،حساب یم یزهرا همسر امجد دنیاوقات به د یگاه

 زهرا رفته بودم، دنیبه د نکهیروز بعد از ا ان

 .دمیبه خانه بازگشتم خاتون را تنها در خانه د یوقت

 

 را گرفتم، اریمعمول سراغ سام طبق

 

 

 !!کجاست اریسام خاتون

 

 !!رفتن شنا،، نیراست با
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 !کجا،،؟

 !!رودخونه،، لب

 !باش؟ یفرستاد ارویبره خاتون،،چرا سام یگذاشت چرا

 

 !؟ییجا یبچتو با خودت ببر یدخترم،؟،بگم حق ندار یچ یعنی

 

 !؟یفته چ ویب اریسام یبرا یاتفاق اگه

 

 دخترم،،!!؟ هیحرفها چ نیا

 !پدرشه،،؟ نیراست یحساس نقدریا چرا

 

 !!رفتم،،و به سمت رودخانه رفتم،، رونیحرف از در ب بدون

 

 داشتم،، اریکه نسبت به سام یتیمالک احساس

 !بترسم؟ نیاو به راست یکیشده بود از نزد باعث

 !را از من جدا کند؟ اریسام دمیترس یم

 دم،،یرا شن اریسام یخنده  یعرض رودخانه را قدم زدم تا صدا یدم،کمیرودخانه رس به

 بود،، شیشانه ها یرو اریرفت،و سام یبرهنه در آب راه م یبا باال تنه  نیراست دمشان،یرفتم،، د جلوتر

 

 ۱۱۰ پارت

 

 خاست ینشست و برم یدر آب م نیراست

 آورد، یرا  در م اریسام یخنده  یصدا و

 

  صحنه را از دست نیا دنیآمد د ینم دلم
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 بدهم،

 کردنشان باشم، یشاهد باز یپنهان شدم،تا کم یتخته سنگ بزرگ پشت

 

 

 !!شان،بودمیتماشا محو

  دمیکه د یلحظه از صحنه ا کیدر  که

  امدم رونیکردم،و از پشت سنگ ب وحشت

 

 آب فرو برد،، ریلحظه ز کیرا در  اریسام نیراست

 

 !،بچمو؟یکن یزدم چکار ررر م ادیفر

 

 دم،یسمتشان دوبه و

 !!شدرهیتعجب به من خ بانیراست

 

 !؟شیبکش یخوا یشدم و گفتم م کشینزد

 

 !!در آغوشش بود از آب خارج شد،،و به سمت من آمد،، اریکه سام یدرحال

 :گذاشت و گفت نیرا زم اریسام

 !!آب نشو، کیکن،، فقط نزد یبرو باز پسرم

 

 ها، زهیسنگ ر یرفت و شروع کرد به جمع آور یاز کنار ما گذشت و به طرف تخته سنگ اریسام

 !! داشت یمحکم به طرف من آمد،،چشمانش حالت خاص یبا قدم ها نیراست

 

 !!آمد، یداشتم و او جلو م یچند قدم عقب برم من
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 ،و مرا به درون رودخانه پرتابم کرد،دستم را گرفت یحرکت ناگهان کیبر لب داشت در  یخاص لبخند

 بود،، سیهمه خ میبرخاستم اما لباس ها میسرعت از جا به

 هم وارد آب شد،  خودش

 !!قرار داده بود،  دیرا کامال در معرض د بشیخوش ترک یبود،و باالتنه  شیشلوارک بلند چسبان پا کی

 بود شیعضالن یمات شش تکه  نگاهم

 رفتم،، یم لیتحل شتریآمد و من هر لحظه ب یهمچنان به طرفم م او

 بود،، رینفس گ اندامش

 و ترس و لذت همزمان در من القاح شده بود حس

 

 ۱۱۱ پارت

 

 (سویگ)

 

 :آمد آرام گفت یکه به طرفم م یحال در

 خوام پسرمو   بچموو،،،بکشم؟خوشگله؟ یمن م یباعث شده  که فکر کن یچ

 

 آب!!؟ ریز یاونو،،،کرد ،،یعنی!!تو  یخواست ی،،م خب،،،خب،،تو

 

 !!؟یکن یفکر م یراجب من چ سو،،،تویخدااا،،،گ یو صدا دار ،،،،و گفت :ا د،،،بلندیخند

 

 :را به دندان گرفت،،و گفت، نشییرا باال کرد و وتکان داد،و لب پا سرش

 

 !!ده،،،عجبیکار ما به کجا رس نیبب

 

  فکر ینجوریرا گم کرده بودم ،گفتم،،:خب،،،خب،،من ا میکه دست و پا یدر حال 
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 !!کردم

 

 کرد،،و به طرفم آمد،،،،دوباره حول شدم و  به عقب رفتم ،، اخم

 را از دست دادم،،و در رودخانه سقوط کردم، تعادلم

 ..اصابت کرد،و صورتم از درد جمع شود یبه سنگ بزرگ پشتم

 

 نباریرودخانه عقب رفتم،،به زور خودم را بلند کردم،،،،اما دوباره سقوط کردم که ا انیبا جر یکم و

 اش قرار گرفت،،، نهیعضالت س یکمرم را گرفت و مانع افتادنم شد،،،دستم رو نیراست

 نگاهش عوض شد،، حالت

 کار را کردم،، نیصورتم زل زد من هم هم به

 !رو بکشم،،؟ یکه مادرش تو باش یتونم،،بچه ا یگفت،من چطور م  یآرام یصدا باتن

 ،!!تو و بچمون،، یبرا رمیمیم من

،،چشمانش حالم را   دگرگون کرد،،،نگاهش  شینگاه عسل خیاش بود،، ،،و نگاهم م نهیس ریهنوز گ دستم

 در حرکت ،بود،، میچشمها و لبها نیب

 .. شدم رهیخ شیچشمها و لب ها به

 

 ر،،یسخت و نفس گ یظه لح کیحبس شده بود،در  نفسم

 د،،یبوس قیرا لمس کرد،،و عم می، لبها شیلبها

  کمرم را محکم یکیکردم،، بار یخودم نبود،،مثل احمق ها با او همراه دست

 به خودش فشرد،،، شتریو مرا ب گرفت

 

 هم لذت داشت،، یلیداشت،،،خ لذت

 و من هم ،،،،، دیرا مک میلبها

 !!دل تنگ بودم،، نهمهیدر اوج بودم،،و چرا ا ایگو

 !!شد،،، مانیهجوم  آن خاطرات تلخ،،،،مزاحم لحظه ها دوباره

 گونه ام روان شد،، یو رو دیدو میزدم،،،اشک با فشار به چشمها هق
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 به عقب حلش دادم،،،،ولم،،کن،،،ولم کنن، یکم

 شده،، رهیخ مینگاه خمارش به چشمها با

 

 شد،،،از آب خارج  عیحرکت سر کیشل شد،،ودر  دستانش

 با سرعت از من دورشد،، و

 

 ..کردم هیبلند گر یآمدم،،،،و لب رودخانه نشستم،،،و با صدا رونیها از آب ب چارهیب مثل

 

 ۱۱۲ پارت

 

 

 (سویگ)

 

 صورتم قرار گرفت، یرو اریکوچک سام دستان

 !؟یتلد هیمامان،،،در

 !تتکت،زده،؟ عمو

 و گفتم،، دمیرا در آغوش گرفتم،،و بوس او

 !!مامان عمو منو نزد،، نه

 

 !م،،دونه؟یبر

 

 !!م،،یرا تنش کردم  دستش را گرفتم و به خانه رفت شیلباس ها م،یپسرم بر آره

 یسو،،،اتفاقیگ سهیشد،لباسات چرا خ رهیاز آبم خ سیخ  یبا تعجب،،به سرتا پا لنازیا دمیدیرس یوقت

 !افتاده،،؟
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 !!م،،یکرد یآب باز یفقط کم نه

 

 !کو؟ نیپسرش را گرفت،راست سراغ

 ومده،،یازش خبر ندارم،،مگه خونه ن من

 !!نه،،

 دانم چرا نگرانش شدم،، ینم

 

 شب به خانه آمد، یحوال

 م،یپهن کرده بود اطیشام را در ح ی سفره

 

 ...سالم

 !!بود نیراست یصدا

 !شام بخور،؟ ایمادر .ب سالم

 

 به من کرد و وارد اتاقش شد،، یقیمن شام خوردم،،و نگاه عم ممنون

 :به من انداخت و گفت، ینگاه لنازیا

 

 !افتاده،،؟ یاتفاق امروز

 !!وفتاده،،ین یخاتون،،هبچ اتفاق خاص نه

 

 !!بود که حرفم را باور نکرده است، مشخص

 !مشغول جمع کردن سفره شد،، 

 

  دوباره در حالت نیروز گذشت،،راست چند
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 !!خودش فرو رفته بود،، مغرور

 

 !!رد،،یام بگ دهیکرد ناد یم یسع دیدیبار مرا م هر

 

 امد ، یحالت مغروش خوشم نم نیا از

 استفاده گر شده بودم، سو

 مهم نبود میبرا میبخواهم بگو اگر

 گفته بودم،، دوروغ

 ناز کنم، ش،یکرده بودم که او مدام دوربرم باشد و من برا عادت

 

 داد، یاحساساتش ته دلم را قلقلک م ابراز

 !که سرم آورده بود، ییبالها یاداوریبا هر بار  اما

 !!شد یو نفرت م نهیوجودم پر از ک دوباره

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 ،،!!به اتاقم آمد یبا ناراحت خاتون

 !شده خاتون ؟ یتعجب نگاهش کردم چ با

 

 

 !!ره،،یداره م نیراست

 

 شد، یدلم خال ته

 !! و گفتم،خب اوردمیخودم ن یبه رو اما
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 چکار کنم،!؟ دیبا من

 !!گرده یبرنم گهید بره

 !؟یبمون نجایا دیتا ابد با یعنیابن  و

 

 !!یموندم ناراحت از

 

 را بلند کرده،!؛ شیبار صدا نیاول یبرا

 دختر،، یکن یم یباز تیبا زندگ چرا

 

 ده،؟،یبهت رس یموندن چ نجایا از

  یزندک یبرا یمناسب یرو جا نجایهم  ا نجایا یمردم بوم یدخترم که حت بفهم

  دونن،ینم

 !؛یبر نیبا راست دیکنن،،با یجا مهاجرت م نیا از

 !!نه

 !!،؟،چرا نه چرا

 جان سوی،گیخسته نشد یفیبالتکل نیا از

 

 !!یخسته نشد یهمه سخت نیا از

 

 ،،یسخت ی،،تاکیخبر یب یک تا

 پدرتو مادرتو،،برادراتو ،،، ینیخواد خانوادتو بب ینم دلت

  نجامیاگه ا ،،منیبیعج سویگ یبیعج تو

 !!نخواستم،، نکه،،شوهرم،مردم،،روندم،،،پدرمیا یبراکنار اومدم یسخت نیاگه باا من

 نداشتم،، یچشم انتظار چیه من

 ,,ی،پدرداریخانواده دار ،،تویتو فرق دار اما
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 !،ینبود لیتو ا یمثل من از بچگ تو

 !نکن دخترم یباز لج

 !!شوهرت بر گرد با

 !!ستیشوهرمن ن نیراست

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت خاتون

 !!دوست داره اون

 !!ست،،یمهم ن برام

 !!یچ ست،،پسرتیبرات مهم ن نیباشه،،راست

 !ست؟یمهم ن اونم

 با من تنها هم خوشبخته،، اریداره،سام یربط چه

 

 د،یاه کش یبا کالفگ خاتون

 !!باشه،

  نامه ارشناسی! اما سامیتو بخوا یچ هر

 !!ره،،یپسرش شناس نامه بگ یبرا نجاستینرو حداقل شناس نامه تو بده تا ا یرینم نیخواد با راست یم

  !!نامه تو ببر بهش بده شناس

 بگم یبهت چ دیدونم با ینم من

 !رفت رونیاز اتاق ب و

 

 ۱۱۳پارت

 

 

 رفتم،، نینامه را برداشتم و به طرف اتاق راست شناس

 به در اتاقش زدم،،و وارد شدم،،!؛ یا تقه
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 انداخت نییکرد،و،فورا سرش را پا نگاهم

 

 !!مشغول جمع کردن چمدانش شد، و

 

 !!؟چرا؟یریم یدار

 

 :زد و گفت پوزخند

 

 !نرم؟

 

 !!موندنم ,مگه برات  فرق داره ای رفتن

 

 !!!!! اما،،،،نه،

 !!حرفم را خوردم ی هیبق

 !!؟ یچ اما

 

 !!س نامه بهت بدم تا قبل از رفتن،،،،خاتون گفت شنا یچیه

 !!یریشناس نامه بگ اریسام یبرا

 

 !!رم،،یگ یتهران براش م رمیم ستین یازین

 

 !؟یچطور

 :کرد و گفت کیگوشم نزدرا به دهانش
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 !! اد؛یفردا بامن م  اریسام

 !یایبامن م یخوا یاگه پسرتو م توام

 

 !!هرگزززز،،

  نکهیا یبرا  یمنو خواست یفقط شناس نامه  ،توینبود،که به مادرت زد یحرف نیا

 !!یریشناس نامه بگ اریسام یبرا

 !!یریازم بگ ارویسام یحق ندار تو

 

 !!کنم،، یکارو م نیکه ا ینیب یپدرشم،،و م من

 !! یخوا یام اگه پسرتو م تو

 !!یروستا  بش نیا الیخ یب دیبا

 !!،یایبا من ب و

 !،؟یزنم بش دیبا

 !!،، شمیزدم،،هرگز زنت نم غیج

 

 !!زد ،،به جهنمممم،، ادیفر اوهم

 !!،،یهست یک یکرد فکر

 

 !،،،،؟ییخدا

  کردم،،تا حاال یقدر که  به تو التماس  کردم .التماس م نیبه در گاه خدا هم ا اگه

 !!بود،، دهیخدا هم منو بخش خود

 

 !!یگردیسو،،برمی! گ؟یگرد ی،با من بر م یخوا یپسرتو م اگه
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 !!یریبم ،،تایمون یروستا م نیتو ا نقدریتو هم ا برم،،،ویپسرمو م وگرنه

 

 !!تو بشه، یخود خواه یپسرم قربان زارمینم من

 

 !!باش با من بر گرد،،تا پسرت کنارت باشه،، یدختر خوب پس

 

 !!یبش ریاونقدر بمون،،تا پ وگرنه

 

 !!زارم،،یپام نم  ریغرورمو ز نیاز ا شتریب گهید من

 

 !!م،،یریجا م نیفردا از ا اریو سام من

 

 !؟یفکراتو بکن یتا فردا وقت دار یدیفهم سو،،یگ میریم

 

 !!کن یخداحافظ شهیهم یبا پسرت برا ای،،یگردیبا من برم ای

 

 !!رونیخوام تنها باشم،،ب یبرو م حاالم

 

 ۱۱۴ پارت

 

 

 (سویگ)

 

 !!یریازم بگ ارویسام ی!!,,حق نداریحق ندار تو
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 !!!راحت پسرمو بهت بدم، دم،کهیهمه خفت نکش نیا من

 

 !!به طرف در رفتم،اما با شدت مرا به عقب کشاند زارم،وینم من

 

 !!در را محکم بست، و

 !!کوباند واریمحکم به د ومرا

 !!ی! د بگو لعنت،،،بگووو؟یریجلومو بگ یخوا یم ی،، چطور ؟؟یچطور

 

 !!سو،یبمونه،،گ نجایپسرم ا زارمینم من

 !!برمش یم

  شرفتیباشه که بتونه پ ییجا دیبا اون

 !!کنه

  یخوب ی ندهیتونه،،آیروستا اون نم نیا تو

 !!باشه داشته

 

 

 !!بفهم،،نفهم

 

 

 !شه،نه؟یاش روبه راه م ندهیتو آ شیپ البد

 

 !!یبد اریکه به سام یدار یچ یبجز  هرزگ تو
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 !!کرد،، نمیکه به صورتم زد،پخش زم یمحمک یلیس

 

 اد،یدهنت درم از ی،،چیزدم تا بفهم نویا

 

 برخاستم و با انزجار گفتم،، میجا از

 !!متنفرم ازت

 

 !!،،یعوض متنفرم

 

 از اتاق خارج شدم،، و

 !!سویگ دمیم دم،،نشونتیرا شن ادشیفر که

  ،،حاالیفتیکنم به گوه خوردن ب یم یکار

 !!ینیب یم

 !!!یطرف یک دم،بایم نشونت

 

 !!کردم هیدستانم گرفتم،،و گر نیسرم را ب دم،،،ویدر اتاقم سر پشت

 

 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 (نیراست)

 

  اتاق افتاده یکه گوشه  یشناس نامه ا به

 !!!! نگاه کردم ،،برداشتم و ورقش زدم،بود
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 !!نگاه کردم و با غم لبخند زدم، دشیصفحات سف به

 

 

 

 

 

 

 !!شوم سویگ فیحر د،،چطوریدانستم با ینم

 

 !!بهانه بود کیفقط  اریسام

 

 !!سویکردن،،گ یراض یبرا یا بهانه

 

 !!بردم یرا چگونه با خود م اریآمد،،،سام ینم سویگ اگر

 

 !!به بازگشت کرد،، یرا راض سویشد گ یم قیطر نینبود،،فقط از ا یچاره ا اما

 !!بود و نه به نفع خودش اریروستا نه به نفع سام نیدر ا گشت،ماندن،اویبر  م دیبا او

 

 

 آمد، ینم سویکردم اگر گ یکار را م نیهم

 بردمیرا م اریسام

 

 ۱۱۵ پارت
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 (سویگ)

 

  بود،من  با کدام نیبا راست حق

 نیراست یتوانستم جلو یم رویو ن توان

 !!؟بمانم

 

 !!نفوذ و ثروتمند،، ،بایشکست خورده و تنها بودم و او مرد یزن من

 

  یادیغلط ز میاولدرم پولدرم ها ی همه

 !!بود،

 

 در اتاقم بلند شد، یصدا

 !!؟یکن یجان درو باز م سویگ

 

 !!را باز کردم،و خاتون وارد شد در

 !!ستمیرا آغوشش انداختم،،و گر خودم

 

 !!ره،،خاتونیازم بگ ارویخواد سام یم اون

 !!خواد عذابم بده،، یم پسرت

 !چکار کنم،چکار کنم خاتون؟ ره،،منیبگ ارویسام اگر

 

 !!ید یاز همه خودتو عذاب م شتریکه ب یخودت نیباش دخترم ،آروم باش، باور کن که ا آروم

 

 !!رهیازت بگ ارویتونه سا م یم نیر،،راستیو عبرت بگ نیمنو بب عاقبت
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 !!یریجلوشو بگ یتونینم تو

 

 مونده که ازم نگرفته باشه،خاتون!!؟ یزیچ گهید

 رفته؟ ادشیکه سرم آورده،،چرا  ییبالها اون

 !برام مونده خاتون؟ یبجز پسرم چ گهیمن د 

 ض که برگشتم،!؛ برفر

 بگم،بگم کجا بودم خاتون،!؟ یپدرم چ به

 !!خسته ام نکرده نجایا یزندگ یکن یفکر م تو

 !!خانوادم،تنگ شده خاتون یخدا خستم کرده،!!دلم برا به

 زش،؟یهمه چ یمحلمون!!برا یخونمون،برا یبرا

 !!؟یاگه همش دروغ باشه چ اما

  باز بردمو عذابم داده،دوباره مجبورن اگه

 !!یبگم چ گهیدروغ د هی کردن

 

 !!پرستار وارد خونشون شدم هیبه اسم  من

 !دادم،،؟ بیمدت پدرمو فر تمام

 به پسرش اعتماد داره!؛ شتریبم گفت،از چشماش ب فیس

 شد خاتون!!؟ یعاقبتم چ اما

 

 ببخشه دی،،بایبخشت،تو بچش یم پدرت

 نبخشه!!؟ شهیم مگه

 !!دخترم شترهیشدنت،ب دهیبخش ،،شانشیبر نیبا راست اگه

 

 !!زم،یدوستت داره عز نیراست

 !؟یکن هیبهش تک یتونیم
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 !خاتون؟ شهیباهاش صاف نم دلم

 !!ببخشمش تونمینم

 

 په،پولداره،یپسرت قشنگه،خوشت اره

 !!! که باهاش باشه؟هیهر دختر یآرزو

 

 .!! ضربه رو بزنه نیمن،،!!من فقط ازش ضربه خوردم،حاالم اومده اخر اما

 !!رمیمیم اریخاتون ،بدون سام رمیمیم من

 

 !!نزار خاتون!!؟رهیپسرمو ازم بگ نزار

 

 !نشو!! اما برگرد باش؟ یزنش بش یخوا یباش دخترم،،برگرد باش ،اگه نم برگرد

 

 !!مونهیدخترم،،پش مونهیمن مطمعنم،،پش سویگ رسونهیبهت نم یبیآس اون

 

 !!وفتهیفرصت  بده و باش برگرد نزار سر لج ب بهش

 

 دخترم،،!؛ زنهیم شمیآت تیبرگرد،،غرب اما

 !؛یستین نجایا یبرا تو

 

 دوباره بهم سر بزن یهر وقت خواست برو

 بروت بازه!؛ شهیخونم تا هم در

 

 !!نداره یا ندهیآ نجایا اریبه خاطر خدا برگرد،،سام اما
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 !!دیام را بوس یانشیپ و

 !!؟سویمثل مادرت بدون گ منو

 و،،

 !!به عالقه ام نسبت به خودت شک نکن، یا ذره

 

 !اشکاتو پاک کن،،صورتت زشت شده حاالم

 !!دیصورتم را بوس ودوباره

 ...از اتاق خارج شد و

 

 ۱۱۶ پارت

 

 (نیراست)

 

 

 شدم، اطیرا زدم و وارد ح نیماش موتیر

 !!دم،،یرا از پشت سرم شن شیصدا

 

 !!!گردم،، یباهات بر م من

 !!نگاهش کنم،،لبخند زدم،، نکهیا بدون

 !!د،یخنده ام خشک شیبا حرف بعد اما

 

 !!شم،،یزنت نم چوقتیاما  ه گردمیبر م من

 !!یبا من ندار ینسبت یول یاریپدر سام تو

 

 !!که افتاده باشن یهر اتفاق انیخانوادم از اول تو  جر نکهیخوام ا یم  زویچ هی فقط
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 !!خوام،، یم نویفقط هم من

 

 !!فیبندازش دور جناب س یدار یا گهیفکر د هر

 

 نیسوختم،مشتم را جمع کردم و از ب یکه از درون م یحال د،دریفهم یاو م دیشکست!!،،،،، اما نبا دلم

 !!دم،یغر میدندانها

 

 منم،،،، ستین مهم

 !!سویبهت ندارم گ یکشش گهید 

 

 !!یحق دار تو

 

 !!میخور یرقمه به هم نم چیتو ه منو

 

  یتو یبگم،،تا حدود دیخانوادتم،،با راجب

 !!انن،،یجر

  !!اگه دوماهه خودمو االف نجایاومدم ا اگه

  اونقدر یعنیتو کردم،،!!!!،پس  یمسخره  یو اداها ناز

 !!که کردم واستم،، ییخطا یهستم که پا مرد

 

 !!منو از خانوادت نترسون پس

 

 !!نترسون،، یزیچ چیاز ه منو

 

 !!فدا کردم، میزو تو زندگ یادیز یها یخوش من
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 !!گنجه یتو نم لهیهم تو مخ نشونیکوچکتر یحت که

 

 !!از بارون نترسون سویآدم خ هی پس

 داشتم میکه تو زندگ یباخت نیبزرگتر

 !!سویگ یبود تو

 

  گهیتو رو باختم به حماقتم،،پس د من

 !باختن ندارم!؛ یبرا یزیچ

 

  اریکه سام نهیهدفم فقط ا نیبزرگتر

 داشته باشه،!؛ یخوب ی ندهیآ

 !!اتو کم کنم،، نهیاز ک یکردم ذره ا یسع یلیخ

 !!نشد اما

 که بشه!!؟ ینخواست

 

 !!به خاطرات گذشته ام ؟ سپرمیام م تو

 

 !!میزندگ نیریخاطرات ش جر

 

 میکن یحرکت م فردا

 

 ۱۱۷ پارت

 

 (نیراست)
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  یلیگفتم،:خ دم،ویمادرم را بوس یشانیپ

 زنمیدارم مادر،.بازم بهت سر م دوستت

 یستیتنها ن گهید

 کاش یهست،!!ول شهیهم  ،پسرت

 !!با من تهران،، یومدیم

 !!میکرد یم یزندگ ایدن نیگوشه از ا هیبا هم  میرفت یم

 

 

 دشتاش تنگ شده یراحتم،چندساله که بهبهان نرفتم،دلم برا نجایپسرم،من ا نه

 

 !!بهبهان رمیم

 

 !!شمیپ ایوقت دلت گرفت ب هر

 !! بدون

 !! برات رهیکه دلش م یپسر دار هی

 !!!خودت باش مراقب

 

 !!،تو ام مراقب نوه ام باش، حتما

 

 !!دیدرآغوشم گرفت و صورتم را بوس و

 

 ..!!آمد،نگاه کرد، یم نییکه داشت از پله ها پا سویاز پشت شانه ام به گ و

 !!اشاره کرد،، سویبا چشم به گ و

 

 !!شهیباش،،مادر فدات،،دلش باالخره نرم م صبور
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 !!دونم یم دیزدم و گفتم،بع پوزخند

 

 !!شششیه

 

 !!شده است کینزد سویکه گ میدیفهم

 !! خودش را در آغوشش انداخت سویگ

 !!داد،، شیکرد،،مادرم مادرانه او را درآغوش گرفت،و دلدار هیگر و

 !!از هم جدا شدند، باالخره

 زد،،یکه با ذوق پشت فرمان نشسته بود،و بوق م اریروبه سام مادرم

 !!؟یدیسرتق به مامان جونت بوس نم یپدر سوخته  ی:آهاگفت

 د،،یشده،و به سمتش دو ادهیپ نیاز ماش اریسام

 !!امیدام برم مشافرت،،فلدا م ی،،م

 !!بلمیلم م تو

 !!محکم در آغوشش گرفت و هق زد مادر

 !!منو ببر،، ایفردا ب یمادر آره

 

 !!گل پسرم یببر ادیجونو مبادا از  مامان

 

 نگاهش  کرد،،،،،و گفت اریسام

 !! نکن هیجون دل مامان

 

 !!ام،،یخلم م ین،،میباش هی فلدا

 !!نیمراقب خودتون باش دیبر گهید،،دیکرد و پشت به ما کرد و گفت،:بر شیرها مادرم

 !!دم،،یبه طرفش رفتم و پشت سرش را بوس دوباره

 !!نینکن،،فدات بشه راست هیگر
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 !!طرفم برگشت و دوباره محمکم در آغوشم گرفت،،!!خدا پشت و پناهت پسرم، به

 !!لبه حوض گذاشته بود،برداشت ینیرا که در س یقرآن و ظرف آب و

 !!قرآن ردمان کرد، ریاز ز   و

 

 !!پسرم،، شهیدرست م یچ همه

 :خاص خودش گفت شیبعد دوباره با گو و

 پست و پنهات بو،،هواسونه ام،،،خدایت نهیصقت،،،رو دردت م ام،،ویکسهمه   رو

 !!بو داسته

 

  

  ًکسم،به قربونت!!برو دردت یبرو همه )

 چشمهام،خدا پشت و پناهت باشه، به

 (باش مراقبشون

 

 ۱۱۸ پارت

 

 (سویگ)

 کرد،، ینشستم،،نگاهم به خاتون افتاد که داشت نگاهم م نیماش عقب

 !به سمتش رفتم و در آغوشش رفتم رمشیدوباره در آغوش نگ امدین دلم

 !!از تو رو فراموش کنم خاتون یدور یچطور

 !!یمادرم بود مثل

 

 !!شمیپ ای!!هر وقت دلت خواست بزم،،یهنوزم مادرتم عز من

 !!م،،یدوباره از هم جدا شد م،،ویرا محکم در آغوش گرفت هم
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داد بود نگاه کردم تا  هیخانه اش تک واریو بلند قامت که با غم به د بایپشت سرم و به خاتون ز آنقدربه

 پنهان شد،، دمید کرازیآنکه آن مه پ

  میدیروستا که رس یاز جاده  رونیب به

 !!ام شدت گرفت، هیگر

 کرده بودم، یکه چهار سال از عمرم را در آن سپر ییبود دل کندن از روستا سخت

 شدم، رهیخ شیبای. زعتیطب به

 !!و بلند،، بایاز در خت بلوط درختان ز دهیبلند و پوش یههاکو

 !!ع،یوس یها دشت

 !!و همه را از نظر گذراندم،،، همه

 دهیکه تاکنون ند یعتیبود به طب  رهیو خ ستادهیا نیماش یپسرم نگاه کردم که با شوق لب پنجره  به

 !!بود،،

  در تمام عمر سه ساله اش طفلکم

 !!نشده بود ک،خارجیً از کر چوقتیه

 !!بود یساکت و پر اخم مشغول رانندگ نیراست

 گفتم؛

 !هستن؟ انیخانوادم تو جر ی!!؟گفت،یزد یحرف هی روزید

 

 !!اوهوم،،،

 

 !!کنم ینم باور

 !!؟یباور کن نویکه ا یکن یرو باور م یچ تو

 

 !باشن؟ ومدهیامکان داره اونا از من خبر داشته باشنو سراغم ن چطور

 

 !اونام من جوابگو باشم؟ یبه جا دیبا البد
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 !!را ندادم، جوابش

 

 !!من، یخونه  میریگفت م یاز مدت بعد

 !!تا پدرم بهت بگه یمون یم اونجا

 !!یخودتون بر یمناسبه که به خونه  یک

 

 !!رمیگ یشناس نامه م اریسام ی،،براییکه اونجا یوقت تا

 

 ۱۱۹ پارت

 

 (نیراست)

 

 :گفت سویگ

 !!؟امیاگه نخوام اونجا ب و

 

 !!؟یسراغ دار یا گهید یجا

 !!؟ششونیپ یبر یبدون هماهنگ یخوا یم

 !؟یبهشون بگ یخوا یم یچ

 

 !!نگرفتم ،،گفتم یجواب یوقت

 !!!یلج باز نبود نقدریا کاش

 !!که؟ یدیفهم ی.....!!!مکاش

 

 ....من!!؟سویگ
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🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 (سویگ)

 

 !!نکه داشت یرا گوشه ا نیرا ناتمام گذاشت .ماش حرفش

 !!شد ادهیپ و

 

 !!غرق در خواب نگاه کردم، اریسام به

 

 !بود قینسبتا عم یبود،که کنارش دره ا یچیدر پ چیپ ی م،جادهیبود ستادهیکه ما ا ییجا

 !!رفت نییدره پا بیاز ش نیراست

 

 !!شدم،و به لب دره رفتم ادهیپ نیاز ماش یکنجکاو با

 

 !!قرار داشت یکیبار یدره رودخانه  ته

 !!بود ستادهیکنارش ا نیراست که

 !!شده بود رهیبه آن خ و

 

  بلند به یمحوش بودم،،که با صدا همچنان

 !!..زد ادینگاه کردو فر آسمان
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 !!؟؟خداااااااا

 !!؟ستیبسم ن گهید

 چکار کنم!!؟ دیبا گهیکنم!!د چکار

 

 !!مردانه اش.اشکم را درآورد یبا زانو فرو آمد،ضجه ها نیزم یرو و

 !!کردم هینشستم و گر نیماش یجلو

 را ببخشم!؛ یمرد جذاب و دوست داشتن نیتوانستم ا ینم چرا

 

 !!ستمیگر یزار با

 

 !!داد یعطر تلخش مشامم را باز یامد،با نشستنش بو نیساعت بعد راست کی

 

 ساعته،!!؟  کی یرا باز کردم و گفتم کجا رفت چشمانم

 

 !!بود شیهنوز در چشم ها هی!!ا آثار گرستیتو مربوط ن به

 اتش گرفت،نا خو دآگاه دستم را به سمت صورتش بردم و صورتش را به سمت خودم چرخاندم،،!!؟ دلم

 !!تعجب به صورتم نگاه کرد با

 !!سرخ بود چشمانش

 !!؟یکرد هیگر

 !!چشمانش پر شد، یحرف دوباره کاسه  نیا با

 

 !!کار را کرد نیشدم،،او هم هم ادهیپ نیماش از

  یبا ناراحت ستاد،،،ویا میروبرو

 !!ام چسباند یشانیاش را به پ یشانیپ 

 !!تو،،،تو،،دیراه خودش را غقب کش انهیکرد،اما م کیکه تو... و لبش را به لبم نزد  یدیفهم یم کاش
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 !!سویگ یکن ینابودم م یدار

 !به صورتش کشاند یرا با گالفگ دستانش

 

 !!!رفت؛؛ نیبه سمت ماش و

 

 ۱۲۰ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!خود تهران نه او حرف زد و نه من تا

 

  .وجودم پر ازمیدیکم،،به تهران رس کم

 ،!!و اضطراب شد، استرس

  حد گردنش را باال برده نیتا آخر اریسام

 !!شده بود،، الدیبه برج بلند م رهیخ بود،و

 !!حد باز شده بود نیتا آخر زد،،دهانشیپلک نم و

 !!چهره اش خنده ام گرفت، دنید از

  نگاه کردم ،نگاهم کرد اما نیراست به

 !برگرداند گریصورتش را به طرف د عیسر

 

  یخانواده ام،،برا دنید یبرا دیپر کش دلم

 ...انیمیقد یمحله  دنید

 !!کردم یم شتر،صبریب یکم دیخانواده ام با دنید ینبود برا یچاره ا اما
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خاطرات عمرم  نیبودکه بدتر ییخانه جا نیدر هم رفت،،ا میاخم ها م،،ناخودآگاهیدیرس نیراست یخانه  به

 !!کرده بودم،، یرا در آن سپر

 

 !زنگ خورد، نیراست یگوش

 !!میدیما رس دیدرو باز کن م،،تایکیآره نزد الو

 !!شد همانگونه

 !!به عمارت درب آن باز شد دنیمحض رس به

 

 اسپند،،به استقبالمان آمد یآمد،،بعداز آن عصمت خانم با ظرف رونیمش صفدر ب و

 

که در آغوش  اریبه سام یمرا در آغوش گرفت،و بعد هم با نگاه یخانم به طرفم امد و با گرم عصمت

 بود، نیراست

 !؛ نویا نمی،ببیقربونت بشم خوش اومد یگفت؛اله باشوق

 !!؟یفدات بشم تو چقدر خوشگل  یوا

 !!را در آغوش داشت اریهمانطور که سام و

 !!کرد تیبه داخل هدا مارا

 

 ۱۲۱ پارت

 

 

 (سویگ)

 

 !!بردم، یمیرا به همان اتاق قد لمیوسا

 !!آورد، دگانمیهجوم آن خاطرات اشک را به د دوباره

 !!خاطرات بد دست از سرم بردارد نیقرار بود ا یک
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 !!باال رفت یبه طبقه  نیبا راست اریسام

 !!خانم به اتاقم آمد عصمت

 !!دلم چقدر برات تنگ شده بود یدون یجان دل نم یاومد خوش

 

 !!بود یخال یلیخ جات

 !!عصمت خانم ستیسال کم ن چهار

 !!سخت گذشت یلیخ

 آوردم،،!!؟ یاونجا دووم م یدونم چطور یخاتون نبود نم اگه

 !!چطور بود حالش

 !!خوب،،بود،

 !!نمعصمت خا دمیرو مثل اون د یکس کمتر

 

 !!؟یبرگشت نیکه با راست خوشحالم

 !؟یدیبخش نویخوبه؟! که راست یلیخ نیا

 

 

 !!دم،ینبخش

 

 !!تونم ببخشم!!عصمت خانم، ینم

 

 !؟یدیبخش یم یسادگ نیبه ا یبود تو

 

 !نه دیآره شا دی؟!شا من
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 !بگم دخترم؟ یچ دیدونم با ینم

 !؟یدون یبهتر م خودت

 

 افتاد،،؟ یمدت که من نبودم ،چه اتفاق نیچه خبر !تو ا یراست

 گفت خانوادم ازم خبر داشتن!!!؟ یم نیراست

 !!کنم یمن باور نم اما

 

 

 !!؟دیدون ینم یزیچ شما

 

 

  همون نه،پدرتیبگم مادر حق با راست یچ

 !خبر دار شد؟ موقع

 

 !؟ومده،باشنیازم خبر داشته باشن و سراغم ن شهی!!؟مگه مشهی! مگه مدروغه؟

 

 من ؟از بچم!!؟ از

 

 !!کرد تیشکا فیاز س پدرت

 !!شد تیشکا الیخ  ی!که پدرت بشد؟یدونم چ ینم گهیبعدش د اما

 

 !!زوی!! همه چیفهم یخودت م یکن دخترم ،،خسته ا استراحت

 !!شام درست کنم یبرا یزیچ هیبرم  من

 !!ینگه داشت ارویسام یکرد یو گفت کار خوب دیصورتم را بوس و
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 !!نجایا ادیآقا بزرگ خودش م فردا

 

 خبر داشت نه!؟ زیدر تمام مدت از همه چ اون

 !ازمن هم خاتون؟ هم

 

 : خانم کنارم نشست و گفت عصمت

 !خبر داشت زیره دخترم،،اون از همه چ آ

 !!خاتون شیپ یکه تو بر نیخودش بود. ا ینقشه  همش

 

 خودش بود شنهادیهمش پ نایا

 !کرد؟ نکارویا چرا

 

  داشته ،استراحت کن دخترم یلیدل حتما

 هست، تمیبه پسر خوردن حواسم

  اندازه نیکردم پسرت تا ا یفکر نم چوفتیه

 !!باشه نیریش

 

 ۱۲۲ پارت

 

 (نیراست)

 

  به میبود دهیکه رس یاز وقت اریسام

  مخصوصم رفته بود،و مشغول اتاق

 ....ام بود یدوران کودک یکهنه  لیبا وسا یباز
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 !!بودم دهیرا ند سویگ

 آمد، ینم رونیکه آمده بود،خودش را در اتاق حبس کرده بود ب یوقت از

 !!بود یهمچنان غرق در باز اریاتاق شدم سام وارد

 

 !؛؟،یکنیچکار م پسرم

 

 !باشه منه،؟ نایا

 خودته، یهمش برا زمیعز آره

 !!ام رفت یمیسمت دوچرخه کوچک قد به

 !!شوارش بشم، من

 !!دمسوار شو حولت ب ایباشه،ب

 

 !!طرفش رفتم،،و کمک کردم که سوار شود به

 !!نبود بلد

 

 !!،،یدوچرخه سوار یبلد نبود،حت یزیچ چیه پسرم

 !!خورد زنگمیگوش

 !!خوشحال شدم ارشینام ک دنید با

 

 !! سالم

 ....پس ییخودمون ،کجا نیسالم ،داش راست به

 !،؟ییدنا ،هنوز

 !!تهران، نه
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 !من؟ جان

 !!؟یاومد یخبر ک یب چه

 هست!!؟ یچندساعت هی دمیرس تازه

 !؟یکرد داشیپ

 

 ,کردم سکوت

, 

 !؟ییکجا ن؛یراست الو

 !!جام،، نیهم

 !!؟داشدیپ یمنو نداد جواب

 

 !آوردمشون؟

 

 !؛؟ادیشد ب ی,,, راض؟ییخدا

 

 !!!دارم پسر

 

 !!متوجه نشدم،؟؟؟؟یچ

 

 !!!رو با پسرم سویگ آوردم

 

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

 !ا؟یک الووو

 

 !!نینبود،راست یبا مزه ا یشوخ
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 !ست؟ین یشوخ

 

 !؛؟ا،،یمرگ ک بگو

 

 !ارش،،،؟یکن ک بس

 

 !!جان،شدیپر از ه شیصدا

 ..؟تو.....؟ نی...راست یواا

 ....قهقه زد، و

 !شته؟یبرات خوشحالم،،پسر !!االن پ یلیخ

 !؛آره

 

 ،!!ام،،یم یجلد ،،من

 !!نمیپسرتو بب امیکه ب ستیتو دلم ن دل

 !نه؟ ای یدار حوصلمو

 !!ا،،یب

 !!ام،،یم یفور

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 (سویگ)
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  به نهیس نیرفتم که با راست رونیاتاق ب از

 !!شدم نهیس

 

 !!توجه به من از کنارم عبور کرد یب

 !!در سالن را باز کرد و

 

 !!داخل شد ارشیدوستش،ک

 

 !!,دستش بودیدیسف یگنده  خرس

 !!را گرم در اغوش گرفت،که نگاهش به من افتاد نیراست

 

 !!کرد یاحوال پرس یشگیهم یایحجب و ح با

 :گفت و

 نمتون،یبیکه دوباره م خوشحالم

 !!مبارک دهینو رس قدم

 !!ام شد!!ودوباره نگاهش را گرفت رهینگاه کردم،که خ نیاخم به راست با

 

 به سه سالشه کیپسرم نزد ممنونم

 !!ستین دهیرس نو

  نیبه راست ینگاه دوباره ا یبا نا راحت و

 و وارد اتاق شدم و دررا بستم،!؛ کردم

 کند یرا به همه معرف اریبودم او حق نداشت سام یعصبان نیدست راست از

 به شاهکار خودش ببالد!؛ و

 

 ۱۲۳پارت
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 (نیراست)

 

 ارشیردم،کآو سو،کمیگ ینگاه عصب ریز

 کردم!؛ تیبه طبقه باال هدا را

 !!پس کوش

 

 !!اون اتاق تو

 بود!!؟ یاسمش چ یآقا،،راست  پس

 ار،،،یسام

 !!مجوز ورود به اتاق ممنوعه رو  بدست آوردن،، اریبه پس آقا سام به

 

 !؛ارمش،یب بزار

 !نت؟یخواد بب یعمو م ایب اریسام

 !را گرفتم و آوردم؟ دستش

 .!!با شوق در آغوشش گرفت ارشیک

 عمو جون!!؟ ی؟خوب یبه چه پسر به

 !!سرش را تکان داد اریسام

 !دیچند بار صورتش را بوس ارشیک

  

 

 .داد اریبود،به سام نیزم یخرس بزرگ را که رو و

 

 !!شما آوردم یمن برا  نویعمو ا ایب

 :با لبخند گفت و
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 !!؟نیکه کامال کوپ خودته راست نیا

 

 !!!!! خوشگل پسر،،یبابات هیچقدر شب تو

 

 بشه ها!!؟ شیمبادا اخالق گندت شب یول

 

 !؟یچولمنگ بش نیپارچه آقا،مبادا مثل ا هیشو  ارشیعمو ک مثل

 

 :غم گفتم با

 

 !!من باباشم دونهینم اون

 

 !!با تعجب نگاهم کرد ارشیک

 

 !؟یچ یعنی

 

 !!خواست مادرشه نیا

 

 !!گم یرو برات م یچ همه

 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 

 

 (سویگ)
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 !!خانم در زد و وارد شد عصمت

 

 !!آقا بزرگ،،اومدن دخترم

 !!ننیبب ارویخوان سام یم

 که گرم خواب بود..نگاه کردم!؛ اریسام  به

 !!خوابه اون

 !!جان دل ارشیب

 !!ایب خودتم

 !!در آغوش گرفتم،و وارد سالن شدم اررایسام

 !!برخاست شیاز جا دنمیبا د فیس

 دروغگو بود!؛ رمردیزور به او سالم کردم هنوز هم از نظر من او همان پ به

 

 سالم،،،،

 !!یدخترم خوش اومد سالم

 !!مبل نشستم، یرو دهیخواب اریسام ممنونم،،با

 

 !!ببرد شیرا برا اریعصمت خانم اشاره زد که سام به

 !!داد فیرا از آغوشم گرفت و به دست س اریخانم سام عصمت

 !!دیاش را بوس یشانیو پ اریدست سام فیس

 

 :رو به عصمت خانم گفت و

 کجاست!!؟ نیراست
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 :گفت یخانم،،،با دسپاچگ عصمت

 !!نهیخواد شما رو بب یگفتن بهتون بگم نم کیبزرگ راستش ،،آقا کوچ آقا

 

 ۱۲۴ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!دخترم یخوب

 !!خوبم یلیپوزخند گفتم :اره به مرحمت شما خ با

 

 !!کردم به صالح خودتون بود یهر کار من

 !!؟فیصالح جناب س کدوم

 !!سرنوشت منه نی... ادینیب

 

 !!؟ فیبود،،جناب س یمن چ گناه

 

 تاوان دادم،، ینجوریوسط که ا نیبود ا یگناه من چ نیبگ

 !! قصه بودم نیآدم ا نیگناه تر یب من

 !! ضربه رو خوردم نیشتریب اما

 

 از خانوادم،، یغربت،دور ،ییتنها

 !بهش بگم؟ یچ دمیپدرمو د یوقت دیبا من

 !تو روش نگاه کنم؟ ییچه رو با

 گولش زدم!!؟ من
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 بهشون بگم!!؟ یبرم چ حاال

 

 !! خانوادت نگران نباش بابت

 !دونن؟یم زویهمه چ اونا

 

 !ممکنه؟ کنم،،،چطوریباور نم من

 !!؟نیگیبهم دروغ م چرا

 !!؟ومدهیکه پدرم از جام خبر داشته و سراغم ن نینگ

 

 !!داشت خبر

 !زدم امکان نداره؟ ادیفر

 !!دخترم، یباور کن بهتره

 

 شد،، ریسراز اشکم

 !!دل نازک شده بودم بیروزها عج نیا

 

 !؟ ومدنیچرا سراغم ن پس

 

 !!ازشون خواستم من

 

 سراغم!!؟ انین،،؟بی؟،،چرا نزاشت چرا

 

 !!دیکن چهیآدما رو باز نیعادت دار شما
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 !!خانوادت !؛ شیپ یریپس فردا  م فردا

 

 !آد،،،؟ ینم شیپ یمشکل چیه

 !!فرصت کمه یعقد کن نیبا راست دیقبلش با اما

 !!فیخودتون جناب س یبرا دیگ یم یچ

 

 !!نیستیشما متوجه ن نکهیا مثل

 

 !ن؟یخوا یکه شما م وفتهیاتفاق ب یزیهمون چ شهیهم دیبا چرا

 

 رنتی.....تا خانوادت بپذیعقد کن نیبا راست دیبا یخوا یخانوادتو م اگه

 

 ۱۲۵ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!؟گهیاجبار د هی بازم

 

 !!میواج کنبا هم ازد ستیقرار ن چوقتیپسر شما ه م،منویحرفامونو با هم زد یهمه  ما

 ارهیوجه مشترک من و پسر شما سام تنها

 !!تونه هم من و پدرشو داشته باشه یم اونم

 !!نهیمارو کنار هم بب نکهیا بدون

 

 

 !!شرطه پدرته نیا
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 !!کنار دختر جون یرو بزار یبهتره لج باز پس

  برخاست و به سمت پله ها شیاز جا و

 !رفت

 :خانم دوباره گفت عصمت

 

 .....خوان شما رو ینم گفتن

 :رو به عصمت خانم گفت فیس

 .رمیگ یاز خودش هم اجازه نم ی,حترمیگ یرفتن به اتاق پسرم از شما اجازه نم یبرا من

 

 !!آقا بله

 

 !!حرف بزند نیرفت تا با راست و

 

 

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 

 

 (نیراست)

 

 ..دمیکش یم گاریوس ستادهیاتاقم ا یپنجره  پشت

 !!به در خورد یا ضربه

 !!بعد از آن پدرم وارد شد و

 

 .با او سالم کردم یسرد با
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 !! سالم

 

 !شدم رهیدوبار ه به باغ خ و

 

 !!ستمیپدرانه ن یاحوالپرس هی قیال یاز چهار سال دور بعد

 :زدم و گفتم پوزخند

 !!نمتیخوام بب یبودم نم گفته

 !خانم نگفت؟ عصمت

 

  یبرا یکن یعقد م یبریدختره رو م فردا

 !؟یریگ یشناس نامه م پسرتم

 

 کارو نکن!!؟ نیکارو بکن ا نیاجبار ،،بازم ا بازم

 سراغم!!؟ یایم دیشرط و شروط جد هیهر بار با  چرا

 

 خان!!؟ زیبر وقف مراد تو باشه پرو شهیمن هم یزندگ دیبا چرا

 

 !؟یگ یباشه که تو م یهمون شهیهم دیبا چرا

 

 !ره؟یگیصالح که خندم م نگو

 

 :گفت

 

 !!یکن یعقدش م فردا
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 نهیبیخوادمنو ب ینم  یزدم اون حت ادیفر

 !؟یکار یکجا تو

 

 

 ؟یبه پدرش گفتم تو اونو عقد کرده بود من

 !شهی!!؟نمیدیخان فهم زیپرو شهینم

 

 !!!بشه دیبا

 

 :به سمتش برگشتم و گفتم 

 

 !!یکرد یرو ازم مخف سویگ ی!چرا جا یبهم دروغ گفت چرا

 !!بچمو؟ یجا

 !؟به صالح من؟ یبرس یخوا یم یچ به

 نمش،؟یبیصالح کجاست،که من نم نیصالح،!!؟ا کو

 !صالح؟ یصالح راست رفتم گفت یسال چپ رفتم گفت یس

 

 صالح، یگفت یازم پنهان کرد مادرمو

 ! کتکم زد! حبسم کرد،!کبودم کرد یجرم تنبل طنت،بهیبارها به جرم ش فروغ

 صالح یگفت نیزم ریانداخت تو ز لشمو

 

 به مادرم!!؟ یکه منو بسپار یخودت فکر نکرد شیبار پ هیخان ؟ چرا  زیسوال پرو هی فقط

 یدونستیخواد،،،م یپسرم مادر م ی,نگفت،،یدیکه از فروغ تو جونم بود و د ی،،ترس یدیکبودمو د تن

 !!مادرم کجاست

 !بهش،؟ یمنو نداد چرا
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 فرستادمت تو اون ده کوره!!؟ یم کجا

 

 !!کردم صالحتو خواستم بد

 

 !؟یکرد یم یچوپون یکه االن داشت یبا مادرت،بود اگه

 

 ۱۲۶ پارت

 

 !!یکه برام ساخت ینکبت یزندگ نیشرف داشت به ا یچوپون

 

 !تو اون ده کوره؟ یرو فرستاد سویچرا گ پس

 !اومده،،؟ ایمن،تو اون ده کوره بدن یمن ،بچه  پسر

تو اون ده کوره! ،مادر من،!,مادر ًجوونم،؟،سالهاست تو اون ده کوره است،!فقط  یمردمو فرستاد دختر

 !رفتم؟ یم دیمن نبا

 !!یو سراغشو نگرفت یو چند سال از مادرم خبر داشت ستی،،ب

 

 !!،؟یدید شویزندگ

 

 !!که نتونه شوهر کنه یعقدت گذاشت ریسالها اونو تو روستا  ز نیتمام ا اما

 

 !!یرو ازش گرفت یزندگ فرصت

 

 !,یپسرتو نابود کرد یزندگ

 !!،یکرد شیخوامش ازم مخف یرو،م سویمن گ یدونست یم
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 !؟یاز چهار سال آدرسشو بهم داد بعد

  ی،،،گذاشتیدا د رید ،پدر،،امایکرد لطف

 !؟یمتنفر بشه!!بعد جاشو گفت ازم

 

 !به اصطالح پدرانه هاتو؟ نیکنم،،،ا ریتعب یبه چ بگو

 

 !!!؟نو،،یا یبفهم یتون یخان م زیخواد ،پرو ینم منو

 

 بهش بگم!!؟ یچ برم

 

 :که گفتم نیگفت :هم پدرم

 

 

 !!شیفرستیخانواداش نم شینشد بات عقد کنه پ یراض تا

 

 !!بات ازدواج کنه یکن یرو راض سویگ دیبا گردهیتا اون برم گردهیبر م گهیچند ماه د فروغ

 دیخارج بش رانیوپسرت از ا سویبا گ دیبا

 !!خانواداش، شیسقف بفرستش پ هی ریز ادیبا زور مجبورش نکن بات ب یکن،،،ول عقدش

 !؟یدا ر یچه نقشه ا باز

 

  درست یکنم همه چ یم مویتمام سع من

 ندارم ییابا چیهم در مورد خودم،،،ه گرانیراه از قضاوت تو و د نی.در ابشه

 ...پدرتو قضاوت کن یخوا یجور م هر

 !!رم،،یم گهید من



372 | P a g e  

 

 

 .شهیم زیبه حساب خودش وار اریاز گرفتن شناس نامه تمام حقو حقوق سام بعد

 

 ۱۲۷ پارت

 

 (سویگ)

 

  بودبزنم دهیخر میبرا نیراست شیکه چهار سال پ ییبه لباس ها یکردم سر هوس

 !!مانده بود یلباس ها  دست نخورده باق یکمد را باز کرد م همه  در

  گذاشتم کلمیرا مقابل ه ستادم،لباسیا نهیاز آن ها را برداشتم و مقابل آ یکی

 تنم چک کردم یها رو هیزاو یآن را از همه  و

 تو ایعصمت خانم است گفتم ب نکهیا یضربه به در اتاقم خورد به هوا چند

 

 نمیعطرش به مشامم خورد به عقب برگشتم ،با پورخند جلو آمد و گفت،پروش کن بب یاز خودش بو قبل

 تو تنت!؛؟

 !!تخت انداختم و دستم را پشت کمرم گذاشتم،، یرا رو لباس

 !؟یداشت یبا حرص گفتم کار و

 

 م،،یریشناس نامه بگ اریسام یخوام برم برا یفقط اومدم بگم م نه

 !!میمحضر و عقد کن میبر دیبا قبلشم

 !؛؟میبر شمیاالن اماده م نیحرص گفتم چشم حضرت آقا هم با

 !اماده کنم ؟ دمویچادر سف بزار

 !؟ تهیچ یبرا دیگفت چادر سف ییپررو با

 

 !خرم؟ یخوشگل برات م دیدست مانتو شلوار سف هی
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 !سمتش براق شدم به

 

 ندارم!!؟ یازیزنت من ن یبرا بزار

 

 

 !زنم بخرم؟ یخوام برا یم منم

 

 !؟یدار مریکه آلزا دونستمینم

 

 !!موضعم روشنه،، من

 !!شمیزنت نم گفتم

 شد و گفت؛ یجد

 !!کلفت خونم یشیم یزنم نشجور صالحته،، هر

 اورمیرا باال بردم و خواستم فرو ب دستم

 !!.حاال از پشت کامال در آغوشش بودم چاندیمچم را  محکم گرفت،و به عقب پ که

 !؟یدیییی،فهم سوی!! گیکن یغلطا،نم نیاز ا گهیگوشم گفت،،د کنار

 

 !!بابات، یخونه  یریو م یکن یو بعد گورتو گم م یشیکه گفتم زنم م نینکن سگ بشم،،،هم یکار

 !!ندارم یبهت کشش گهیکه د گفتم

 

 

 !!بود،، دهیگرفت،از پشت کامال به من چسپ یکیهمه نزد نیاز ا نفسم

 

 یکه انتظارشو دار ییوالیهمون ه شمیخر نباش، آدم باش،،،،!اراده کنم م پس

 تر،سگ تر،و،هار تر،، یوحش
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 !!،،یشناخت یکه م ینیاون راست ،از

که پدر دوست  یخبر ندار ده،،،مگهیپدرت رات نم یزبون نفهم پر مدعا،،،اگه با من عقد نکن دختر

 !!ارد،تومن،،یلیدوم ت،،،فروختت،بهیداشتن

 !!کن، یچیزبونتو ق پس

 

 ،،،،درست،،عش،،،،،، یبچم مادر

 

  تخت فرود یرا نبمه تمام گذاشت و به سمت جلو حولم دادبا دست رو حرفش

 آمدم،،

 !یشیآماده م گهیساعت د کی

 دیاز اتاق خارج شد و در را محکم کوب و

 

 ۱۲۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 . لیساعت گذشته بود و من با کمال م کیاز  شتریب

 !!را گوش نداده بودم، نیراست حرف

 .نقشه بکشد میبزرگ برا فیس دادمیاجازه نم گرید

 دروغ بود شیحرفها یدر صد،همه  صد

  کدامشان تا بحال درست درآمده بود مگر

 حرفش باشد،!!؟ نیا که

 

  مرا نکهیا ینقشه بود،برا کیدوباره  نهایا

 !!اندازد،،یدام ب به
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 !!شده بود الیخ یهم ب نیراست انگار

 !!از من نگرفته بود، یسرا غ چون

 

 ..شدم الیخ یب

 !!در باغ قدم بزنم،، یکردم کم هوس

سوار دوچرخه اش کرده بود و داشت به او آموزش  نیآمد،جلوتر رفتم،،راست یم اریسام یخنده  یصدا

 داد، یم

 

 زد، یافتاد و قهقه م یاز دوچرخه م اریسام

  اریسام یاز دست حواس پرت نیراست

 !!خورد یم حرص

 

 !!گم،،بچه یبهت م یچ نیگوش بده بب دنیخند ی،،،بجا نخند

 

 !!آمد یواقعا به او م پدربودن

 

 افتاد، اریمتر جلو رفت دو چرخه کج شد و سام کیدوچرخه شد، ار،سواریسام

 

 !!و او را درآغوش گرفت،، دیبه سمتش دو نیراست

 !!شد،،پسرم دستت درد گرفت، یچ

 !!دیرا بوس اریدست سام و

 کودکانه اش گفت؛ یبا تخس اریسام

 

 !دلد نلفت،،دوباره شوار بشم نه



376 | P a g e  

 

 !!پسرم اما بزار خودم حولت بدم، باشه

 

 !باشه؟ میریم م،،بعدیکن یم یذره باز هی

 

 !!باش

 

 

 

 بود که فراموش کرده بود ،،به قول خودش مرا به محضر ببرد،!؟ اریحواسش پرت سام پس

 ..... بودم که محوشان

 

 !شد کیخانم هن وهن کنان به من نزد عصمت

 کنم!!؟ یساعته دارم صدا ت م هیجان دل،، ییکجا

 

 !؟یشونیعصمت خانم پر شدهیچ

 !!....پدرت پشت خطه، پدرت

 

 ۱۲۹ پارت

 

 ( سویگ)

 

 !خت،یر نییپا یهور دلم

 !خانم،،،بابام؟ ،،عصمتیگ ی،،میچ

 

 ....... دخترم بدو آره



377 | P a g e  

 

 

 بودند انداختم،، یکه گرم باز نیو راست اریبه سام ینگاه

 بدو جان دل!!؟ یهست یدوباره عصمت خانم گفت ،معطل چ که

 

 !!رفت،، گه،،،وید بدو

 

 !!دنبال عصمت خانم رفتم،، نیسنگ یقدم ها با

 !!صحبت با پدرم را نداشتم یآمادگ اصال

 !!شیصدا یزد برا یدلم پر م یاز طرف اما

 

'٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬ 

 

 !!را برداشتم، یدستان لرزان،،گوش با

 

 !...لو....؟ا

 !،،بابا،،،،؟ یجان خودت سوی...گ الو

 !الو،،،،؟

 !!س..الم،،بابا، الو

 !،،،؟یدختر بابا،،خوب سالم

 !!درآمد،،، اشکم

 !بابا،،؟

 !بابا جون؟ یدلم دخترم ،،قربونت برم،،،خوب جان

 

 !من،،،؟ بابا
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 بابا جون،،، دونمیم زویچ همه

 

 !چطوره؟ پسرت

 

 !زبونه؟ نیریش یلیخ دمیشن

 

 !? بابا یدلخور ازم

 

 !بشه ینجوریخواستم ا ینم من

 

 !!، دخترم یکرد یازم مخف یکرد بد

 

 !!گذشته،، گهید اما

 

 !!ن،،یبود غهیگفت که ص فیناراحت شدم اما س یلیخ اولش

 

 که افتاده،،، هینداره بابا اتفاق یبیع

 

 !!!!!؛غه؟یص

 

 !؟یکرد غهیگفت که با پسرش ص ن؟ینبود غهیدخترم مگه ص آره

 

 !نه؟یا رازیغ مگه
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 !!ستین نیاز ا ری...نه بابا غنه

 

 !!کنه تیعقد محضر دیگذاشتم پسرش با ف،شرطیس ینخور دخترم برا غصه

 

 !!!...من بابا

 

 !!م،،یداشت یمشکل مال دنیفهم نایعمه ات ا 

 

 !یبود  غهینگفتم که تو ص ستین یطور ،،،امایمن اونجا رفت یبده یتو برا و

 !!تو هیمهر یمنو برداشته بجا یپسرش عقدت کرده و بده گفتم

 !؟یعقد کن یشینم یگفت راض یم سبف

 !،؟یبهتره با پسره عقد کن اما

 

 

 !،!عقد کن باهاش دخترم 

 

 !!؟غهیبود پدرم کدام ص الیخوش خ چه

 

 !!گفتم اما من دوستش ندارم یباناراحت

 

 !!،،، هیخوب دم،،پسریحرفو نزن دخترم ،،من عکس پسرشو د نیا

 ,ینکن یخودت باز یگفت دکتر دارو سازه بهتره با زندگ یم فیس

 .......من بابا
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 ۱۳۰ پارت

 

 (سویگ)

 

 

 ... حرف بزنم نیاز ا شتریب تونمی...من االن نم دخترم

 .شرکتم،، تو

 

 د،یعقد کن نیخوا یم یک دهیبهم خبر م فیمحضر باهاتون، س امینخور بابا ...خودم م غصه

 تا شاهد عقدت باشم،، امیم خودم

 .خودمون یخونه  یایبا پسرت م بعدشم

  یجدا بش یتونیبعدش م شینخواست اگه

 .!از؟یرو که مبشناش نایآبرومون طرفه...عمه ات ا یاالن پا اما

 ستن،،یول کنت ن ارنیبابا جون،تا سر از کارت درن یخبر دار شونویفضول

 !پشت سرمون حرف زدن یکل نجاشمیا تا

 

 نفس بابا فعال،،،، نمتیبیتو و پسرت در تب و تابه،،م دنید ی. دلم برانمت،،یب یبعدا م من

 

 را قطع کرد، یگوش و

 د،،یانقدر بلند بود که به گوش عصمت خانم هم رس میزدم. صدا هق

 

 نکرده،،!!؟؟ ییخانوادت افتاده!!؟خدا یبرا یجان دل اتفاق هیتعجب به سمتم آمد،،،چ با

 !بدبختم،،،؟ نقدریمن چرا ا ایپدرمو با دروغ آروم کرده،،،خدا فیدروغ عصمت خانم ؟!بازم س بازم
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 د،،یر س یم نیباز هم طبق معمول فقط زورم به راست دمیبه سمت باغ دو تیعصبان با

 خوردم اما هنوز هم  عار نداشتم،،،بازهم زبانم دراز بود، یخر از او کتک م یاندازه  به

 

 سر گرم بود به طرفش رفتم پشتش به من بود،، اریهمچنان با سام نیراست

 !!!!با تعجب به طرفم برگشت؛؛ دمیرا کش شیسمتش رفتم و بازو به

 !!؟دیکن ی؟چرا ولم نم دیخوا یاز جونم م یزدم تو و اون پدر دروغ گوت چ ادیفر

 

 یات بودم،،،،تو  غهیمن ص یتگف ن،چرایها،،چرا به پدرم دروغ گفت یها،،،،عوض یلعنت نیکرد وونمیدو

 !!دم،،،یاش کوب نهیبا دومشت به س ،،ویدونیم یچ غهینامرد از ص

 فطرت ،،،،، کصافت،،،پست

 !!لبم پاره شد یگوشه  دیبه دهانم کوب یتو دهن کی نیراست

 به طرفم آمد نیافتادم راست نیبه زم و

 مرا با شدت بلند کرد دوطرف شانه ام را گرفت و باشدت تکان داد،، و

 !!زد ادی؟فر طهی،،سل هی،،،وحش چته

 !چ مرگته تو ؟ 

 !!؟یریگ یپاچه م چرا

 

 ۱۳۱ پارت

 

 (سویگ)

 

 بود، مانیبا دهان باز نظاره گر دعوا اریسام

  هیو گر زدیم نیراست یکوچکش،،،به بازو یبه سمت ما آمد،،با مشت ها هیگر با

 

 کرد،، یم
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 ادب،، یدوشت ندارم،،ب دهیبد،،،،د یعمو  یژنیم مویمامان چال

 شانه اش گذاشت، یرا در آغوش گرفت،و سرش را رو اریمرا رها کرد و سام نیراست

 نکن پسرم حواسم نبود،به خدا حواسم نبود،، هیگر زمینکن  عز هیگر

 ..را غرق بوسه کرد اریو سرو صورت سام زنمینم گهید ییبابا زنمینم گهید

 !!پدرش ثابت نگه داشت،، یشانه  یآرام شد،و سرش را رو اریسام

 !!سویرو به من آرام لب زد خدا لعنتت کنه گ راستبن

 !!لعنت کنه خدا

 !!!از من دور شد،، اریبا سام و

 

 به طرفش رفتم،،، تیبا عصبان دوباره

 !،،؟یریم یدار یسرتو انداخت کجا

 ،؟،یجواب منو بد دیبا

  شده بود نگاه کرد و گفت :عصمت خانم بچه رو کیعصمت خانم که به ما نزد به

 !!خونه ببر

کج شده  نییلبش بود و دهانش رو به پا یکه هنوز بغض رو اریرا به عصمت خانم داد،،سام اریسام و

 را برد، اریعصمت خانم گذاشت ..عصمت خانم سام یشانه  یت،رویبود،،سرش را با مظلوم

 !!که سرم را عقب بردم، دیگوشه لبم کش یدستش را رو نیراست

 

 دست روت بلند کنم ،!!؟ یکن یتو،،؟چرا مجبورم م چته

 

 !!ست،ین دیبع زایچ نیمثل تو ا یآدم وحش از

 !!را گاز گرفت،، شیرا به دوطرف تکان داد و لب باال سرش

 

 تو؟؛ یشد ینجوری،،؟؟چرا ا سویگ چته
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 !!؟یکن یرم م دفعهی چرا

 

 !!یریگ یم ادیخواه و ناخواه  رم کردن رو  یهم خونه ا یوحش هیبا  یوقت

 

 !،،؟یزدو گفت،خوب االن آروم شد پوزخند

 !!حرفتو بزن حاال

 

 !ن؟یبه پدرم دروغ گفت چرا

 

 دروغ گفتم!!؟ من

 

 !ام داره؟ یفرق مگه

 

  ندارم،،و رفت که دوباره یاطالع من

 !!راهش شدم،، سد

 

 کنه، یتو رو پاک  م یمدرک جرما یپدرت که گفته،،خوب همه  ی,،ول ینگفت تو

 : گفت نیآفر یپدر نیهمچ هیبه  دیبا

 

  نرو من اصال هیآدم حرفتو بزن ,حاش مث

 !!؟ه،یچ تتیعصبان لیفهمم،،دل ینم

 

 !تو بودم،،؟ ی غهیپدرت به پدر من گفته من ص چرا

 !!!امدین حرفش

 !بده؟ جواب
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 تفاوت از من دوباره راه افتاد، یب

 که تعادلش را از دست دادو در دمیرا کش شیمحکم بازو نبار،،،آنچنانیا که

  درشتش کلیافتاد با توجه به ه آغوشم

  هم تعادلم را از دست دادم من

 من افتاد یافتادم،،و او رو نیزم یرو و

 اتفاق افتاد نیچطور ا دمینفهم  اصال

 برخاست میکه فورا خودش را جمع کردو از رو میشد رهیبه هم خ یلحظه ا چند

 

 ۱۳۲ پارت

 

 (سویگ)

 

  نیتونست لهیبازم شما با دوروغ و ح فیبرخاستم،، و گفتم ،،باشه جناب س میجا از

 !ن؟یببر شیپ هدفتونو

 چوقتیکنم،،اما تو ه یباهات عقد م من

 که عاشقت بشم،، یکن یکار یتون ینم

 

 !!پدرم،، ی،، فقط به خاطرآبرو میشیهم از هم جدا م یمدت هیپدرم بعد از  یخونه  رمیکنم و م یم عقد

 

 ..ادیاندازه از من بدت م نیتا ا یعنیلب زد : آرام

 ?!!برات سخته نقدریا یعنی

 

 !!یکه فکرشو بکن یزیاز چ سختر

 

 !!شهینظرم عوض نم چوقتمیندارم،،ه دوست
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 !!ساست حرف نزن،،از اح نانیاطم نیبا ا چوقتیزد و گفت :ه پوزخند

 

 !!مغرور ی!!دختر پر مدعایحرفت بمون نیکه رو ا یحاال رو کدوم حرفت موند تا

 !!!افتاده که من خواستم یاتفاق یزیهمون چ شهیرفته تا حاال هم ادتی نکهیا مثل

 

 بترس دختر آراسته ،،،،،،، زیچ هیاز  فقط

 

 !بترس نی!!از اسو،،یبترس گ نینخوامت،،از ا گهیبرسه که د یروز نکهیا از

 !د؛یام را بوس یشانیشد و پ کمینزد و

 تنه به من زد و از من دور شد کی و

 

 ۱۳۳ پارت

 

 (سویگ)

 

 .کرد یم ینشسته بودم  و او همچنان با اخم رانندگ نیراست کنار

 

  نیرا راست نمانیب   ی،،،باالخره سکوت آزار دهنده  میدو سکوت کرده بود هر

 !!.شکست،

 !ت؟یمشک پیت نیبا ا یعزادار یریم یدار

 

 !!یحد نشون بد نینبود تنفرتو تا ا الزم

 

 !ه؟یدونم احساست چ یم  خودم
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 !!شدم،، رهیخ رونیرا از او گرفتم و به ب میرو ییاعتنا یب با

 

  نکرد ییاعتنا گریهم د او

 !!همچنان محو مناظر اطراف بود اری،،سام

 

  

 

 !!م،،یدیکه به محضر رس دینکش یطول

 !!محضر پارک شده،،بود،، یجلو ییمدل باال نیماش

 .د،،یهم رس فیس یمدل باال نیما ماش دنیرس با

 

 !م،،یشد ادهیپ نیبزرگ از ماش فیزمان با س هم

  باز کرد شیرا برا نیاش درب ماش راننده

 !!شود ادهیاو پ تا

 

 باز شد!؛ گرید یمدل باال یشدنم درب خودرو ادهیبا پ همزمان

 

 !!شد و بعد از آن پدرم،،نفسم رفت،، انیاندام بلند اشکان،،نما و

 در آغوشم پدرم رفتم دم،،،ویرا فراموش کردم ،،و با شوق به طرفشان دو اریسام

 .گونه ام راه گرفت،!؛ ی.رومیدوباره اشکها و

 قربونت برم ،، ی،بابا جون اله بابا

 محکم به خودم فشردمش، و

 

 !!د،ی،،و چندبار بوسسرم را در آغوش گرفت اوهم
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  باالخره دمتی!،باالخره دزم،،یم !،عز دختر

 !!به سر اومد،،  انتطارمون

 !!با پدرم به آغوش برادرم رفتم،،، یاز احوالپرس بعد

 !!آغوششان آرام بود،،،چقدر امن،، چقدر

 

 !به سمت پدرم آمد،،  نیراست

 

 

 !!،،، سالم

 

 !!دند،،ش رهیو اشکان هر دو با تعجب به او خ پدرم

 .آرام بود شهیپدرم مثل هم نگاه

 !!!!!را از نظر گذراند!!و لبخند زد نیبا حض قامت بلند راست و

 از ینگاه اشکان همراه با چاشن یل ،،و

 !!خصومت بود، 

 دراز کرد،، نیدستش را به سمت راست یبا آرام پدرم

 شما خوبه!!!؟ حال

 !!کرد یبودم با پدرم احوالپرس دهیلحظه از او ند نیکه تا ا یبا متانت نیراست

 !نظر پدرم را جلب کرده بود یبودم که انگار حساب ییبه او رهیمن همچنان با تعجب خ و

 !!نبود که من دوست داشته باشم،، یزیچ نیا و

 !!نیپسرمو بب ایدورش کردم بابا ب نی،،،دست پدرم را گرفتم و از راست یبدجنس با

 

 نکرده بود،،دنبالم آمدند،، نیبا راست یاحوالپرس چیو اشکان که ه پدرم

 !!به خواب رفته بود نیارام عقب ماش اریراباز کردم سام نیماش درب
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 چقدر نازه ماشا،،،  ییقربونش بره دا یوا یدر آغوشش گرفت ،،ا اشکان

 

 !. ؟نششیب ایب بابا

 !شد رهیخ اریرا در آغوش پدرم گذاشت و خودش هم با لذت به سام اریسام و

 

 !!...دیرا بوس اریصورت سام یجا یهمه  پدرم

 

 را در آغوش گرفت،،و از من دور شد،، اریسام ه،،ویدلم چقدر دوست داشتن زیعز

 ،، نمیبه داداشت بده،،،بب گهیبوس د هی ایاشکان نگاه کردم که گفت ب روبه

 !؟یذره شده بود آج هیدلم برات  میدوباره هم را در آغوش گرفت و

 

 مبارک،، نتمیماش یداداشش یماشاهلل چقدر خوشگل شد نطوریهم منم

 ،،یمرس

 !!تمام گذاشت مهیرا ن مانیحرفها فیس یصدا

 !!شهیاالن وقت محضر تموم م انیب

 گریزده بود و درفکربود،، نگاهم کرد و سرش را به طرف د هیتک نشیافتاد ،،که به ماش نیبه راست نگاهم

 چرخاند

 

 ۱۳۴ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!؟لمیوک عروس خانم 
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 !!دیکش ینگاه کردم،،که آه سرد نیمحضر دار به سمت راست یصدا با

 !!نگاهم کرد و

 

 پدرم بله!!؟ یاجازه  با

 

 !!نیصلوات بفرست کی

 ند،یرا نب میاشکها هیتا محضر دار  و بق دمیصورتم کش یرا رو دمیسف چادر

 !!نیهم

 .شده بودم نیزن راست یسادگ نیهم به

پدر و مادر  هیسا ریان شاهلل که فرزندتون ز نیکه عقد دائم کرد نیکرد یخوبدار گفت: کار  محضر

 !!بزرگ بشه

 

 در آغوشم اشکان آرام نشسته بود؛ اریسام

 

 .عقد تمام شد یکارها

 

 

 

 !!میاول از همه از محضر خارج شد نیو راست من

 

 !؟یدیراحت شد باالخره به هدفت رس التینگاه کردم و گفتم خ نیراست به

 

 !نکرد، هیباز بهم بله گفته،،اصال گر یچقدر خوشحالم،،زنم با رو ینیبیمگه نم آره

 !!به زور بله نگفت،، اصال
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 ام نه ؟ یداماد خوشبخت یلیخ من

 .....مونه یاز روز عقدم برام م یخوش یخاطره  یلیخ

 !چرا؟ یدون یم

 !!شهیکه درست روز عقدش از زنش جدا م ایام تو دن یمن تنها داماد چون

 

 ثبت بشه نسیتو گ دیعقد ما با ی قصه

 !!عروس گنده دماغ،مغرور،، هیدوماد عاشق  هی

 

 نه!؟ میهست یزنو شوهر خوشبخت یلیخ ما

 

 !پوش؟ اهینه عروس س میپدرت،،ما از اونور بوم افتاد یخونه  یریو م یزنه من تو

 

 !!بشه ینجوریکه ا یخواست خودت

 !!تالشمو کردم، یمن همه  سویبردار،،گ دست

 .!!مارهیپا بگ یزندگ نیا یزاریکه نم ییتو نیا

 

 !!میبا هم خوشبخت بش میتونستیم

 !!؟ینخواست تو

 !!ار،،یسراغ سام امیاوقات م ی،،گاه سویگ رمیم گهید من

 -خودم یخونه  یچند روز هی برمشیم

 

 !!از من دور شد دویرا بوس میلبها عیچانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد،و سر ریرا ز ودستش

 شد و رفت،،،،،، نشیماش سوار

 

 ...یسادگ نیهم به
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 ۱۳۵ پارت

 

 (سویگ)

 

  نیکردم ا خیبوسه اش  یسرد از

 قبل را نداشت یبوسه ها یگرم بوسه

  رفتنش ریو آنقدر به مس ستادمیا همانجا

  جاده چیپ نش،،دریدوختم،که ماش چشم

 !!شد دیناپد

 

 !چشم گرفتم ریشانه ام از مس یگرم پدرم رو یاحساس دست ها با

 !رفت؟ شوهرت

 !!!!؟شوهرم

 .،!بود دیجد میکلمه برا نیا

 !!رفت آره

 !دوباره در آغوش گرم پدرم رفتم و

 !!از پدرم کم نبود ینبود چهار سال دور کم

 نگاه کرد،، ابانیتعجب به دو طرف خ د،،بایبه بغل رس اریسام اشکان

 !ن،؟یک گهید نایا

  نیاز ا نییانداخت پا مثل بز سرشو پسره

 !!رفت،، طرف

 !!از اون طرف رفت، باباشم

 !!نایبزن ا یخانوادگ کال
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 یاز کجا آورد نویماش نیا دمیدوباره پرس میاشکان رفت یمدل باال یپدرم و اشکان به طرف خودرو با

 !!؟یدیخر

 !گرون باشه؟ یلیخ دیبا

 !!رسهیاون نره خر که نم نیماش یگرون به

 !!بود نیراست منظورش

 امد،یچرا به مزاجم خوش ن دانمینم

 !بچمه ها؟ یبابا نکهیمثل ا گفتم

 !!گه،،یم س،،راستی اوه

 !!دیعروس خانم و خند دیببخش

 !!یدیچند خر یو گفتم حاال جد میهم خند من

 !!!تومن صدوپنجاه

 !!!!تعجب چشمانم گرد شد از

 پنجاه از کجا!!!!؟ صدو

 !!!گهید گهید

 !!همه پول آورده بود نیاز کجا ا واقعا

 !ده؟یپدر نامزدت برات خر نکنه

 !!چکه یبابا اونا که آب از دستشون نم نه

 !!دهیخر بابا

 !!شد شتریب تعجبم

 ن؟یدی!!؟شما خربابا

 !!!!!دخترمآره

 ن؟یکرد دایپ گنج

 خوشگل پسره،،بابا جون!!؟ ینگاه کرد و گفت تو  چطور اریبه سام پدرم

 !!خواست جوابم را دهد،، ینم نکهیا یعنی نیا

 . را عوض کردم،حرف
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 !!یها باسه همه چ هیهمسا یمحلمون تنگ شده برا یدلم چقدر برا نیدونینم یوا 

 !!میکن ینم یاونجا زندگ گهیگفت:ما د اشکان

 !؟؟ چرا

 !ن؟یرو فروخت خونه

 .!!م،،؛؛یاجاره داد نه

 !، میبهتر رفت یمحله  هی

 

  ینیب یم یریحاال م یریلحظه  بگ نیهمه خبر ارو تو ا یخوا ینم گهیحاال د سویگ

 !! خودت

 

 !! نکردم یکنجکاو گرید

در پونک  ینگه داشت ،،محله ا یمدرن یاشکان کنار ساختمان شش طبقه  میدیرس دیجد یکم به محله  کم

 باز شد!!؟ نگیدر را زد و در پارک موتیو مدرن،با پز ر کیش یبا نما ی،،،آپارتمان

 !!شد یلحظه بر شدت تعجبم افزوده م هر

 

 !؛مونه،،یجد یخونه  نیجان ا سویگ یگفت خوش اومد پدرم

 آپارتمان مدرن لوکس کجا!!؟ نیکجا و ا دیسف مانیس واریبا د یمیساختمان قد آن

 ؟ نیتعجب گفتم اجاره کرد با

 :گفت اشکان

 !! گهیشما درد نکنه  د دست

 !!خودمونه یبرا

 

 !؛میرا گرفتم و با اشکان و پدرم به طرف آسانسور رفت اریسام دست

 

 !! با هض گفت :پنت هوسه اشکان
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 !هوس؟ پنت

 !!بود دیجد میکلمه برا نیا

 !؟یچ یعنی

 !،؟یدونینم

 واحد ها گرون تره!!؟ یاز همه  میآخر ی گه،،،طبقهیهوس د پنت

 

 !! یچند ساله تو روستا بود یخوب حق دار البته

 !!دهیکلمه ها برات جد نیا

 !!!اره

 

 !!و پدر زنگ را زد،، میدیبه واحد ششم رس باالخره

 

 !!باز کرد میبا شوق در را به رو مادرم

 !!چاق شده بود یحساب

 م،،یهم را در آغوش گرفت محکم

 !مادر فدات بشه؟ یمادر دورت بگرده ،اله یاله

 هق زد ,من هم هق زدم،، و

 .دیگردن کش یبا فضول یبا ز شدو زن  یواحد بغل درب

 !!به ما انداخت یو نگاه 

 !!کرد تمانیبه داخل هدا پدرم

 دش،،یرا از آغوش اشکان کند و محکم بغلش کرد و بوس اریبا شوق سام مادرم

 !!فدات بشه مادر ی،،،اله یمن یتو نوه  زمیعز

 :دباره مرا هم در آغوش گرفت و

  تا افتمیکرد،،فرصت  میمادرم رها یوقت
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  پرزرق و برق مادرکه ینگاهم رااز طالها ندازمیلوکسشان ب یبه خانه  ینگاه

 شدم،، شانیبایز یبزرگ و چهار خوابه  یرا پر کرده بود گرفتم و محو خانه  شیو دستها گردن

 تماما نو و لوکس بود، لیوسا

 !!با،،یز یمدرن و پرده ها یآشپزخانه  کیها و مبلمان ش فرش

 مبار ک چقدر بزرگه!!؟ خونتون

 

 ۱۳۶ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!شد یخانه احساس م یهمه جا اریو سام سویگ یخال یغم وارد خانه شدم  جا با

 !!به استقبالم آمد یخانم با ناراحت عصمت

 

 !..رفتن؟ سالم

 

 !!عصمت خانم رفت، آره

 ناهار حاضره آقا!؛؟ 

 

 !!ندارم اشتها

 !!بود،، اریسام یچند روز محل باز نیرفتم که ا یطرف اتاق به

 ....خورد یاتاق به چشم م یجا یهمه   شیها یباز اسباب

 !!ختم،،یها را دانه دانه درسبد ر ینشستم و اسباب باز نیزم یرو

 

 !!ام زنگ خورد، یگوش

 !!بود ارشیک
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 !الو؟

  آواز مسخره اش بلند شد یصدا

 ،،،بادا،،مبارک بادا،،، بادا

 شاداماد،،،،!!؟ یچطور

 !!کن مسخره بس

 گم ها؟ یم کیسرم تبر ری!!الدنگ،دارم خ،،،یچ یعنی عه

 !؟یزنیبعدا زنگ م ایندارم ک حوصله

  ....ضد حال وبسهیبابا داماد  باشه

 !!زنم،یزنگ م بعدا

 !!یکن یم یخوب کار

 خواست و ساعت ها تفکر یم ییتنها دلم

 !!کرد،، ینم یرا راض سویچه کم داشتم که گ من

 !!من بود نداشتمش یتالش کرده بودم و حاال که برا تشیرضا یهمه برا نی،،ا

 !!کرد یم ینیدلم سنگ یکوه رو یبه اندازه  یغم

 !!شهیهم   تنها بودم تنها تر از هم باز

 

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 

 

 (سویگ)

 

 !!و بزرگ شده بودند دهیقد کش یحساب میدوقلو یها خواهر

 

 سرگرم بود شیبا خاله ها یحساب اریسام

 .به آلمان رفته بود لیادامه  تحص یبرا  نیافش

 !رو به آن رو شده بود نیهمه از ا یزندگ خالصه
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  ی،،آبج یآبج دیبا شوق به طرفم دو اتنا

 !!کارت داره زود باش نییپا ایدقه ب هیگه  یم بابا

 شده!!؟ یچ

 !!ن،،یبب ایب خودت

 باز شددنبالش رفتم درب آسانسور که  به

 !سو؟یگ یلحظه چشماتو ببند،،،آبج هیبه طرفم، آمد آتنا گفت  پدرم

 !!را بستم که دوباره گفت خوب حاال باز کن چشمانم

 !!,شدم رهیکه دستش بود خ یچیرا باز کردم و به سو میآرام چشم ها 

 !!بود اشاره کرد نگیکه گوشه پارگ یدیشش سف ستویلبخند زد و گفت:مبارکت باشه دخترم و به دو پدرم

 !!توئه ،،، یبرا

 من!!!!!؟ یتعجب گفتم :برا با

 !!خودته یبرا اره

  به آغوش پدرم رفتم باذوق

 !!بابا،،عاشقتم یمرس یوا

 

 

 ! دانستم ینم  یالی،،،با خوش خ میرفت یکیشب با خانواده شام به رستوران ش آن

 .مفت از کجا آمده است ای یپولها نیا که

 

 ۱۳۶ پارت

 

 (نیراست)

 

 هفته گذشته بود،،،، کی

 ...قبل بازگشته بود یتکرار یروزها ی دوباره



398 | P a g e  

 

  به میب سویبروم ،،،اما هر بار از برخود گ اریخواستم به سراغ سام یبار م چند

 را گرفته بودم ،، ممیتصم افتی یراه م وجودم

دور  سویاز گ یسخت بود،،،،اما حاال وقتش بود که مدت رفتمینم سویهر گز به سراغ گ گرید

 ...کس او را به قدر من دوست نخواهد داشت چیکه ه دیفهم یباشم،،،باالخره م

  را برداشتم تا به عصمت خانم یداخل تلفن

 قهوه بدهم ،،، هی سفارش

 !!را برداشت  یگوش

 !!! آقا سالم

 !!ننیخوان شما رو بب یاومدن م ییآقا هی

 !ه؟یک

گذاشته  یگوش یدهانه  یتوانستم حدس بزنم که دستش را جلو یآ مد م ینم شی!!صدادبپرسم،،یکن صبر

 دیاین شیکه صدا

 

 !!آقا مسعودن گنیم آقا

 !!ام،یم االن

 

 !!میرا گرم در آغوش گرفت گریرفتم هم د نییپا یرا مرتب کردم و به طبقه  لباسم

 

 

 :مختصر عصمت خانم،،مسعود رو به من کرد و گفت ییرایاز پذ بعد

 !!از مزاحمت،، غرض

 !برات داشتم ،؟ یزحمت هی

 منت،،!!؟ دهیباشه به د یآقا مسعود هر چ یزحمت چه

 !!بودم دهیسال تمام مهمان خانه اش بودم و از گل نازکتر از او نشن سه
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 .رفتمیپذ یخواست م یچه م هر

 

 .دخترم !ترالن راجب

 ..برگردم سوئد دیبا من

 !!،یدوستم دکتر بهزاد شیسرپ هیخوام ببرم  یم خواهرمم

 شمیترالن نم فیکنم حر یم یهر کار حاال

 !سوئد،، گردهیکفش که برنم هیخودم ببرمش،،پا شو کرده تو  با

 رو ندارم یبجز دختر خواهرم کس نجامیا

 شه،،یاونم سرگرم شوهر دار خوب

 مقدار با شوهرش تعارف داره؛ هی ترالن

 !!اعتماد دارم پسرم،، یلیاون گذشته من به تو خ از

 یموندن تو خونه  ییراحتتره تا تنها نجایبسپارم به تو ا ستمیکه ن یمدت نیکه خواستم ترالن رو ا نهیا

 !!یمون یعمش تو مثل برادرش م

 

آمده بود و پدرم سپرده بود که مثل خواهرم با او رفتار  نجایافتادم که دلبرم به ا یزمان ادیبه  ناخوداگاه

 !!کنم،،

 کرده بودم،، من چه برادرانه با او رفتار و

 !؟یهست یستین مونیخودم گفتم :تو که پش با

 نبودم مانیاصال پش سویاز تجاوز به گ نه

 !!!؟هرگزیمانی،پسرم بود،،چه پش ارمیسام حاصلش

 

 ....خنده ام گرفت ثمیخود به افکار خب خودبه

 !؟یخند یم یبپرسم به چ شهیگفت م مسعود

 !!ن؟ییبفرما نیگفت یخاطره افتادم،،،م هی ادیه  زینه چ نه
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 !یبا دقت به حرفام گوش داد نقدریجان که ا نیراست یدیکش زحمت

 

 من !!؟ یخونه  ادیترالن خانم ب نیگفت یم نیخوام ,,داشت یم معذرت

 !!قدمش رو چشم شمیم خوشحال

 

 !!متعلق به شما و ترالن خانمه نجایا میحرفها رو ندار نیکه باهم ا ما

 کترمه،یخواهر کوچ مثل

 

  مثل خواهرم باهاش رفتار کنم تونمیرو که نم یدوباره با خودم گفتم،،،تنها زن و

 !!سوئهیگ

 !!را گاز گرفتم میچشمانم را بستم و لبها شیو لبها سویگ ادیدوباره به  و

 : مسعود گفت دوباره

 !!؟؛؛یستیدکتر الزم ن یمطمعن

 !؟؛یو گفتم:چ دمیرا به گردنم کش دستم

 

 مزاحم نشدم انگار !؛؟ یموقع خوب من

 

 !!نیشما راحت باش زهی.نه،،،چ. نه

 

 !نه؟ ای یعالم هست نیانگار تو ا ستیحالت خوب ن واقعا

 

 !اد،،،؟ی...هستم،،،فردا م هستم

 !!گه،یدوروز د یکی

 خوبه،،،!؛ باشه،،باشه

 !!ام گذاشت،، یشانیپ یبرخاست ودستش را رو شیاز جا مسعود
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 !!یتبم ندار نه

 !!رم،،یمن م صورت درهر

 یم گرده،،،،بهشیاز شمال برم گهیدوروز د یکیخودت باش من فردا شب پرواز دارم،،،ترالن  مراقب

 نجایا ادیگم که ب

 

 ۱۳۷ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!چمدان بزرگ،،،،عصمت خانم به کمکش شتافت،، کیقرار ترالن آمد،،،،با  گرطبقید دوروز

 

  برد که گفتم: ..عصمت خانم سویچمدانش را به سمت،،اتاق سابق گ و

 نه!!؟ اونجا

 !!شدند رهیو عصمت خانم هردو با تعجب به من خ ترالن

 

 !!؟م،،یکجا ببر پس

 

 !!باال نیببر

 

 !!ریبود وال غ سویگ یاتاق فقط برا آن

 

 باال ترالن خانم!!؟ یچمدونتونو طبقه  نیببر

 !!!نیگفت :چشم،،،داداش راست تیمظلوم با
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 !!ختیدر دلم فرو ر یزیچ

 !!!!؟داداش

 !!حواسم نبود دی،،،،ببخشیییدهانش گرفت و گفت،،ه یرا جلو دستش

 

 !!بود یدنیبرام شن یلیبم بگو داداش ،،،خ نه

 !!صدا نکرده بود ینجوریمنو ا یک چیحاال ه تا

 

 !!به بعد فقط  بم بگو داداش نیخوشم اومد،،،از ا یلیخ

 !!دیداداش،،،!!وخند چشم

 !!و با حجاب نگاه کردم پیک یدر آن روسر شیبچه گانه و دوستداشتن یه چهر به

 

 من ببرم چمدونو باال،،، پس

 !!کشان کشان چمدان را باال برد، و

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

آوردم با  یرا وقت اریتابو سرسره در باغ درست کنند تا سام کیبود،،،که سفارش داده بودم تا  یروز چند

 !!. کندیآن باز

 

 

 شده بود،، ییبایجمع و جور ز یباز شهر
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 زنگ زده بود و قرار بود،، ارشیک

 !!بودمش،، دهیوقت بود ند یلیخ ادیمن ب یخانه  به

 !!تنگ شده،، شیبرا یحساب دلم

 

 !!رفتم،، نییاستقبالش،،پا یاست،،طبق معمول برا کیزد و گفت که نزد زنگ

 

 

 دست گل هم دردستش بود،، کیبلند سالم کرد،، یدر وارد شد و با صدا از

 

 بود تو باغ سر تاپ نشسته بود،،،؟ یراهبه،،،ک نیگفت ا یفور

 

 !!!؟ راهبه

 

 !!امرزمیراهبه ؟! نه به مادر بزرگ خدا ب یگ یترالن م به

 

  تیسرد یوقت هیپس ترالن خانمن؟؛،،، 

  رهیم سویاد،،،گیم سویگ رهیرو م نشه،،،،مه

 !اد،،،؟یم ترالن

 

 !!؟،،یتو تازه زن نگرفت مگه

 :را بلند کرد و گفت شی.....ها و صدانجایخواد ا یم یراهبه چ نیا پس

 !نه؟ ای یکن یرو تمومش م هایمسخره باز نیا

 ن،،ب،،یخودتو روشن کن،،،راست فیتکل

 

 .رفت،!؛ یتند م داشت
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 !! نکن،،،ترمز کن یادیبابا زر زر ز خفه

 

 

 

 فقط ،،، نجا،،مهمونهیدختره،،،ا نیا

 

 !!گهیباشم،،،د مطمعن

 :را به کمرم زدم و گفتم دستم

 

 مثال!؟ یبخور یچه گوه یخوا یم ینباش حاالمطمعن

 ها!!؟ یگ یبه خودش گرفت و گفت راست م یمسخره ا ی افهیدستش سرش را خاراند و ق با

 

 !،،؟یتو زن دار گهیدنبال زن ومن نرو ،د ییخدا یول

 

  نکردم یوریبس کن تا فکتو  ارشیک

 ندرام،، حوصله

 !!از او دور شدم،،، و

  شد کیبه من نزد ییقصد دلجو به

 !گفت،،بگم گوه خوردم حله؟ و

 

 دم،،،یکنم و خند یفکر م بهش

 

 ,,,,,,داداش نوکرتم
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 !!!!حواسم نبود عقدت مبارک یراست

 

 !!؟ یزدم و گفتم مبارک چ پوزخند

 !،،،؟ینیبیخونه زن م نیتوا تو

  خود به خود گهیکه اسمش رفته تو شناس نامه ات بعدش د نهینداره مهم ا بیع

 !!حله،،

 : کرد و گفت یآهنگ شاد پل کیاش را درآورد و  یگوش و

 ::خوام برات برقصم یم تیبه افتخار دوماد حاال

 ؟!تو و رقص!؟ یکن یم یشوخ

 !!کنم یم نیاست دارم تمر  هفتهیتو  جان

  دنیشروع کرد با حرکات مسخره رقص و

 

 !!آمد یم یلیرقص به اندام خپل و کوتاهش خ نیا

 

که دل  دمیحرکاتش مسخره بود،که خود به خود،،،خنده ام گرفت،انقدر به حرکات مسخره اش خند آنقدر

 درد گرفتم

 

 آنقدر که متوجه حضور ترالن نشدم،، میعالم خودمان بود در

  گرفت یم لمیف ارشیرآورده بود و داشت از کاش را د یگوش طانیش دختر

 اش گذاشت و خواست که ساکت باشم،، ینیب یحضورش شدم که آرام انگشتش را جلو متوجه

 دهد،یشدنش نشان م عیبعد از ضا یچه برخورد ارشیک نمیخواست بب یم دلم

 بود،، یعال نی,,آفر نیشروع کرد به دست زدن،،،آفر گوشیتمام شد،،،،که ترالن باز کیموز

 سرخ شد و با وحشت به ترالن خندان نگاه کرد،، ارشیک

 ترالن خانم متوجه شما نشدم،،، یعنید،،،راهبه،،،یگفت،،عه ببخش یدستپاچگ وبا

 !!و از پله ها باال رفت یبود مرس یو گفت عال دیخند ترالن
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  گفت تیبه طرفم آمدو با عصبان ارشیک

 نجاست،،؟یدختره ا نیا یگ یچرا نم یلعنتت کنه،،،،،عوض خدا

  خنده ام را گرفتم و گفتم یزور جلو به

 !!رنیبگ لمتویکه ف یخوشکل نرقص یخواست یم خوب

 !!گرفت لممویزد ...ف ادیفر

 !!نیازت نگذره!!راست خدا

 .اد ینم رتیگ گهیشوهر د یتو مجاز یرفت  گهیخوشگل خانم د یوا یا

 

 ۱۳۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!!م،،یگرفته بود،،،باز هم عمه ها یهم مادر مهمان باز

 

 از صبح وارد آشپزخانه شده بود مادر

 بود یسورتو سات مهمان یحال برگزار در

 

  به خارج از کشور،خبر ازدواج شهره دختر. عمه زهره و شهاب نیرفتن افش جز

 بود،،، ی گرید دیاتفاقات جد هم

 

 کند یقرار بود ماه بعد با ثنا عروس اشکان

 بود،، انیهمه در جر یعاد یزندگ خالصه

 !!نداشت،، یمن بود که حالت عاد یانگار فقط زندگ و

 .بودم دهیگذشت ،،اما او را ند ینبود،،دوهفته از عقدمان م نیاز راست یخبر چیه
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 !؟یگفت یراجب من چ نایمادرم گفتم به عمه ا روبه

 !بگم مادر جون !!؟بگم شوهرت کجاست؟ یچ

 !!یشیجدا م یگفتم!!،گفتم  دار یخوا یکه خودت م یزیچ همون

 

 !! دهیپز دوماد تاجر شو م ادیزهره م گهیمنه د یاز بدبخت نمیا

 !!شهیتمومش جدا م یبچه از شوهر همه چ هیو بگم دخترم داره با  نییسرمو بندازم پا دیمن با اونوقت

 !نش؟یدیتمومه؟؛د یکه همه چ نیتون یاز کجا م شما

 

 !! دمیکه شن فشویتعر یدخترم ول دمیند

 پاش، ریز نیدش،،،ماشیرش یباال قدو

 !شیعال التیتحص

 الهاشون،،یباال شهرشون،،و یعمارتها

 

 بازم بگم!!!؟ گهید

 

 !مامان؟

 !بله؟

 !؟یگ یسوال بپرسم راستشو م هی

 !!بپرس

 کس جواب سوالمو نداده،،!؟ چیاومدم ه یوقت از

 !تو راستشو بگو؟ الاقل

 ز کجا آورده؟همه پول ا نیدفعه ا هی بابا

 

 !!نمیبب اریب خچالیکاهو رو از  اون
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  خواست از جواب دادن تفره برود یم

 !!پدر، مثل اشکان مثل

 

 !!ن تو رو قران تو باهام رو راست باش، ماما

 ,!از کجا آورده,؟ بابا

 

 !!بود،، دایوضوح حول کردنش پ به

 !!از دست داد یآشپز یرا برا  تمرکزش

 !!خردشون  کن،،، زیر

 

 !!یپرستار یرفتم اونجا برا ونیلیپونصد م یمن برا مامان

 

 !؟یزد و گفت..:پرستار پوزخند

 

 !!ام کش آمد،،،بغض کردم!!اما فرو خوردمش پوزه

 

 گرفتم،،و گفتم!؛ دهیزد.طعنه اش را نشن یمن بود که به من طعنه م مادر

 

 !!تومنه۱۵۰داداشم  یپا ریز نیماش االن

 !!کم کم هفصد هشصدتومن پولشه خونتون

 

 دستت پر از طالست!؛ سرو

 !!خواست یدلت م شهیهم ادمهی
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 !طال بخره،،؟ سیسرو هیبرات  بابا

 !!مدلش فرق داره روزتید سیامروزت با سرو سیسرو

 !پوال از کجاست مامان جون؟ نیا

 

 !؟؟؛یبشنو یخوا یم نویبانک زده ا بابات

 

 میدیرس نجایبه ا یهزار تا بدبخت با

 !!،،،،،، یو وام بده قرض

 !!اومد یاز وام گرفتن بدش م شهیهم بابا

 

 !؟یبازپرس

 

 ....دارم شیدوان دوان آمد ،،،مامان ،،،ج اریسام

 تمام ماند مهین میرفتم و حرفها اریسمت سام به

 

 پارت۱۳۹

 

 (سویگ)

 

 بود باینبود...لباسش ز ریمادرم ،،،سرش ز نباریزهره با ناز و ادا آمد،،،،اما ا عمه

 !!بود،،، دهیرنگ کرده اش را سشوار کش یموها

 

 !!نشسته بود یشگیهم یایبا حجب و ح شهیمثل هم بایمثل عمه زهره،،،،عمه ز قایدق

 

 !!کرد یسر م یروسر بایشوهر عمه ز یجلو یبودکه مادرم زمان ادمی
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 حاال!!؛ اما

 

 خواند یبود در آن جا درس م رازیش صبا

 !!از مهمانها استقبال شد یگرم با

 در آغوشم گرفت یزن برادرم با مهربان ثنا

 

 بودند،،،مادرم گفته بود،، دهیشهاب و همسرش بودند که هنوز نرس یبعد یها مهمان

 شناسمش یم ستین بهیزن شهاب غر که

 

 !!بود هللا اعلم،، یکس چه

 

 د،یدو یدر خانه م طنتیبا ش اریسام

 !!توجه همه را جلب کرده بود،، و

 

 !! پسرت چقدر زشته؟یخوشگل نی،،،خودت به ا ستیخودت ن هیزهره گفت،:پسرت اصال شب عمه

 تعجب چشمانم گرد شد،، از

 !!من زشت بود اریسام

 !!بود یعمه زهره ا یهم از آن حرفها نیا

 

 !!باباشه هیچشه شب یخوشگل نیگفتم،عمه پسرم به ا ناخوداگاه

 

 تنگ شد،، نیراست یآن برا کی دلم

 !!کوتاه بود یلحظه  کیفقط  اما

 !بود یطعنه زدن زبان تلخ عمه کاف یلحظه ام برا کیهمان  اما

 !!رو شکر در طعنه زدن شاگرد ممتاز بود خدا
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 !؟یشیازش جدا م یازش پس چرا دار  یزنیکه با حض حرف م ینجوریا

 

 .!!ارمیب یچا هیاز کنار عمه برخاستم و گفتم ،من برم  یشد،،،با دستپاچگ سردم

 لبش کامال محسو س بود!؛ یگوشه  پوزخند

 

 !!به آشپزخانه رفتم ..و خودم را به کار کردن سرگرم کردم فورا

 

 !!زنگ در آمد مادرم گفت شهاب جانم اومد،،،،با خانمش،، یصدا

 

 را زد،،، فونیآ 

 لبندشد یاستقبال از برادر زاده  یبرا و

 !!ستادیدر ا یجلو

 ام حبس شد نهیکه باز شد نفس در س در

 

 ،!!من،، یمیآمد با زنش،،با بنفشه،،،،دوست صم شهاب

 !!..بنفشه انداخت،، یخودم را جمع و جور کردم،،،،و به سمتشان رفتم شهاب دستش را دور شانه  یفور

 !!دختر عمه سالم

 !!؟ی...خوب سالم

 

ام باز کردم که فقط دستش را  با  یمیدوست قد یبا ذوق به طرف بنفشه رفتم ،آغوشم را با شوق به رو و

 !! یخوب سویدر دستم گذاشت و گفت سالم گ یسرد

 !!منجمد شد قلبم

 

 ۱۴۰ پارت
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 (سویگ)

که را آرام از دستش در آوردم،که فورا ازمن دور شد و به سمت مادرم.رفت،به شهاب نگاه کردم  دستم

 !!زد و از کنارم گذشت یزهر خند

 

 .کرد یم تمیاذ ستیدانستم علتش چ یبنفشه که نم نیسنگ یبود نگاه ها یبد شب

 

لخت  شیکردم جلو یآمد،نگاهش مثل قبل نبود حس م یشهاب خوشم نم بیو عج رهیخ ینگاه ها از

 ،!!د،یپا یرا م میام و او با نگاه هرزه اش سرتا پا ستادهیا

 

 که بنفشه داخل شد،، میاز شام با ثنا مشغول شستن ظروف بود بعد

 

 !،؟یدیآب بهم م وانیل هیجان  ثنا

 !!خورده آب بده بنفشه خانم،، هی هیدستم کف سویگ

 .را پر کردم و به دستش دادم وانیل

 را گرفتم، شیرفت که بازو عیسر

 !کجا؟

 !سویکن گ ولم

 ت،یمیدوست صم سوامیمن گ یچ یعنی

 !؟یشناسینم منو

 !!...زنهیحالمو بهم م اد،،،چشماتیکابوس هر شبم رو نشناسم،ولم کن،ازت بدم م شهی!!!مگه مشناسم،،یم

 

 !!کرد، یبود و داشت با تعجب به ما نگاه م دهیاز ظرف شدن دست کش ثنا

 !!اشک درچشمانش،،،حالم را دگرگون کرد، یکردم که حلقه  نگاهش

 !! ولم کن دیدوباره توپ و
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 ..را رها کردم، شیبازو

 !!نشستم، زیسست شد و پشت م میپاها

 !!خود به خود اشکم درآمد و

 

 ؟یکن یم هیشد،،،قربونت برم چرا گر کمینزد ثنا

 

 م،یمیدوستم بود دوست صم ثنا،،،اون

 باهام بر خورد کرد؟ یچطور یدیخواهر بود،،برام ،،،،د مثل

  گلم دلخور نشو،،،اونو شهاب ستین یطور

 !!باهم اختالف دارن، همش

 !!از قهر آوردنش، تازه

 

 ه؟یسر چ اختالفشون

  دمیخاله ،،شا یدونه حت ینم یچکیه

 !!گن یدونن و نم یم

 

 !وسط؟ نیا هیمن چ گناه

 

 !!حساس نباش ادیتو را خدا ز سویکن گ ول

 

 !!گهیدلخوره د ییجا هیاز  حتما

 !!رس نگاهشان حاضر نشدم،،،، ریرفتند در ت کهیوقت تا

 

 آشپز خانه سرگرم کردم!!؛ یخودم را با کارها و
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 ۱۴۱ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!د،،یآ یم اریداده بود،که به دنبال سام غامیپ نیراست

 

 !!را آماده کردم تا ببردش، اریسام

 

 .پدرش دهد لیرا گرفت و برد که تحو اریدر را زدند،،پدرم دست سام زنگ

 

 !!ندیرا بب شیبا حول پشت پنجره رفت تا داماد خوش قدو باال مادرم

 

 !!, چه خوش قدو باال،،دیماشاهللا،،چه رش ی:وا گفت

  روبه دوقلوها گفت ن،،ویبب نشویماش

 .، رایآتنا،الم

 .دینیروبب اریسام یبابا نیایب  نییبدو

 پشت پنجره رفتن،اًه ه ه، دوقلوها

 بود رایالم یخوشگله،!!!!،،صدا چه

 !؛نم،یحولش داد عه برو اونورتر بزا منم بب اتنا

 

 کرده بودند،!؛ فیک نیراست دنید از

 

 !بودم،؟ یبود  مگر من ک نیبا راست حق

 که،،،،، یمرد ی!!قش و ضعف برارفتن،،یشوهرم قش و ضعف م یمن بودند که برا یخانواده  نهایا

 بودم،،،!؛ دهیبارها آنها و وجناتشان  را بر سرش کوب من
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 آنهاجذاب بود، یاندازه برا نیتا ا نیراست واقعا

 ..دیبه سمت باال چرخ نیلحظه سر راست هیآشپزخانه رفتم و آرام پرده را کنار زدم  یپنجره  پشت

 !!!پرده را انداختم،، عیسر

 !!نتتونیب یاالن م نوریا ایتو رو خدا ب مامان

 !ه؟یمگه چ نهیبب واه

 !دن،یبد دیند گه عجب یفقط با خودش م یچی!!ه هیچ

 .حاال توام وازپشت پنجره کنار آمد خبه

 

  روبه من پدرم

 

 داد نیو خودت،،،راست اریسام یشناس نامه  نیبابا جون ا ایکردوگفت،ب 

 .نگاه کردم اریسام یذوق شناس نامه  با

 

 ،!!.پسرم برم  که  باالخره شناس نامه اش حاضر شد قربون

 !!مشخصات همسرم پر شده، یخودم ! صفحه  یبعد شناش نامه  و

 !!نیراست مشخصات

  شناس نامه را بستم که پدرم یناراحت با

 : گفت

 !!دنشیبره از د یآدم لذت م هیپسر چه

 انداخت از من دور شد،!؛ نییروش بزارم و سرش را پا یرادیچه ا دونمینم

 

 ۱۴۲ پارت

 

 (نیراست)
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 بود الیپشت پنجره آمده است ،،اما فقط خ سویلحظه حس کردم که گ کی یبرا

 گاه از آن دلبر مغرور چی. رفتار ها هنیا

 !زدیسرنم

 

 !!؟یوبلدیگفت ،:عمو چرا مامانمو ن اریسام

 

 !!مامانت با من قهره پسرم چون

 !بات گهله،؟ یتتکش زد چون

 !کردم؟ تعجب

 !؟ییکتکش زدم بابا من

 خون اومد،،!؛ آله،،،لبش

 بود؟؟ ادشیبچه چطور  نیمن ،،ا یخدا

 

 !؟یدی!؛تو هنوز منو نبخش زنمینم گهیکه گفتم د من

 !!منظورم نشد،،چون فقط نگاهم کرد متوجه

 

 

 !ار؟یسام یرو دوست دار ییبا با تو

 

 

 

 

 !خله،،؟ یم یآره دوشش دالم  بالم بشتن  

 

 !!؟یگ یرو م ییکدوم بابا تو
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 !!!دیسع بابا

 گفت!؛ یرا م سویاو پدر گ پس

 

 منم باباتم؟ یدون یم

 

 !!؟یمن یبابا تو

 

 !به بعد بم بگو بابا باشه؟ نیپسرم،از ا آره

 

 !!لم،،باشه،،یمامانم اجاژه بگ اژ

 

 !!ریاز ماما نت اجازه بگ باشه

 پارک خوشگل د رست کرده!!؟ هیتو خونش برات  ییبابا یدون یم یراست

 ام داله!!؟ شرشره

 !!دیخوشگل،،و قرمز، کودکانه خند یسرسره  هی آره

 !!ن،یخودت بب میر یم االن

 !؟یخر یام م یبشتن برام

 !!خرم،،، یبرات م یبخوا یچ هر

 .!د؟یخر میبر یایم

 اوهوم،،،،

 !دمیخر یم شیخواست،،من هم برا یم دید یم یزیهر چ می. رفتدیپسرم به خر با

 

 !!میشد یفروش یمغازه اسباب باز وارد

 وارد  شدند،، اریبه سن سام یهمراه کودک یو مرد جوان زن

 !!در دست مادرش بود گرشیدستش در دست پدرش و دست د کی بچه
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 . انداخت نییبه من کرد،و سرش را پا یبه خانواده شدم،،،مادر کودک نگاه رهیخ

شانه ام  یاش دستش را رو یرتیشدم که شوهرغ رهیزن خ یبه چهره  یو کم سوافتادمیگ ادیلحظه  کی

 اشت و گفتگذ

  نگاه کردم شیالغر مردن کلیکوتاه وه یداداش،؟!،،به قدو قواره  یدار یمشکل

 !!شد یکردم پرت  م یفوتش م کی

 !؟یو گفتم نه چه مشکل میخند

 !.؟ یبزن دیزن مردمو د ی،عادت دار 

 

 دیرس یهم نم سویزنش نگاه کردم که به ناخن گ یباینه چندان ز یچهره  به

  ستین یزن چیه  یماند،،و نگاهم پ یم یدانست که دلبر من مثل پر یچه م او

 !!معشوقم،، مگر

 ...سو تفاهم شده جناب گفتم

  دست سامبار را گرفتم و از مغازه خارج و

 ..شدم

 ...سامبار را در آغوش گرفت و رفت دویترالن با شوق به طرفمان دو میدیخانه که رس به

 

 ۱۴۲ پارت

 

 (نیراست)

 

 شده بود، رهیبا تعجب به ترالن خ اریسام

 به سرعت باد از من دور شد، ترالن

 

 بود،، دهیساکت من گرما بخش یکه آمده بود به خانه  یاز وقت کال

 .بود ینداشت،،کال ترالن مدل خاص یتمام شیها طنتیبود،ش جانیاز شور و ه پر
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 گذاشت اما نماز بلد نبود،، یم حجاب

 ند،خوا یم یرا فقط به فارس قران

 راهبه است ارشیبه قول ک ایکرد،،طلبه  یفکر م دیدیکس او را با حجابش م هر

 

 ...به ستوه آمده بود شیها طنتیبود،، آنقدر که عصمت خانم از دست ش یاز شور زندگ پر

  کرد که یعصمت خانم را وادار م زد،،ویعصمت خانم ناخونک م یبه غذا یگاه

 دستش بزند، یرو ریکرد  با مالقه و کفگ یهم او را مجبور م  یبدود،،،و گاه دنبالش

 کال  آدم بشو نبود،، گوشیدختره باز نیا ،

 

 

 یها طنتیاز ش یشد اگر کم یکردم که چه م یاوقات با خودم فکر م یبود،،گاه نیریش شیطنتهایش

 داشت سویترالن را گ

 !!باشم،،، دهینداشتم خنده اش را د ادی

 

 

 ...بردیدل م یهر کس جور اما،،،خوب

 برد،،،،یدل م شیمن با غرور و خودخواه یبایز

 

 

با ترالن بود،ترالن مثل  یدوساعت او مشغول باز نیرا آورده بودم اما درتمام ا اریبود که سام یساعت دو

 د،،یدو یم اریسام یبچه ها پا به پا

 را گرم کرد،، اریسر سام یخالصه که حساب شدیو تاب سوار م سرسره

 

 ..خسته شدو خوابش گرفت اریسام باالخره
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 او را به اتاقش برد و خواباند،،، ترالن

 

 !!شد،،، شیاز مبلها نشست،و سرگرم گوش یکی یهم رو خودشم

 

  یحساب اریترالن خانم سام دینباش خسته

 !!ات کرد،، خسته

 اش را پشتش پنهان کرد،،، یگوش یتعجب نگاهم کرد و فور با

 !!سرگرم شدم،، اریام با سام ی،،نه خسته نشدم ،،،کل نه

 

 !!خوب بود یلیخ

پاک  لمویکرد اونقدر گفت به ترالن خانم بگو ف ه،،،کچلمیاز دستت شاک یلیخ ارشیک یممنونم،،،راست

 !!کنه،،،

 

 

 حاال ،،،خوبهیچه خجالت واه

 !!!؛ستیدختر ن 

 

 !!گه،،ید یگرفت لمیاجازه ف بدون

 

 

 !؟پاک کنم،، یعنی

 

 !؛یکن یم لطف

 !!خنده داره یلیو گفت اخه خ دیخند

 !؟یکن یپاک م ی!!خودت باش نیبب ایب
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  ن،مثلیکرد،،،تورو خدا بب یرا پل لمیف و

 !!پره، یم نییباال پا یمرغاب

خنده ام را گرفتم و  یمسخره و خنده داربود،،،به زور جلو ارشیبا ترالن بود،،واقعا رقص ک حق

 !!گفتم،،،پاکش کن،

 بامزه است، یلیکنم،،،آخه خ یمن پاک نم نیعرض معذرت داداش راست با

 

 ۱۴۳ پارت

 

 !؟ادیم یک ومدهیچند روزن یراست

 

 !؟یدار چکارش

 !!؛،ینجوریهم یچیمن،،،ه

 !اد،؟یدعوتش کنم ب یخوا یم

 !اد؟یفقط منتظر تعارفه،،،بش بگم با کله م اون

 

 !!چندسالشه یراست

 !ارش؟یک

 

 !!!گهید اره

 !کتره،یاز من کوچ یدوسال هی،،

 !؟یچ سوادش

 

 !؟یسوادش دار چکار

 !خوام بدونم،؟ یم
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 !!له،،یحقوق خونده،،،،وک ارشیک

 !! واقعا

 !شوته؟ نقدریچرا ا پس

 !!؟ارشیک

 !ارش،؟یک ارش،یک یپرسیم ی!!چرا هگهیکنم د یسوال م ارشیک یدارم درباره  نیراست داداش

 !ستن؟ین ینجوریکه ا الیوک

 !ن؟یچطور پس

 

 

 !!،خشک،،،ضد حال یجد

 

 !!ستین ینجوریاون ا یول

 

 !؟یراجبش کنجکاو شد نقدریحاال ا چرا

 

 !!حاال،،

 !نجایا ادیرو دعوت کن ب ارشیمن برم تو اتاقم،،،فردا ک خوب

 !!باشه

 ....یمرس

 رفت،، یترالن که داشت از پله ها باال م روبه

 ؟یمادرش بد لی..تحویرو ببر اریبعد از ظهر سام یتون یم گفتم،،،ترالن

 !من؟

 !!آره،،،

 !تونم،؟ یواقعا م یعنیذوق گفت  با
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 !نم؟یرو بب سویبرم گ تونمیم

 !ش؟ینیبب یدار دوست

 !!،،،یلیخ آره

 !؟یکن یکه نم دم،،،گمیرو بعد از ظهر ببر آدرسشم بهت م اریپس سام باشه

 

 .گرفتم ادیتهرانو  یمدت حساب نیتو ا نه

 

 

 همه جاشو!!؟ 

 

 ..آره

 

 !!یعال چه

 

 راحت التیخ برمیم ارویمن سام باشه

. 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 

 

 (سویگ)

 

 !!گرداند، یرا باز م اریداده بود که ساعت پنج سام امکیپ نیراست

 !!نم،،یرا بب نیداشتم راست دوست

 

 !!ظاهرم را موجه کردم،، دم،،،ویبه خودم رس یکم
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 باال ارمیم ارویسام رمیشد روبه مادرم گفتم ،خودم مدر که زده زنگ

 پشت پنجره مثل صبح،!!؟ یایما ن تو رو خدا فقط ن ما

 !!راحت،، التیبابا خ نه

 

 

باز شد و دختر بلند قامت و محجبه  نیرفتم،،و از در خارج شدم،،،در ب ماش نییعجله از آسانسور پا با

 !!!!شد، ادهیپ نیاز ماش یا

لبش  یرد و به سمت من آمد،،،خنده همچنان  رورا که خواب بود بغل ک اریشد و سام نیماش داخل

 !!بود،،

 

 !!داد،،یم لیدختر جوان پسر مرا به من تحو کیبودم و حاال  نیمنتظر راست من

 ،،!اخم بسنده کردم کیخنده اش،،فقط به  درجواب

 به سمتم امدو دستش را به طرفم دراز کرد، یگرم با

 !!را در آغوشم گذاشت،، اریمن ترالنم،،و سام سالم

 !ن،،نه؟یباش سوخانویگ دیشمابا

 ...بله

 دم،،یشن ادیشمارو ز فیخوشبختم،،تعر

 !؛نیهست یفیتعر واقعا

 

 گفتم، یحالت نه چندان دوستانه ا با

 ممنونم،

 رم،،،،خداحافظیم گهیخوب ،،من د گفت

 !!د،یصورتم را بوس و

بوق  کیرا روشن کرد و  نیبه او بدهم از من دور شد،،و ماش یجواب نکهیکردم،،،اما قبل از ا هنگ

 من زد و رفت!؛ یبرا
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 !!کنم،، لیو تحل هیذهنم تجز یرا برا ن،برخوردیتا بتوانم ا ستادمیا میثابت سر جا یا قهیچند دق تا

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿 

 

 (نیراست)

 

 !رفت،یناهار دعوت کردم، که طبق معمول با آغوش باز پذ یرا برا ارشیک

 

 م،،یهم نشسته بود یسالن روبه رو در

 آمد،، یچا ینیکه ترالن با س میمشغول صحبت بود و

 !نم،،؟یتونم بش یگفت منم م و

 که اصال با یشگیبا وقار هم ارشیک

 نداشت یرقص مسخره هم خوان آن

 !!د،،ییکنم بفرما یترالن کرد و گفت،خواهش م روبه

 .لبخند زد و گفت باشه و نشست ترالن

 

را تست کرد،،و دوباره  یچا یگرم یکرد کم یرا برداشت،،،وهمزمان که داشت صحبت م یچا ارشیک

 گذاشت شیسر جا

 ،!!ندازم،یدفترو راه م گهیچند وقت د هیحرفش،آره صحبت کردم  یادمه  و

 

 !!به او نبود، ارشیداشت اما حواس ک یبود و نگاه ازاو بر نم ارشیبه ک رهیدرتمام مدت خ ترالن

 

 ....کرد کیرا به دهانش نزد یفنجان چا ارشیک

 

 !!!!اااارش،،،؟یک
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 !!بودکه قلب من هم  از ضربان افتاد،، بایز شیآهنگ صدا آنقدر

 دوست دختر هم نداشت کی یبچه مثبت که تمام عمرش حت ارشیبرسد به ک چه

 !!!؛دیپر ارشیک رنگ

  .داشت یکه انگار سع یو جور یسخت با

 

 !:؟ دییانداخت و گفت،،بفرما یبیغر یکندو  خودش را نبازد،،،نگاهش را به جا یرنگش را مخف یدگیپر

 !!کرد کیرا به لبش نزد یفنجان چا و

 

 !!؟یشیمن م شوهر

 

 ختیرو سرو صورت من ر یچا د،ونصفیپر ارشیک یبه گلو یچا

 

 ۱۴۴ پارت

 

 (نیراست)

 

 

 وانیل کینداشت،،ترالن با آرامش به سمت آشپز خانه رفت و  یتمام شیسرفه افتاد،سرفه هابه ارشیک

  ارشیک یآب برا

 ..آورد

 کرد،، یهمچنان سرفه م ارشیک

 د،،،یکوب ارشیچند ضربه به پشت کمر ک ییبا پرو ترالن

 شما،،،؟؟ نیشد ینجوریبابا ...چرا ا یا

 !!نگفتم یزیکه چ من
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 آنقدر سرفه کرد که اشکش درآمد ارشیک

 زور چند قلوپ از آب خورد تا باالخره حالش جا آمد،،، با

 ..سروصورتم را پاک کردم ی!و با دستمال،کاغذ؟یگند زد کلمویه ی:پسر چت شد همه  گفتم

 

 یرا به مرز سکته  رسانده بود رو به من گفت: من م ارشیحاال که کارش را انجام داده بود و ک ترالن

 !!رم باال

 فت،،آرام از پله ها باال ر و

 

 :که تازه حالش جا آمده بود،با تعجب گفت ارشیک

 !پروئه؟ نقدریدختره چر ا  ا نیا

 

 !!ادیزدم و گفتم نه که تو ام بدت م پوزخند

 !!کنم یکه باور نم یهست نیعشق آتش هیدنبال  نگو

 !!گرده یها و مساجد برات دنبال دختر م هینیتو حس رهیکه حاج خانم م دونمیم خوب

 !!یزن گرفتن ندار یکه عرضه  خودت

 سراغت ادیبزار عروس خودش ب حداقل

 

 کنم یام تعلل نم هیثان کیباشم  جات

 ،،!!کرده یازت خواستگار یو خانم یخوشگل نیبه ا دختر

 !!خر پوله یشانش در خونتو زده،،،باباش حساب بدبخت

 !!..یتوئه نره غولم خر پول خوب

 من متاهلم، ت،،،شرمندهیخواستگار امیمن ب یو گفتم نکنه منتظر دمیخند

 

 !!در خودش فرو رفت یحرف نزد حساب گرید ارشیک
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 !رمیم گهیبرخاست و گفت من د شیجا از

 

 بود، دهیخجالت کش یمردم حساب جوان

 !!نگاه کردم،، ارشیک یمحجوب و دوست داشتن یچهره  به

  شیبه سمتش.رفتم اگه نخواست و

 !!نکن،، معتلش

 وابسته بشه!!؟ نزار

 

 !!؟نیراست بهیعج یلیخ اون

 

 . دختر بدبهش  هیبه چشم  دونه،،یها نم یرانیاز فرهنگ ما ا یزیچ ترالن

 !!نکن نگاه

 

 !!عشق نرو  مثل من خر نباش،، دنبال

  

 !!ارشی،،چهار ساله!! ک دمیکه هنوزه بهش نرس هنوزم

 

 !! با حاج خانم حرف بزنم دیبا

 !!شیشناسیکه م تو

 ها فرق داره یاون خانم جلسه ا یکه ترالن با همه  دمیو گفتم بهت قول م دمیخند

 !!معطلش نکن،، پس

 

 ... جذابش نگاه کردم یچهره  د،،بهیخند ارشیک

 

 !اش نبود.؛؛ یدر زندگ اهمیس ینقطه  کی یحت ارش،،کهیبهتر از ک یام نبود،،چه کس قهیبد سل ترالن
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 ...مغرور یدو چشم خاکستر ادیرفت و من ماندم و دوباره  ارشیک

 آتش زدم و همانجا نشستم یگاریحالم خراب شد س دوباره

 

 ۱۴۵ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!آن دختر با حجاب بود،، شیفکرم پ ی همه

 بود صدا کردم یرا که مشغول باز اریسام

 !نجا؟یا ایاربیسام

 !!و به سمت من آمد،، دیدست کش شیها یزور از اسباب باز به

 

 !!یمامان بله

 !؟یبود باش اومد یاون خانمه اونروز ک پسرم

 !؟یدیترالنو م خاله

 !قربونت برم؟ هیبود،،اون ک نیاسمش هم آره

 میتلد یدالم مهلبونه،،،،تاب باز دوشش

 !!م،،یتلد یام باز شرشره

 !!!یدار دوستش

 !!یلیک آره

 

 !!اری،سامیدیفهم یماما نتو دوست داشته باش دی،تو فقط با دمیتوپ

 

 !!ترالن مهلبونه خاله



430 | P a g e  

 

 !؟؛یدیمهربوتره،،فهم ایدن یزنا یکه گفتم ،،مامانت از همه  نیهم

 

 !!باش

 !!کن،،، یبرو باز حاال

 

 !!رد،،یبگ اریسام یمرا برا یجا یگریزن د چیخواست ه یشده بودم،،،،،دلم نم یعصب

 !!نیراست یبرا یحت ای

 !شود؟ یگریعاشق زن د نیممکن بود راست یعنی

 !زدم آخه به تو چه؟ بیبه خودم نه خودم

 !!!یدار نیبا راست یچه سنم تو

 !!خواد بشه بشه یم یهر ک عاشق

 

 

 !!رم،یبرات بگ یخوا ینم یزیچ دیخر رمیجان مادر من دارم م سویبه سمتم آمد،،گ مادرم

 !!ام،ی،،منم ب امیمادرم شد،،منم ب زانیآو اریسام

 !!برم،،، یرا بشکند گفت،،باشه مادر جون تو رم با خودم م اریآمد دل کوچک سام یکه دلش نم مادرم

 

 

 را آماده کر دم تا با مادرم برود،، اریسام

  رفتن نداشتم رونیب یحوصله  خودم

 ... آن دختر دنید

 ....بنفشه یتوزانه  نهیک رفتار

 !!....نداشته باشم یروزها حال خوب نیخانواده ام همه و همه باعث شده بود که کال ا برخورد
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 !!!آشپزخانه جا مانده بود،، زیم یپولش رو فیرفت  ..ک مادرم

 !!اشکان دور شد نیشده بود ماش ریپنجره رفتم اما د پشت

 

 . شدم الیخ یب

 یمبل نشستم و چند صفحه از کتاب را ورق زدم ،،صدا یپدرم در آوردم،،و رو یاز کتابخانه  یکتاب

 !!زنگ بلند شد

 

  را زدم فونیمادرم است،،آ نکهیا یهوا به

 !!در واحد را باز گذاشتم،، و

 

 !!!!!عطر تلخ مردانه،، کی یآمد،،و بعد از آن بو یآرام کس یقدم ها یصدا

 ناشناش بود میعطر برا نیا

 

 ۱۴۶ پارت

 

 (سویگ)

 

 !!زه،،یمامان رو م فیبه عقب برگردم گفتم :اشکان ک نکهیکردم اشکان است،،بدون ا فکر

 !!یصدا ت. کنم حرکت کرد ورشدار،،خواستم

 !!رهیقرص سردرد برام بگ هی یباشه به مامان بگ ادتی یراست

 !!امد،،ین یجواب

 عقب برگشتم .از تعجب دهانم باز ماند به

 

 !!ستنین نایمامان ا یکردم اشکان سالم،،،فکر
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  خودت ،،،،با امیساعته معطلم که عمه بره بعد ب هیدونم  یزد و گفت،م پوزخند

 !!داشتم کار

 !؛دم،،یترسیبار بود که از تنها بودن با شهاب م نیاول

 

 !بگو زود برو،،،؟ یدار چکار

 

 برم؟! تازه اومدم دختر عمه جان،، زود

 .. مبل نشست یکجا برم،،!!؟و رو یزود نیا به

 انداخت گرشید یپا یرا رو شیپا کی و

 !!مرا تماشا کرد نهیدست به س و

 

 !!!،شر درست نکن، رون،شهابیب برو

 

 !؟یحرص گفت شرو که تو درست کرد با

 

 !یکن یتن فروش یعجله داشت نقدریا اگه

 !؟یخودم نگفت چرابه

 !زدم خفه شومراقب حرف زدنت باش؟ غیج

 !!؟یچ نباشم

 

 !!شد کیبرخاست و به من نزد شیاز جا و

 

 !؟ینکرد بهیمرد غر هی یپونصد تومن تن و بدنتو حواله  یبرا نه،،،مگهیاز ا ریغ مگه

  که یاون شهاب  گهید رون،،تویشو،،،گمشو ب خفه

 !!؟،،یستیشناختم ن یم
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 !!رون،یب گمشو

 

 زم،،،،ینزن عز جوش

 !؛زنمیبات مثل آدم حرف م دارم

 

 آدم جوابمو بده!؛ مثل

 !!!رونیب گمشو

 .... زد ادیفر

 !هم خودتو!؟ یکارت هم منو بدبخت کرد نیهرزه ،،،تو با ا آشغال

 

 !؟یشیازش جدا م یکه دار  حاالم

 

 از شر بنفشه یچکار کنم!! چطور دیمن  با پس

 شم،!!؟ خالص

 

 !!فهمم که چرا بنفشه به خونم تشنه است ینکردم،،!!حاال م تیدهنتو بنفشه رو من وارد زندگ ببند

 یریاز من انتقام بگ یخواست یم شیخواستگار یچرا رفت یتو پست فطرته ،دوستش نداشت ریتقص

 !!؟یعوض

 :زد و گفت پوزخند

 

 زدیکه دوستت برام له له م ینداشت خبر

 !!برام،،،،خواستم دلشو نشکنم مردیم

 

 !؛؟یاش کرد چارهی!!تو ب یغلط کرد تو
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 !!و منم زنمو،، یشوهرتو دوست ندار م،،،تویهم یو تو لنگه  سو،،منینزن گ تیدم از انسان گهید تو

 !؛،یریگ یتو ام از شوهرت طالق م.. دمی،،،من بنفشه رو طالق م میتعارف کنار بزار بهتره

  شیبه چهار سال پ میگردیبر م بعدشم

 !!م،،یشیهم م مال

 !؛باریخوب منم ازدواج کردم  ی،،،ول یدست خورده ا  درسته

 !!به باباش یدیتم م توله

 !!دختر خوشگل مثل تو هینه؟!  شهیخوشگل م یلیاز من و تو،خ میاریم گهید یبچه  هی

 

 !کتاب دستم را به سمتش پرتاب کردم،، تیعصبان با

 

 شو،،،،،،حرف مفت نزن،، خفه

 سرش عبور کرد یاز گوشه  کتاب

 به سمت من آمد تیعصبان با

 

 ۱۴۷پارت

 

 ادیشده بود،،،به   ادیز زد،،،زورشیبه گردن و صورتم بوسه م انهیها به من حمله کرد،،وحش یوحش مثل

 ... زدم ادیشد..فر ریاشکم سراز نیراست

 

 !!من شوهر دارم،، یکن عوض ولم

 شهاب را از خودم جدا کنم دیرسینم زورم

 

 اسمش را صدا زدم،،، ن،،،چندبارین،،راستیراست

 دوستت دارم،،، نیراست
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 !!!.شل شد،،، دستش

 

 نهیغضب مرا به عقب حل داد،و کتش را چنگ زد و به سمت در رفت،،،در که باز شد با اشکان،،،س با

 !!شد نهیبه س

 رفت!؛ رونیتنه به اشکان زد و از در ب کی

 

 غضب به سمت من آمد!؛ ریمثل م اشکان

 کرد!؟ یچکار م نجایآشغال مادر،،،،،،ا نیا

 

 !؛دیرا کش میطرف اتاق رفتم که بازو به

 !!!؟یریم یمثل بز دار یا توام کجا سرتو انداختب یهو

 کن اشکان!؛ ولم

 گهیتو خونه،،،،،د یزاریبا مرد زن دار قرار مدار م یولت کنم؟! ،،،ولت کردم که ول شد یچ یعنی

 !؟یخراب ش یخوا یم ست،،،یکه جلو دارت ن یزیچ یراحت شد

 

 ,,, به صورت اشکان زدم یمحمک یلیرا باال بردم و س دستم

  ،،ببند دهنتو آشغال من یدهنتو عوض ببند

 !؟!من،، ،، ،،؟ خرابم

  مو خراب کردم ،،تا شما تو یکه زندگ یمن

 !!ن،یرفاه باش 

 

 !،،؟یتو از درس و دانشگاه نمون تا

 !خراب،،؟ یگ یمن م به

 !زدم و به سرو و صورت خودم زدم زدم،،؟ غیج و
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 !خراب،،؟ یگ یمن م به

زدم  یزر هیتو رو قران ببخش،،،من  ،،ببخشیخوردم آبج سو،گوهیبه سمتم آمد ،غلط کردم ،گ اشکان

 ببخش،، یببخش آبج

 !!کارو،،، نیبا خودت داداش فدات ،نکن ا نکارویا نکن

 !!نشد سرم را محکم در آغوش گرفت،، فمیحر یوقت

 !!ببخش یًکسم ببخش آج همه

 آرامم  کرد گفت،، یوقت

 مادر،،،،،،چکار کنم ،،،،زهیدونم او پوف یم

  رفت و

 

 تو رو خدا ،،،اشکان،، اشکان

 من رفت یادهایتوجه به فر یاو ب اما

 !دیدر را محکم کوب و

 

 ۱۴۸ پارت

 

 شده بود پدرم به خانه آمده بود مادرم هم مشغول تدارک شام بود، شب

 !!داد،،دلواپس شدم،، یرا جواب نم شییبه اشکان زنگ زدم گوش چندبار

 م،،یبگو یزینداشتم به پدرم چ جرات

 

 ...پدرم زنگ خورد یگوش

 

 ؟ی،،،،سالم زهره. خوب الو

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

 !شده؟ یچ
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 !اشکان؟

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

 !باشه،،،،باشه،،،،؟یکالنتر کدوم

 

 

 !د؟یشده سع یامد چ شانیپر مادرم

 

 !!نیشدن تو کالنتر ریو شهاب درگ اشکان

 !!با دست به صورتش زد مادرم

 ؟؛یچ یخدا مرگم بده برا یوا یا

 !!م،یآماده شو بر سوی....گ دونمینم

 

 ,وفتادهین یخاص ن،،،اتفاقیبچه ها باش شیشما پ خانم

 !!؟نیخبر نزار یرو خدا منو ب تو

 

 ...باشه،،باشه

 

 

  ،شهاب و اشکان با میدیکه رس یکالنتر به

 پاره پوره در اتاق نشسته بودند یها لباس

 

 بود یشهاب و لب اشکان هر دو خون سر

 کنده بود!؛ انیدر م یکیشان،،یلباس ها  یدکمه  و

 !نجا؟یبا حول به سمتشان رفت ،،،شما چتون شده ،،چه خبره ا پدرم
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 !؟ییدا هیگفت :پسرت وحش شهاب

 !!کنم یدندونتو خرد م گهید یتو؟ تازه االن نازت کردم،،دفعه  ایام  یصحبت کن من وحش درست

 !آخه،؟ ییایگوه خور نیمال ا خفه

 

 !!ستمین ایهستم  دمیم نشونت

 

 !!دیسر رس غیو ج غیجان و بنفشه  با ج ییهمراه دا زهرهعمه

 

 

 !!بنفشه ام بود یواااااا یا

 

 !!دیشهاب رو به اشکان توپ یسر خون دنیبا د عمه

 !!گهید شیکشت یم یزدیدرد نکنه عمه جان !م دست

 !وفته؟یکشمش،،عمه،تا نگاهش به نامو سم ن یبعد م ی دفعه

 

 !! مگه شهر هرته یکن یگفت غلط م عمه

 

 !!صداتو واسم بلند نکن خودیب عمه

 

 خاروندش دیخاره با یکه تنش  م یکس

 !!درآورد زشمیه چشم

 

 اشکان را گرفت و گفت ی قهی شهاب

 !!نکن،، یادیزر ز زر
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 ریجلو خواهرتو بگ یدار رتیداده که رفتم سروقتش،،غ یآمار هیناموست  حتما

 

 بهت دادم!؛ یطرف شهاب رفتم درست حرف بزن چه آمار به

 

 !مگه؟ دونهیچاله م نجایهمتون،،!!ا نیزد خفه ش ادیفر پدرم

 

همه تون امشب مهمون بازداشت گاه  دیاز خودش نشان دادو گفت ؛داد و قال کن یهم باالخره بخار مامور

 !!نیما هست

 

 

 :به طرفم آمد و گفت بنفشه

 !سو؟ینه گ یبهم بزن مویزندگ یاومد

 

 !!؟ یمنو بهم بزن یزندگ یخودت رو هواست حاالاومد یزندگ

 

 سویکنم گ یخراب شه ،،نابودت م میزندگ

  باش مطمعن

 .خارج شد یبدون اعتنا به جمع از کالنتر و

 

 ۱۴۹ پارت

 

 (نیراست)

 

  همراهم زنگ خورد شماره ناشناش یگوش

 بود،،
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 ..الو؟؟

 

 سالم،،،،،

 !!!بود بیزن غر یصدا

 

 !!؟یخودت نیراست

 

 !شما؟

 !؟یشناسیمنو نم گهید حاال

 

 لطفا!!؟ دیکن یمعرف خودتونو

 

 !!!!طنازم

 

 کردم،،،،،،، سکوت

 

 !!؟نیراست یشنویم صدامو

 

 :مکث گفتم یاز کم بعد

 

 !؟یدار چکار

 

 !؟یکرد خی هیچ

 

 !!یکرد دایمنو از کجا پ ی شماره
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 !فیس یاست آقا ابندهی ندهیجو

 

 !بگو؟ کارتو

 

 !!م بهت سر بزنم ایب رانم؛خواستمیا من

 

 کنم!!؟ دایخودم پ ای!!؟ یدیبهم م آدرس

 

 !!؟ یاریرو بجا ن یکه رسم مهمون نواز یخوا ینم

 

 !!هم سکوت کردم،،، باز

 

 

 !!، ستمیدوباره گفتم من االن تنها ن یاز مدت بعد

 

 !!شتهی، ترالن  خانم پ  دونمیم بله

 

 !؟یدونیم پس

 

 آره،،،،

 !!؟؟رهیجوب نم هیکه آبش با تو داخل  یدونیم

 !!نیمونم راست یفقط چند روز م من
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 !؟یستیمعرفت ن یکه اونقدر ب دونمی!م؟یکه راهم ند یخوا ینم

 

 : مکث گفتم یاز کم بعد

 

 !فرستم یرو برات م آدرس

 

 !!منتظرم پس

 

 نم،،یخواست طناز را دوباره بب ینم دلم

  را ینبود عادت نداشتم کس یچاره ا اما

 !!.....جواب کنم دیایخواهد به خانه ام ب یم که

 

 

 

 !!بعد طناز آمد،،،،، دوروز

 

 !؟یکن یچکار م نجایبه طرفش آمد،،،،ا دنشیبا د ترالن

 

 !؟ یتو هست رمیترالن جان چرا هر جا من م یوا یگفت،:ا طناز

 

 گفت؛ دمید یرا م تشیباربود که عصبان نیکه اول ترالن

  ستمیمن ن یریهر جا تو م یکن یم اشتباه

 خوره یبه درد من نم یریکه تو م ییجاها

 

 !پدرم !! البته تو بغل پدرم !؛ ی.،و  خونه نمتیبیکه م ییجا نیدوم نجایبخت بدم ا از
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 !!یبا من طرف یدست از پا خطا کن یبخوا نجایمرد مجرده ،اما ا هیبا پدرم ندارم ،،،،اون  یکار من

 

 !!یهات بهم بزن یبا هرزگ  نویداداش راست یزندگ زارمیبهت هست نم حواسم

 

 !!!نیرا باال انداخت و گفت داداش راست شیابرو  کی طناز

 تا حاال شده برادرت،،!!؟ یک از

 

 !!ستیبه تو مربوط ن اونش

 

 !!ستیبه تو مربوط ن نمیراست یزندگ

 !!پوزخند زد و رفت کیفقط  ترالن

 

 ۱۵۰ پارت

 

 ترالن باال رفت، یوقت

 !!دیبه سمتم آمد و گونه ام را بوس یبا لوند طناز

 !!دم،،یرا عقب کش سرم

 

 : گفت یکه ترالن چ یدیگفتم شن و

 !!جمع کن حواستو

 

 !!ببوسمت یفقط خواستم بعد از مدتها دور من
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 !؟یبامن مهربونتر باش یکم یخوا ینم

 

 !!!نی،،همیمهمون نجایفقط ا تو

 !!مشکل بگذره  یب بزار

 !! رفتم و

 

 !!ن؟یراست

 

 !!ستادمیا میبه سمتش برگردم سر جا نکهیا بدون

 

 !!!!!؟یمرد مجرده ،،،،،تو؟ ،،،،تو زن گرفت هیگفت:گفت پدرش  یچ ترالن

 

 

 واقعا زن من بود!!!؟ سویرا مشت کردم ،،،کدام زن ،،؟گ دستم

 

  نداشت سر از کارم درآورد،،تا مجبور شوم یلیماند،دل یفقط چند روز م طناز

 بردارم،، میاز راز زندگ پرده

 

 که حسرت یم،،،،زنینبود زن عقد راز

 

 !!محال یآرزو کیشده بود  میاش برا یهم آغوش کی

 

 !!نگرفتم خشم گفتم :نه،،،،من زن با

 !!یباال بزار یاز اتاق ها یکیتو  لتویوسا یتونیم 
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  یهست نجایکه ا یندارم چند روز خوش

 !!یترالن بگو مگو داشته باش با

 

 !!ندارم یحال خوش نروزایا

 

 خوام،، ی،،،عذرتو م زهیبهم بر آرامشم

 !!..از پله ها باال رفتم و

 

 ۱۵۱ پارت

 

 

 !باز به خانه ام آمده بود  ارشیک

 

 :گفت ارشیک م،،،کهیکرد یصحبت م م،،،ویهم نشسته بود یروبرو

 خانم کجاست!؟ ترالن

 

 !!؟گهیو گفتم منظورت راهبه خانمه د دمیخند

 

 !!ااااا و لبخند زد،، حاال

 

با ذوق سرش را به سمت پله ها  ارشیپاشنه بلند زنانه آمد،،،،ک یکفشها یاالن،،صدا ادیجاست،،م نیهم

 ....آمد یم نییاز پله ها پا یطناز که با لباس ناجور دنیچر خاند که با د

 ...کش آمد صورتش

 

 !!دراز کرد ارشیآمد و دستش را به طرف ک ارشیبه با ناز به سمت ک طناز
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 !!طنازم من

 به سمت طناز دراز کرده بود،، ییخوش آمد گو یکه دستش را برا ارشیک

 !راه انداخت و با خجالت به سمت پله ها نگاه کرد وسط

 رهیخ ارشیبا غضب به ک یبود و طور ستادهیپله ها ا یکه باال دمیرا دنبال کردم و به ترالن رس نگاهش

  ایشده بود که گو

 !!است،، شیرسم شوهر

 

 !!دانستم یرا اما نم ارشیشدن کسرخ لیدل

 

 !!ترالن خانم،،، سال،،،،م

 

 :گفت ارشیو راه آمده را برگشت که ک سالم

 حرف بزنم،،،!!؟ ییتونم باهاتون،،،تنها یم

 

 !!!البته

 

 !و ترالن در حرکت بود ارشیک نینگاهش ب طنتیطناز با ش 

 !!میما مزاحم نکهیو گفت :مثل ا دیخند

 

 !!منتظرتونم رونیکرد،،و گفت من ب ارشیرو به ک ترالن

 !!به سمت در رفت و

 

 دنبالش راه افتاد عانهیهم مط  ارشیک

 

 !!تواند از ترالن بگذرد ینم ارشیک بودم که مطمعن
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  رفتنشان ریبه مس دم،،ویخودآگاه خند نا

 شدم،،، رهیخ

 

 شانه ام گذاشت و گفت ؛ یبرخاست،و دستش را رو شیاز جا طناز

 عاشق شده!!؟ رانیبه چشم مسعود روشن دخترش اومده ا به

 

 !!پسر ساده هیاونم،!!!؟ یک عاشق

 

 !!هیمعمول یلیپسره  که خ ظاهر

 

 کنه!!؟ ینظرت مسعود قبول م به

 

 !!چانه ام برد و سرم را به سمت خودش چرخاند رینکردم انگشتش را ز ییاعتنا یوقت

 

 !!یشد حرف یاگه عاشق تو م باز

 !!دیهوا  گونه ام را بوس یدوباره ب و

  را فراموش کردم سویلحظه گ کی یبرا

 طناز باز کردم یآغوشم را برا و

 خودش را در آغوشم جا داد اقیبا اشت که

 !!شانه ام گذاشت یسرش را رو و

 

 !!زن کیاز جنس  یخواست ،محبت یمحبت م دلم

 !!......خدا دیفهمینم سویگ چرا

 

 !!خواستم خودم را ببازم،، یطناز شل شد و با شتاب از کنارش برخاستم،،نم یدور شانه  دستانم
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 !چنگ انداخت،،، میگلو بغض به سویادگیاتاقم رفتم و دوباره به  سمتبه

 دادم،،، ختنیفرو ر یمردانه ام اجازه  ینبود،؟،، بود،؟،،،،پس به اشکها یکه جز منو خدا کس نجایا

 غم، مردانه بلرزد نیبار ا ریز میگذاشتم شانه ها و

 

 ۱۵۲ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!در اتاقم برخاست، یصدا

 !!!بله

 

 !ن؟یراست

 !!ارشیتو ک ایب

  افتادن الیچشمم جا خوش کرده بود و خ یکه گوشه  یبا انگشت اشک سمج و

 !!را پاک کردم نداشت

 

 شانه ام گذاشت!؛ یدستش را رو ارشیک

 

 !!؟ یخوب

 

 !؟یشد از عروس خانم بله گرفت ی،چ آره

 

 !!عروس خانم بله گفتم به

 

 !!کردن از من یخواستگار شونیرفته ا ادتی نکهیا مثل
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 !!شد،، لیتبد هیو خنده ام به گر دیچک رونیبلند و صدا دار که اشکم هم همزمان ب  دمیآنروز خند  ادی به

 

 !!شد شانیپر ارشیک ی چهره

 !!؟یخوب نیراست

 

 : گفتم یو با سخت رمیهق هقم را بگ یکردم جلو یسع

 

 خوبم ،،،،خوبم،،،!!نگران نباش!؛ آره

 !!دیغر ارشیک

 

 !!نمیب یم شونتویحال پر نیا یزنتو خرد کنم،،،وقتخواد گردن  یدلم م یاما گاه ادیبدت ب دیشا

 

 رش اون زنمه!؛ ایحرف بزن ک درست

 

  یشینم فشیتو حر یعنیزن؟!! ،،،، کدوم

 !؟یگردون برش

 

 :زدم و گفتم پوزخند

 

 ...بود یراحت نیبه هم کاش

 .غرورم خرد شه نیاز ا شتریخوام ب ینم

 !!مردم هی من

 !!داره ی،خواهش ،تمنا،هر کدوم, حد التماس

 

 !!؟یبردار گهیقدم د هی یخوا ینم یعنی
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عقدش  ینشستن رو سفره  اهیمحضر دار خردم کرد،،،،با لباس س یاش جلو هیگر ارش،،بایکرد ک خردم

  با من غرورمو

 دار کرد،، حهیجر

 !!محضر دار بدجور دلمو سوزوند پوزخند

 

 !برم باش حرف بزنم؟ یخوا یم

 

 .نه

 

 ،!!ادیخوشم نم شتهیدختره که پ نیبگم؟ از ا یزیچ هی نیراست

 !!یمقاومتتو جلوش از دست بد ترسمیم

 

 !!لونده یلیخ اون

 

 !داره مقاومتمو از دست بدم؟ یرادیا

 

 !!بدم هیهد یذره خوش هیدل ال مصب،، نیداره به ا یرادیا

 

 !!،،خسته ام ارشیام ک خسته

 

 

 !!خواد یدلش زن مغروشو م یمردم که بدجور هی
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 از ،،،،،،،،،، گهید

 !!؟شهیم یبا ترالن چ فتیکن ....باالخره تکل ولش

نظر  نه،،،بعدیشو اگه خدا بخواد بب ندهیخواد عروس آ یشنبه شام مادرم تو و ترالنو دعوت کرده،،م پنج

 .بده

 

 ۱۵۳ پارت

 

 . نیخوشبخت شدنو دار اقتیکنم ،،هم تو و هم ترالن ل یم  یخوشبخت یآرزو برات

 

 ...ممنوم

 

 !نیبرم راست دیبا من

 

 !؟یندار یکار

 

 ... سالمت به

 

 !قدم به سمت در رفت و دوباره برگشت چند

 !بچسب یدو دست توی!،،،،زندگن؟یراست

 

 .بشه که هست نیاوضاع خرابتر از ا نزار

 

  که نهیآرزوم ا نیکه بزرگتر دونهیم خدا

 ...هات تموم شه مرد ییتنها

 !!یدیته دل خند از نمیشده بب بارمیخواد  یم دلم
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 شده،،من واقعا نگرانتم،،، بتینص یکه حقشو..دار یاون آرامش و

.. 

 !!وفتهینم ینباش اتفاق نگران

 

 

 کرد و رفت،، یخداخافظ ارشیک

 

 ام ییتنها یبرا یهمدم گاریمن جز س و

 

 !!افتم،،ین 

 

 

 به رخت خواب شهیخسته تر از هم شب

 

 ..خوابم برد یدانم ک یرفتم...و نم 

 

 

 

 

 

  از خواب برخاستم یوقت صبح

 دمیتعجب،،،طناز را در تختم د درکمال

 

 ۱۵۴ پارت
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 !!دم،یخواب یبرهنه م یبا باال تنه  شهیبرخاستم هم میوحشت از جا با

 

 بود دهیند نگونهیمرا ا یدختر چیبحال ه تا

 هرزه بود،، کیواقعا  طناز

 

  تو نمیپاشو بب یشدت تکانش دادم،،،هو با

 ?!!یکن یم یمن چه غلط تخت

 

 

 ...بزار بخوابم نیراست اهه

 !داده،،؟ یحق نیبه تو همچ یک رونیاز تختم ب ،،گمشو

 

 !!گهی،،،اونوق نباش د اه

 

 ?!!یریگ یم یهرزه !!خوب  از آب گل آلود ماه پاشو

 

 !!تا نکشمت روووون،،یزدم برووووو..... ب ادیفر

 

 !!اومد،، یاز اتاق م بیو غر بیعج یصداها دمیخوب ترس عه

 

  بیعج یدهنتو  فقط از اتاق تو صدا ببند

 !!؟اد،،،یم

 

 !!دش را لوس کرد و مرا درآغوش گرفت،،، خو

 !!؟یکن یم تمیاذ نقدریچرا ا دمیخواب یراحتر از هر شب شبی،،،،د نیراست
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 !!از دور خودم باز کردم ضیرا با غ دستش

 

 !!خودته یخونت پا وگرنهنمت،،ینب نجایا رونیبه سمت حمام رفتم،،،،اومدم ب و

 

 !!نزار تو فراغت جون بدم،، نیمن ازدواج کن راست با

 

 !!هرزه دمتیتو سرته،!!،،،  ده بار تو بغل مسعود د ینیریش یایبا تو؟!!!،،چه رو ازدواج

 !!یبرد یآرزو رو به گور م نی! ا؟یاگه پاکم بود یحت 

 !!من خودم زن دارم چون

 

 ۱۵۵ پارت

 

 (نیراست)

 

 

 !طرفم آمدو گفت :دروغه؟ به

 

 دروغه!!؟ یچ
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 !نه؟ یکن تیمنو اذ یخوا ی،،میگ یدروغ م یدار یزن ندار تو

 

 

 !؟یخودتو مهم جلوه بد یکن یم ی؟!چرا سع یهست یمگه ک تو

 

 

 !کنم؟ ی!من باور نم،،؟یبهم ثابت کن دیبا

 

 

 !! آمدم جلو

 !!سنمت؟

 

 !!مانده بود مات

 !!صورتش تکان دادم،،،،الوووو یرا جلو دستم

 

 !!کرد نگاهم

 

 !سنمت؟ گفتم

 

 !!؟یاصال برام مهم  یکرد فکر

 

 

 !!،،،،یحاج خانم !!!،،،توهم زد  نه
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 !!رونیبفرما ب حاالم

 

 

 !!از کنارش گذشتم و

 

 !!زارمینم من

 

 !!نکردم ستادم،،،نگاهشیا

 

 

 !!ن؟یراست ینسبت به احساسات من مسئول تو

 

 

 !!دم،،،،،یخند

 

 !!افتادم،،،،، یریگ عجب

 

 !شوم فرستادم!!نه واقعا بگو چند بار فرستادم؟ تیفدا یبرات نامه  چندبار

 

 

 پاک دامن!!؟ یزنم شو!!بهت تجاوز کردم بانو ایقدم به سمتش برداشتم ،،،،بت گفتم عاشقتم،،،؟؟گفتم ب چند
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 زدم،،،،کدددددوووومشون!!!؟ ادیفر

 

 گفتم،،،رات دادم تو خونه توهم برت داشته نه !!؟ آرام

 

 !!؟یتو فقط مهمونم بدبخت

 

 !!خوره یعشاق برام ور ندار،،،که بدجور تو برجک م پیتر

 

  آخرت باشه ی،،،دفعه  یخوش اومد حاالم

 !! یخواب یم ،،،بغلمیایم شب

 

 زندت بزارم و داخل حمام شدم و در را بستم دمیقول نم گهید ی دفعه

 

 ۱۵۶ پارت

 

 (سویگ)

 

و زمان  نیزم یبرادرم شود،از شاد یعروس یکردم،، وقت یفکر م یاشکان بود،،،زمان یعروس امشب

 دوزم،،، یبه هم م

 

  نشسته بودم و به رقص مهمان ها یصندل یحاال. افسرده و در خود فرو رفته رو اما

 !!کردم،، یم نگاه

 

 دیدرخش یدر لباس عروس مثل ماه م ثنا
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 !!بودند بایاشکان هم، هردو برازنده و ز و

 

 من هم بود که لباس عروس بپوشم،،، یآروز یزمان

 !!را نخواست نیزمانه ا اما

 

  که تنم بود یاهیلباس س ادیافتادم  نیمراسم عقد خودم با راست ادی به

  عقد نشسته ام یسفره  یپا اهیچقدر حرص خورده بود،،که با لباس س نیراست

 

 !!.. را عذاب داده بودم نیراست یادیکردم به نظرم ز یخوب فکر م یوقت

 

 !!کرد،،،ناراحتم کرده بود یاز من نم یادیکه  نیا

 توقع شده بودم پر

 زدم بیخودم نه به

  یتوقع نیخوش نشانش داده بودم که حاال همچ یرو ،،،،مگر

 !!؟داشتم،،،

 د،،یایسراغم ب نیخواست راست یم دلم

 

 .نداشت الیانگار خ اما

 

 !!شدم زنو و مرد هم را در آغوش گرفته بودند رهیوسط خ یرقصنده ها به

 

 !!دند،،یرقص یشدم که در آغوش هم م رهیشهاب و بنفشه خ به

 

 یدر جواب همسرش م یکوتاه یلبخندها یو شهاب گاه دیخند یو م زدیگوش شهاب حرف م ریز بنفشه

 !!داد
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کردند،،،،و کدورت ها از   ی.شهاب و اشکان با هم آشت ییآن شب با وساطت پدرم و دا یاز دعوا بعد

 ....!!رفت نیب

 

 داداشته،،، یعروس یهات غرق شده ناسالمت یکشت هیبه سمتم آمد،،چ مادرم

 !!!از خودت نشون بده،،، یبخار هی،،یقر هی یناناش ناش هیوسط  برو

 

 !!شد شیحسود نگن

 

 !!تو خبر نداره یکه از ناجنس یرون،،،،کسیکنه شوهرت شوتت کرده ب یهر که ندونه فکر م واال

 

 حال مادرم را عوض کنم گفتم نکهیا یرقصا دونفره است،،و برا نی،،خوب ا امیمامان جون االن م چشم

:: 

 !!کن،،مادر دوماد،، یناناش ناناش هیهم برو با  شوهر جانت   شما

 !!به حال خودمونشوهرارم ول کن  یب ما

 

 !!یاریزبون که ماشاهلل کم نم از

 

 !!گهید امیاالن م مامان

 

شده بود گرفتم و  یخوردن یرا که در کتو شلوار کوچکش حساب اریکردو رفت دست سام میرها مادرم

 !وسط مجلس رفتم

 

 من دست شهاب را گرفت و از من دور شد!؛ دنیبا د بنفشه

 

 بود دهیکار من به کجا رس نیبب ایخدا
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 ۱۵۷ پارت

 (سویگ)

 

 دن،،یرا گرفتم،و شروع کردم به رقص اریکوچک سام دستان

 

 !!با سر به سمت من اشاره کرد شانیکیاز کنارم رد شدند،،و  دودختر

 !!سرش را با تاسف تکان داد واز من دور  شدند گرید یکیچشم نگاهشان کردم آن  ریز از

 

 !!رخشمیمنو نداه تون،؟!،،دارم م مامان

 

 !داماد کوچولو بشه با رقص خوشگلش؟ یمامان فدا یاله

 

 !!؟یلیدیزن م باشم

 

 !!؟اریسام  یگرفت ادی یاز ک نویکردم وبه سمتش خم شدم ا اخم

 

 !!اشتان، ییدا

 

 !!بسه رقص،، مینیبش میها ؟!حاالم بر ینگ گهید

 

 !!به بنفشه خوردم،، م،،کهیرفت زیبه سمت م و

 

 !!رد شود که دستش را گرفتم خواست
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 !!زمیسر م نیبش ایباهات حرف بزنم،،ب دیبا بنفشه

 !!ستیوقتش ن االن

 

 اتفاقا حاال وقتشه،،،، چرا

 

 !!نشست زمیم یبا اجبار رو بنفشه

 

 !مرا رها کرد و وسط مجلس رفت اریسام

 :به بنفشه گفتم رو

 

 !!بنفشه ادیخوشم نم یکن یمحلم م یب ینجوریا نکهیاز ا 

 

 !!میبا هم دوست ما

 

 !!میگفت ؛دوست بود یدلخور با

 

 !!کنار یشک مسخره رو بزار نیاگه ا میهست االنم

 

 !!شد یچشمانش اشک دوباره

 

 بنفشه؟ من چکارت کردم مگه!!؟ چته

 

 :گفت یدلخور با
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 !؟یاز شوهرت جدا ش یخوا یم چرا

 

 گفتم!!؟ یچه م دیبا

 

 !گذاشتم؟ یتمامم م زیشوهر همه چ یرو یرادیا چه

 

 !!!؟یپرس یسواله م نی!،،،،خوب! ،،،آخه اخوب

 

 !خوام بدونم؟ یم

 

 !!شوهر تو شدم عاشق

 

 سندهینو

💛💛👇👇 

 

@Sagharrrrrr4 

 

 ۱۵۸ پارت

 

 (سویگ)

 

 :گفت یحد ممکن باز شد،،و بعد با ناراحت نیبنفشه تا آخر چشمان

 مراقب باش،،، 

 !!؟یزنیدر مورد شوهر من حرف م یدار 
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 : زدم و گفتم پوزخند

 

حل  یمحلم کن یزم،؟،بیکه با شوهرت رو هم نر یریجلومو بگ یخوا یم یبت بر خورد؟ چطور هیچ

 !شه؟یم

 

 !!؟یریجلومو بگ یخوا یشم م قیبا شوهرت رف بخوام

  من یبرا دنیشاخو شونه کش یجا به

 !!خودتو درست کن ،،،شهابو جذب خودت کن رفتار

 ینتون گهیاومد سراغش،،د  یدزد واقع یزندگ هیکه اگه  یمنو شهاب بش یبطه را ریاونقدر در گ ترسمیم

 !!یریشوهرتو پس بگ

 

 بنفشه!!؟ یفکر کرد یراجب من چ تو

 .دوستم رد شم نیبهتر یبدست  آوردنش از رو ینبود برا یازیداشت ن تیمن اهم یشهاب برا اگه

 

 تو مشتم بود ،،قبل از ازدواجم،، شهاب

 !!بله بوداز دهنم،، منتظر

 

 !!کرد و جواب رد گرفت یو چند بار ازم خواستگار نیچند

 

 !!؟یشوهر دزد بهم نگاه کن هیکردم به چشم  یتعجب نم یبود بهیغر اگه

 

 یاز ده ساله با من دوست شتریتو ب اما

 !رفته؟؛ ادتی میباهم مثل خواهر بود ما

 

 !!ورد زبونت بود شهیکه هم گرمهیج ییهمون پسر عمه دا نیا
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 تر شکسته تر،، نیام فقط غمگ سویهمون گ منم

 !!یزنیبهم گذشته تا خود صبح برام زار م یچ یبدون اگه

 !! بم گذشته یبزار نگم چ اما

 

 !!شو هرت شیبرو پ حاالم

 

 :گفت بنفشه

 !!گردم یاز خودم م ریتصو هیساله زنشم , اما هنوز هم دارم تو چشماش دنبال  سه

 

مرد چشم   هیاما عاشقه ،عاشق  ستیکه درشت ن یی!! چشمااههیس ستین یکه طوس ییبا چشمادختر  هی

 !!یطوس

 !!دیبود با اسب سف یهام شاهزاده ا ایتو رو شهیکه هم یمرد

 

 !!رهیگ یاشتباه م یچشم خاکستر ی سویهوس باز که هنوزم شبا زنشو با گ هی،، تیتو واقع اما

 

 !!تو ادیکنه به  یتو! بغلم م ادیبوستم به  یم

 کابوس شبام !؛؟ یکه شد شهیباورت نم سویگ

  بشه التیخ یبا شوهرت،،بزار شهاب ب یبرگرد کاش

 !!کن و برگرد با شوهرت یبزرگ مونیبه خواهر مونیبه دوست دمیم قسمت

 از کنارم برخاست و رفت و

 

 ۱۵۹ پارت

 

 !!داشتند بجز من یشده بود !!همه حق زندگ یزمانه ا چه

 !!هوا خواه شوهرانشان بودند بجز من همه
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 !!یتموم نبود ی!!کاش همه چنیراست یخودم زمرمه کردم،،کاش بد بود با

 

 هم حق دارد!!؟ سویگفت گ یکس نم چیداندند چرا ه یم نیحق را به راست همه

 

 !چه؟ یعنیرا به باد دهند  تیها ایرو یکرد وقت یدرک نم چکسیه چرا

  رها طنتیشو  یاز عالم دخترانگ یوقت

 یعقدو نکاح مادر شو یب ی،،وقتیشو

 !چه؟ یعنیماند  یعقد. به دلت م یحسرت بله گفتن با دل خوش سر سفره  یوقت

 

 !!یدونن تو مورد تعرض قرار گرفت ی،اونا که نم یشد ونهید سویزدم ،گ پوزخند

  نیکنن،تو زن راست یاونا فکر م چارهیب

 !؟یبود

 !!یداد بیبه تو سبف بزرگ لعنت به تو که همه رو فر لعنت

 

 

 

 

 !!عشقشان رفتند ی انهیتمام شد ،،اشکان و ثنا به آش یعروس

  گفتند یم کیاش را تبر یدخترانگ یایبه ثنا جدا شدن ازدن همه

 :گفت یدر گوشش از شب زفاف م بایز عمه

 

 !!ستین د،سختیکن یآنقدر ها هم که فکر م میبگو خواستم

 

 !!دینکن شلوغش
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 ..ام فاصله گرفتم یدخترانگ یایهمه بزن و بکوب  از دن نیبدون ا من

 خواب آور،، یدارو کی با

 

 پدرم به خواب رفته بود نگاه کردم،، یشانه  یکه رو اریسام به

 

 !!داشت یرادی؛چه ا دمیخند

 

  هست ارمیشب سام ادگارآنی

 که خدا به من داد یا هیهد نیبهتر

 کردم شیآغوش پدرم جدا از

 محکم به خودم فشردمش و

  نیراست یکوچک شده  یچهره  به

 کردم،، نگاه

 ...بود  نیمثل راست اریخوب که سام چه

 

 شیو خوش قدو باال دیپسرم به پدر رش ییبایآورد تا بدانم که ز یم ادمیچهره مدام به  نیخوب که ا چه

 رفته

شهر دود گرفته منتظر است که به  نیا یجا کیتمام،،در  زیچمرد همه  کیباشد که  ادمیبدانم تا  تا

 آغوشش بازگردم،،

 

 ۱۶۰ پارت

 

 (سویگ)

 را در تختش گذاشتم،،، اریم،،سامیو مادرم به خانه رفت باپدر

 کردم یفکر م نیبه بازگشت با راست دیبا

 ..دانستم یبودم و نم یخودم که به بنفشه کردم افتادم عالمه دهر یها حتینص ادی به
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 !!شوهرش را داشته باشد یکردم که هوا بیراحت بنفشه را ترغ چه

 

 !!کرده بودم به امان خدا،، شیبودم رها نیراست یاما خودم دوماه بود که عقد کرده  و

  که هشدارش را به بنفشه داده بودم ییشوهر دزد از آنها کی اگر

 !؟یآمد چ یشوهرم م سروقت

 

 فکرها به سمت آشپز خانه رفتم نیا با

 !!کردم یخال خچالیآب از پارچ درون  یوانیل و

 

 !آمد یپدرو مادرم از اتاقشان م یصدا

 

  دونم یام،،نم سویگفت ؛نگران گ مادرم

 !چکار کنه؟ شیخواد با زندگ یم

 

 !!دیپرس یم سویبهم* ازحال خراب گ دیرسیم یهر ک امشب

 

 !د از شوهرش جدا شه؟خوا یخواستن بدونن چرا م یم همه

 

 ؟ یگفت یچ تو

 

 !!سمت صحبت پدرو مادرم زیت میدر دستم مانده بود،و گوشها وانیل

 

 

بگم ؟بگم پسر مردم معتاده،،بگم الته  یست،،چیگفتم،؟،گفتم اخالقشون با هم جور ن یم دیبا یچ

  کاره؟ی؟،ب
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 !! زبونم کوتاهه من

 !!کله شقه یلیخ سویگ

 

 !خوب شده؟ یا دفعهیداده بود که از کجا وضعمون  ریگ شیوقت پ چند

 

 !بگم؟ قتویداد که بش حق قسمم

 

 !!شه،،یاوضاع خراب م م،؟،بفهمهیمر یبهش بگ مبادا

 

 !نگفتم یزی.! چنه

 

 شه؟ یم یبفهمه چ یروز هیگفت :اگه  پدرم

 !!بگم،، قتویتو چشماش نگاه کنم و حق یچطور

 هیچهار سال تو  دونمیهتک حرمتت کردن، م دونمیبه سرت اومده،،م یدونم که چ یم ییبگم بابا یچطور

حق السکوت گرفتم تا تو دست  اردیلیو دم نزدم ،،بگم دوم یکرد یزندگ طیشرا نیدور افتاده با بدتر یآباد

 !!کنه دایجاتو پ فینباشم،،تا مبادا زن جادوگر  س فیس یو پا

 

 !!افتاد و چند تکه شد وانید،،لیلرز دستم

 !!ختیشدم،،بت پدرم فرو ر چارهیسست شد،،خار شدم ،،،ب وانمزان

 

 !!آشپزخانه نشستم،،نفسم رفت کف

 

 !!نزدم،،فقط نشستم، ادینزدم فر داد
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 !!مادرم با شتاب از اتاق خارج شدند پدرو

 

 ... سمتم آمد پدرم

 من دست نزن،،بابا،،برو کنار،،، به

 بابا!!!؟ سویگ

 

 !نگو بابا،،،،باشه؟ یچینگو ،،ه یچیه

 

 

 

 به رفاه زنو بچت!!؟ یمنو فروخت یبابا؟؟چرا نگفت ینگفت چرا

 

 

 !!خو دتو تو زحمت ننداز مامان،، گهی!،د دمیفهم گهید حاال

 

شده  رهیخ میرو ح به روبرو یمجسمه خشک و ب کیبه  هیگفتم که شب یم یحرفها را در حالت نیا ی همه

 بودم

 

 

 

 

 !!برم دیاالن با نیبرم,,,هم دیبا منم

 

 شوهرم شی،،برم پ ششیبرم پ دیبا

 !پدر بچم،،برم التماسش کنم نه بابا،،؟ شیپ
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 !!دیاعصابم خط کش یهق هق مادرم رو یصدا

 

 قشنگ شده ،،خونتیدیمامان؟!،،تو که به آرزوت رس یکن یم هیگر یچ یبرا

 نه؛؛؟ یاریعمه زهره کم نم یجلو گهید

 

 !!ستین نییسرت پا گهید

 !!گردهیبر م کایو از آمر شهیمهندس م یپسرت به زود یکیدکتر شده !!اون  پسرت

 

 !!؟یستیشرمنده ن گهیبابا؟؟،،تو د یچ تو

 

 کنه؟ یمحسن،،مسخرت نم ییدا گهید

 کوبه یتو سرت نم شویک یالیو گهید

 کنه؟ یمسخره نم نتویماش گهید

 

 !!بدهکارم به شوهرم،، یعذر خواه هی،،فقط  ستمیناراحت ن منم

 خوام بش بگم ، یم

 . و چشمامو بستم دمیکه عشقتو د دیبگم ،ببخش بش

 و رومو برگردوندم،،،،، دمیلرزونتو د یها شونه

 و نفرت بهت دادم،، یعشق داد بهم

 ،،،،!حرف تو سرم بود،،،پدرم! ،،خانوادام هیو فقط  دمیهقاتو شن هق

 

 !!پدرته کیگم پدرم شر یم بهش

  از وجود پدر حقه بازت خجالت نکش گهید

 .. !!منم لنگه اشه یبابا
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 !!رم،،یاالن م نیهم من

 

 با شتاب از کنارشان گذشتم و

 اوردهیکه هنوز از تنم در ن یلباس مجلس یرا رو اهمیس یپدرو مادرم مانتو یها هیتو جه به گر یب

 یادهایرفتم به فر رونیام بود،زدم و ب یهمه سخت نیکه پاداش ا نمیماش چیبه سو یو چنگ دمیبودم،،پوش

 !!نکردم یپدر و مادرم هم توجه ا

 

 ۱۶۱ پارت

 

 

 (نیراست)

 

 !!را جلب خودش کند ارشیراحت توانسته بود نظر مادر ک یلیبود .ترالن خ یخوب شب

 

 با مسعود صحبت کرد و یشب تلفن همان

 گذاشته شد یر و مدار شب نامزد قرا

 ند،،یبه عقد هم درآ ارشین و کبود که ماه بعد ترال قرار

 !دقدقه گذشت یراحت و ب زیچ همه

 !!غم و مشکل یب ،،چهیازدواج راحت چه

 

 

 !!بود سو،،مانعیشدن و منو گ یکی انیهمه م نیپس ا چرا

 

 

 !م،،،؟ینبود گرانیچرا مثل د ما
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 !!بجز غرور دمینرس یبه جواب شهیهم مثل

 

 !!کردم، یم یو در خود فرو رفته رانندگ ساکت

 

 !!؟یندار ی،،،نظریساکت نقدریچرا ا نیگفت داداش راست ترالن

 

 !؟یچ راجب

 !؟ینه ک یچ

 !! گهیگم د یم ارشویک

 

 !به هدفت دنیشما ترالن خانم تو رس واال

 !!یکن ینم یپدرتم نظر خواه از

 

 وسط من چکاره ام ،،!!؟ نیا اونوقت

 !کاره؟ همه

 !!!!؟من

 !!گهید آره

 !چشم؟ یگ ینکن م یعروس ارشیمن بگم با ک یعنی

 

 !نه؟

 

 !!شما درد نکنه دست

 !!فرق داره ارشیک اخه
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 !!کردم یمطمعنم اگه دوستت نبود,راحت قبولش نم یول

 

 !ن؟یقبول دارم داداش راست یلیتو رو خ من

 

 !!ستنین یبد یتو آدما یدوستا مطمعنا

 !!؟یدونیکجا م از

 

 !!گهیدونم د یم

 !ن؟یراست داداش

 !!جانم

 !حرف بزنم ؟ سویمن برم با گ هیچ نظرت

 

 

 !!؟دهیحرفتو گوش م یکرد فکر

 

 دنده است!؟ هی یلیخ اون

 

 :با غضب نگام کرد یاونروز چطور یدونی..نم نیداداش راست یوا

 

 ..دمشید یخوشگل خانمو بچزونم ،،اما وقت نیذره ا هیخواست برم  یم دلم

تونه داداش  یم یدختر نیهمچ هینکرده کلک فقط  ریگ ییدلت بد جا ومد،،توامیاونقدر ناز بود که حرفم ن 

 !!مغرور منو جذب خودش کنه

 

 !!ندارن،، یدخترا شانس ی هیبق وگرنه
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 !!طناز ،، نیهم مثال

 

 ...گمیم

 بره !!؟ یردش کن شهیداداش م 

 

 !!مشکوکه،، ییجورا هینظر من !! به

 

 :و گفتم دمیخند

 

 !!؟نیکرد دایکشف مهم دست پ نیبه ا یخانم مار پل چطور دیببخش

 

 !!زنمیحرف م ی!!دارم جد مسخره

 

 حد!!؟ نیتا ا یعنی

 

 !! یمسخره ا یلیخ

 !!زدیحرف م یتلفن یکیداشت با  دمشیناقافل تو باغ د دفعهی اونروز

 

 !!نظر دارم ریز زویگفت که من همه چ یم داشت

 !!رو قطع کرد یگوش دیمنو د تا

 

 نه!!؟ یتو تا ته ماجرارو خوند و

 ،،،،،یتا تهش که نه،،ول خوب

 

 !!نظر من بفرستش بره به
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  قرار بود فقط چند روز باشه،اما االن اون

 !نجاستیبه دو هفته است ا کینزد 

 

 !!نسبت بهش ندارم یحس خوب یدونم ول ینم

 

 !!بهش بگم از خونم برو دونمینم من

 !!ستین ینگران یراحت جا التیخ اما

 

اش را  یکرد،،به محض ورودمان گوش یصحبت م یدر سالن نشسته بود،و تلفن م،طنازیدیخانه که رس به

 قطع کرد

  .به سمت ما آمد و

 خوش گذشت!!!؟ یمهمون

 

 یمقابل طناز گارد م شهیکه هم ترالن

 

 :گرفت،،با اخم گفت 

 

 !!گذره یمعموال خوش م یکه تو نباش ییجا

 !!از کنارش گذشت و

 

 !!؟یدیم اریاندازه بهش اخت نیچرا تا ا دونمیگفت :من نم طناز

 هر جور دلش خواست با من رفتار کنه!!؟ تا
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 !!اعتنا گذشتم یکنارش ب از

 

 !!گرده یگفت فروغ داره بر م که

 

 بهت بگم یگفت شب که اومد عصمت

 !!بودم داریب ،اگه

 !گفت:؟ یچ گهید

 ! نیهم فقط

 

 !!خوب اریبس

 

 ن،؟؟یراست

 

 !!رمیپس فردا م من

 

 !!سالمت به

 

 !!به سمت پله ها رفتم و

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 (سویگ)

 

 دمیرس نیراست یبه درب خانه  تا
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 !!داخل رفت و در بسته شد نشیماش

 

  جور کنم تا یچه بهانه ا دیدانستم با ینم

 بروم دنشیوقت شب به د نیا

 !!دادم تا صبح منتظر بمانم حیترج

 

 !!دم نمانده بود دهیتا سپ یادیز زیچ

 

 !!خورد اشغالش کردم تا مطمعن شوند که حالم خوب است یام مدام زنگ م یگوش

 نشستم نیهمانجا تا خود صبح در ماش و

 

 ۱۶۲ پارت

 

 

 (نیراست)

 

 

 ینشسته بودند و  صبحانه م زیهم پشت م  یروبه رو ریآمدم ،،طناز و ترالن مثل دو ماده ش نییپا

 !!دندیکش یهم خط و نشان م یخوردندو با نگاهشان برا

 

 !!ریبخ زیصبح بانوان سحر خ بهبه

 !!نیشد داریچه زود از خواب ب امروز

 

 

 !!یشد داریداداش تو امروز زود ب یکن یگفت ،اشتباه م ترالن
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 !!شمیم داریزود ب شهینه من هم اگه

 

 !؟یمنو برسون شهیدارم م یکار ادار یسر هی ییبرم جا دیهم گفت :من با طناز

 

 !!میری،،اماده شو االن م باشه

 

 

❣❣❣❣❣❣❣❣❣ 

 

 

 (سویگ)

 

 !!باز شود میباعث شد چشمها د،ویتاب میبه چشمها دیخورش نور

 !!هشت صبح بود ساعت

 

 !!مانده بود یهنوز اثرش باق شبید شیانداختم،،آرا نیماش ی نهیبه آ ینگاه

 

 سرم مرتب کردم ینازکم را رو شال

 !!موکول کنم یگریرا به وقت د نیبا راست داریخودم فکر کردم بر گردم و دبا  

 !!زدم که درب عمارت باز شد استارت

 !آمد رونیب ینیماش و

 

 !!آراسته پشت فرمانش نشسته بود شهیمثل هم نیراست
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 !!را خاموش کنم نیماش نکهیا د،،بدونیپر کش شیبرا دلم

 

 !!شدم ادهیبه خودم انداختم،و پ نهیدوباره در آ ینگاه

 

 

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 

 !!دیایبردم منتظر بودم که طناز ب رونیرا از در ب نیماش

  ییبا لباس طال یزن ی هیاحساس سا با

 !!را چرخاندم نگاهم

 

 

 !!بود سویزن گ نیمن !!!!!!!ا یخدا

 نگاهش کردم مثل فرشته ها شده بود،، رهیخ یکم

 !!را برداشتم تا مطمعن شوم خودش است نکمیع

 

 !!خودش بود 

 

 را باز کردم نیذوق در ب ماش با

 !!شد کیبه سمتش رفتم،،او هم چند قدم نزد و

 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 
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 (سویگ)

 

 !!قدم به طرفش رفتم چند

 

 !!شد کمینزد

 

 !!را نگاه کرد میلذت سر تا پا با

 

 !!سالم،،،،،،

 

 تو ؟ سو؟ی!!،،،تو!گس،،،،س،الم

 

 ،،،،ی...چه خوشگل شدچ

 

 

 !!شد کینزد نیکوتاه به راست ییبالباس ناجور با مانتو یخواستم حرف بزنم زن تا

 

 !!دیپر نیراست رنگ

 

 حلقه کرد نیرا دور دست راست ،،،دستشیبا لوند زن

 !!؟یای،،،،چرا نم زمی،عز 

 

 ۱۶۳ پارت
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 (سویگ)

 

 !!نیزد برو گمشو تو ماش ادیسر زن فر نیراست

 !ن؟یراست

 !!....،گمششششو 

 !!!رفت نیبرافروخته!!به سمت ماش یبا صورت دختر

 

 

 !!پر از اشک شد چشمانم

 

 !!دم،،،یم حیدم،،،،توضیم حیتوض سوو،،،،،براتیگ

 

 !ن؟یقدم عقب رفتم،،،،چرا؟؟چرا راست چند

 

 !!رفتم یحاال؟؟ ،،،،و عقب عقب م چرا

 

 !!سویگ یکن یکه تو فکر م ستین یزیچ اون

 

 !!دمیم حیتوض برات

 ؟...برو خوش باش... شم،،،بروینم تیمزاحم زندگ گهید

 

 ؛؛؟یموند یحداقل به اسم تو شناسنامت،،،وفادار م کاش
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 !؟یسوزند یدلمو نم کاش

 

 را چنگ زد،،، شیموها

 

 

 ..گم یم

 !!!گم یم زویهمه چ 

 

 خدا ااااااا بزار حرف بزنم،،!!؟ یخداااااا،،،ا یزد،،،،ا ادیفر

 

 پاتند کردم،،، نیسمت ماش به

 ...دیدو دنبالم

 پدال گاز فشردم یرا. رو میتمام توان پا با

 

 شد،، نمیماش زانیآو نیراست

 !!جه نکردم تو

 !!دیدو نمیچندقدم با ماش 

 

 سرعت گرفت،، نیماش

 

 افتاد،،و من دور شدم نیزم یرو نیراست

 

 !!نگاه کردم،، نهیدر آ رشیتصو به
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 !!با زانو نشسته بود نیزم یرو

 

 

 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 

 (نیراست)

 

 و رفت دیرا نشن میرحم رفت،،،حرفها یب

 !!قضاوت کرد،،، لیدل یب دوباره

 

 !!خدا ی....تا ک؟یزدم،،تا ک ادیزانوانم زدم،،،،و فر یمشت رو با

 

 !!به طرفم آمد طناز

 !!نیراست

 !!برخاستم میغضب از جا با

 !!طناز را گرفتم ی قهی و

 

و با مو  دمیرا از پشت کش شیکنم،،،،،و موها یکنم،،،نابودت م یم هرررررزه،،،،آشغاااااال،،،،نابودت

 یدستانم بودنگاه م ریکه اس یبه سمت خانه بردمش،،،،،ترالن و عصمت خانم با وحشت به من و طناز

 !!کردند

 

 

 !!با مشت و لگد به او زدم تا به نفس نفس افتادم آنقدر

 

 به سمت اتاق  پرتاب کردم،،طناز را  



484 | P a g e  

 

 !،یریو م  یکن یامروز گورتو گم م نیهم یکن یجمع م لتویوسا

 !!نمتینب نجایا اومدم

 

 ۱۶۴ پارت

 

 

 (نیراست)

 

 !!!زد میسمت در رفتم که صدا به

 

 !بود؟ زنت

 

 !!!را ندادم،،،، جوابش

 

 !؟یدوستش دار یلیخ

 

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

 

 !منو بده؟ جواب

 

 !!ستیتو مربوط ن به

 

 !!نمت،ینب نجایا اومدم
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 !!!!!رمیم فردا

 

 !!کردم رتیارزش بودنش ح یهمه ب نیا از

 

 !!نکردم،،، یمن کار درست یحق داشت تو

 

 !!نکن رونیعجله از خونت ب نیمنو با ا اما

 

 

 !!برخاست شیجا از

 !!دیلباسم را گرفت و گونه ام را بوس ی قهی

 

 !!بزار امشب رو هم بمونم،،، یخوام،،،ول یازت معذرت م من

 

 ینیازم نب ی!!!؛فردا اثردمیم قول

 

 

 !!کنم،،، یم رونتیوگرنه با لگد ب یریم نجایصبح ازا فردا

 

 

 !!سویزدم،،،از اتاق گ رونیاز اتاق ب و

 

 

 



486 | P a g e  

 

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 

 

 

 

 (سویگ)

 

نکردم،،وارد اتاق شدم و در را بستم،،،دلم از تمام  یید،،اعتنایبا ذوق به طرفم دو اریسام دمیخانه رس به

 گرفته بود،،، ایدن

 ل،،یخانواده ام از شوهرم،،،از تمام فام از

 

 اش یمانیخاتون،،و حوض س یگل یخانه  یک،،هوایکر یدنا را کرد،،،هوا یهوا دلم

 

 !!مادرانه ها خرج کرده بود،،، میکه برا یخواست مادر شوهرم،،،،مادر شوهر یآغوش خاتون را م دلم

 

 

 

 بود یخاتون خال یکه حاال خانه  افسوس

 !!به بهبهان رفته بود،،،،، لیحتما تا به حال با ا او

 

 !!بود،،، نیریش شیها یسخت یدر کنار خاتون با همه  یزندگ چقدر

 

 

 !!نبودم نه یدستش عصبان ختم،،،ازیاشک ر نیراست ادیبه  هدوبار

 

 ...را از دست داده بودم م،،همسرمیدلم از خودم گرفته بود،،که با دست دست کردن ها اما
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 !!روزها بدجور بابا شناس شده بود نیکه ا ی اریکردم،،سام یچه م اریسام با

 

 شیکوچک قرمز رنگش که پدرش برا یگرفت و شهر باز یپدرش را م سراغ

  بودم دهیشن اریسام یباغ ساخته بود و من فقط وصفش را از زبان کودکانه  در

در کنج ذهن کودکانه اش جا خوش کرده  بایکه با خاله ترالنش،، تجربه کرده بود...و ز یخاطرات از

 بود،،

 !!!داشتدوستش  اریحداقلش سام کردیترالن ازدواج م ن،،بایکاش راست الاقل

 

 !!،،یطانیزن،،با آن نگاه ش نیا اما

 

 !!رسوخ کند  خدا داند نیچطور توانسته بود در قلب راست او

 

 

 !!نشسته بودم نیزم یرو

 

 جرات وارد شدن به اتاق را نداشت مادرم

 بود،، یداشت حال من کامال برزخ حق

 

 !!به اتاق آمد از سر و کولم شروع به باال رفتن کرد، اریسام

 

  کودکم را  یحوصله  ینداشتم حت حوصله

 

 پارک؟ میپارک بل میمامان ؟بل مامان؟

،،، 

 حوصله ندارم،،برو اونور،، اریکنار سام برو
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 م،،یمامان بل میپارک ...من پارک ،،،بل من

 

 گفتم ساکت باش،،،، اریسام

 !!دل مادرش از کجا گرفته دیفهم یاما او چ م 

 

 !!ی،،من بشتن یمن بشتن می,,بل میادامه داد بل دوباره

 

محکم به صورتش کوفتم،،،با شدت پرتاب  یلیاز دست دادم ،،و با س شیها یرا از دست زبان نفهم طاقتم

 شد،،

 

 ۱۶۵ پارت

 

 

 از اتاق خارج شد،،دلم آشوب شد،،، هیبا گر اریسام

 را که اریرفتم و سام رونیاتاق ب از

 

 !!آغوشش گرفتممظلومانه درآغوش مادرم نشسته بود را از  

 !!؟یاز دست ما پره چکار بچه دار دلت

 !!؟یتا حاال کجا بود شبیهست از د معلوم

 

 !!خودم مربوطه به

 

 !!صالح خودتو بچت بودهبه میکرد یهر کار ما
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 !!؟نیمن ریگ نقدردریممنون که ا یلیخ

 

 !!دور یجا هیبرم  رموی!!چون تو فکرمه دست پسرمو بگنینباش گهید اما

 

عمه  هیبعد یباش که تو مهون نینگران من نباش مامان خانم،،،،،!! به  فکر ا گهیرا بلند کردم،،،د میصدا

 !!را با خود به اتاق بردم و دررا بستم ارینباشه،،و سام یکه تکرار یبپوش یزهره چ

 

 !!دم،،یدر آغوش گرفتم و دستان کوچکش را بوس اررایسام

 

 

 !!در اتاق را زد مادرم

 !!رو بردار یسو،،گوشیگ

 

 !!!شوهرته

 

 !!را که دراتاق خودم بود برداشتم یبه تپش افتاد با دستان لرزان گوش دلم

 

 !!دیچیپ یآرامش در گوش یصدا

 

 !سو؟یگ الو

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 !!یزنینم حرف

 

 !!گم ی!!من مباشه
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 !سو؟یدوستت دارم گ 

 

 !!داشتم شهیهم

 

 !!شب و روزمه، یایکنم،،،چشمات رو یالتماست نم یول یعشقم!!،،

 

 !!کنم یاجبارت  نم اما

 

 

 !!دیدلم لرز دمتیکه د یوقت

 

 !!به قلبم یکرد نفوذ

 

 !! شدم دختر عاشقت

 !!زمیهمه چ ی،،،،،شدیعوض کرد مویزندگ

 

 !!!گرفت،!،،اومدم دیرنگ گرفت !ام میزندگ

 !!,,,یاومدم ,,,,,نبود دنتیرس دیبه ام 

 

 !!یبه من ندار یتعهد گهید یول

 

 

 !سو؟یگ یدونیم
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 !!از التماس خسته شدم گهید

 

 !!نمتیبینم گهیدونم که د یم

 

 !!نداره یبرگشت گهیرفتنت د نیکه ا دونمیم

 

 !!خش برداشت شیصدا

 !!میشیاز هم جدا م ،،،،،،،،،یوقت خواست هر

 !!را قطع کرد یگوش و

 !!بوق اشغال ناقوس مرگم بود یصدا

 

 !!برداشتم یگوش یرا از رو شماره

 !!گرفتم تماس

 

 مورد نظر خاموش است مشترک

 

 ۱۶۶ پارت

 

 

 (نیراست)

 

باز  ایدن نیهرگز به ا گریچشمانم را ببندم،،و د نکهیخواست،،،ایرا خاموش کردم،،،دلم مرگ م یگوش

 نگردم،،
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 مشروب را که مدتها بود لب نزده بودم  برداشتم،،،، یبطر

 

 

 ... دمیکش سر

 !!نشدم بازهم تکرار شد و باز هم مست نشدم ،مست

 !!که کنج دلم خانه کرده بود یغم

 

 !!شدیهم عالج نم  یساعت ها مست با

 

 

 ک،،یپشت پ کی،،،پ گاریپشت س گاریس

 یپاک یگشت،،،آب یهر گز باز نم گریمغرور دگشت،،،،،آن دلبر  یبر نم گرید سویپشت اشک،،،گ اشک

 !!بودم ختهیدستش ر یرا رو

 

 

 !!ارزش داشته شیکلمه که بفهمم حرفم برا کیآمد  یکلمه ازدهانش در م کیحداقل  کاش

 

 !!مرد عاشق،،، کیباطل،،،آن مغرو ر پر مدعا را چه به  شناخت احساس   الیخ یزه اما

 

 !!غروب کرده بود دیها گذشته بود ،،،خورش ساعت

 !!نشسته بودم میسر جا همچنان

 برخاستم،،

 

 بودم اریخوردم،،،،اما هنوز هوش یخورده بودم که هنگام راه رفتن تلو تلو م انقدر
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 !!ام بود یازحس  مست تریحس غمم قو  هنوز

 !!نشستم میسر جا دوباره

 

 !!ودمورود به او نداده ب یبار ترالن آمده بود که حرف بزنذ اجازه  چند

 

 !!باز شد در

 !داخل شد یکس

 ,,آمد ینفر بر م کیحدسم درست بود بدون اجازه وارد شدن فقط از  

 !!!!!!!!طناز

 !!بود ریلباس ز هیبرهنه،،،شب یلباس با

 

 (!!قبل از انقالب یها لمیف یمثل رقاصه ها)

 

 !!دمیرا سر کش یبعد کیرا از نظر گذراندم.و پ انشیاندام عر یبرخاستن نداشتم با مست حال

 

 طرفم آمد،،، به

 !!بسازم ییایشب رو هیخوام برات  یم امشب

 

 !!کرد یام سواستفاده م یاز منگ داشت

 !!دیکش میلبها یجلو آمد،،انگشتش را نوازش وار رو یبالوند

 

 صورت و گردنم لغزاند،، یرا رو شیلبها

 !!دیخند مستانه

با مهارت  دنیدر دستگاه گذاشت و شروع کرد به رقص یتند یعرب ید یسمت دستگاه پخش رفت س به

 را کشیکمر بار
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 گذاشت،، یم شیرا به نما انشیعر یو پاها دادیم تکان

 !!مثل من..... افسونگر بود یمرد مست یبرا

 

 ام را از دست دادم به سمتش رفتم،،،،، یخوددار

 یرا به بدنم م انشیعر واندامد،یچرخ یگردنم شد،،دورم با رقص م زانیآو یبا لوند ستادمیا کنارش

 چسباند،،

و  نیریدر خاطرم نبود! بود،،نه که طعم ش سویمعصوم گ یقرار گرفت نه که چشمها شیلبها یرو میلبها

 ،!نبود! بود،،، میلبها ریز سویگ یخنک لبها

 

 ...خواستم خوش باشم، یهر چه باداباد م اما

 ارزش،، یزن لذت ببرم هر چند هرزه ،،،،هرچند  ب کیخواستم از وجود  یم

 !!آغوش زنانه،، هیخواست  یآغوش م کیدلم  اما

 

 قرار گرفت،، شیلبها یکه رو میلبها

 یواریکه از کنار سر طنازعبور کرد و به ساعت د یو پاره آجر شهیمنزجر کننده شکستن ش یصدا

 خورد،،

 

که  یزیسرعت به سمت پنجره رفتم و چ د،،،،بایپر از سرم یاز هم جدا شد ،، مست مانیوحشت لبها با

 ،!!. پس کار خودش بود،،دیدو یباغ م انیاندام بلند ترالن بود که م دمید

 

 ...به سمت طناز برگشتم افتمیاوضاع را در تازه

 رفت رونیبا سرعت از اتاق ب که

 

 سندهینو

 

💛💛👇👇 
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@Sagharrrrrr4 

 

 ۱۶۷ پارت

 

 (نیراست)

 

 افتم،،،،، یبود به دام طناز ب کیبودم نزد افتهیرا  تیه موقع تاز

 .نجات یرو شکر که ترالن شد فرشته  خدا

 !!......شد یم دهیکش کیبار یداشت به جاها کار

 

 ....انداختم یم رونیفردا طناز را ب دیبا

 

 !! دییایدوباره طناز به سراغم ن نکهیرا درآوردم و  از ترس ا لباسم

 

 !!را قفل کردم در

 

  در را گریو از ترس زن  د دادمیزن جان م کینگاه  یشده بود،،برا یزمانه ا عجب

 ..کردم یم قفل

 

 

 

 !!ام شروع شده بود یکردم،،،اما دوباره قلب درد لعنت یحس نم یمدتها بود درد دیکش ریت قلبم

 

 !!رفتم یپزشک م شیدوباره پ دیبا
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 ...ردیبرداشتم و خوردم تا قلبم آرام بگ زیم یقرص را از رو یقلبم فشردم قوط یرا رو دستم

 

 !!دوباره فکر کردم و

 

 آمد ینم سویرا گرفته بودم اگر گ ممیتصم

 

 کردم،، یرا ترک م رانیا شهیهم یبرا

 

 !!گشتم،،، یبر م اریسام دارید یبرا یروز دینبود شا زیجا نیاز ا شیب ماندن

 

 !!شد و خواب مرا در ربود نیسنگ میچشمها

 

 

 

 .. از تخت برخاستم..و به سمت حمام رفتم یظهر خواب بودم،،،،با کرخت یکینزد تا

 

 

 رفتم رونیو از اتاق ب دمیرا پوش میلباسها

 

 !!دیکش یمبل نشسته بود و به ناخونش سوهان م یرو ترالن

 

 سالم،،،،

 !!سرش را بلند کرد باتعجب
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  نیشد داریب سالم  چه عجب از خواب عه

 ظهره ها!!؟ لنگه

 

 کجاست!!؟ قتیرف

 

 !!!؟قمیرف

 

 !گم؟ یم طنازو

 

 !!اون که رفت اها

 

 !!؟رفت

 

  دونم چرا یداداش صبح رفتش،،نم اره

 !!کرد یم هیگر داشت

 

 !کرد؟ یم هیگر طناز

 

 !!خورده یالبد  شکست عشق گهید آره

 

 : زدم و گفتم پوزخند

 

 !!؟یپنجره رو شکوند ی شهیش چرا

 گربه بوده!!؟ دی!!!!؟خوب شا یشکسته؟ ،،ک شهیش مگه
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 ،،؟یقدرتمند یزدم و گفتم چ گربه  لبخند

 !!ازش ممنون باشم که منو از دست طناز نجات داد دیبا یول

 !!بود فهیکنم انجام وظ یم خواهش

 !کار تو نبوده؟ یگیکه م تو

 :گفت چاندیبحث را بپ نکهیا یبرا

 !!گرفت  یم ادیعشوه ها   نیذره از ا هیهمه غرورش  نیا یبه جا سویگم کاش گ یم

 

 !!!به هدفش برسه دهیبر سیطناز گ نیکه بزاره ا نه

 

 !!؟یدیاز کجا رقص طناز رو د تو

 

 را به باال چرخاند و دستش را پشت کمرش در هم حلقه کرد!!؟ شیها چشم

 

 

 !!ترالن؟

 

 بگم!!؟ یشینم ناراحت

 

 !!!!بگو

 

 !!را باز کرد تا اوضاع را رصد کند شیاز چشها یکیسوراخ در..و  چشمش را بست و بعد  از

!،،اصال کار ؟یبه شما اجازه داد؟ از سوراخ در نگاه کن یگذاشتم و گفتم،،اونوقت ک نهیس یرا رو دستم

 !!ترالن ینکرد یدرست
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 !پرو شده بود!؛ یلیخ دهیکردم،،،ورپر یحرفو نزن،،،اتفاقا کار خوب نینه داداش ا اوه

 

 ترالن!!؟ ینگاه کرد چرا

 

 !!گهید دمیهات بود،، من د ی!!؟صحنه  گهینده د ریداداش گ عه

 

 !!بکش ترالن خجالت

 

 !!کرد تا حال مرا بهتر کند یآورد و بحث را عوض م یکه کم م شهیمثل هم دیخند

 

رس نگاه من بود  ریخوشم اومد تا اونجا که در ت یبرقصم،،ول ینجوریتونم،،ا یبه نظرت من م گمیم

 !؟یداداشم مثل آقا ها نشسته بود رو صندل

 

 !!گم ها یبهت م یزیچ هیام گرفت ترالن  خنده

 

 !برقصم،،؟ تهیتونم مثل اون عفر یتکان داد،،،به نظرت م یرا با مسخرگ کمرش

 

 تکان داد یخودش را با مسخرگ دوباره

 .....نچ

 !!خشکهچوب  نیکمرم،،،ع

 

 !ست؟یدختر آدم بشو ن نیبودم ا گفتم

 

 !!ارشیک چارهیرا تکان دادم و گفتم ب سرم
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 !کار کنم میرو رقص عرب دیواقعا با  شیینه خدا ی.. .ولیخوب نیبخواد..دختر به ا دلشم

 بدم ادی ارشمیبه ک دیبا

 

 !!بدبختم منحرف کن یکار کن!و اون بچه  آره

 :از او فاصله گرفتم که گفت و

 

 حرف بزنم!!؟ سویمن برم با گ یبزار شهیم داداش

 

 !!!رو فراموش کن سویگ ترالن

 

 خوام ازش جدا بشم،، یم

 !!دور یجا هیبرم  بعدشم

 

 !!دیترالن به وضوح پر رنگ

 !!؟شهیم یچ اریسام فی...پس تکل پس

 

 مادرش جاش خوبه؟ شیپ اریسام

 

 ۱۶۸ پارت

 

 !!! ستیداداش!!! خوب ن ستین خوب

 ..خواد یهم پدرشو و هم مادرشو م بچه

 

 !! فراموشش کن ترالن گفتم
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 خواد بشه یخوام،داداش،،،نه که نشه دلم نم ینم

 

 

 !؟یآماده شد یریم ی...دارییگفتم :جا 

 

 !!! آره

 !!ییبرم جا دیقرار دارم با ارشیبرسونمت،،،،نه برو داداش من با ک ایب خوب

 

 

 !!!یجور راحت باشه،،هر

 

 

 

 ست،،یبه نوار قلبم کرد و گفت :اوضاع قلبت خوب ن ینگاه دکتر

 !!یتر عمل بش عیهر چه سر دیبا

 

 

 !!عمل نشم اگه

 

 قلبت بدجور گرفته،، یهر لحظه وجود داره چند تا از رگا یقلب ستیا احتمال

 !!شهیعمل ساده مشکل حل م هیبا

 

 !!رو بده یزیاحتمال هر چ یدر نظر داشته باش،،،اگه عمل نش اما
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 !!دکتر،،،،اما قصد ندارم عمل کنم تونی. ...از نگرانممنونم

 

 !؟یشد ریس یاز زندگ ایخودته گو لیم

 

 ؟؟ی،،از کجا دانست میخواستم بگو یم

 !خواهد،،،؟ ی،که دلم مرگ م 

 

 . دارد یچه معن ینباشد،،زندگ ینباشد اگر آرامش ییسویزنده باشم اگر گ دیکدام ام به

 !!زنده باشم یگذشت،،بگذار چند صباح ییساله از عمرم درتنها 

 !!وفتدیقلب از ضربان ب نیا تا

 

 

 !!رقم خورده بود نگونهیمن هم ا ریتقد دیشا

 

 !!را گرفتم ارشیک یرا برداشتم و شماره  یگوش

 

 ... الو

 !؟یخوب نیراست سالم

 

 !!نیکجا هست ممنونم

 

 !!اسانبول یبرام رزرو کن....برا طیبل هی ییمایهواپ یاز همون آژانس ها یکی،،،خوبه پس از  عصرمیول
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 !!یچ ی!!؟استانبول برانیراست یچ یعنی

 !کن؟ رزرو

 

 خوام برم!!؟ یم

 

 

 : رو برام گفت هیقض ترالن

 !!ادیدختره خوشم نم نیاز ا نگفتم

 

 ندارم، دنیشن حتینص یحوصله  ارشیک

 !!رو که گفتم رو انجام بده یکار فقط

 

 !!؟شهیم یچ سویگ فیتکل پس

 

 !!!هردومون بهتره یبرا ینجوریا

 نه!!؟ ای تهیاحمق حال تیبه زندگ یزنیگند م یدار

 

 !!کن شیشده،،باهاش حرف بزن حالنرم دلش

 

 !!ارشیحرفها گذشته ک نیاز ا کار

 

 !!شما یحماقت ها یبسوزه برا دیعمر با هیکه  اریاز سام فیح فیح

 

 !!ت،،هردوتونی!!!هم تو و هم زنت هردو احمق ی.....  احمقتو
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 !!را قطع کرد یگوش و

 

 

 

 

 

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 

 

 (سویگ)

 

 نداشتم،،،لب به غذا یحال خوش روزید از

 شده بود ریهم بهانه گ اریبودم ....سام دهیتخت خواب ینزده بودم،،،،رو 

 خواست،، یمادرش را م یخنده ها دلش

 !!یکم یشد،،حتیبه لبخند باز نم میلبها اما

 

 

 !!زنگ در آمد یصدا

 

 !!را برداشته بود فونیا مادرم

 

 !!آمد یم شیصدا

 

 !!..نیخوش اومد دییبفرما
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 !!.آمد یناشناش م یمادرم با زن و مرد  یاحوالپرس یصدا

 

 نداشتم..چشمانم را بستم،، حوصله

 ..در آمد یصدا

 

 .....بود مادرم

 

 !!رونیب ایباتو کار دارن ب سویگ

 

 زنو و مرد بامن چکار داشتند نیا

 ...سرم انداختم،و از اتاق خارج شدم یرا رو شالم

 

 ....و دختر با حجاب هنگ کردم ارشیک دنید با

 !!...دو از جا برخاستن هر

 

 !!تنها مادرم که پدر و اشکان و همسرش هم بودند نه

 سالم،،

 

 !...حال شما خوبه ؟سالم

 

 !! ممنونم

 

 !!هیترک رهیداره فردا شب م نیگفت؛راست دختر
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 !!داره ی.؟!به من چه ارتباط خوب

 !!..رهیم شهیهم یدختر بلندتر شد داره برا یصدا

 !!نداره!!وبه سمت اتاق رفتم یبه من ارتباط گفتم

 

 !؟دهیبهت رس یچ نیعذاب دادن راست ،ازیخشک نقدریا ،،،،چرایمغرور نقدریا چرا

 !داره؟ یشما ارتباط به

 !!دمیازش ند یزیچ ی....جز پاکنمی،،داره،،،،،من چند ماهه که کنار راست آره

 

 !!یبرس یبه چ یخوا یم

 !.پسر خدا؟ شهیم بتینص یبره ک تیاز زندگ نیاگه راست یکرد فکر

 ؟!؛؛ ترالن

تک تک  یسر جاش بنشونه،،،نگاهم دور تا دور سالن رو یکیدختر پر مدعا رو  نیا دیبا ارشیکن ک ولم

 !!همه با ترالن موافق بودند یعنی نیافتاد،،،ا نییو سر همه پا دیحضار چرخ

 !! خاله ترالن دیدو رونیاتاق ب ارازیسام

 

 !!را در آغوش گرفت اریو سام یعشق خاله خوب سالم

 ..دوباره رو به من کرد و

 

 !!یکن یم یباز نیخودتو راست یبا زندگ چرا

 !!نداره یمن به تو ربط یزندگ

 ....ایب اریسام

 

 !شه؟یمن کم شه ؟؟نم یرو یخوا یم

 که چهرتو دگرگون کنه،، یماریب هیه،،،،یماریب هیتصادفه،،،، هیاش  ت،؟چارهیخوشگل ینازیم تیچ به

 !!یتازیم تیبا خوشگل یتا ک یکرد فکر
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 !!یمقدس می،،،،،مرییخدا

 !؟ ترالن

 !!یشیکه زود فراموش م نهیتهش ا رهیم نیساکت باش ،،،داداش راست ارشیک

 

 شد،،،!؛ یاشک شیچشمها

 !!یدیعذابش م چرا

 که طناز چند بار خواست مقاومتشو در هم بکوبه موفق نشد!؛ یدونیم

 !!فرضم که شد بر

 !!پاک بمونه تونهیم یمنطقش مدتهاست رهاش کرده تا ک یمرد مجرد زن دار که زن ب هی یکن یم فکر

 !امت،،،؟یق تا

 

اونوقت بدو تا  رمیگ یزن خوب براش م هی. خودم یومدیکه فبها اا،،اما اگه ن یاخرم. اگه برگشت حرف

 !!یاریتموم رو بدست ب زیهمه چ نیراست

 

 !!نگهدار خدا

 م،،یگفت،پاشو بر ارشیروبه ک و

  مندانه گفت روزیپ یبعد با لبخند و

 !!دست بجمبون ادن،،پسیکردم،،،امسال من ز یخودم ازش خواستگارنامزدمه... ارشیک

 ... میبر ارشی،،،ک

 !!.! از ما گفتن بودید یرو از دست م نیراست شهیهم یبعدش برا یفرصت ندار شتریتا فردا ب ضمنا

 !!یگرفت یو حق پدر داشتنو ازش نم یکرد یو گفت :القل کاش به پسرت رحم م دیرا بوس اریسام

 

 

 از رفتنشان،،، بعد

 ....ساعت ها راه رفتم،،، راه رفتم و فکر کردم تا
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 در آخر و

 

 ۱۶۹ پارت

 

 دمیو دکلته ام را پوش یکامال لخت لباس

 بود نیدر تب و تاب آغوش راست دلم

 

 داشتم؟؟ یقدم مهم بر م کی میحفظ زندگ یبرا دیتب و تاب عطر تنش آره با در

 

 .. زدم رونیکردم  از اتاق ب شیآرا یکم

 ...را نگاه کرد میبا تعجب سرتا پا مادرم

 ؟یریم ییجا

 

 !!...ممکنه شب برنگردمنینگه دار ارویسام شهیم آره

 !!ام شدند رهیو ثنا که مشغول تدارکات شام بودند...با دهان بار خ مادرم

 

 !!نیراست شیپ رمیم دارم

 ....نباش اریبرات خوشحالم گلم نگران سام یلید،،خیبه طرفم آمد و صورتم را بوس یبا خوشحال ثنا

 

 !!!....ببخش مامان دمیبه شوهرت برس،،،به سمت مادرم رفتم....و صورتش را بوس برو

 

نباش برو سنگاتو با شوهرت  اریو گفت برو خدا به همرات نگران سام دیصورتم را بوس مادرم

 .....وابکن

 ....خداحافظ
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 ....را روشن کردم و حرکت کردم نیماش

 

 ۱۷۰ پارت

 

 (نیراست)

 

 رفتمیکردم فردا عازم استانبول بودم و بعد از آن جا معلوم نبود کجا م یرا جمع م لمیکم کم . وسا داشتم

 . نماند یاز من باق یرفتم که آثار یم یجور دیبا

 هیزندگ نیکردم به گذشته ...به ا یپشت م دیبا

 ...کرد یوصل م یزندگ نیپدرم به هر آنچه مرا به ا ار،بهیبه سام سو،یغصه، به گ پر

 

 ..بستم یم یهر عشق یقلبم را برو چهیشدم.. من در یهرگز عاشق نم گرید

 ...رمیکه بم یزمان تا

 

 

  شدم درختها همه رنگ باخته بود رهیام خ یزییپا ریپنجره رفتم.. و به باغ دلگ کنار

 

 !!....حال خودم انداخت ادیمرا ب شیو دلمردگ یزرد

 

 

 ...بود شترشدهیب دنمیکش گاریآتش زدم ،،،س یگاریس

 

 ....در آمد یصدا

 ...تو ترالن ایبرگردم گفتم،ب نکهیا بدون

. 
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 !ن؟یگرفت طیبل

 

 .....امدین ییصدا

 

 ....برگشتم

 ....بود قلبم از جا کنده شود کی....نزدسویگ دنید با

 ...بماند یمخف دارشیاز د میزور جان کندم تا خشنود به

 

 

 !!انداخت،،، نیی..و سرش را پاسالم

 

 !!؟ی!!....خوبنجای.تو ؟!.....ا سالم

 

 !زد!!خوبم،،،، لبخند

 

 

 !!!خوبه؟ اریسام

 

 !!رهیگ ی!!سراغتو مخوبه

 

 

 !!....،،،خوبهمیدانستم چه بگو ینم

 

 !!به چمدانم افتاد نگاهش
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 !؟چرا؟؟یریم یدار

 

 !برات که نرم؟ مهمه

 

 !!؟ستیمهم ن یکن یفکر م چرا

 

 !هست؟

 

 ....که اومدم هست

 

 !!!؟دمیکه طالقت م یمطمعن ش یخوا یم

 

دست مش صفدر قابل  دمیم تویبم خبر بده،،،قبل از رفتن مهر ینباش،،،کاراتو که انجام داد نگران

 !!اعتماده

 

 !!؟یراحت نیهم به

 

 !،،،،؟یخوا ینم نویخودت ا مگه

 

 !!؟یشنویخوام حرف بزنم م یم

 

 !!؟؟دمیتا حاال نشن مگه

 

 !بگو؟ اما
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.بعدش بهم گفتن ،،،،گولت .. لیزنه عل هیپدرت،،،پرستار  یپرستار اومدم به خونه  هیعنوان  به

از راه به  رزنیپ هی،،،،تایچشم پسرمون باش یجلو نهیا فتی،،،وظیپرستارباش ستیقرار ن م،،،تویزد

 !!درش نکنه

 

 .امضا کرده،بودم گرویقرارداد د هیبود که قبل از اون،،، یدر حال نیا

 . فقط به خاطر پدرم،،،رفتمیپذ

 

 ....دمیسمت پنجره چرخ به

 

 !!!،،،، دمیداستانو شن نیبار ا هزار

 

 شیعصبان یچشما ریتحت تاث دمشینبود،،همون اول که د یپسر عاد هیگفتن  یکه ازش م یپسر اون

 قرار گرفتم،،،

 !!!خودم گفتم چه جذاب ،،چه خوش قدو باال،، با

 

 ..کردم یتپش گرفت،،،اما خود دار قلبم

 

 ...بردمیعطرش لذت م یداد از بو ادامه

 .گرفتم یتپش قلب م شدیکه م کمینزد

 !!اون؟ اما

 

 ..اش گرفت و دوباره ادامه داد هیگر

 ...گناه عذابم داد یمامور شکنجه گاهم ب شد

 ..کرد خارم کرد رمیدوستاش،،،،تحق... خودش
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 !!نبودم... شدم....خشک نبودم شدم،، مغرور

 

 بغل به اون بغل نیدوستاش از ا نیباهام رفتار کرد...ب یشب مثل گوشت قربان هی

 

 ....هرزه هی مثل

 

 ...رفت ادمیباهام خوب شد  یرفت،،وقت ادمی بازم

 

 !!!..رفت ادمیمنم کرد،؟!!،، یرفت ،،عذر خواه ادمی دیخر هیهد برام

 

 .!!عاشقت شد..؟ فیس ی افهیپسر جذاب و خوش ق یدید سویگ گفتم

 

 !!نیکردم راست یم ریآسمونا س تو

 ....تو اما

 ...!!تو اوج اعتمادم یکرد هوشمیب

 ....دیکش آه

 !!یتجاوز کرد بهم

 

 

پرستار رفتم و حاال  هیگفتم به عنوان  یگفتم؟؟...م یم یگفتم ...به پدرم چ یم یبکنم...چ تونستمینم یکار

 .!!...خورد شدم نیمادرم..!!..من بارها شکستم راست هیزنم.!!. هی

 

 !!...ندیاشکم را بب سویگ خواستمیام گرفت اما نم هیهم گر خودم

 ....ام بلند نشود هیگر یرا فشردم تا صدا میزور لبها به
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 ..رو دستم. خون فواره زد دمیو کش غیت

 

 مارستان،،،ی..اگه نه مرده بودم..بردنم بدیشدم ...مش صفدر زود رس سست

 

 ،:و گفت، دیخند هیگر انیم

 !!گفت بگو چند نفر ؟،،،،بگو چندنفر بودن تا پدربچت معلوم بشه دکتر

 

 ،،،!!نگفتم ، یچیکردم!!....ه سکوت

 یریمن بودم،،،دستمو بگ یگ،،بیریگردن بگ یای!!بیایکه ب دمی!!دوهفته موندم. انتظار کش نیراست موندم

  پدرم شیپ یببر

 !!یکن یخواستگار ازم

  اونموقع عاشقت بودم؟ نه یکه فکر کن  نه

 !!.خره یو آبروتو  م ادی.پسر ه م الیخ یگفتم ب اما

 

 ،،..من بودم پدر بچش منم، گهیم

 !!فرار کرده نی....گفتن راست یومدین تو

 

 تو روستا سخت بود،،، یتو روستا،،،،سخت بود،،زندگ فرستادنم

 ...شدم سنگ

 !!داره،، یبیمونم چه ع یروستا م نینداره تا ابد تو هم بیع گفتم

 دیخوبه مهربونه. آه  کش خاتون

 

 همون دعواهاست،،، ی ،،،ادامهیفکر کن کهرو نگفتم... نایا یهمه  من
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خوام با شوهرم  یمخوام .. ی..اومدم بگم....مهامو کنار بزارم.. نهیک یخوام همه  یبگم ،،،،م اومدم

 !!..باشم

 

 ۱۷۱ پارت

  برگشتم

 ..من بارها التماست کردم میبگو که

 !!!!!.که

 یرا به رخ م شیخواستن دوی.بود...لباس قرمز رنگ بدجور اندام سفستادهیپشتم... ا یانیعر مهیبا لباس ن.

 ..دیکش

 

 ....ره خوردمگرفت چند قدم عقب رفتم..تا به پنج ییبایهمه ز نیاز ا نفسم

 

 دهانم را قورت دادم آبه

 !.....؟؟سویگ یکن یچکار م.

 

 

 خوام باشوهرم باشم یسمتم آمد و  گفت:م به

 ....بود یادیز میبرا جانیهمه ه نینه... ا.

 که دور کمرم حلقه شد فشیظر دستان

 

 ......شود یمحو م ایکردم اگر به او دست بزنم مثل رو یمنجمد شد،،،،حس م میدر رگها خون

 

 .....توانستمینداشتم.....!!نه که نخواهم ...نم یعکس العمل چیه

 

رفت که  یرا چنگ زد داشت به سمت در م شیشل شد و با سرعت از من فاصله گرفت،،، مانتو دستانش

 ..دمیرا گرفتم و محکم در آغوشش کش شیمثل جت به سمتش پرواز کردم....بازو
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 !!..گذاشتم شیلبها یرا رو میلبها و

 ..کرد می....و او هم همراهدمیمحکم بوس و

 ...را دور گردنم حلقه کرد دستانش

 ..لباسش رفت پیبه سمت  ز دستم

 !!سوی........گدلتنگم

 

 .!!زنتم من

 

 ...دمییرا لمس کرد...گردنش را بو انشیلباس را از تنش درآوردم..دستم باالخره اندام عر و

 

 ..دمیکش هیتنش را به ر عطر

 !...؟دمیدیخواب نم ایرا لمس کردم خدا شیلبها دوباره

 

 ..را گرفتم و به سمت تخت بردم شیپا ریز

 

 ..دمیبود،،باالخره به آرامش رس میشب زندگ نیباتریز

 

 ...بود میبازوها یرو انیعر یسویشدم سر گ داری..از خواب بام زنگ خورد.. یگوش

 ..دمیاش را بوس یشانیپ

  پدرم بود یرا برداشتم...صدا یگوش و

 دم،،،یرا شن شیاز مدتها صدا بعد

 .نیراست

 بابا..!!!؟ سالم

 !!؟یمن افتاد ادیشده یوقت روز چ نیا
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 ......اریسام

 !!؟یچ اریبا سرعت نشستم ....سام اریاسم سام دنیباشن 

 !!د،،یهم ازخواب پر سویگ

 !!شد رهیبا اظطراب به من خ و

 

 دن،،یفروغ دزد یآدم ها ارویسام

 

 ...دورغه

 .!!..شتهیدونم پ یرو با خبر کن  ... م سویگ عیحرف نباشه...سر. 

 

 !!خبر بده سینشد به پل یبگو اگه تا سه ساعت خبر ارشی.....زنگ بزن به کمیبر دیبا

  نگاه کردم سوینگران گ یچهره  به

 

 !!نیشده راست یچ

 !!....وفتادهین یاتفاق خاص یچیه زمیعز یچیه

 !ن؟یراست بگو

 !!!اریسام

 !؟یچ اااااااریسام

 

 ..دشی!!....فروغ دزد فروغ

 

 ۱۷۲ پارت
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 به لرزه افتاد،،،، سویگ یو پا دست

 .بچم...؟؟؟ نیراست

 

 !!!.....وفتهینم یلرزانش را در آغو ش گرفتم،،،نگران نباش اتفاق اندام

 

 .خطر ناکه.....بچم و به هق هق افتاد فروغ

 

 ...را با دودستم گرفتم سرش

 !!یکن هیبهم تک یتونیمن کنارتم...م سویافته گ ینم یاتفاف

 

 ... را تکان داد سرش

 

 

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 

 

 (سویگ)

 

 ...قدم برداشتن نداشتم...دلم آشوب بود توان

 

 ...حلقه کرده بود میمحکم دستش را دور شانه ها نیراست

 

 

 ...در سالن بود نی...پدر راستمیآمد نییپله ها که پا از
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 ...همان نگاه خونسرد ،،دوباره همان چشمان نافذ دوباره

 ..دیام را بوس یشانیسمتم آمد .و پ به

 عروس،،، یاومد خوش

 

 !؟یخوش اومد یول یاومد رید

 ...میبر

 

 !!؟شهیم ی...چ پسرم

 !شه؟یم یچ ارمیسام

 

 !!ادینم شیپ ینباش ،،مشکل نگران

 

 !!نیخبر داد ارشی...به کنیباش زود

 ...آره

 .!است..؟ هیلیسمت جاده سه یگفت

 !!...آره

 

 ..میرفت یم نیکه به سمت ماش یحال در

 .حساب نکنم هیتسو نیکردم شما رو وارد ا یگفت،،چقدر سع فیس

 !تونیسر زندگ نیزودتر برگرد گفتم

 

 !!یپشت لج باز یباز لج

 

 ...دیاماده کن زایچ یلیخ یخودتونو برا دیبا حاال
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 !! پدر

 !؟یسالها فقط با پدرت لج کرد نیتمام ا نیراست هیچ

 

 !!بدهکار حرف بزرگترتون نبود گوشتون

 

 

 !!بود فیحق با س مینداشت یحرف

 ...کردم هیگر فقط

 

 .میدیشهر. رس رونیمخروبه ب یبه گارگاه یاز مدت بعد

 

 باز کرد مانیدر را به رو یریپ نگهبان

 !!درب  بسته شد میکه شد داخل

 

 

 

 !!!گذاشتن فیو س نیگردن کلفت به سمتمان آمدند..و دواسلحه پشت کمر. راست دومحافظ

 !!دیحرکت کن االی

 !را کجا آورده بودند؟ پسرم

 شدیلحظه بر شدت اظطرابم،،افزوده م هر

 

 !!..بردند و دست مان را بستند یچوب ریرا به سمت سه ت ما
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 !!کرده بود رییتا آسمان تغ نیبودمش زم دهیکه د یفروغ آمد با زمان یار مدت بعد

 

 ..بود بپوشاند ختهیر یدرمان یمیکه بر اثر ش شیسرش گذاشته بود...تا موها یرو یاهیس سیگ کاله

 

 !!شد کیمانزد به

 ..شروع به دست زدن کرد و

 !ز؟ینه پرو یدیبه باالخره به آرزو هات. رس به

 

 

 ...ستادندیدوطرفش ا دومحافظ

 

 !!؟زینه پرو یوفتیب ریگ یکرد یشد،،،فکر نم کینزد  فیبه س فروغ

 

 

 !!،،قدم به قدم لحظه به لحظه یدیخوشم اومد خوب مهرهاتو کنار هم چ نه

 

 

 ...!...و صبورز؟یپرو یباهوش بود یلیخ تو

 !!داره ریتقد یسال صبر کردن جا چهل

 

 ...داشت یلیمدرک تحص هی...که فقط  یشهرستان یمرد ساده  هی

 

 !!!..آدمت کردمت.!!...من من
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 !!..یاریاز سرا درب یشدم ..خواستم سر عاشقت

 

 نگاهت صاف نشد چوقتیه گهیکشتم....د لداتوی نکهیخوب بود،،،،اما بعد از ا اولش

 

 

 !؛،،،یکرد یصبور اما

 

 !!یفراموش کن لدارویو  ادیبچه ب هی دیبرات سوخت،،رفتم برات زن گرفتم تا شا دلم

 ...یشد نتین،،،عاشق زن کوه نشبعد از او اما

 !!بودنش اما خوب تونست تو قلبت جا خوش کنه یپشت کوه یرفت سمتش .اونم..با همه  نگاهت

 

 

 !!. شی،،،بکشیمطلع شد انتشیاز خ یتهمت زدم...توقع داشتم وقت بهش

 ،،..،،،!؟یمنو دور بزن یخواست ی،،میکرد رونشیتو فقط ب اما

 

 ...بکشم نتمیخواستم اون زن کوه نش یهمراهشم م هیبه سا هیکه سا یندونست اما

 ..از جاده خارج شد،،،دوست پسر زنت مرد نیکردند ماش یرو دست کار نشینشد..ماش..اما

 

 ..زد. خفه شو،،،جادوگر ادیفر فیس

 

 !!دوست پسر خاتون نبود چوقتیه اون

 

 !!......بلند و صدا داردیخند فروغ
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 !!شین دهاتداره رو ز رتیبه شوهرم چه غ به

 ....خواست پسرشو ببره یسگ جون بود برگشت م زنت

 !زده بود رونیاز خشم ب نیگردن راست رنگ

 

 انداختم....اونقدر افرادم رو شکمش زدن....که بچش مرد،،،، رشیگ

 

 !!ارث خور کمتر هی دیخند دوباره

 

 

 اومد،،، یجلوت شکنجه دادم،،،،صدات در نم پسرتو

 

  یندار یکردم..بخار یکه فکر م یصبور بود اونقدر

 

 

 !!؟؟یگر لهی. استادمن  تو حیکه شد دونستمینم

 

 !بودن؟ یدزیا یمشت هرزه  هیفرستادم  یکه به بستر پسرت م ییاون زنا یهمه  یدونیم

 

 !!ر،،یزد ،،،آره جادو گر پ ادیفر فیس

 

 ینکنن و...تو ام  اون داروها یادی!!و نوه مو،،،تا عمر زیمارکنیپسرمو ب یخواست یدونستم که م یم

 !!یمسخره روشون امتحان کن

 

 

 ...کرد یاز اون هرزه ها دهن لق یکیدونستم..که  یگفت م فروغ
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 !!...عملش رسوندم یگفت...اونو به سزا دویخند

خالصش  ریت هیبراش نمونده بود.بعدشم با  یینا گهیمحافظا اونقدر بهش تجاوز کردن که د نیهم کشتمش

 .....نکنه یدهن لق گهیکردم تا د

 

 

 !!پسرت یبرا ینظرش دار ریاز مدتها قبل ز دونستمینم یدختر ,,فکر کرد نیا راجب

 

 ی......تو پدر خوبیپسرتو سرو سامون بد یبهانه  بود تا بدون هیکم شدن حساب شرکت همش  دونمیم من

 چرا؟؟ یدون ی,میهست

...از چشم زنت از چشم پسرت..!!از چشم یبه هدف هات ...خودتو از چشم همه انداخت دنیتو  رس چون

 عروست

 

 !!یکن یفقط به هدفت فکر م تو

 

 !را بست فیاز محافظان دوردهان س یکی...نیببند دهنشو

 

 ۱۷۳پارت

 

 (نیراست)

 

 ..رفتم یم شیدختر من خوب داشتم پ نیانداخت،،اما راجب ا سویبه سمت گ ینگاه فروغ

 ..ختیمنو بهم ر یاحمق،،همه برنامه ها نییییا اما

 د،،،یرا از پشت کش سویگ یموها و

 انداخت،،،، سویبه صورت گ ینگاه و

 سویگ یلبها یرا رو شیتونم ازشون بگذرم و لبها یمنم که زنم نم یحت یی...چه لب ها نمیبب سایوا

 !!رها کند ریپ طانیآن ش یکرد خودش را از حصار لبها یبا دست بسته تقال م سویگذاشت،،گ
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 !!زدم ولشششش کنن حروووووم زاده ادی..فراوردمین طاقت

  دیاز محافظان با آرنج در شکمم کوب یکی

 از من ساخته نبود یبسته کار بادست

،،، 

 را رها کرد و به سویگ ریپ طانیش آن

 سمت من آمد 

 

 .و شکمم به رقص درآورد نهیعضالت س یرا نوازش وار به رو انگشتش

 

 !!.نیای...چه خوب بهم مبای،زن ز یعضله ا مرد

 

 !!..زدم خفه شو زر نزن ادیفر

 د،یبا مشت در دهانم کوب نباریا محافظش

 

 ...گفت؛:با من درست صحبت کن پسرم فروغ

 ...مادرت بودم!! و بلند قهقه زد یجا یروز هی من

 

 

 !!..سگ ریپ یشیمادرمم نم یشو تو خاک پا خفه

 قهقه زد،،،، دوباره

 ..کرد کیشل ریت کیاسلحه اش را رو به آسمان گرفت و  و

 ....ندازمیکشون راه م فیس امروز

 .کنم یاز دردانه تون شروع م اولم
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 .....عشقم من طرفدار حقوق کودکانم یدونیبه طرف پدرم رفت،،آخه م و

 ....چشمش مادرو پدرشو بکشم یخوام جلو ینم

 !!دیاریرو ب بچه

 .....زد نه بچم غیج سویگ

 جا نفلت نکردم نی....خفه شو تا همدیکوب سویدر دهان گ یلیبا س فروغ

 .:روبه من کرد و گفت و

 

 !!ی!تا تو عاشق شدرفت؛یم شیخوب پ زیتو بود پسرم....داشت همه چ ریتقص

 

 !!یبه هدفت برس یتونی....تو نمتهیشو عفر خفه

 

 !!..و نجاتت بده ادیزنت ب ریش ،،مادرینکنه منتظر ؟یدونیکجا م از

 

 من و حال خرابم سو استفاده کرد یماریهم  پا رودمم گذاشت اون از ب پدرت

 ...کرده بودم استفاده کرد میکه تنط یوکالت نامه ا ار

 !!.. ثروتمو به نام نوه اش زد، پسر تو یهمه  و

 .....ام یماریب ریکرد حاال که من درگ فکر

 !!رو کنه کیبه  کی شویپنهان یکه مهره ها خوبه

 

 رفت ،،، شیبرنامه پ با

و نوه شو که چند سال پنهان بودند ...رو کرد...کنار زنش ,,,,پنهانشون کرده بود،،،.!!تا به وقتش  عروسو

 !!همشونو رو کنه و منو مات کنه

 

 ،.دیکه از من بهش رس یامفتیسالم..،و کرور کرور ثروت  یبچه  هیزن سالم  هی
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دختر احمق داشت به من ناخواسته  نینظرت دارم،،؟؟ا ریکه من ز یدونستیپدرم کردو گفت،اما نم به رو

 کرد یکمک م

 ..احمقم باالخره رام شد نی...اما انیخواست تو و خانوادت در آرامش باش  یدلم نم من

 شد،، یرام شد اگه زودتر رام م رید

 !!..کردن یم  یبا آرامش زندگ ایدن نیا یجا هیداشتن  حاال

 

 !!ست،،ین یحاالهم بد موقع اما

.،،..اونقدر جون برام مونده که تک تکتونو یآرامش ابد هی رسونمیامروز همتونو به آ رامش م من

 بکشم..!؛

 هیریخ هیبه  دمیثروتمو م یهمه  بعدشم

 ..خرم یخودم م یدعا برا یاونوقت کل و

 ..!م،،؟یمن چه آدم خوب ینیبیم

 

 ۱۷۴ پارت

 

 (نیراست)

 

 !!بعد پسرم را آوردند در آغوش مادرم بود یمدت

 

 !!...میکرد رتیح همه

 !!....زده ام کرد ،،،حضور طناز بود رتیاز همه ح شتریکه ب یگرید زیچ و

 

 که پشت کمر مادرم گذاشته بود،، یاسلحه ا با

 ....!!،،،،.پسرم و هق زداری!،سامار،یزد.. سام سودادیگ
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 !!کاسه اته مین ریز یکاسه ا هیکه  دمیفهم یم دیبا یعوض یهرزه  دمیطناز غر روبه

 انداخت؛ نییسرش را پا طناز

 

 ...دیدوباره خند فروغ

 

 !!بود ینفوذ هیخوبه گروه منه.....اون  یلیخ یاز اعضا یکی کایکه مون یدونیم 

 بهم اطالعات داد،،، خوب

 ...به مادرم اشاره کرد و

 

 !!ن،،،ینیبب  گرویهم د اتتونیلحظه از ح نیخوام تو اخر یجمع همه تون رو جمع کردم م دینیبیم

 ...آوردم زتمیعشق عز زیپرو ینیب یم

 .نگاش کن خوب

 

 ...نمانده بود سویگ یبرا ییهمه بود،،،نا ریپدر و مادرم گ نگاه

 کرد یم هیگر یحال یب با

 ...قرار بود یمادرش ب یقرار یب یهم برا اریسام

 !کایگفت،،بچه رو خالص کن مون فروغ

 

 

 !!کنم پسرمو کار نداشته باش،،، یزد نه تو رو خدا نه ،التماست م غیج سویگ

 

 ....دمیثروتتو بهت م یهمه  دمیبهت م یکه بخوا یچ هر
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 :رو به طناز کرد و گفت سویتوجه به گ یب فروغ

 !!..قرار گرفت اریسر سام ی!!،،،اسلحه روکای...مون بکشش

 ...آرام پدرم یمنو و مادرم....و اشکها ادیفر  سویگ غیج

 ....کیشل یصدا

 

 !!زدم نههههههه ادیرا بستم....و فر چشمانم

 

 ..کردم هیدر همان حالت با چشم بسته گر یادیزمان ز یمدت

 

 

 

 .. یسخت با

 

 

 ...به مادرم دهیچسب اریرا باز کردم.....سام چشمانم

 ...افتاده بود نیزم یواز محافظان...غرق در خون ر یکی و

 ..را در آغوشش پنهان کرده بود اریغش کرده بود ما درم وحشت زده سر سام سویگ

 دست طناز بود،،، اسلحه

 احمق...؟؟ یبه سمت طناز براق شد چکار کرد فروغ

  آورد ورشیبه سمت طناز  گرید محافظ

 !!شد کیاز اسلحه طناز شل یبعد ریت که

 شد یوسط مغز  محافظ خال و

 

 ..با وحشت به طناز نگاه کرد فروغ
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 اسلحه اش را به سمتش نشانه و

 ..کشمت یرفت..هرزه مثل سگ م 

 کرد یدر دست اسلحه دار فروغ خال گرید ریت کی. ...طناز یکه قبل از هر واکنش..

  افتاد نیزم یکرد و رو یناله ا فروغ

 ...را پنهان کرده بود اریبود مادرم همچنان سام هوشیهنوز ب سویگ

 

 

نخواست  نکهیا یتو کشتنش فقط برا یتقاص مرگ شوهرم که ادما یتقاص پس بد دیشو فروغ،،،،،با خفه

اندازه به  نی،،نخواستم تا ا چوقتیه ،،،،منیکه به سرم آورد یکنه.....و خفت و خار یباهاتون همکار

 ..وفتمیب یخفت و خار

 

 !!یاز مرگ مادرم بگذر نکهیا یفقط برا.

 

 !!یدیمو مکزره خون زره

 

 ...گاه مرد شیآسا یتو روزید مادرم

 

 !!یریاز م باج بگ یتون ینم گهید....

منم خوشبخت باش  یکشتم...و اسلحه را روبه فروغ گرفت...و روبه من گفت..به جا یامروز م من

 !!نیراست

 

 .اش که باال رفت اسلحه

 شدوبه طناز برخورد کیشل نیزم یرو یمحافظ زخم یاز سو یریت 

 ... طناز

 ...افتاد نیزم یرو
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  عمرش را یها هیثان نیکه آخر یحال در

 ..گذارند.رو به من لب زد یم

 ..کرد میتسل نیدارم..و با چشم باز جان به جان آفر وستتد

 

 .دمیکش یکه آمد نفس راحت سیپل ریآژ یصدا

 

 ��هفته بعد کی��

 

 !!..میبرگزار کرد شیکردبرا مانیکه طناز برا یدر خور فدا کار یمراسم

 نجات منو خانواده ام شد یکرد اما فرشته  یهر چه بد او

 

 یروانه  نیسنگ یپرونده  کیکرده بود فروغ با  یفروغ جمع اور هیکه قبال پدرم بر عل یمدارک با

 ..زندان شد

 

 دندیو مادرم پس از سالها به هم رس پدر

 

  روز قبل پدرم  با عشق 

 به بهبهان رفتند  شیشگیهم

 

 ..کرد ینم شیو رها سویبه گ دهیچسب اریسام میو ترالن نشسته بود ارشیک  یخانه روبرو در

 

 د،،،یاستراحت کن دیرو به ما کرد و گفت بر ارشیک

 ..کردم اریآرام به سام یا اشاره

 دیفهم ارشیک

 !!بغلم یایم ییعمو اریسام
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 !!؛ نه

 

 ..میبخر یبستن میبر

 !میلیم بعدا

تو و خاله ترالن رو سوار تاب  میعمو بر میبر یهست یگرفت عجب سرتق سویاو را از بغل گ ارشیک

 ..میکن

 میجون بل اخ

 !!؟ یتاب باز میهم تو و دخترمو سوار تاب کنم ترالن بر میاره بر 

 !چرا که نه اره

 ادیام ب یگفت: مامان اریسام

 

 به خودش گرفت و گفت؛ یحالت عصبان ارشیک

 ..پشتش زد  یآرام یشانه اش گذاشت و ضربه  یرا رو اریو سام هیبچه ا عجب

 

 !!؟،،،یگور به گور  شده ا یغ السلطنه فر ندهیبچه نما هیچ

 

 ..دنیکشتن همه رو تا بهم رس نایا

 را دور کرد و شروع کردن به قلقک دادنش،، اریبهم برسن و سام یزاریتو جقله نم حاال

 ..قهقه زد اریسام

  تکان داد نیو شصتش را به عالمت موفق باش دیبه سمتم چرخ ارشیک

 !!رفت اریزد. و همراه ترالن و سام یچشمک و

 !نفسم کردم و گفتم روبه

 

 ،،یطاقت ندارم خانم گهیبا آرامش خاطر من د یهم آغوش هی یبرا یموافق
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 .میبر اره

 !یقلبت اقدام کن یکه زودتر برا یشرط به

 ..!حتما

 !!سویاتاق منو گ میانداختم و به سمت اتاقمان رفت شیپاها ریو دوباره دست ز دمیرا بوس شیلبها

 

  ...بعد از چهارسال کشمکشمیبهم رسبد باالخره

 !!نمیزم یمرد رو نیلحظه خوشبخت تر نیمن  در ا حاال

 

 انیپا

 

 :سندهینو

 ...ح )ساحل(س


