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- لحظه یه وایسا دیگه اومدم   

 

 غر همیشه مثل که سمیه سمت رفتم بدو بدو برداشتمو سبدمو

میگفت کنان غر : 

 

- میشه شب االن شد دیر دیگه بیا ایشااهلل بمیری ای   

  

- اومدم دیگه خب   

 

 زیر تاسش کله که  حسن دیدن با که اومدیم بیرون باغ از هم با

گفتم و خنده زیر زدم پقی میزد برق آفتاب   



- اینجاست که چاکتم سینه عاشق   

شو زنش بیا من جون   

نیست روستا این تو که بهتر کچل حسن از   

 

-  دیوار پخش دهنت تو  میزنم ندارم اعصاب گل انار دهنتو ببند

 بشیا

 

 که برگردوندم رو ازش و دادم چینی بینیمو کردمو براش دهنمو

 اومد می سمتمون به لبخند با داشت که حسن دیدن دوباره با

 اینجا میاد پامیشه بغلی روستا از  خدا روز هر گرفت خندم بازم

 با کردم جمع خندمو بهمون رسیدنش با  ببینه رو سمیه که

دادم سالمشو جواب سرم تکون   

 و بود کرده توهم هاشو پنجه که حسن به و زدم شیطانی لبخند

گفتم بده رو سالمش جواب سمیه بود منتظر افتاده پایین سر با  : 

-  از داشت سمیه االن همین بخدا اید زاده حالل آقا حسن وای

میگفت شما وجنات   



 

 کلیه به که آرنجی با شد همراه حسن گفتن" واقعا" صدای

 جیغ با  نبود حیا با بیخیال که سمیه جیغ خوردو نازنینم

 : میگفت

 

-  بک گنده این اسم کی من االغ دختره میگی پرت و چرت چرا

آوردم؟ و  

 

- بگی بهش میخاستی خودت که نبود حواسم ببخشید وای   

بای بای  بکنید وا سنگاتونو شما میرم من پس باشه باشه   

 

 از بود نشده پرت برام جفتکی یه کل در آرنجی لگدی یه تا بعدم

 میدونم چند هر گذاشتم تنها رو اونا  شدمو در کچل حسن کنار

میاره در سرم سمیه رو تالفیش نمیمونه جواب بی کارم این   

 



 جوری و بودن خوب مردمش کوچیکمون روستای شکر رو خدا

بودن راحت باهم همه که بود   

 پشتشون حرف فوری میزدن حرف باهم پسر و دختر یه اگه

 اومده تازگی که ریهشه دختر این قول به و نمیکردن خروار

مایندن اوپن مدرسمون  

 شلوغ همیشه کوچه وارد  رسیدمو روستا های خونه به باالخره

شدم روستا   

 مردم کنار از "سالم" گفتم با یا سر تکون با همیشه مثل

  بود داخلش ما خونه که بستی بن کوچه  به رسیدن با میگذشتمو

شدم کوچه وارد   

 جون سکینه بازم که میداد این از خبر و بود باز خونه چوبی درب

 همسایه خروس و مرغ از داره و نشسته جون ننه پیش ما خونه

میکنه غیبت آسمونو توی کبوتر تا   

حرفاش پا بشینه مجبوره که جون ننه بیچاره   

میکنه درد سرم میگه من سراغ میاد دیگه ساعت یه مطمئنم   

 



بستم درو و حیاط توی گذاشتم پامو   

شدم حیاط وارد زدمو ارکن رو پرده   

 با ولی بود روح بی خونه کوچیک حیاط  اومدم اینجا که روزی

 ذهن به آدم خیال تو که زیبایی به حیاط این  باالخره من تالش

شد میرسید  

 

 آب کمی دستم با نشستمو بود آب پراز که کوچیکی حوض کنار

ریختم رز گل گلدون توی   

 لبن روی لبخندی شد باعث  خنکیش کردمو آب داخل دستمو 

  بشینه

 سرمو و بشم حوض آب بیخیال شد باعث خانم سکینه صدای

میگفت جون ننه به رو داشت که برگردونم سمتش  : 

-  پسرش برای آورده رضا کدخدا ده از عروس یه رفته دیگه آره

زشته چقدر دختره نمیدونی که ایو  

 



  سالم-

 

ورراجی به کرد شروع بازم که وای برگردوندو سرش من صدای با   

 

- ؟ بودی کجا ؟ چطوره حالت دخترم وای  

 

 و گرفت رو جوابش انگار افتاد حوض کنار سبد به که نگاهش

داد ادامه   

- ؟ میوردی منم برا ؟کار چیدی انار  

 

 درب سمت به "خداحافظ" گفتن با کردن پیچ سوال کلی بعد

 رو گفت لب زیر که ای جمله نبودم که کر من اما رفت حیاط

جوشید آبیم چشمهای توی اشک شنیدم  

"  انار باغ میره نحسیش این با نمیکشه خجالتم شوم دختره

 " بچینه

 



 عروسی همون من بودم، نحس ،من بود شوم من میگفت راست

 و کرد اسبش سوار منو  سپیدم اسب بر سوار شاهزاده که بودم

 کوچه این به رسیدن از قبل ،بهادر بهادر اما آورد روستا این به

موند ناکام اون کردو هالکش قلبش توی تیر یه ،با کشتش  . 

 و کردم پاک دستم با رو چکید ام گونه روی که اشکی قطره

 خانم سکینه از اثری و بود شده بسته که چوبی درب به خیره

ستادمای همونجا   نبود   

 

 با برگشتمو سمتش به  نشست  شونم روی که جون ننه دست

کردم نگاهش اشکی های چشم    

 ناراحتی با اخم همراه و بود شده درهم شدش چروکیده صورت

میکرد نگاهم خاصی   

شد خون هم باز دلم  پیچیدو سرم توی صداش   

"  انار میره نحسیش این با  نمیکشه خجالتم شوم دختره

 "میچینه

 



 ناراحت نگاه مقابل در کردمو پاک اشکهامو ، میبودم قوی باید

گفتم و  زدم شیرینی لبخند جون ننه  : 

- خوبی؟ جون، ننه سالم  

 

 که بزنم حرف اتفاق این درباره نمیخوام که بودم فهمونده واضح

گفت و برداشت ام شونه روی از فورا دستشو جون ننه  : 

- خوبم گلم عروس آره  . 

 

 نداشتم حق من خب زدمو پوزخندی "هه"  عروسم گفت هم باز

 اسم به فقط من که میفهموندم بهش وگرنه بشکونم رو پیرزن دل

 توی بیچارش پسر اسم حتی و شدم روستا این وارد عروس

هنرفت هم شناسنامم   

 رو انار پراز  سبد  و میشدم خم که همونطور و برگشتم عقب به

گفتم  برمیداشتم  : 

- میشی مریض سرده مادرجون داخل برو ! 

 



انارها؟ فصل توی بود سر هوا کجا  

 گناهی که جون ننه ولی بودم دلخور و ناراحت من درست،

شدم مواجه پیرزن خالی جای با برگردوندم که رو سرم  نداشت   

غریدم فقط لب زیر و دادم ونتک سری  : 

- بهت لعنت  ! 

 

 اصرار جون مادر کردم بازش رفتمو درب یکی اون سمت به

 تر راحت نعمت خونه من اما کنیم زندگی خونه یه توی داشت

  بودم

 توی شدم موندگار من عروسی روز توی نعمت شدن کشته  بعداز

 هگذاشت  روستارو اسم بود روستا کدخدای پدرم  روستا این

 دار بچه قبلی کدخدای که بود این هم دلیلش 'نبات'  بودن

 روستا روی رو دخترش اسم میشه دار بچه وقتی و نمیشده

میکنه ممنوع رو قبلی اسم و میذاره   

 



 نمیخواستم چون موندم اینجا من اما ده برگردم بود گفته بابام

شم روبرو بهادر با هم باز   

 کردمو باز رو خونه در   تمگذش های تصمیم به کردن فکر بیخیال

شدم واردش   

 نعمت خونه منتهی بود هم کپی جون ننه و نعمت خونه حیاط

بودن کاشته داخلش هم انار یه داشت من به که عشقی بخاطر   

نداد میوه هرگز که اناری  

 

 

بشه گرم تا کردم روشن رو غذا زیر رفتمو خونه آشپز سمت به   

اینجا بیاد سمیه که االناست میدونستم   

 اون که تفاوت این با اما بود شوهرش بیوه من مثل هم سمیه

داد دست از رو شوهرش ازدواج از بعد یکسال  . 

انداخت ها زبون سر زیادی حرفهای هم سمیه برای خانم سکینه  

. 



 پسرش و میورد در حرف روستا مردم پشت که بود زنی تنها اون

داشت شهرت بازی هوس به هم .  

 درب سمت به و شدم بلند تشکچه روی از در صدای شنیدن با

 شدمو روسریم بیخیال همونم برا است سمیه میدونستم رفتم

 جلو سمیه خندون چهره کردم باز که و درب ، در دم رفتم

 و داخل داد هل منو که کردم نگاهش تعجب با شد ظاهر چشمام

بغلم پرید   

- عاشقتم ،من انارگلی نکنه درد دستت وای  . 

 

گفتم و کردم دورش خودم از  تعجب با  : 

- خوردی؟ داده چیزی کچل خوبه؟حسن حالت  

 

 ازم قهر حالت به بغلش زیر زد دستاشو کشیدو هم در اخماشو

میکرد رفتار ها بچه این عین گرفت خندم برگردوند رو   

- ،قهرم کچالا نمیگی من شوهر به دیگه ارب یه ! 

 



 هن؟-

چی؟ ،یعنی! چیزی نه  

 

گفت خنده با و شد خندون چهرش دوباره  

- بشم زنش شدم راضی گلی وای  ! 

 

 

 خر از باالخره فشردمش خودم به کردمو بغلش خوشحالی با

اومد پایین شیطون  . 

 فرد بهترین حسن و باشه داشته خوب زندگی یه داشت حق اون

بود جدیدش زندگی شروع برای  . 

 

- سمیه شدم خوشحال واقعا   

دادم ادامه کشیدمو کمرش روی وار نوازش دستامو  : 

 



-  رو تو مثل مهربونی و پاک دختر لیاقت روستا این میدونی

کن فراموش رو تلخ اتفاقات همه و ؛برو نداره   

 

 شونم روی رو سرش و کرد تر سفت کمرم دور دستاشو حلقه

 کردم دورش خودم از کمی پیراهنم شدن خیس حس با گذاشت

شدم خیره اشکیش صورت به و   

 

- باشی خوشحال باید ؟االن تو چته   

 

 عقب به قدمی که همونطور برداشتمو بازوش طرف دو از دستامو

گفتم  برمیداشتم  : 

 

-  با تو کن زندگی راحت امروز ،از کشیدی زیاد سختی امروز ات

میشی خوشبخت حسن  ! 

 

شدم خونه وارد کردمو پشت بهش   



انداختم نگاهی غذام به رفتمو آشپزخونه سمت به   

میشد مطمعن تصمیمش از ،باید بزارم تنها رو سمیه تا بود الزم   

 

 پهن ییپذیرا توی زمین روی رو سفره کردمو خاموش رو غذا زیر

  کردم

 توی تازه ریحون بوی گذاشتمو سفره توی رو ها سبزی سبد

پیچید مشامم   

 بودمو کرده درست رفتن قبل ظهر که هایی ساالد یخچال توی از

 از نبود خبری سمیه ،از سفره سر بردم ریختمو کاسه تا سه توی

 و نشسته حوض پای دیدم که انداختم حیاط به نگاهی پنجره

میشوره انارهاشو داره   

صداش کردمو باز رو پنجره زدمو لبخندی   

 : زدم

 

- شام بیا سمیه  



 

  بود داخل به سمیه اومدن از نشون حال درب شدن باز صدای

 از برداشتمو رو بزرگی سینی حالش دوباره پرسیدن بیخیال

 سبد و گذاشتم سینی توی رو ساالد کاسه زدم بیرون پزخونهآش

 سینی توی رو برنج بشقاب  کردم تازه سبزی پراز رو کوچکی

 بیرون سمت به که همونطور کردم بلند رو سینی گذاشتمو

 انداختمو نگاهی میاورد در ساالدو ته داشت که سمیه به میرفتم

 : گفتم

 

-  ننه برای میبرم رو غذا تا سفره سر بیارم ترشی رفت یادم من

بیار کاسه تو بریز ترشی توهم جون  ! 

 

  باشه-

 

 بوی گذشتم که حیاط از   پازدم هامو صندل کردمو باز رو درب

 رو داشت راه جون ننه خونه به که دربی  کرد مستم رز های گل



  آبیه درب رفتم خونه داخل سمت به شدم حیاط وارد کردمو باز

شدم خونه وارد کردمو ازب رو حال رفته رو و رنگ  . 

زدم صدا همونجا از  : 

- آوردم غذا برات کجایی جون ننه   

 

 احترام بهش همه هم همین برای بود روستا بزرگان جزء ننه

میزاشتن خاصی   

 اخراجه روستا از پسرش گفت ننه وقتی هم خانم سکینه یادمه

نشد کم احترامشم حتی و نیوورد حرف حرفش رو  . 

 

- اینجا بیا نارا وایسادی چرا  ! 

 رو سینی و اومدم بیرون سکینه پسر فکر از جون ننه صدای با

پذیرایی توی گذاشتم   

 و گذروندم نظر از رو قدیمیش رنگ قرمز بافت دست فرش

بگیرم زبونمو جلوی نتونستم   



-  میگیرم رو اینه لنگه که بافته دست فرش اون آخرش من ننه

  ازتون

 

  کشیدو " آهی" ننه نگاه تنگرف غم رنگ با شد برابر حرفم

گفت بود خیره فرش به که همانطور  : 

 

-  داماد و هیچکدومشون اما  بافتم  بزرگم پسر خونه برای  اونو

  نکردم

 

حرفش از شدم دلگیر اما براش بودم ناراحت  اینکه با ! 

بودم چی من   

داشت؟ نگهم چرا پس نبودم پسرش زن من اگر  

 

 رفتم برداشتمو میکرد گینیسن ننه روی که  و دلگیرم نگاه

 بود ممکن اما داشت نفت هنوز پذیرایی گوشه نفتی چراغ سمت



 بدون  شدم بلند جام از   ریختمو نفت توش  شه تموم شب نصفه

گفتم  بفهمه رو شدنم دلگیر اینکه ترس از ننه به کردن نگاه  : 

 

- منتظرمه اونجا سمیه ، خودم خونه میرم من   

 زدم خونه از کردمو تند پا جوابی نشنید برای انتظار بدون

 مثل هم باز و زدم پس رو بود نشسته گلوم توی که بغضی بیرون

 نهیب خودم به میشد بارونی دلم هوای و میگرفت دلم که هربار

  زدم

- باشی قوی باید ،تو باش محکم  ! 

  

کردم تعجب و افتاد سفره به چشمم که شدم خودم خونه وارد   

 خبری کسی از اما بود شده گذاشته فرهس توی اضافه بشقاب یه

 دیدن با کردم بازش رفتمو حال درب سمت به تعجب با نبود

 بدون ده کدخدای باز کوبیدم بهم رو درب حرص با ملکی کفش

 که ،حیف هیز،حیف مردکه کرده من مهمون رو خودش دعوت



 وگرنه میترسم خودم آبروی از نمیادو بر دستم از کاری

نمک چیکارش میدونستم  

 

 

گفت بلند و  شد باز سمیه نیش گذاشتم که پذیرایی توی پامو  : 

-  که نداشت عصبانیت همه این! خانم انارگل اینم کدخدا بفرما

  اومد

 

 بلند اکدخد مخ رو صدای که سابیدم هم روی حرص با دندونامو

 :شد

-  خونت موقع این نبینم شب؟دیگه موقع این بودی رفته کجا

انارگل نیستی ! 

 

گفتم بهش رو حرص با و بیارم طاقت نتونستم دیگه  : 

 



-  میای هی کارم و کس بی شما؟من داری چیکار اینجا هرشب

 کوفت شامتو بیوه زن خونه نمیکشی خجالت زنت ؟از اینجا

؟!میکنی  

 

 چشماش اما ام باکره میدونست اینکه جودو ،با آخه نبودم زنم

 مهربونش مردم با قشنگ روستای این مرتیکه، بود افتاده دنبالم

 بود زیادی حتی ازشون تنفر که بود پرورده درونش هم آدمایی

 روستای توی بهادر براشون؛اگه کنی خرج تنفر حس بود ،حیف

 جاک هر من نداشت فرقی هرچند میرفتم اینجا از نبود، خودمون

 عروسیم توی که شومی اتفاق بخاطر بود اوضاع همین میرفتم

  افتاد

 

-  میکنی؟ توهین من به تو میزنم، سر بهت من سر خیره دختره

هستی؟ چی مثال کردی فکر  

،بگو بفهمه بگم بهش من  ؟بگو شومی و نحس نمیدونه کی  ! 

 



 حق نمیزد حرفی ترس از و بود زده زل بهمون ترس با سمیه

 به روستا توی زندگیش میوفتاد در جعفر کدخدا با هرکس داشت

 بخوره،دیگه بهم زندگیم که نبود مهم برام من ولی میرفت فنا

 برای میشه توهین شخصیتم به که ببینم و بشینم نمیتونستم

زدم داد سرمو پشت انداختم صدامو همینم  : 

 

- ،گمشو من خونه از بیرون گمشو  

 

کرد پایین و باال  وار تحدید رو سرش و انداخت بهم نگاهی  ! 

 بدرقه اخم پراز نگاهی با   رفت بیرون سمت به و گذشت کنارم از

 دلم شدم ولو فرش روی حال درب شدن بسته با  کردمو اش

 بر بهادر پس از پدرم نداشتم، رو کسی اما میخاست حمایت

 کدخدا اینجا برگردم خودم روستای به نمیتونستم من و نمیومد

 سمیه ، بکنم کاری نمیتونستم من هم باز و بود دنبالم چشمش

 مصادف کارش این که کشید آغوشش توی منو و نشست کنارم

هقم هق صدای شدن بلند با شد   . 



 و اومدم بیرون سمیه آغوش از  شدم آروم که کردم حس وقتی

  تکیه خونه  گلی کاه دیوار به کشیدم دیوار سمت به  رو خودم

کردم جمع بغلم توی پاهامو و زدم  . 

 بستن با کمی کردم سعی و گذاشتم زانوهام روی رو سرم

شم آروم چشمهام .  

 جمع رو سفره سمیه که بود این دهنده نشون  ها قدم صدای

بخوره شامشم نتونست وختس براش دلم میکنه داره  . 

 

- انارگل بودن ضعیف کافیه  ! 

 

رفتم حیاط سمت شدموبه بلند جام از   

 سرم به خنک هوای تا کندم سرم از روسریمو  حیاط به ورودم با

  بخوره

 خونه آخرین ننه و من خونه باالیی سر و بود کوه نزدیک روستا

 سمت زا خنک هوای  بود چسپیده مدرسه به که بود روستا های



 رو روستاها های تابستون حتی و بود سرازیر سمت این به قله

میکرد خنک هم   

 از  بیاد جا یکم حالم تا زدم صورتم به و کردم آب پراز دستمو

 پهن رو ها تشک سمیه خونه داخل رفتم شدمو بلند حوض لب

 خونه بره نمیخواست معلوم قرار از و پذیرایی توی بود کرده

  خودش

 ،دوستی کردم سمیه به خیره نگاهمو و کشیدم زدرا تشک روی

میرفت روستا این از بزودی که  . 

 

 

 ای خمیازه کردمو باز چشمامو سمیه مکرر های زدن صدا با

  کشیدم

 

- چته ،باز هووم   

 

- ها میشه دیر مدرسه االن ببینم پاشو  



 

 

 نگاهش گیج که همونطور پریدمو جام از مدرسه اسم شنیدن با

گفتم و خاروندمش موهامو توی بردم فرو دستمو میکردم  : 

 

- ؟ نیست تعطیل امروز مگه  

 

رفت اتاق سمت به و پاشد کنارم از کشیدو پوفی سمیه  . 

  امروز که فهمیدم و برهخ چه که کرد درک ذره،مغزم ،ذره کم کم

گردش بیرون ببریم رو ها بچه بود قرار  . 

 جمع بیخیال شدمو بلند جام از موضوع این آوردن یاد به با

 گوشه دستشویی سمت به رفتم حیاط سمت به ها تشک کردن

 خنک آب با صورتمو ازش اومدن بیرون از بعد رفتمو حیاط

شستم حوض . 

 بود زود مدرسه به رفتن برای بودو دقیقه6:30 ساعت تازه 

 و وایساده آماده و حاظر سمیه دیدم که شدم خونه ،داخل



 سرمو میکنه نگاهم غضب با و  گذاشته دوطرفش دستاشو

دادم تکون سوالی   

گفت زدو اشاره تشکم به و اب و چشم با  که  : 

 

-  بیاد کدخدا میزنم جیغ جوری یه باشه اینجا میشمارم سه تا

  اینجا

 

 اتاق تو رفت دو با که برداشتم خیز سمتش کدخدا اسم اومدن با

کوبید بهم اتاقو رنگ سبز آهنی در و  . 

 صدام با سمیه چون بخندم نمیتونستم اما بود  گرفته خندم 

میشد تر پررو  . 

 

 زن شدیم خارج بست بن کوچه از زدیمو بیرون خونه از باالخره

 گاریچی های سیب کردن باال زیرو از دست من دیدن با کدخدا

اومد سمتم به لبخند با و برداشت   



 احوال برای وقت هنوز و بودیم زده بیرون خونه از7:00 ساعت

بود حرفها جور این و پرسی   

- ؟ خبر ؛چه گلی سالم  

 

 رو مونده باقی قدم یک زدمو گفتنش گلی از پهنی و پت لبخند

 در میتونستم چشماش به   نگاهی با برسم بهش تا داشتم  بر من

ببینم رو مادرانه محبت وجودش عمق   

 اون از بود مرده بیماری بخاطر که بود کوچکش دختر اسم گلی

 نبود اینطور شوهرش اما داشت دوست دخترش مثل منو موقع

 منی دنبال چشماش بود همسرش روستا زن بهترین اینکه با اون

بود افتاده بودم دخترش جای که   

- خانم زیبا سالم  ! 

 

گفت مهربونش نگاه همون با خانم زیبا  : 

 

- گل دخترای ماهتون روی به سالم   



میرید؟ دارید کجا  

گفت باز نیش با من از زودتر ایستادو کنارم سمیه  : 

 

- جون یباز گردش میبریم رو ها بچه داریم ! 

 

 کرد فرو رو بود زده بیرون روسریش زیر از که مویی نخ خانم زیبا

گفت و داخل  : 

 

- باشید خودتونم ،مراقب زودتر برید پس! عه  . 

 قد نیم قدو پسرای و دخترا بعد یکم  رفتیمو سرباالیی سمت به 

 یه هرکدوم بودنو وایساده مدرسه جلوی که دیدیم رو روستا

 وقتمو اونا با میتونستم اینکه از بودن هگرفت دستشون تو بقچه

 با بودن متاهل مدرسه دخترای از دوتا بودم خوشحال بگذرونم

 داده شوهرشون زودی همین به بازم ولی بودند بچه خیلی اینکه

بودند خوشگلی دخترای هم انصافا بودن   



 به  که هموطور رفتمو ها بچه سمت به نشوندم لبم به لبخندی

گفتم یرفتمم مدرسه درب سمت  : 

 

- ؟ اومدن ،همه ها بچه سالم  

 

گفتن باهم همه یهو که  : 

  بلله-

 

 روی که پسرایی سمت به کردمو باز رو مدرسه رنگ سبز درب

گفتم کردمو رو بودن نشسته کوچه گوشه سکوی  : 

- بنویسیم رو اسمتون که داخل برین  ! 

 

بود زده زل بهم اخم با که یکی جز به رفتن همشون  . 

بود باباش کپی که ای ساله13 پسر   . 

جعفر پسرکدخدا  . 



 انداخت غالم به نگاهی  برگشت و اومد من سمت به قدمی سمیه

 حیاط داخل و رفت بهش اخمش و پررویی بخاطر ای غره چشم و

شد مدرسه  . 

 زد زل که کردم نگاهش طلبکاری با و دادم باال ابروهامو از یکی

 حرص از شد اعثب که زد ای مسخره پوزخند و چشمام توی

بشه سرخ سفیدم صورت   

 روی رو نفسش من به چسپیده و نزدیکم اومد شدو بلند جاش از

گفت آروم کردو پخش لبهام  : 

- ، میدی سرویس خوب که بابام به  

 

داد ادامه و کرد مکثی  

 

- ؟ انداختی قلم از منو  

 

حرفش از رفت نفسم  



نگاهش طرز با برد خاطر از رو تپیدن قلبم   

انگار میترسیدم هم افعی اون بچه از باید من  . 

لحظه ،دریک هوا بی   

 نرمی که کشیدم خودم سمت به گرفتمو رو پیرهنش یقه چنان

 این از من از ترس جای به اون کردو برخورد بدنش با هام سینه

 اومد ذهنم توی لحظه همون که فکری با  ، انگار برد لذت اتفاق

 مورچه خداروشکر ، انداختم اطراف به نگاهی و کردم ول یقشو

نمیزد پر هم   

زدم لب گوشش زیر  کردمو نزدیک بهش  صورتمو کمی  : 

- امشب منتظرتم چنار زیر روستا از بیرون ! 

 به جاشو و رفت بین از حرفم شنیدن با بالفاصله پوزخندش

میکرد وارسی بدنمو اعضای تک به تک که داد هیزی چشمهای  . 

 شدم حیاط وارد کردمو بهش پشتمو  حرکاتش به توجه بدون

 با بود گرفته شکل لبم روی که نیشخندی و من دیدن با سمیه

گفت  کنم خوانی لب بتونم که جوری و کرد نگاهم تعجب : 



 چیشد-

  

 

 چشمک وسط این و زدیم بیرون مدرسه از همه نویسی نام بعداز

 میشو باعث میفرستاد  که هایی بوس یا  چندش غالم که هایی

بشه چندشم هم و بگیره خندم هم   

 سمت که کردم نگاه سمیه به یدیمرس که دوراهی نزدیک 

 انار باغ سمت نمیخاست من مثل اونم انگار داد نشون رو راست

 . بریم

 به چشمم و گرفتیم پیش در رو میرفت راست سمت به که راهی

افتاد کنم آدم رو پسره این  بود قرار امشب که چناری  . 

 با که برگردوندم سمتش سرمو غالم العمل عکس دیدن برای

میزد اشاره چنار به که ابروهایی و شدم روبرو شباز نیش   

 

گفتم هزارم بار برای دلم توی زدمو نیشخندی  : 



-  بابای اون هم و خودت هم میکنم چیکارت کن تماشا و بشین

 پیرسگتو

 

گفتم گوشش زیر شدمو سمیه نزدیک کمی : 

 

- جایی؟ یه تا میای باهام امشب  

 

 سوال بدون دید که بودنمو جدی و انداخت صورتم به نگاهی

داد جواب پرسیدن : 

 میام-

 

 

 بود آباد شاه روستای و ما روستای بین که ای چشمه به باالخره

 حرف یکی اون با و شدن ولو طرف یه هرکدوم ها بچه رسیدیم

 جز میبردن لذت گردش و منظره این از همه وسط این میزدن

میشد پیدا روزم کردن خراب برای چیزی  یه همیشه که من  . 



دوختم چشم اطراف به نشستمو چشمه کنار  . 

بودیمشون آورده زیبایی خیلی جای   

 قشنگ سبزو میبارید، بهار توی که هایی بارون بخاطر اطراف

بود شده    

 از یکی زیر و بود کنار و مجنون بید درخت دتاچن جاده یکطرف

 یه مثل و بود زده بیرون زمین دل از قشنگی زالل چشمه ها کنار

بود شده سرازیر پایین روستای سمت به کوچیک رودخونه   

 حس و میکرد برخورد صورتم به و وزدید می که خنکی نسیم

 االن که شیطنتی های کرم مثل لولید می پوستم زیر شادابی

بودن لولیدن رحالد  . 

 شکمم توی شده جمع های زانو روی از سرمو زینب صدای با

کردم نگاهش برداشتمو  . 

 که بود دودل انگار نگفت چیزی و کرد نگام یکم دید که نگاهمو

 با که همونجوری و اومدو زبون به باالخره اما نه یا بگه رو حرفش

گفت میکرد بازی گلیش گل قرمز لباس  : 

 



- ببین... کنی بازی باهامون میای... نجو انارگل   

 

 نشون رو دیگه دخترای که همانطور و کرد اشاره جاده اونور به

داد ادامه میداد : 

 

- کنی بازی میخواد دلشون همشون ها بچه . 

 

 رو کالس  شر دختر دست زدمو شدنش مظلوم این از لبخندی

شدم بلند جام از گرفتمو   

 و ها سبزه جز که رفتیم تسم اون به شدیمو رد خاکی جاده از

خار بوته چندتا  

نبود ای دیگه چیز    

گفتم برمیداشتم زمین روی از توپو که همونطور  : 

 

- ؟ کنه بازی میخواد کی  



 

شنیدم که نحسی صدای توی شد گم دخترا همزمان صدای  : 

- بازی منم  ! 

 

 

 بلندتر منم از قددرازش کردم نگاه بهش و برگردوندم رو سرم

 دلم خودم که کردم گله چنان بودنش بدریخت  از دلم توی بود

سوخت براش   

"  شک اینکه برای کردمو نثارش لب زیر ای "مردنی الغر ییالق

گفتم نکنه  : 

- میکنیم یارکشی تو منو پس اوکی   

 

 میرفت که همونطور که شد بلند  دوباره غالم نحس  صدای

گفت دخترا سمت : 

 

  باشه-



 

- میخام زینبو من خب   

 

- ریحانه منم   

... 

... 

... 

... 

 

 توپ رفتمو وایسه وسط طرف کدوم که شد مشخص اینکه بعداز

برداشتم رو   

شد اعالم من ضربه با بازی شروع و وایساد اونطرف هم زینب . 

 بادمجون یه باید فقط که؛ وسط بریم که نبود مهم اصال 

توپ این با غالم چشم زیر میکاشتم   



 شدند خارج بازی دور از ترتیب به نرگس و ،شادی،کبری ریحانه

 وسط اون که غالم نام به ییالق عدد یک و بود آخر دور هفت و

میخوند کری میومدو ابرو و چشم من برای  . 

 و گذشت بازوش کنار از زینب ربهض کرد رد که رو اول دور

شد بلند دخترا گفتن"دور دو"صدای  . 

 نرسیده هدفم به دیگه بود شمردناش همین به هم بازی این کیف

بود خراب امروز کال که اعصابمم و بودم  . 

"  بسابمو هم روی دندونامو شد باعث ها بچه گفتن " دور شش

بگم لب زیر   

- اومد که بگیر   

 

 زینب جیغ که اومد فرود غالم رفته فرو لپ روی مستقیم ضربه و

رفت باال هامون تیمی هم هورای و  . 

 

 های دندون کردم باز نیشمو اومد سمتم و شد بلند جاش از غالم

گفت که کشیدم رخش به سفیدمو  : 



- امشب بهت نمیکنم رحم  ! 

 

شدم خشک  ! 

 !موندم

بیوفته اتفاقی قراره بود کرده فکر جدی  ! 

؟!اواقع سالشه13 این  

 

 

 با ها بچه که هایی  خوراکی  خوردن و بازی کلی از بعد باالخره

شدیم روستا راهی بودن آورده خودشون  . 

 وقت میرسیدیم تا و بودیم شده نزدیک ناهار وقت  به تقریبا

بود رسیده ناهار   

 همراه و گذاشتیم روستا توی رو ها بچه کوتاهی مدت از بعد

 بیاد من با بود قرار امشب چون رفتیم من خونه سمت سمیه

میموند من خونه  . 



 رو خانم سکینه معمول طبق شدیم که بست بن کوچه وارد

 وییابر ما دیدن با و میومد بیرون ننه خونه از داشت که دیدیم

 چیزهایی لب زیر میومد سمتمون به که همونطور انداخت باال

نشدم متوجهش که گفت  . 

بود شده کینه پراز دلم  . 

 این توی بزارن و بیان راه من با نمیخواستن آدمها این که حاال

 رفتارشون از که میکنم کاری منم کنم زندگی راحت روستا

بشند پشیمون  . 

میکردند بدخلقی من برای طوراین اونها بودمو کدخدا دختر من .  

نمیترسیدند کردنم کینه از بازم و عاشقمه خان پسر میدونستن  

. 

 

 و اومدم بیرون انتقام به فکر از بهمون خانم سکینه رسیدن با

 و کرد جمع قیافشو بودنم ساکت بخاطر که دوختم بهش نگاهمو

گفت زننده لحنی با  : 

 



- سفید چش دختره کو پس سالمت  ! 

 

 

 میکاشتم لبم روی همیشه که لبخندی با و اومدم کوتاه هم راینبا

گفتم خانم سکینه به رو بشه خبر با حالم از کسی مبادا تا  : 

- بگیره دامنتو ،نحسیم کنم سالم ترسیدم ! 

 

 بود مونده مات که سمیه دست زدمو بهش ای تنه لبخند همون با

کردم باز رو خونه درب کشیدمو رو  . 

میگفت که شد بلند سمیه صدای شدیم که خونه وارد  : 

 

- که نمیکردی اینجوری قبال ،تو شده چیزیت یه تو  ! 

 

 

زدم لب سمیه متعجب نگاه در خیره و کردم تنگ رو هام چشم  : 

 



- بجنگم باید حقمه که راحتی زندگی من،برای   

 

 با و بلندتر و زدم اشاره حیاط درب سمت به زدمو پوزخندی

دادم ادامه درد از پر لحنی : 

 

- ببینه بره رو من که رو گرگی اون من،میدرم ! 

 

 ها زخم این مرحم کجاست ،پس داشت درد من داشت،تمام درد

 !خدا

 

 اتاق توی شدمو خونه وارد سمیه غمگین نگاه به توجه بی

 ! چپیدم

 که ای ،حجله بود شده بسته داخلش من حجله روز یه که اتاقی

 این خون از سرخ ،لباس ندید هرگز سپید لباس با عروسشو

 خون از نه سپیدش مالفه و گرفت آغوش در رو دیده درد عروس

شد خیس اشک از بلکه باکرگی  ! 



من دردهای مرحم شده اتاق این بازهم  ! 

 سکوتش عمق در و اشکهام راز اتاق، این و میریزم اشک من

میکنه پنهان ! 

 

 

 دراز اتاق گوشه تشکچه روی هام لباس کردن عوض بدون

من برای شدند الالیی اشکهام و کشیدم   

 

** 

 یاد به با بود رفته تاریکی به رو هوا شدم بیدار که خواب از

شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از نقشم آوردن  . 

میشست هارو ظرف داشت شپزخونهآ توی سمیه  . 

 ناهار که افتادم این یاد تازه معدم درون سوزشی شدن پیچیده با

 از زودتر باید من نداشتم وقتی غذا خوردن برای اما نخوردم

میبودم اونجا غالم  . 

گفتم سمیه به رو و شدم آشپزخونه وارد  : 



 

- ؛بیا سمیه بریم وقتشه  

 

انداخت همب نگاهی و برگردوند رو سرش سمیه  . 

 میخوام که بودم داده توضیح بهش  برگشتمون مسیر توی

 از ترس اینکه نه ، نبود اینکار به راضی سمیه اما کنم چیکار

باشه داشته خودش زندگی   

 میترسید من زندگی از میرفت حسن روستای به بزودی اون

 افتادن در از داشت ترس سمیه و بود ای کینه مرد جعفر ،کدخدا

ناو با من  

 

 تفنگ ها کتاب قفسه پشت از زدمو تن رو رنگی مشکی لباس

کشیدم بیرون رو علی . 

 کردم نگاهش و برگشتم سمتش به  سرم پشت سمیه اومدن با

گفت کردو رهاشا تفنگ به ترس با که  : 

 



- دیگه؟ چیه برای تفنگ  

 

 خونه از دنبالم میکردم مجبورش میگرفتمو بازوشو که همونطور

گفتم بشه خارج  : 

- آوردمش احتیاط محض  ! 

 

- ؟ بشه چی قراره مگه..م  

 

گفتم وایسادمو روبروش حیاط وسط کردمو ول بازوشو : 

 ! نمیدونم-

 

 که غضیب با و  کردم پشت بهش کشیدمو صورتم توی دستی

گفتم  بود زده جوونه گلوم توی  : 

-  روستاها بین خون شدن پا به باعث یا میکنه تمومش یا امشب

 ! میشه



 

 

 برگردوند خودش سمت منو  و گذاشت شونم روی دستشو سمیه

گفت خاصی آرامش با و  : 

 

- کنارتم ،من میشه درست  ! 

 

 

 با هم سمیه زدم بیرون خونه از و پاشیدم روش به لبخندی

 بن کوچه از هم با و رسوند من به رو خودش بلند قدم دتاچن

زدیم بیرون  خونمون بست  . 

 

 و بودند ها خونه جلوی یا کوچه توی روستا مردم از  توک و تک

بهشون بدیم سالم بودیم مجبور ما . 

شدیم دور مردم دیدرس از مدتی از بعد     



 زیادی راه گرفتیم پیش راهی دو سمت به رو خاکی کوچه و 

 چنار به رفتن راه دقیقه پنج از بعد و اونجا به رسیدن تا نبود

 .رسیدیم

 

گفتم و کردم سمیه به رو  : 

 

- بیار رو پشت اون بودم گذاشته کیسه توی که هایی انار  برو تو   

 

دادو قورت رو دهنش آب سمیه  

گفت لب زیر ای" باشه "  . 

 پر که اناری سبد  آوردش برام و روفت ها انار کیسه  سمت به

 روستا برگرده گفتم سمیه به و درخت زیر کردم پرت بودمو کرده

خودم و کنه شروع کارشو و   

ریختم اطرافم و دور شکستمو رو انار چندتا . 

 



 آورده برام هندونه همراه کدخدا زن پیش چندوقت که چاقویی

 قطره شد باعث که کشیدم دستم کف روی فورا برداشتمو رو بود

بده بدی سوزش دستم زمین روی بریزه خون های   

 سوزش با شد همراه خودم به بودم کرده وارد که زخمی سوزش

ناهار نخوردن سر از معدم   

 

 رو علی تفنگ ها حرف این به توجه بی اما رفت گیج کمی سرم 

کردم قایم نشه دیده که جوری ها بوته زیر   

 تا درخت تک به زدم تکیه ترو اونطرف کمی کردم پرت رو چاقو

برسه مغال  

 

 شد باعث غالم صدای شنیدن  که میرفت سیاهی داشت چشمام

بمونه باز بسه گرد توپ مثل   

- ؟ خبره چه اینجا.این  

  



 جییغی دل ته از نشستو لبم روی لرزونش صدای از لبخندی

زدم داد کشیدمو  : 

 کمممممممممممممممک-

 

 راه که رو فیلمی کنم تماشا و بمونم بیدار نتونستم دیگه و گفتم

بودم انداخته  . 

 

*** 

 

 میزد حرف که شدم خیره تاری تصویر به کردمو باز و چشمهام

 لب حتی که بودم بیهوشی منگ و گیج انقدر ولی سرم باالی

میدیدم سختی به هم ردنشوخو تکون درحال های   

 زده خیمه روم که دیدم رو سمیه چهره شد، بهتر دیدم که کمی

میزد صدام نگرانی با و بود  : 

  اناری،گلم -

خودم به فرستادم لعنت دلم توی و نیومد در صدام اما زدم لب   



- بودنت ضعیف به انار،لعنت بهت لعنت  

 

رفتم خواب به بستمو رو چشمهام دوباره  . 

 

* هسمی  

 

بده خودش دست کار برسمو دیر میترسیدم   

 خاکی خودمو یکم نکنن شک اینکه برای دویدمو روستا سمت

 توی غالم منمیذاشت بود کرده عملی رو نقشه این که ؛حاال کردم

 اخراج روستا این از باید که بود ننگی لکه ،غالم بمونه روستا

کدخدا خود توسط ؛اونم میشد   

 

  کممممممک-

کنه کمک یکی   

 



 زدمو نفس،نفس کمی  روستا مردم از گروهی  شدن جمع با

گذاشتم میداد بدی سوزش که گلوم روی دستمو  . 

 

گفتم گرفتمو جاده سمت به اشارمو انگشت  : 

- کنه می تجاوز انارگل به داره کدخدا پسر.پ. المغ  ! 

 

 این اما رفت سوال زیر من حرف با که بود انار آبروی این آره

 به غالم کردن بیرون با خواست می ؛چون بود خودش خاست

بده هشدار کدخدا  . 

 

گفتم و شدم بلند جام از اومد جا حالم که کمی  : 

- بدیم نجاتش ؛باید بیاین  ! 

 

قبیل از میزدن که هایی حرف به توجه بی : 

- بیچاره؛ دختره  



- کردن؛ بیچارش  

- بود؟؛ باکره  

- بگیره؛ و جوابش باید غالم  

 

دنبالم به هم مردم و دویدم جاده پایین سمت به  ! 

 راه از داشت که بودم دیده رو غالم روستا سمت اومدن موقع

چنار سمت میرفت فرعی   

 اونجا به تر یعسر باید ؛پس بود رسیده دیگه االن تا اون

 . میرسیدم

؛ گذشت چطور نفهمیدم  

 گفتنش کمک فریاد صدای اما انارگل به رسوندم خودمو چجوری

 دوستم تنها نجات برای کردم پرواز من که بود درد از پر انقدر

روستا این توی  . 

 تر اونطرف کمی غالم و بود افتاده بیهوش رسیدم که سرش باالی

میداد جون داشت روستا مردهای پای و دست زیر  . 



دکتر پیش میبردمش باید خودم اما بود کم زورم   ! 

 روستا سمت به گرفتمو بر در رو میزش ریزه هیکل بغلم توی

کردم حرکت  . 

 دیگه های زن از یکی با دنبالم بود جا همه همیشه که هم سکینه

 . اومد

 

 *سمیه

 

 جسم من برای و بود باالیی سر دهکده میوردم کم داشتم دیگه

سنگین زیادی انارگل کوچک  ! 

 که میخوردم زمین داشتم و لغزید پام زیر برداشتم که قدمی با

داشت نگهم و گرفت محکم و کمرم دستی  . 

 دیدن با که کنم تشکر تا دمبرگردون و سرم و ایستادم صاف

کردم سنکوب بود ایستاده اخم با سرم پشت که کسی  ! 

زدم صدا لب زیر و اسمش بریده بریده، و نفس،نفس با   : 



- بهادر.به.ب ! 

شد آوار سرم روی خشمش پراز صدای که . 

 

- بشه کم کارتون بخاطر انار موی تار یک ؛اگه من میبرم نفس ! 

 

 عقب قدمی و شد خم کمی بود گلانار زیر که بازوهام ترس از

 من به توجه بی کردو پر رو فاصله قدم یک با که گذاشتم

کرد جداش بغلم از بردو انارگل نحیف بدن دور رو بازوهاش  . 

 

  کردند می پچ پچ تر اونطرف کمی که زنهایی و من به توجه بی

رفت روستا بهداری سمت به  . 

 رو سرباالیی کوچه و افتادم راه بهادر دنبال اومدم که خودم به

دویدم روستا مردم متعجب نگاه به توجه بی  ! 

 

 

 



 *سمیه

 

 که دیدم رو بهادر و چرخوندم چشم رسیدم که درمونگاه به

میرفت رو قدم اتاق درب پشت  . 

گفتم و گذاشتم جلوتر قدمی  : 

- ندارم تقصیری من خدا به آقا ! 

بکنیم اینکارو خواست خودش گل انار.ا  . 

 

 

 چونه زیر و دستش و کرد پر داشتم باهاش که رو ای فاصله کمی

 مشکیش چشمهای به که جوری آورد باال و سرم و گذاشت ام

گفت نشوندو لبش روی پوزخندی بشم خیره   : 

 

- پس؟ میدم پول بهت چی خواست،برای خودش  

کنی؟ برآورده رو هاش خواسته همه که میدم پول  



 وسط رو تو میکشم آتیش ؛به سمیه بشه کم انار موی تار یه اگه

روستا همین . 

 

 

چشمم از چکید پایین اشکی قطره لرزیدو چونم ترس از  . 

کنه پیدا رو دکتر تا میزد دو دو چشمهام مردمک   

 بهادر تهدید ترس از ،من؛نه خوبه انارگل حال که بشه مطمعن تا

میترسیدم دوستم بهترین حال از بلکه  ! 

 

 دستی که کردم پرواز سمتش به  اتاق از دکتر اومدن بیرون  با

گرفت رو جلوم  . 

شد بلند گوشم زیر از صداش و  : 

- ؟ دکتر چطوره حالش  

 

- ولی بهادرخان خوبه حالش.حا  



 

- ؟ چی ولی  

 

گفت و داد قورت رو دهانش آب دکتر  : 

- شهر ببرینش ؛باید آقا داده دست از زیادی خون  ! 

 

 *سمیه

 

برگشت من سمت به غیض با و کشید صورتش توی و دستش  . 

داشت؛ حرف یک نگاهش،فقط  

" سمیه میکنم گورت به زنده " 

کرد می . 

میداد انجامش و وایمیستاد پاش  زد می حرفی اگر . 

رو پیش دوسال نرفته یادم هنوز   ! 

میشه بیخیال خان ،بهادر انارگل شدن عروس با گفتند می همه  ! 



کشت رو علی و نرفت پیش گفتند می که اونطور اما . 

انارگل های چشم جلو اونم  ! 

نکشید دست انارگل از بهادر ؛ولی شد رمتنف ازش انارگل  ! 

بود گفته هم موقع اون  : 

"  خون از رو سپیدش ؛لباس ازدواج اون به بده رضایت انار اگر

کنم می ؛سرخ  !" 

 

کرد هم رو کار این و  . 

 تخت روی که افتاد انارگل به چشمم و گذاشتم عقب قدمی

بود پریده رنگش و بودنش خوابونده  ! 

 بهادر کنار از که همونطور سرعت با و دادم قورت رو دهانم آب

رد خان  

گفتم شدم می   : 

- انار پیش میرم من  ! 

 



کوبیدم بهم محکم رو اتاق باز نیمه درب و شدم اتاق وارد  . 

 پیشونیش شدم خم و کشیدم پریدش رنگ صورت روی دستی

داد تکون کمی رو پلکهاش که بوسیدم رو  . 

- ؟ خوبی  

 انارگل؟

 

 و گذروندم نظر از رو بازش نیمه های چشم و کشیدم پوفی

زدم صداش دوباره  : 

 اناری،گلم-

 

 ضعیف انقدر صداش اما بگه بهم چیزی میکرد سعی میزدو لب

نفهمیدم هم رو کلمش یک حتی که بود  ! 

شد بیهوش دوباره بعد لحظه چند  ! 

 

 *انارگل



 

برم روستا مسجد به تا شدم بلند جام از  . 

 اما میکرد اذیتم کمی هنوز بودم کرده وارد دستم به که زخمی

 کتک از سمیه های تعریف و اتفاق اون از دوروز گذشت از بعد

 اخراج از جلوگیری برای کدخدا های صدا سرو و غالم خوردن

روستا از غالم ننشد   

شد دستم  زخم روی مرحمی که بود خوشآیند برام انقدر  . 

 

 اون ،بجز دیدم سرم باالی رو سمیه و اومدم بهوش دیروز

نبود کنارم هیچکس  ! 

کسم بی که آورد یادم به این و   

تنهام که  ! 

نیست قائل اهمیتی من برای هم ننه حتی که ! 

 



 صاف کمی رو بودم هپوشید که محلی لباس شدم خارج خونه از

 . کردم

شدم خارج که بست بن کوچه از    

شد شروع ها پچ پچ و برگشت سمتم به ها نگاه  . 

 خاطر به رو دخترانگیم ؛من بودم نخریده جون به رو رسوایی کم

بودم انداخته خطر به هشدار یک ! 

نبود چیزی کم این و  

 

 روستا اول که مسجد سمت به و رفتم پایین کوچه سرباالیی از

کردم حرکت بود  . 

 حس اما بود گفته بهم رو چیز همه اتفاقات مورد در سمیه

میکنه پنهون من از رو چیزی میکردم  ! 

 اما دادم دست از دیزیا خون چون شهر برم گفته دکتر میگفت

میگه دروغ که مطمئنم  ببرتم؛اما نتونسته  ! 

بیارم در سر کارش از باید  . 



 دیدنم با سمیه که شدم زنونه قسمت وارد مسجد به رسیدنم با

گفت و  اومد سمتم به فورا  : 

- ؛ میکنه غلطی یه داره کدخدا  

بود گفتن من از  . 

 

 نشانه جز مسجد در  سمیه و من بعالوه روستا بزرگان شدن جمع

نداشت دیگری چیز از ؛نشان  جنگ شروع  ! 

 نقشه نمیدونستم اما ببره آبرومو میکنه سعی کدخدا میدونستم

چیه کشیده برام که ای  ! 

 گذشت مسجد به من رسیدن از که لحظه چند  از بعد هم آقایون

وارد گویان"یااهلل"   

 چند و بود وحشتناک نگاهش طرز که ننه و شدند خانمها قسمت

 جاشون از نداشتم برخورد باهاشون زیاد که مسن زنهای از تا

شدن بلند  . 

 



 رنگ زرد تسبیح روی ؛نگاهم مسجد داخل به کدخدا ورود با

بودم داشتنش عاشق همیشه که افتاد اصیلش   

بود گرفته رو چشمهام و بود زیبایی تسبیح . 

نبود بودن کدخدا دست در الیق اما  ! 

 

 نشستن روبروش هم روستا بزرگان و نشست همه جلوی کدخدا

 موضوع اصل سر رفتنش ؛مستقیم نبود عجیب برام اینکه با و

بشه گرد چشمهام شد باعث   

-  بحث روستا در دختر این موندن سر تا شدیم جمع اینجا خب

 !کنیم

 

 

داد ادامه کردو اشاره من سمت به : 

- نمیشه محسوب ننه عروس دختر این که میدونیم همه ! 

 



 چرا؟-

 

 االن بدم فشار هم روی محکم رو پلکهام شد باعث سمیه صدای

؛ نبود سوال این پرسیدن وقت  

میدونستیم رو جواب ما همه که چرا  ! 

 

گفت سمیه بهرو زدو پوزخندی جعفر کدخدا : 

- کشتند رو علی عقد از قبل چون  ! 

 

 دستم کف به رو بود بلند   که هام ناخن و کردم جمع مشتمو

دادم فشار  ! 

موضوع این با کرد مقابله نمیشد و بود ناپذیر انکار حقیقتی  ! 

 روستا این از کردنم بیرون  برای من ضعف نقطه روی دست

بود گذاشته  . 

علی آخ ! 



 اون به و دادی می گوش من حرف به اگر شد می چی که آخ

رفتی نمی جنگل ! 

 

 زده زل بهم نفرت با  که افتاد ننه به نگاهم بقیه کردن تایید با

اومد درد به قلبم زد که حرفی با و بود  ! 

 ننه از شاید تا دادم فشار ؛قلبمو گذاشتم سینم روی رو دستم

نگیره دل به کینه  ! 

 

-  از گذاشت قدم روستا به که روزی نحسه؛از و شوم دختر این

کرد در به راه از رو ساله13،12 های بچه تا گرفته من پاک علی  ! 

بشه اخراج باید ! 

 

 وجودم دریای و چکید ام گونه روی چشمم از اشکی قطره

 ! متالطم

 روستا این کل میتونست که اومد در حرکت به من درون طوفانی

بکشونه ویرانی به رو  ! 



یادتونه؟ رو ودمب گفته که خوبی مردم  

  شناگرهای وگرنه دیدند نمی آب

 

 روی از رو چکید پایین تمام جسارت با چشمم از که دومی قطره

و کردم پاک ام گونه   

فشردم بهم رو پلکهام  . 

بود روستا این مردم با من صلح پایان این  ! 

؛انارگلم من . 

خان پسر معشوقه ! 

 ؛به میکشم رو خان پسر و میکنم تبدیل ویرانه به رو روستا این

کرد من حق در که ظلمی تالفی ! 

 پیرمردهایی و ها پیرزن های نگاه به توجه بی و شدم بلند جام از

نداشتم باهاشون ای رابطه که   

گفتم کدخدا نگاه به خیره  : 

- کردم مقابله تو با همینجا ؛تا من ! 



تری قدر حریف که بودی تو این  

خواستی می  ! 

  

دادم سر قهقه گونه بیمار صورت به  چشمکی با و زدم پوزخندی  

. 

 

- بریم سمیه  . 

 

 آشنا خیلی که خورد اسبی به چشمم اومدیم بیرون که مسجد از

 بود؛

شد؛ کشیده تصویر به چشمهام جلوی  چیز همه لحظه یک در  

 

- آوردم پیشکش تو برای رو اسب کره این ! 

- من واسه  

- بدمش بهت که داره شرط ؛اما آره  ! 



 

- شرطی؟ چه   

- میکنم ازدواج بهادر با فقط من بگو همه به ! 

 از هرثانیه رو شدنت بزرگتر انتظار من ؛اما  ای بچه خیلی االن تو

میکشم عمرم ! 

 

 !باشه-

 

 زمان و کشیدن پر  گذشته خاطرات  روبروم اسب شیهه صدای با

شد آوار سرم روی حال ! 

من بود؛مروارید مروارید اون  ! 

 کشیدن آغوش در به مونده قدم یک ؛اما کشیدم پر سمتش به 

کمندش؛ های یال نوازش و بلندش کشیده گردن  

 نمایان مروارید پشت از بهادر  و کرد حرکت من مخالف سمت به

 . شد



 

بود نمرده من رواریدم پس ! 

بود شده گرفتنش پس باز باعث شده گذاشته پا زیر شرط بلکه  . 

 

 !انار-

 

 مقلب در که بود تیزی شئ ؛مثل بهادر زبان از اسمم شدن نواخته

میرفت فرو  ! 

بود من روح قاتل بهادر ! 

بود من آبروی قاتل ! 

بود بهادر کار بخاطر فقط شدم نامیده نحس اگر من .  

نبود من سمت از غمگینش لحن برای ترحمی پس  ! 

- میکنه گریه من حال برای میزنی؛آسمون که صدام ! 

 



 خیره چشمهاش توی تا بردم باال سرمو و گذاشتم جلو قدمی

 ! بشم

سیاهش یها چشم  ! 

بود شب مثل ! 

من درد پراز و سرد های شب مثل دقیقا ! 

داشت؛ درد اون  

؛ من مثل درست  

که تفاوت این با اما   

بودم درد خود من ؛اما داشت درد فقط اون . 

 

- تلخ و تیز چقدر  ! 

 

 اولش دکمه که مشکیش پیرهن به و گرفتم چشماش از رو نگاهم

شدم خیره بود باز . 

 



شومم و نحس داشتم باور که بودن گفته نمبود نحس از اونقدر  . 

 یا میگیره رو بهادر دامن نحسیم آیا که کنم امتحان میخواستم

بود زود خیلی آزمایش این برای ؛اما نه ! 

غریدم نفرتم تمام با غمگینش لحن جواب در و کردم باز لب : 

 

- نمیشم؛ ؛تیز دشمنم برای جز  

نمیشم؛ تلخ  

نمیشم؛ طوفانی  

نمیشم؛ سرد  

دشمنم؛ برای جزمن؛  

نمیشم دشمن ! 

 

 

 آروم نگاهش دیگه که کردم نگاه بهادر به و کشیدم باال رو نگاهم

 . نبود



ندنشچزو برای  تر حریص من نگاه پیچیدو گوشم توی صداش  : 

- انار نیستم ؛من تو دشمن ! 

هستن روستا این مردم بلکه . 

 

 بین و مشکیش پیراهن شده چروک یقه و بردم پیش دستمو

کردم صافش آهسته و نرم و گرفتم انگشتهام ! 

بودم بلدش  ! 

 یواشکی ؛اونقدر بودم بلد و هاش نفس صدای حتی بچگی از من

؛میگه چی نگاهش میدونستم دیگه که دیدیم رو هم  

میخواد؛ چی قلبش  

کجاست؛ از دردش  

چیه؛ برای آهش  

رو بهادر بودم بر من،از  ! 

میدونست خوب رو این اونم  . 



- ؟!باعثش  

 تو،نیستی؟

 

 میفهمم رو؛خوب داره دوستت که کسی بدی عذاب بده خیلی

 وجدانش به رو عذاب اگه ؛حاال عذاب این داره دردی چه

پایانه بی دردی بدی،دیگه  ! 

 

- میخوام رو تو فقط من ! 

 

 باال وار نوازش و بود گرفته رو بهادر لباس یقه هنوز که و دستم

 به خیره رو چشمهام و کردم جدا پیراهنش از و میکردم پایینش

گفتم و کردم بهادر  چشمهای  : 

-  از باید بخوای رو بهشتم؛من ممنوعه سیب همون تو من؛برای

بکشی دست جایگاهت ! 

 



 انگشت و نشستند ام نهچو زیر و کردند پیشروی دستاش

 آروم بندش پشت و شد کشیده ام گونه روی وار نوازش شصتش

 : نالید

- ؟!چشماتم عاشق انقدر چرا  

 

 نفس که جوری بردم نزدیک رو سرم و کردم تنگ و چشمهام

گفتم و میشد پخش صورتش روی هام : 

-  خیره بهشون که رو کسی ؛که دارن داخلشون چیزی یه چون

میکنه تنفرم خودش از رو میشه  ! 

 

 

گفتم و کشیدم عقب صورتمو  : 

-  ؛اشتباه بزنی گولم بچگیهام مثل که آوردی رو مروارید اگه

نیستم دختر اون من اومدی  ! 

 



 بازوم روی که آورد باال و راستش ستد و گذاشت جلو قدم یک

 براش ای غره چشم و کشیدم عقب و خودم فورا که بزارتش

 رفتم

بگه بگردونه حدقه توی برام چشمی شد باعث که  : 

-  سراغم بیای خواستی اگه ؛که،که تو برای آوردم و مروارید

بتونی راحت  ! 

 

 طرف اون که ای سمیه  و حرفش به توجه بدون و زدم پوزخندی

رفتم خونه سمت به  بود ایستاده رت  . 

پیشش برگردم که بود منتظر ! 

؟! شوهرم قاتل پیش ؛برگردم من  

 یک فقط ؛علی ندیدم شوهر چشم به رو علی هرگز من که البته

؛ بود بهادر از فرار برای راه  

من خیانتکار زاده خان ! 



 میدونستم کردم تند رو هام قدم خونه سمت به و گرفتم و راهم

برگردم؛ خودم روستای به تونستم نمی اما بشم رفتن مادهآ باید  

 در بهادر که کنم زندگی روستایی توی تونستم نمی من

 ! همسایگیشه

کردم باز رو خونه درب و شدم بست بن کوچه وارد . 

بردم فرو آب داخل و دستم و رفتم خونه کوچک حوض سمت   ! 

کرد تغییر من برای چیز همه بهادر خیانت از بعد  . 

 مرد یک رو زندگیش همه سال سه که ای ساله16 دختر برای

؛ بود کرده پر ساله ای خورده و بیست  

 گفته داشتنش دوست از گوشم زیر هرروز بهادر که منی برای

؛ بود  

حقیقت روی به کرد باز رو چشمهام بهادر ! 

 عهد که بودم مغروری زاده خان بازیچه من که بود این حقیقت

بگیره انتقام مخانواد از بود بسته  ! 

بود کرده تغییر چیز همه حاال اما  ! 



نیست بیشتر قرمز خط یه عشق و تنفر فاصله آره  ! 

شدیم رد قرمز خط از دو هر ما و  ! 

؛ شد عاشق اون  

متنفر من ! 

 

 خارج اتاق از برداشتم هام لباس کردن تا از دست درب صدای با

رفتم حیاط درب سمت و شدم  . 

 و زدم نیشخندی ناراحتیم وجود ؛با درب پشت سمیه دیدن با

 : گفتم

- ؟ جهازیم سر گذاشتم، جا رو تو عه  

 

 کنارم از که همونطور و عقب داد هلم و انداخت باال رو ابروهاش

گفت داخل بیاد که میشد رد  : 

- بابا بیاد باد بزار اونور برو  ! 

 



 عقب و خودم کارش بودن یهویی از که سمتم برگشت یهو بعد

درب به شدم قاب رسما و کشیدم  ! 

گفت مشکوکی لحن با که کردم نگاش گرد های چشم با  : 

- ؟ دوتا شما باهم اونجا ساعت دو میگفتین چی   

 و بهت بود چسپیده نمیکنم؛بد باور که نبود عاشقانه حرف نگو

 ببوستت همونجا بود مونده کم اصال و بود صورتت رو دستاشم

 ! دیگه

 

غریدم شده کلید های دندون با   و انداختم باال ابرومو یه  : 

-  اهل برای جدیدا شدم مهم ،  شده زوم من روی  چشمات بد

 روستا؟

 

گفت صورتم روی شده زوم و آورد جلو و سرش و زد نیشخندی  

: 

- ؟ دنبالتن ها زاده خان که داری افعی؛چی مار زنن نیش  

 



گفتم  و دادم هلش عقب به و گذاشتم سینش روی و دستم  : 

 

- ها؟ زاده خان  

؟ میبینی نفر چند رو بهادر  

 

گفت افتاد راه خونه سمت بیخیال که همونطور  : 

- خودش برا بود خانی غالمم  ! 

 

شد گم من جیغ بین خندش صدای و  ! 

 

 !...کثافتت-

 

 توی رفت و کرد پرت خودشو خونه داخل فورا که دنبالش ویدمد

بست رو درب و اتاق  . 

 



گفتم و سرم رو انداختم و صدام  : 

 

-  پالسی من خونه میگم حسن به میرم سمیه خونتون برو بیا

 ! همشااا

 

اومد بیرون اتاق از سمیه  و شد باز درب فورا نشده تموم حرفم . 

گفت و صورتش تو زد ضرب با دستشو  : 

- خواستگاری میان بگم بابا به رفت یادم انار وای ! 

گفتم حرص با و گذاشتم جلو قدمی  : 

- خواستگاری؟ میان مگه  

 

گفت و رفت عقب قدمی سمیه که پرسیدم و این حرص با چنان  : 

- ؟ بگم بهت بود رفته چیزه؛یادم آم  

 



 تا و انداخت باال ای شونه  که چرخوندم حدقه توی و چشمام

بست رو درب و اتاق تو دوید دوباره سمتش بردارم خیز اومدم . 

 

 چایی خودم برای تا آشپزخونه سمت رفتم و کشیدم پووفی

شدم ؛خشک اسب شیهه صدای شنیدن با که بریزم ! 

بود اریدمرو ! 

بود من اسب  . 

 و کفشم شدم حیاط وارد و دویدم بیرون خنده با چایی بیخیال

 شدم که کوچه وارد کردم پرواز تقریبا کوچه سمت به و پوشیدم

رفتم سمتش به بود وایساده سرکوچه که مروارید دیدن با  ! 

بود؟ یادش ؛انارشو من ندیدن چهارسال از بعد یعنی  

نکنه فرار هم باراین که میکردم ،خدا خدا   

بره فرستادش بهادر قبل دفعه البته  ! 

 خوب خیلی رو بهادر حرفهای هم و من حرفهای هم مروارید

میداد گوش  . 



بود شده تموم داشتم شناختش به که امیدی تمام من حاال اما  ! 

بهش رسیدنم با تصورم برعکس اما   

 تا آورد گردنم نزدیک رو سرش قبل چندسال عادت مثل

کنم شنوازش  ! 

 

 به و پاهام  شدم مروارید سوار و کردم صاف و محلیم لباس

درآوردم حرکت به رو مروارید و کوبیدم بدنش  . 

 رو خانوادم برای ؛دلتنگی دلم اما ها باغ سمت برم میخواستم

میزد فریاد  ! 

 کج روستا از خارج سمت به رو راهم ناگهانی تصمیم یک در

کردم حرکت خودم روستای سمت به و کردم   

 عبور مسیر اون حوالی روستای دو از که ساعت یک حدود بعداز

 ما روستای از که کوچکی رودخانه کنار استراحت برای کردم

 درخت زیر و اومدم پایین ریدمروا از ایستادم میگرفت سرچشمه

نشستم بود اونجا که توتی   . 



گذاشتم هم روی رو هام چشم و دادم توت تنه به تکیه . 

 رو چشمهام اسب شیهه صدای با که بود گذشته چقدر نمیدونم

کردم باز  . 

 

- شده تاریک ؛هوا من خدای وای  ! 

 

من بودم خوابیده چقدر  ! 

گشتم دمرواری دنبال و کردم نگاه رو اطرافم   

 میشد مشخص راحت خیلی شب سیاهی میون مروارید سفیدی

که؛ برداشتم قدم سمتش به دیدنش با  

 میخکوب جام سر میزد حرف آروم که مردی  صدای شنیدن با

 . شدم

غریبه  من؛شب؛تنها؛مرد ! 

 به رو سرش که دیدم رو پوشی سیاه مرد دیدم شدن تر واضح با

گفت رواریدم به رو همزمان و برگردوند من سمت  : 



- انگار اومد آا؛صاحبتم  ! 

 

گفت و برداشت من سمت به قدمی و  : 

- هستم ایمان ،من سالم  . 

 

- خوشبختم بله..آم ! 

 

شنیدم رو داشص که برداشتم مروارید سمت به قدمی  : 

؟!نرید تنها نیست بهتر شب؛خب وقت این -  

 

برگردوندم سمتش به و سرم و ایستادم  . 

ببینم رو صورتش میشد بهتر نزدیک از  . 

مشکی؛ های چشم  

؛ استخونی صورت  

؛ کشیده فک  



بود؛ مشخص هم تاریکی توی که ای قلوه های لب  

بود کرده زیبا رو چهرش که زیبایی ریش ته و  . 

 و شدم خیره بهش است دقیقه چند دیدم اومدم که دمخو به

 نشون بود نشسته روبروم مرد های لب روی آشکارا که لبخندی

 بگه سرم توی بزنه تا بود می کنارم سمیه باید که بود این از

 تموم و مردم بچه ساعته سه که کنن هیزت سر اون توی خاک"

 "!کردی

گفتم و شدم خیره لبخندش به  : 

- داره گرگ اینجا نمون تنها تنهایی؛شما به رمدا عادت من ! 

 لب روی شده خشک لبخند به توی بی و شدم مروارید سوار

 سمت به و کوبیدم مروارید دوطرف به رو پاهام مرد اون های

کردم حرکت پدرم روستای   

 به دیگه ساعت یک تا برم روستا  سمت به توقف بدون اگر

میرسم روستا . 

 



 شومی و نحس جنگل به که بود تهگذش حرکتم از ساعت نیم

افتاد اتفاق اون  که رسیدم   

 چشمام جلوی از مبهمی های تصویر  هوا میش و گرگ میون

شد توقفم باعث که گذشت  ! 

 

# بک_فلش  

 

- کن نگام  ! 

علی کن نگاه منو  ! 

 

- ؟ برسه روستا به جدالمون بزارم  

؟ انارگل میخوای اینو  

 

گفتم و کشیدم رو سپیدش لباس بلند آستین  : 

- میکشتت بری اگه ! 



میمیری جنگل این توی بزاری پاتو ؛اگه لعنتی میفهمی  ! 

 

غرید و کرد دستهاش اسیر بازومو  : 

- ؟ بود چی قرارمون  

؟ من تو به گفتم چی  

 

 درد با و کردم جمع بازوم روی دستاش فشار درد از و صورتم

 : نالیدم

- میزنه حرف قرار از کی قرار؟ببین  ! 

 

 حال#

 

 تا دادم مالش کمی دستم با رو بود شده نمناک که رو چشمهام

بره بین از اشک نم و خیسی   

رفتم روستا سمت به و کوبیدم اسب به پام با توان تمام با   



رسیدم روستا به که بود صبح به نزدیک   

 ها خونه از مردم از بعضی اما بود نکرده طلوع هنوز خورشید

برن سرکار تا زدند می بیرون   

 افتاد بهم چشمش تا که پریدم پایین اسب از گوهر دیدن با

کرد باز برام رو آغوشش کشیدو جیییغی   

- ؟ میکنی چیکار اینجا  انااار  

 

 بو رو تنش عطر هک همونطور و رفتم فرو  آغوشش توی

گفتم میکشیدم  : 

- باشی من مال ببرمت؛که اومدم  ! 

 

کردم چروکیدش صورت قاب رو دستام و اومدم بیرون بغلش از  : 

- ؛ گوهرم شدی پیر ؛چقدر کردم دیر چقدر  

 مادرم؛

پناهم و پشت ! 



 

 که کشیدم خیسش چشمهای زیر وار نوازش و دستم پشت

شنیدم سرم پشت از رو پدرم صدای  : 

- رفته؟ ،یادت خاکه زیر درتما  

 

کردم نگاه پدرم به و برگردوندم رو سرم  . 

بود؟ عصبی  

برنگشتم روستا به من کرد تالش هرچقدر داشت هم حق   . 

اومدی اینجا به رویی چه با" بگه که باشم منتظر باید االن شاید  

" 

بود پدرم اون اما   

گفت؛ نمی  

بودم چیزش همه چون  . 

 رو دستهاش که برداشتم کوتاهی دمق سمتش به و زدم لبخندی

برام کرد باز   



رفتم فرو آغوشش توی عمیقی لبخند با  ! 

 

- میدونی بهتر تو و ؛این بابا هست هم گوهر مادرم  ! 

 

 به اش خیره نگاه روی به ولبخندی اومدم نبیرو آغوشش از

پاشیدم صورتم  . 

بودم دلتنگش من که ای اندازه همون ؛به بود دلتنگم  . 

-  رو ای طوالنی راه کن استراحت کمی بریم ،بیا دخترکم بیا

 ! اومدی

 سرحاد خشم پراز جمله که چرخوندم گوهر سمت به رو  صورتم

پیچید گوشم توی : 

- ؛ شبانه هم اون  

داد ادامه که برگشتم متشس بسه  : 

- ؟ نه مگه داری عادت  

؛ زدن بیرون شبانه به داری عادت  



؛ پدرت دشمن با شبانه قرارهای به  

؛ گرفتن معشوقه پنهانی به داری عادت  

 برگشتی؟

کنی؟ آبرومون بی بازم که برگشتی  

کنی؟ سر رو هات عاشقانه خانوادت دشمن با که  

 برگشتی؟

 

- سرحاد میزنی حرف تلخ  ! 

؟ روزگارم این تلخی مزه من که هست حواست  

نشو ؛دشمنم میکشه دشمن ؛انار انارم من ! 

 و شده سابیده هم روی های دندان با و گذاشت جلو قدمی

غرید خشم از مملوع نگاهی : 

- ؛ نباش دشمن برادرت برای  

؛ روزگاری این تلخی تو اگر  



 وشفرام ،اینو اناری همون شیرینی به بهادر چون دشمنی برای

 ! نکن

 

 

 که نگاهش در خیره و کردم تموم رو بینمون فاصله قدم یک

خواهرشه دلتنگ میزد فریاد   

 : غریدم

- ؟ نیست باز من برای برادرم آغوش که مهمه چقدر بهادر  

 

کنم استراحت کمی داد اجازه سرحاد با رفتن کلنجار کلی از بعد  

. 

 اتاق توی نکنن باز و بحث بازم اینکه برای اما نمیومد خوابم

بستم رو درب و چپیدم قبلیم  . 

بود قشنگ خیلی اتاقم  . 



 که زمانی ؛برای کشید پر بچگیم برای دلم که بود قشنگ اونقدر

 می بازی و نشستیم می ها بچه بقیه و سرحاد با اتاق این توی

 . کردیم

 وقتی بالکن توی و شد دعوام سرحاد با که بود ها موقع همون

حیاط توی شد پرت  دادم هلش  ! 

روزه اون یادگار صورتش روی زخم جای   

 اون بخاطر رو خودم هنوزم من اما نه یا بخشید منو نمیدونم

نبخشیدم اتفاق  . 

کرد ترسناک رو برادرم چهره که زخم یه . 

 بگه رفتیم خواستگاریش برای وقتی ثریا شد باعث که زخم یه

نمیخوادش که ! 

دیگران از برسه چه داشتم دل به کینه هم خودم من؛از  ! 

 به کینه خودت از که اینه اون از تر ؛سخت سخته بودن ای کینه

بگیری دل  ! 

خودم از داشتم دل به ها کینه من و  . 



 پذیرایی وارد و شدم خارج تاقا از گذشته به کردن فکر بیخیال

 خودش خونه هم ،گوهر روستا توی بودن رفته سرحاد و بابا شدم

بود مادرم مثل که من،کسی بود؛دایه  . 

 های پله از زدم بیرون خونه از و شدم بیخیال رو خالی خونه

بکشم نفس تونستم تازه و رفتم پایین چوبی  ! 

بود دلگیر ناجوانمردانه خونه هوای  . 

است خونه االن حتما رفتم آالله خونه سمت به  . 

 مکتب فرستادنش من همراه دردسر کلی با بود خوبی دختر آالله

بخونه درس تا  ! 

 خواستگار اولین به آالله پدر شدیم التحصیل فارغ هردو وقتی

دانشگاه بیاد نزاشت و داد رو آالله بود اومده شهر از که دخترش   

! 

برگشت و کرد فرار شوهرش هخون از یکسال بعداز آالله اما   

 روستای توی و بودم داده دست از رو علی تازه من زمان اون

میکردم زندگی علی  . 



 درب به دست با و شدم گذشته بیخیال آالله خونه به رسیدنم با

شد بلند آالله صدای که کوبیدم چوبی  : 

- ؟ کیه  

 

- قدیمی دوست یه  ! 

 

بغلم پرید کشیدو جییغی دیدنم با گرد باز که رو درب  ! 

گفتم و پیچیدم کمرش دور و دستم باخوشحالی  : 

- جونم آالله بود شده قطره یه برا دلم  ! 

 

گفت کشیدو بیرون رو خودش بغلم از  : 

- ستهدر ؛ذره نه قطره ! 

؟ معرفت بی مدت همه این بودی کجا بعدشم  

 

- میگم بهت بزنیم چرخی یه بریم بیا حاال  ! 



  

- ببندم رو درب بزار باشه   

 

 راه کشاورزی های زمین سمت به من با قدم هم   و بست رو درب

 ! افتادیم

 

- دیگه بگو خب  ! 

- ؟... میدونی که رو بهادر ؛قضیه مفصله داستانش  

 

 *بهادر*

بود؟ کجا  

؟ نداشت خبر احمقم دختره این حتی که بود رفته کجا  

 توی و گرفتم دستهام بین رو لباسش یقه و رفتم سمیه سمت به

غریدم صورتش  : 



-  کردی فکر که حلقومت تو ریختم ؛انقدر نیست خبری پول از

 ! خبریه

 گور و گم باشه حواست که نمیگیری پول هان؟مگه کجاست

  نشه؟

 

گفت و فشرد بهم بلندم دایص بخطر پلکهاشو ترس با  : 

- ندیدمش اصال بخدا   

زد غیبش دختر این اتاق تو رفتم لحظه یه من  ! 

باغ رفته حتما.ح گذشته روز یک فقط  ! 

 

گفتم و کشیدم صورتم توی دستی  : 

- ؟ باغ  

؟ باغ میگی تو کردم رو و زیر رو روستا کل میگم من  

 با بشه کم سرش از مو یه اگه ترینمه عزیز که انارگل جان به

نشونمت می سیاه خاک  . 



  

 بیرون گل انار خونه از  عقب دادم هلش و کردم ول و لباسش یقه

شدم اسب سوار جعفر کدخدا دیدن قصد به و زدم  ! 

 

 با همزمان که پریدم پایین اسب از کدخدا خونه به رسیدن با

 نمایان درب پشت خودش و شد باز کدخدا خونه درب من پربدن

 هم و بود کرده اخم هم و شد درهم چهرش من دیدن با شد

بود ترسیده  . 

؟ نکرد گوش رو من حرف  

؛ نکرد گوش رو خان جانشین حرف  

د؛کر اخراج روستا از و من چون ای خانزاده معشوق  

 برای کدخدا از تر دشمن کی و زده غیبش من انار حاال نبود بس

؟ هست من  

 و کرد رها رو  چوبی درب کدخدا و کردم رها رو اسب افسار

گذاشت عقب قدمی  . 



 من انار و بکشه عقب ترس با که خواستم می و همین هم من آره

برگردونه روستا این به رو  ! 

 شوخی موضوع این اما اران به غالم تجاوز  بودقصد دروغ شاید

 ! نبود

 بار و بند بی پسره اون سزای پس بود کشیده پیش رو حرفش

بود مرگ  . 

چی؟ کدخدا  

 که شیری غرش از من غرش پیچیدو گوشم توی سمیه صدای

شد تر وحشتناک هاست شغال اسیر اش ماده   

"  چجوری نمیدونه بیچاره پالسه انارگل خونه هرشب کدخدا

بره بفرستتش  " 

- حرومزاده شمتتتمیک  ! 

 

 گذاشت عقب عربده صدای با جملم کردن ادا با که رو بعدی قدم

شدم کدخدا خونه حیاط وارد و بردم هجوم سمتش به  . 



 هل رو چوبی درب پام با کشیدم هام دست میون رو لباسش یقه

غریدم و چسپوندم درب به ضرب با رو کدخدا و  دادم  : 

- ؟ کدخدا فرستمب جهنم به رو ،پسرت،کدومتون خودت  

؟ منه قرمز خط انار نگفتم ؟من نگفتم  

بدترش وپسرت شدی رد و من قرمز خط ! 

نه  بینی نمی رو خط این قرمزی نریزم خون  ! 

 

 زبونش اومدن بند از نشون که سکوتی و چشمهاش توی ترس

نشدنی فراموش بدم بهش درسی که میکرد ترم جرری بود  ! 

 

 جوری و کردم دستم اسیر رو فکش کردم جدا یقش  از و دستم

نیومد باال نفسش که غریدم گوشش زیر  : 

-  رد بهادر تیغ زیر از پسرت برنگرده شب ؛تا زده غیبش انار

؛ میشه  

کدخدا کنه می پررنگ رو انار دور قرمز خط پسرت برنگرده انار  ! 



باشه دیواریت ساعت تاک و تیک به حواست   

میشه غالمت خون ریختن با برابر انار نبودن و خورشید غروب   

 

 کنار درخت سمت به بازوش گرفتن با ک کردم رها رو فکش

 بدون و شدم اسبم سوار شدم خارج درب ار و دادم  هلش درب

آوردم در حرکت به رو اسبم  مقصد  . 

 

 *انارگل*

 

- ؟ شدی متوجه ،حاال همین  

 

 میشد جابجا جاش توی که همونطور و انداخت بهم متفکری نگاه

 : گفت

 

- برگشتی؟ چرا خب،االن  

 



 می نظر از رو اطراف که همونطور بیخیال و زدم لبخندی

گفتم گذروندم  : 

- اصال من خب ...! 

 آالله؟-

 

 ببخیال و شدم ساکت یزدم صدا رو آالله که  کسی صدای با

کردم نگاه  میومد سمتمون به  دور از که  پسری به حرفم ادامه   

رسید می نظر به آشناتر من برای میشد تر نزدیک که قدم هر  ! 

داشت؛ خاصی برق دور از که مشکی های چشم  

استخونیش؛ صورت  

؛ کشیده فک  

؛ ای قلوه لبهای  

؛ بود بودنش شهری از نشون که زیبایی خیلی تیپ و  

بود ایمان اون ! 



 !سالم-

 

 من سمت به کوتاهی مکث از بعد و بود ثابت آالله روی  نگاهش

 مکث با و داد تعجب به رو خودش جای چشماش برق که برگشت

گفت طوالنی نسبتا  : 

 سالم؛تویی؟-

 همون بازم که چشمهاش به و زدم گفتنش تو این به پوزخندی

گفتم و زدم زل دید میشد داخلش رو خاص برق  : 

- ؟ پسر آقا نکردن پارت تکه گرگها  

 

 و برد فرو جینش شلوار جیب توی رو دستاش  و زد تلخندی

 : گفت

- میانن سمتم باشه من روبروی سردستشون وقتی ها گرگ  ! 

 



 نگاه آالله به فهمیدم رو حرفش معنی تا کردم فکر چندلحظه

 نگاه پسره این و من بحث به ها ندیده آدم این عینهو که کردم

 کردم رو آالله زده ببرون حدقه ار های چشم بیخیال کرد می

گفتم و ایمان سمت  : 

- دونستی؟ ،می باهوشی خیلی تو  

 

گفت و آورد نردیک رو سرش و گذاشت جلو قدمی  : 

 ! آره-

 و چرخوند آالله سمت به رو سرش بهش بتوپم اینکه از قبل و

 : گفت

- ؟ چطوری  

 فورا بعد و موند ثابت ایمان صورت روی نگاهش ای لحظه آالله 

 : گفت

- خوبی؟ تو خوبم  

- خوبم منم  ! 



 

گفت کردو جمعش فورا که نشست لبهاش روی لبخندی  : 

- ؛ ببینم صبرکن  

میشناسین؟ رو یگهد هم کجا از دوتا شما  

 

 

 و من خبیث چهره به نگاهی مشکوک و کرد ریز رو چشمهاش

گفت و کرد ایمان  خونسرد چهره  : 

- میارم در رو پدرتون وگرنه بگین  ! 

 

 من سمت به آالله از رو نگاهش خونسردی با که ایمان یصدا

گفت که شد بلند  داد می سوق : 

- رو دیگه هم دیدیم مسیر توی  ! 

 

گفتم و کردم ریز رو هام چشم کنجکاوی بد : 



 

- همو؟ میشناسین کجا از دوتا ،شما خب  

 

دادم ادامه و زدم نیشخندی و آالله سمت کردم رو  : 

- ؟ خبریه نکنه  

 

 میکرد تایید داشت  رو حدسم درستی  آالله شدن سپید و سرخ

ریخت بهم رو چیز همه ایمان قاطع جواب که  : 

- ایم پسرخاله خاله دختر فقط نه؛ما  ! 

 

شد خشک ایمان های لب روی اومدو باال آالله نگاه  . 

نبود پسرخاله یک فقط ایمان آالله برای   

فهمید میشد هاش چشم لرزان مردمک دو این  . 

 از رو  بودم آورده بوجود سوالم با که مزخرفی جو که ابن برای

ببرم بین   



 : گفتم

- فهمیدم خب خیل   

ناهاره وقت دیگه که برگردیم بیاین  ! 

 

شدیم هم با همقدم هرسه   

شوم خونش مهمون ناهار برای و برم نزاشت آالله کردم هرکاری   

انداختم بهش نگاهی چیدیم که رو سفره   

بودم دیده ترشی ونهآشپزخ توی اومد یادم که   

گفت  بودم سفره به خیره که من به نگاهی آالله  : 

- دیگه بشین  ! 

گفتم کردم می عقبگرد که همونطور و انداختم بهش نگاهی  : 

- میام االن وایسا  ! 

برداشتم یخچال کنار از رو ترشی دبه و آشپزخونه توی رفتم   



 دش باعث نکردنش پیدا که گشتم می ترشی برای کاسه دنبال

بزنم داد گشتم می بر عقب به که همونطور  : 

- ؟ کجاست ها کاسه آالله  

همانا رفتن فرو ایمان آغوش توی همانا برگشتنم کامل  ! 

 قورت رو دهانم آب گلوش سیبک به خیره و کشیدم باال نگاهم

گفتم و دادم  : 

- میگشتم کاسه دنبال من چیزه.چ  ! 

 

 چندتا بردو کمد باالی سمت به رو دستش چشمهام به خیره

گرفت سمتم به کاسه   

گفتم و گرفتم خیرش نگاه از رو نگاهم  : 

- ممنون.م ! 

 

شدم خارج آشپزخونه از فورا و  ! 

 



گفت تعجب با آالله که نشستم سفره پای و رفتم فورا  : 

- ؟ کو ترشیا پس  

 نگاه که کردم نگاهش و آوردم باال رو بود یقم تو که رو سرم یهو

معنای به رو سرش و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل  

داد تکون" شده چی "  

 

گفتم که  : 

- میارم االن رفت یادم   

 

 به و برداشتم و بودم گذاشته سفره توی که رو خالی های کاسه

 شده هول انقدر که نمیشد باورم کردم تند پا آشپزخونه سمت

واضحی این به اونم بدم سوتی که باشم  ! 

 رو دستش داشت که ایمان دیدن با که شدم آشپزخونه وارد 

 کاسه و نشستم ترشی دبه کنار بعد کردم مکث کمی شست می

کردم پر یکی یکی، هارو  ! 



 همون که تمبس رو ترشی دبه سر شد تموم کارم اینکه بعداز

گفت گوشم زیر و سرم پشت اومد ایمان لحظه  : 

- گرگها ملکه باشی خجالتی نمیاد بهت ! 

 

شدم رد کنارش از و شدم بلند جام از حرفش به توجه بی   

گفتم و چیدم ها بشقاب کنار سفره توی رو کاسه تا سه  : 

- ؟ آالله نمیاد بابات  

داد جواب گذاشت می دهنش داخل غذاشو قاشق که همونطور : 

- بده هم و مالیاتش بزنه حرف خان با رفته بابا نه  ! 

 خوردن مشغول و کردم تموم رو خان بحث"آهانی" گفتن با

 سمت به رو آبش لیوان که همونطور ایمان که شدیم غذامون

گفت برد می لبش : 

- آخه؟ بدید اضافه مالیات خان به قرار کی تا  

گفت پر دهن با و کرد بلند رو سرش آالله  : 

- ؟ کنیم چیکار پس  



داد ادامه و داد قورت و غذاش : 

- ؟ کرد هم دیگه کار میشه مگه  

گفتم عصبی لحن با و بشقاب توی کردم پرت و قاشقم  : 

- ؟ کنین بس میشه  

 

 ثابت کرد می نگاه عصبانیتم به تعجب با که ایمان روی و نگاهم

گفتم ای غره چشم با همراه و کردم  : 

- نشدی گزگهام طعمه تا کن تکوف ؛غذاتو نرو راه مخم رو ! 

 

 

گفت و برد باال تسلیم نشونه به و دستاش : 

- فقط نشو عصبی تو باشه  ! 

گفتم و انداختم اش بامزه قیافه به نگاهی : 

- بخور و ،غذات منیست . 

کرد غذاش خوردن به شروع و آورد پایین و دستاش حرف بی  . 



 کردیم جمع آالله کمک به رو سفره غذاهامون شدن تموم بعداز

گفتم آالله به رو ها ظرف شستن بعداز  و  : 

- بینمت می ،بازم دیگه خب  ! 

 و گرفت دستش توی و دستام و برداشت سمتم به قدمی آالله

گفت دلسوزانه  : 

- است دیوونه نریاا،بهادر خب؛تنها برگرد زود ! 

 

 و کردم نوازش رو شونش و آوردم بیرون دستش از رو دستم

 : گفتم

-  ترسی دیگه که افتادم در آدما اون با انقدر ؛من نباش من نگران

ازشون ندارم ! 

 

گفتم رفتم می درب سمت به که همونطور و شدم رد کنارش از  : 

- بود اهیمخو هم کنار قبل مثل بازم  ! 

 



رفتم خونه سمت به و شدم خارج درب از    

رفتم باال ها پله از و رسیدم خونه به بعد دقیقه پنج  . 

بودن نگشته بر سرحاد بابا هنوز اما انداختم ها اتاق به نگاهی  ! 

 روستا به  که  گذاشتم یادداشت براشون و برداشتم کاغذی  

مبرگرد و کنم جمع رو هام وسایل تا برمیگردم  . 

برم روستا سمت به تا شدم مروارید سوار و زدم بیرون خونه از   

داشتم کار جعفر کدخدا با هنوز من  ! 

 حرکت مقصدم سمت له سرعت با و کوبیدم مروارید  بدن به پامو

 ! کردم

 

 سمت به نگاهی و کردم کم و سرعتم با شدم خارج که روستا از

 با مشکیش اسب با که ایمان دیدن با که انداختم سرم پشت

کردم نگاهش تعجب با میومد سمتم به سرعت  . 

گفتم بهم رسیدنش با  : 

- شهر؟ برگردی میخوای  



 

 میگرفت دستش یه به رو اسب افسار که همونطور زدو لبخندی

 : گفت

-  باهات منم همین برای خطرناکه میری که جایی گفت نه،آالله

  میام

- غلطا؛ چه  

؟! بود کجا خطر منه زندگی محل اونجا بیای کجا تو  

 

گفت و داد روبرو به رو نگاهش  : 

- اومدم دیگه حال هر به  . 

 

شدم بحث این بیخیال و کشیدم پوفی   

؟ طوالنی راه توی شهبا داشته صحبت هم یه میاد بدش کی  

 

- ؟ بدیم مسابقه آم؛میای  



 

 لحظه یه  که برگردوند سمتم به چنان رو سرش حرفم شنیدن با

شکست گردنش کردم حس   

گفتم که کرد نگاهم زده بیرون حدقه از های چشم با  : 

- ؟ چیه خب  

 

 و خونسرد صورت به نگاهی شد خارج تعجب حالت از که کمی

گفت و انداخت دمبو زده که ای شیطانی لبخند  : 

- میدیم مسابقه جنگل خود تا رسیدیم که چنار به  ! 

 

گفتم خبیث نگاهی با و کردم کم رو سرعتم و زدم لبخندی  : 

- نمیدونی که رو روستا اسم   

برگردی رو اومدی که راهی همه ؛باید بمونی جا اگه  ! 

 



 زدم جلو ازش و کردم زیاد و سرعتم مروارید بدن به ای ضربه با

کرد حرکت من راستای هم سرعت با وراف که   

 

داد می مسابقه هم که بودم زنی سوار اسب اولین من شاید   

بود بلد بچگی از رو سواری اسب هم  . 

 *بهادر*

 

- بیارین رو مغال  ! 

 

 ثابت سمیه لرزون چشمهای روی و کشیدم باال و زدم یخ نگاه

 . شدم

غریدم  ترسش پراز رفتار به خیره  وحشیم نگاه با  : 

-  کار کردن تموم بعداز رو احمق؛حسابت دختره نکن واهی خیال

میرسم غالم  ! 

 



گفت من و من با و خورد تکون کمی جاش از  : 

 

- بخدا آقا..من.م  ...! 

- شو خفه   

 باال دستام توی اش چونه گرفتن با رو سرش و زدم زانو روبروش

گفتم و آوردم  : 

-  کو باشی کنارش جا همه که دادم بهت ؛پول توعه تقصیر

 ،کجاست؟

 

 بیخیال نشد باعث هم لرزونش های مردمک و نگاهش ترس

بشم تنبیهش  . 

 لدنبا  انارمن بیخیال اون اما بودم سپرده اون به رو انار من

بود شوهر  . 

نبود کار در بخشش  . 

غریدم سمیه به رو و کردم ول رو اش چونه : 



- احمق دختره ندادم دستت کار تا چشمام جلو از گمشو  ! 

 و دستم  خشم با  دوید بیرون سمت به و  شد بلند جاش از

 کدخدا خونه سمت به و زدم بیرون انار خونه از و کردم مشت

کردم حرکت  . 

 بردن اما محضه اشتباه روستا به غالم آوردن که میدونستم

بود خوب خیلی  روستا از بیرون جعفر کدخدا .  

زدم داد و پریدم پایین اسب از جعفر کدخدا خونه به رسیدن با  : 

- جعفر کدخدا آهای   

شده تموم مهلتت که بیرون بیا   

آوردم غنیمت به برات رو غالمت سر که بیا  ! 

 

شد بلند لرزونش دایص و شد باز فورا کدخدا حیاط درب  : 

- ؟ کردی چیکار  

؟ خان کردی چیکار جوونم بچه با  

 



گفتم خونسردی با و برداشتم سمتش به قدمی  : 

- هنوز که نکردم کاریش   

 پات کردن دراز بفهمی که میریزم رو خونش چشمات جلوی ولی

 کدخدای رو پسرت تنها خون ؛میریزم داره تاوانی چه گلیمت از

ده باز هوس  ! 

 

 *انارگل*

 

 روستا نزدیکی به حرکتمون از نیم و ساعت یک حدود بعداز

گفتم و انداختم ایمان به نگاهی که رسیدیم  : 

- سوخت برات ؛دلم شدیا اول نکن فکر   

 

 من سرخ و حرصی صورت به رو نگاهش کردو کوتاهی خنده کت

گفت و دوخت  : 

- قشنگه دلسوزیاتم ! 



 

پیچید گوشم توی صداش باز که بودم زد که حرفی مات  : 

- گرگی لباس در  ای بره نده لو که شرطی به البته  ! 

 

غریدم شده کلید های دندون با و کشیدم باال و نگاهم  : 

- داره رنگ هزار هک ام ؛گرگی نیستم  بره من  ! 

 

ایستادم و کشیدم رو اسب افسار   

 شکار رو نشست صورتم روی و کشید باال تعجب با که رو نگاهش

ادامه و کردم   

   : دادم

- ؛ میزنم نیش و میشم مار بار یه  

؛  کنم می بازی و میشم بره بار یه  

؛ میغرم و میشم شیر بار یه  

هنوز ندیدی که هایی رنگ از خیلی و ! 



؟ منو یدید بره  

تو با نکنم بازی وارم امید  ! 

 

 

 پایین رو متعجبش نگاه و کرد نگاه هام کنایه و نیش به تعجب با

 در حرکت به رو اسبش که همونطور و کشید عمیقی نفس کشید

گفت آورد می  : 

-  برای بزنه زور که باشه داشته درد خیلی باید دونی؛آدم می

بودنش گرگ کردن اثبات ! 

 

داد ادامه و برگردوند عقب به رو سرش  : 

-  من مقابل در باشی گرگ که کنی می رو تالشت تو؛تمام مثال

میشن ها آدم شکار گاهی هم ها گرگ که دونی نمی ،اما  ! 

 

نالید من مبهوت نگاه در خیره  و کشید عمیقی نفس : 



- خو درنده گرگ ؛نه تو پایی گریز آهوی  ! 

 

 چی؟-

 حرکت صدای من دادن جواب از قبل که کشید باال رو نگاهش

 که دوراهی سمت به رو نگاهم رسید گوشم به اسب چند سریع

 افرادش و بهادر دیدن با و برگردوندم یمبود شده  نزدیک بهش

 سمت به رو نگاهم  ترس با بردند می خودشون با رو کدخدا که

شدم خیره متعجبش چشمهای به و دادم سوق ایمان    

- بگیر قرار من جلوی  ! 

 قرار من اسب جلوی رو اسبش چرا و چون بی حرفم این گفتن با

شدم پنهان افرادش و بهادر نگاه راس تیر از و داد  . 

 کردم ایمان به رو فورا ذهنم به شوم و مزاحم افکار پیچیدن با اما

گفتم و  : 

- ؛زودباش بریم دنبالشون باید  ! 



 انار های باغ مسیر به پا سرعت به و درآوردم حرکت به رو اسبم

  گذاشتم

کرد حرکت من دنبال به تاخیر کمی از بعد هم ایمان   

 باغ به که شدم جهمتو هاشون اسب ردپای کردن دنبال با 

 از کدخدا نگاه ترس اما باورش بود سخت ،شاید رفتن کدخدا

 داخل باغ راست سمت کوتاه دیوار پشت  بود پیدا هم دور فاصله

 اسبش از هم ایمان  پریدم پایین اسب از و ایستادم خاکی کوچه

اومد پایین  . 

 دیوار قسمت ترین کوتاه  سمت به و کردم رها رو مروارید افسار

کردم حرکت اغب . 

 

 باال دیوار از و گذاشتم باغ کاهگلی دیوار فرورفتگی روی رو پام

شد بلند انایم صدای که رفتم  : 

- ؟ دختر کنی می چیکار  

 



 و بهادر به بهتری دید تا کشیدم می باال رو خودم که همونطور

گفتم باشم داشته افرادش  : 

- و صدات میشنون بابا هییس  ! 

 

باغ داخل  و کشیدم باال کمی رو خودم   

 سمت دست به اسلحه که بهادر دیدن با که چرخوندم چشمی

 به ترس از قلبم   بود گرفته نشونه دیدم نمی و قیافش که مردی

افتاد تپش  . 

کشه می رو دیگه یکی داره بازم  . 

کنم کاری یه باید من خدای وای   

کردم نگاه پایبن به و برگردوندم عقب به رو سرم   . 

بیاد کسی مبادا که کرد می نگاه اطراف به داشت ایمان  . 

گفتم و آوردم پایین رو صدام  : 

 پیس،ایمان-

 



دادم ادامه که آورد باال تعجب با رو نگاهش : 

- باغ داخل بریم باید   

باال بیا  ! 

 آویزون بود دیوار کنار که توتی درخت شاخه به خودم و  گفتم

اومدم پایین درخت از دردسر کلی بعداز و شدم  . 

 پنهان بود توت کنار  که اناری پشت و پریدم پایین درخت از

 زده زانو که بود یجوون مرد مخاطبش که بهادر صدای که شدم

شد بلند جلوش بود  : 

- ؟ هان بودی گفته چی بهش  

؟ زدی رو حرفا اون بهش چجوری ببینم بنال  

 

- که دونستم نمی خدا به من.م  .. 

- چی؟ یعنی دونستم ؛نمی سگ توله شو خفه  

 خر کره داری چشم من معشوقه به که ای هرزه انقدر چندسالته

؟!  



 

؟! معشوقه  

 اینجا به همین برای هم کدخدا و بود غالم ؛خود بود غالم

 .آوردند

 اتفاق اون یبرا رو ها بازی این تمام ؛پس خبره چه فهمیدم حاال

بود انداخته راه غالم پیشنهاد و  . 

 که ببینم بهتر بتونم تا زدم کنار رو درخت مزاحم شاخه از کمی

گفت می گریه با که کدخدا التماس صدای شدن بلند با همزمان : 

- کار به کاری دختر همون جون رو تو خان ...! 

 هم درخت باالی از ایمان افتادن و درخت شاخه شکستن صدای

 زمین روی که برگشت ایمان سمت به ها نگاه تمام و شد دبلن

 و بود خیره خشمگین بهادر به مظلوم نگاهی با و بود نشسته

 اظطراب پراز لحنی با داد می مالش رو چپش بازوی که  همونطور

 : گفت

- خداحافظ برم من دیگه خب کردم گم رو راه من آها. .  چیزه عه  

! 



 

زد داد و یدکش موهاش به دستی عصبی بهادر  : 

- ؟ هکی ببینم بگیرین رو مرتیکه این برین کنین جمع لشتونو تن  

 

  رفتم فرو انار های شاخه بین و انداختم پایین رو شاخه ترس با

 با که بهادر به و بود ایستاده سرجاش شده خشک هم ایمان

 بهادر های نوچه از دونفر که بود زده زل کرد می نگاهش خشم

بردنش بهادر سمت به و رفتنگ رو بازوش طرف دو   

 قرار اش چونه زیر رو اسلحه نوک بهادر مقابل گرفتنش قرار با

غرید و داد  : 

- ؟! نفله بکنی و من جاسوسی اینجا فرستادتت کی  

 

 ایمان سر که آورد اسلحه به فشاری و گذاشت جلوتر قدمی

 که جسارتی با بهادر های چشم در خیره اومدو تر باال خودکار

غرید نداشتم رو قعشتو اصال  : 

- بهادر؟ گیرم می دستور کسی از من گفته بهت کی  



 

؟ دونست می کجا از رو بهادر؟اسمش  

 کلیدشده های دندون با و آورد اسلحه به فشاری هم باز بهادر

 : گفت

-  توعم هست مرتیکه اون جاسوس ای غریبه هر من قلمرو توی

بشی ساکت ؛باید دیگه هرکس با چه و باشی اون با چه  ! 

 

 نشونه پیشونیش سمت به و برداشت اش چونه زیر از رو اسلحه

غرید برمیداشت عقب به قدمی که همونطور و گرفت  : 

- کن خداحافظی زندگیت با  ! 

 

گفت و گذاشت عقب به قدمی ایمان  : 

- بهادر کنی می اشتباه داری  ! 

 سمت به کامل رو اسلحه ایمان حرف به توجه بی اما بهادر

داد حرکت کمی ماشه روی رو انگشتش و گرفت نایما پیشونی  . 



 درخت پشت از و زدم کنار رو ها ،شاخه  کردم می کاری باید

زدم داد و اومدم بیرون : 

- پایین بیار رو اسلحه اون  

 

 

 خیره بهادر متعجب های چشم به و کشیدم باال رو وحشیم نگاه

زد لب که شدم  : 

 ! انار-

 

زدم داد و گذاشتم جلوتر قدمی  : 

- داری غلطی چه هست معلوم   

کنی؟ می  

نبودی اینطوری قبال ؟تو بهادر شدی وحشی انقدر چرا  ! 

 

 



 من سمت به قدمی غالم و ایمان بیخیال و شد خارج بهت از

گفت و برداشت  : 

- ؟! خب میدم توضیح برات  

،لطفا انارگل ببخش و من فقط تو میدم توضیح برات رو اولش از ! 

 

غریدم و کشیدم صورتم توی دستی  : 

- هان؟ ببخشم چیو  

؟ نکنی متنفر خودت از و من که نکردی چیکار  

 

زدم جیغ و رفتم عقب و گذاشت جلوتر که رو قدمی  : 

- نمیره ،یادم! نرفته یادم  ! 

پاهات زیر کردی لگدمال و من عشق  ! 

کثافت روستام اهل بین کردی آبروم بی ! 

 

زدم جیغ که  اومد جلو قدمی بهادر  : 



- نیا جلو   

زدم جیغ تر بلند که گذاشت جلو قدمی توجه بی بازهم  : 

- شرف بی نیا  ! 

 

؛ ایستاد  

؛ ایستاد اما دیدمش می تار اشک پرده پشت از  

زدم زل اش ترسیده های چشم به و کشیدم باال و تارم نگاه  . 

 هاش نوچه به رو که شد بلند بود ناباوری و تعجب پراز که صداش

گفت می  : 

- بیام تا اردشیر باغ برین بردارین رو تا سه این  . 

 

زدم داد و زدم پوزخندی  : 

- بریم ایممیخو کن ؛آزادش بری نمی کجا هیچ و ایمان  ! 

گفت و گذاشت جلوتر قدمی  : 



-  رو  علی سرگذشت که حرومزاده این ؛کیه توعه با کرده غلط

؟ دونه نمی   

زدم فریاد و گذاشتم عقب دیگه قدمی  : 

- ؛ شو خفه  

کثافت شو خفه  ! 

 

گفت و کرد هاش نوچه به رو و گذلشت جلو دیگه قدمی  : 

- دیگه گمشین وایسادین چرا ! 

 

 جلو قدم ایمان بازوی روی هاش نوچه دست گرفتن قرار با

 اسیر بازوهام راه میانه که  رفتم ایمان سمت به و گذاشتم

پیچید وار پچ گوشم زیر دقیقا صداش و شد بهادر نگشتانا : 

- نمیکنه تغییر هرگز این و منی عاشق ؛تو لجبازی از بردار دست  

! 

 



 ما از شدنش دور و بهادر های نوچه توسط ایمان شدن کشیده با

زدم زل بهادر های چشم توی و کشیدم  باال و وحشیم نگاه   . 

بهادر یبرا گذشته یادآوری به کردم شروع و   

 

# بک_فلش   

 

- دیگه؟ دارم دوستت خیلی که دونی می انار  

 می نوازش رو ریشش ته که همونجور و  کشیدم باال رو نگاهم

 ریخته صدام توی که نازی با و خزیدم امنش آغوش توی  کردم

گفتم بودم  : 

- نه؟ مگه دیگه نیست کافی داشتنت دوست که دونی می  

 

 روی که رو انگشتهام که طورهمون و نشوند لبهاش روی لبخندی

گفت بوسید می رو بود لبش  : 

- ؛ نه که داشتن ؛دوست باشی که زندگیم  



؛ نه که عشق  

انار رو تو کشم می نفس ! 

 

 حال#

 

-  از کرد ؛ذوق خیانت قصه این ساله شونزده دختر ها دیوونه مثل

 و پلک قلب به انتقام برای که مردی عاشقانه های حرف تمام

دنکر رحم معصومش  . 

 

 اش کشیده انگشتهای فشار و کرد پر رو بینمون فاصله قدم یک

 کلید های دندون بین از و کرد بیشتر کمی بازوهام روی رو

غرید شدش  : 

- ؛ رو تو کشم می نفس هنوزم من  

؛ انار نباشه هات نفس عطر که هوایی توی نیستم  



 سال پنج از بعد رو ناآرومم قلب و لجبازی این از بردار دست

کن آرومش یدور  . 

 

 توی تونستم می که تمسخری تمام با و زدم لب به پوزخندی

گفتم بریزم لحنم  : 

-  بفهمی ؛تا زدی می عاشقانه های حرف که همونجایی به برگرد

خاکی زیر تو یا لجبازم ! 

 

# بک_فلش   

 خنده با که نموند دور بهادر چشم از نگاهم برق و خندیدم

باال رو سرم که همونطور و گرفت چونم زیر رو دستش  

زد ؛لب لبهام به خیره کشید می   : 

- من؟ آخه بیارم تاب خندی؛چجوری می که قشنگ انقدر  

 نوازش و زد لبهام گوشه به کوتاهی بوسه و کرد خم رو سرش

گفت و گرفت سر از ام چونه روی رو دستش  : 



- های دلبری همین عاشق   

اتم خواسته نا ! 

 

گفتم و کردم نمکینی خنده  : 

- کنی؛ خیانت بهم  روز یه اگه  

؛ تپه می تو برای که قلبی کنم می دفن من بهادر  

رو میشه کشیده  تو دیدن انتظار برای که رو نفسی کنم می قطع   

 از پر لحنی با آروم و گذاشت لبهام روی رو شصتش انگشت

نالید خواستن : 

- دختر؛ بازی دلم با هییییس؛نکن  

 این زندگی دلیل تنها تو که دارم برنمی دست کشیدنت نفس از

مغروری خانزاده ! 

 

 

 



 حال#

 

- تپید؛ می تو برای که رو قلبی کردم دفن  

میشد کشیده تو دیدن انتظار به که رو نفسی ردمک قطع  

  اش کشیده انگشتهای بین از و کشیدم توانم تمام با رو بازوهام

گفتم و آوردم بیرون  : 

- خانزاده برات کنم می یادآوری من و نیست یادت ! 

شده معمولی اسم یه فقط بهادر من برای ! 

لرزه؛ نمی دلم میاد اسمش وقتی دیگه  

نمیشه؛ تند نفسم  

نمیشه؛ ناآروم قلبم  

 

 با مماس و کردم پر رو بودم گرفته ازش که ای فاصله قدم یک

غریدم اش شده قرمز و ناراحت های چشم در خیره بدنش : 



-  کشی می نفس که هوایی توی میاد بند ؛نفسم تو برعکس

 !بهادر

کردم پشت بهش و گرفتم سر از دوباره رو فاصله  . 

؛ گذشته یادآوری از بودم خسته  

؛ کینه خروارها زیر شده دفن عشق از  

 انارگل چون ای درنده گرگ به زدنی بهم چشم در که  آهویی

بودن آهو برای دلتنگ و است خسته شد تبدیل االن ساله20  . 

 به باغ از شدنم خارج با کردم بازش و رسیدم باغ ورودی  درب به

 اون دست از تا کردم حرکت بودند برده رو ایمان که باغی سمت

کنم آزادش بهادر های سگ  . 

 اما کردم می حس سرم پشت رو بهادر آروم های قدم صدای

 یادآوری و قبلم های روز خواستم نمی دیگه  زدم نمی حرفی

 .کنم

 من آروم نا قلب به بهادر که ای لحظه همون توی گذشته اون

شد تموم کرد پارش تکه و کرد حمله  ! 



 من سنگی قلب ندرو عشق و نیستم گذشته من اون ؛دیگه من

نداره جایی . 

 شدم سوارش و رسیدم مروارید به دقیقه چند از بعد باالخره

 باغ سمت به خواستم می و گرفتم دست به رو ایمان اسب  افسار

نالید و کشید رو مروارید افسار بهادر که برم اردشیر  : 

- بود؛ اشتباه کردم هرکاری من  

 ،هرکی نمیخوره وت درد به پسره اون نکن؛ببین اشتباه تو اما

 برای جز ،تو نکن ودیوونم باش دور ازش هست هرچی و هست

 حتی کنارت اینکه به چه ممنوعه دیگران برای صداتم حتی من

بردارن قدم  ! 

 به و برداشتم بود گرفته رو افسار که دستش روی از رو نگاهم 

گفتم حسی هیچ از عاری لحنی با و شدم خیره صورتش : 

- ؟!شد تموم  

برم خوام می کن ولش  ! 

 



  کردم حرکت اردشیر باغ سمت به و کوبیدم اسب دوطرف به پامو

 بهادر عصبانیت از سرخ چهره به نگاهی نیم و برگشتم عقب به

غریدم لب زیر و انداختم  : 

- کنند نیزه آویزون رو سرت که نکنم کاری اگر نیستم انارگل ! 

 

 نزدیکی به دقیقه چند از بعد و کردم حرکت اردشیر باغ سمت به

رسیدم باغ  . 

 و بهادر جورایی یه بود روستا توی بهادر رسون خبر اردشیر

 اما رو جعفر نه داشتند قبول کدخدا عنوان به رو اون پدرش

 درب به شدن نزدیک با  کدخدا از بدتر بود سگی هم راردشی

 بهادر که بشم مطمعن تا دادم سرم بهشت رو نگاهم  باغ چوبی

 رو سرم   بود درست هم حدسم و نمیاد دنبالم و شده من بیخیال

 صدای سرم برگردوندن با همزمان که برگردوندم باغ سمت به

ریدمپ پایین مروارید از زودم جیغی و  شد بلند تیر . 

 با و ترسید فورا ایمان اسب اما داشت عادت صدا این به مروارید

 باغ چوبی درب سمت به  کرد فرار باغ مخالف سمت به سرعت



 افتادن و همانا درب شدن باز  که دادم هل رو درب  و دویدم

 زمین رو باسن با همان بغلم توی بود دویدن حال در که کسی

 بودم اتفاق این مات لحظه ندچ افتاد من روی هم اون و افتادم

غریدم و اومدم خودم به بدنم روی چیزی سنگینی حس با که  : 

 

- خر کره من بدن روی از رو لشت تن بردار  ! 

  صورتش اومدن باال و سینم روی  از سرش شدن برداشته با

شده چشمهام میخ نگاهش که دیدم رو ایمان  . 

 گرفتم بازوش هب رو آزادم دست و دادم بیرون حرص با رو نفسم

اومد تیر صدای هم باز که اونطرف دادم هلش و   

 ایمان که تکوندم و قرمزم دامن و شدم بلند جام از تعجب با

گفت و گرفت سمتم و دستش  : 

- نیومدن تا بریم زودتر باید بیا  ! 

 



 و دوید مروارید سمت به فورا که گذاشتم دستش توی و دستم

 می اون انگار ولی شد نمی باورم کشوند خودش دنبال هم رو من

بشیم مروارید سوار هردومون خواست  ! 

گفتم بهش رو و ایستادم دنز نفس نفس، با : 

- بشیم؟..مروارید سوار.. هردومون.. خوای نمی... که تو  

 

 تا کشید می رو مروارید افسار که همونطور و انداخت بهم نگهی

گفت بشه تر نزدیک  : 

- چیه ها بازی بچه این  ... 

 سرم پشت له و  بشه حرفش ادامه بیخیال شد باعث تیر صدای

بده ادامه  عجله با و بندازه نگاهی : 

- بریم باید میان دارن باش زود  . 

 



 بدون و نشست سرم پشت  حرکت یک با که شدم مروارید سوار

 روستا دوراهی سمت به بهم حدمون از بیش نزدیکی به توجه

کرد حرکت  . 

 برای کنجکاوی با که رسیدیم دوراهی به کوتاهی مدت از بعد

 با اما وردمآ باال رو  سرم و کرد فرار چجوری اینکه پرسیدن

داشتم ترس ازش که کردم رو کاری رسما اینکادم . 

 قرار اش کشیده گردن پوست روی لبهام که آوردم باال رو سرم

غرید و داد فاصله من از  ر خودش کمی تعجب با ایمان و گرفت  : 

- ؟!دختر میکنی چیکار داری  

گفتم و دادم قورت رو دهانم آب  : 

- نبود هیچی؛حواسم.هی  ! 

 

گفت و زد لب هب لبختدی  : 

-  بشی سفید و سرخ انقدر نیست ؛الزم که نشده چیزی که حاال

 .انارگل



 

 پایین رو سرم و کردم جدا خاکستریش چشمهای از رو نگاهم

گفتم و انداختم  : 

- راست سمت بری باید فقط باشه؛  ! 

 

 خونه رفت تر باال که کمی  و رفت راست سمت به حرف بدون

شد دیده روستا کاهگلی های . 

گفتم و کردم جابجا اسب روی رو خودم  کمی  : 

- بریم پیاده رو راه بقیه بهتره کنم فکر  ! 

 

 کردم می نگاهش و بودم گرفته فاصله  اینبار که من به نگاهی

 می شکل لبهاش روی رو لبخندی نقش که همونطور و انداخت

گفت گرفت : 

 چرا؟-



 دیمش می تر نزدیک بهش که کشیدم روستا سمت به  رو نگاهم

گفتم و  : 

-  من کنن فکر که ببیننمون اینطوری  رفتنی دم خوام نمی

ام فاحشه  ! 

- انارگل اونهایی ازهمه تر پاک تو چون نزن و حرف هیییس؛این  ! 

 

 

-  یکم لطفا آخری دم این ولی نمیزنم رو حرف این ؛من باشه

کن رعایت رو فاصله  ! 

 

گفت ای" باشه" لب زیر و خندید  . 

 

ایستاد و کشید رو اسب افسار  . 

گفت و پرید پایین اسب از  : 

- ؛خوبه؟ میام پیاده من خب  



گفتم و کردم صاف و قرمزم گلی گل دامن و زدم لبخندی  : 

- ؛عالیه نه که خوب ! 

 

 بهم ای غره چشم لبخندم رد به خیره و کشید باال رو نگاهش

 که همونطور و گرفت شدت خندم کارش بودن مزه با از که رفت

گفتم خندیدم می : 

- بچه ای بامزه..خیلی ! 

 

 منم  برگردوند روستا سمت به رو صورتش فقط و نگفت چیزی

ندم مردم این دست آتو و باشم ساکت دادم ترجیح  . 

 اذیتت بیجا های حسادت با بعضیهاشون ؛اما بودند خوبی مردم

کردند می  ! 

آخرش تا اگر که شدیم اصلی راه وارد   

رسیدی می مدرسه به رفتی می . 

میشه تنگ هم مدرسه برای حتی دلم  ! 



 که ایمان دیدن با بقیه و کردند می سالم روستا مردم از بعضی

 می کتحر من اسب با قدم هم و گرفته دست به رو اسب افسار

کردند می پچ پچ کنه  . 

 قضاوت از نگیره دلم تا کردم ایمان با زدن حرف پرت و  حواسم

مردم این نابجای . 

 

- میری؟ ؛تو بمونم روز چند شاید  

 

زد لب و  کرد نگاهم و آورد باال رو سرش  : 

- بمونی؟ چرا  

؟ مگه نکردن اخراجت  

 

گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم  : 

- بمونم باید بشکنم تونم نمی رو ش؛دل نزدیکه دوستم عروسی  ! 

 



 به صداش اما ندیدم رو العملش عکس و بود روبرو به نگاهم

که رسید گوشم  

 : گفت 

- دختر مهربونی خیلی ! 

 

 به رسبدن با اما  بست نقش لبم روب تعریفش این از لبخندی

گفتم و کردم رو ایمان سمت به خونه بست بن کوچه  : 

- است کوچه این  . 

 اسب از خونه درب جلوی به رسیدن با و دیمش کوچه داخل

پریدم پایین   . 

 آوردن یاد به از که قلبی با و انداختم جون ننه خونه به نگاهی

 دادم هل رو خونه درب  بود اومده درد به مسجد توی هاش حرف

شد حیاط وارد ایمان بعد شدم داخل خودم اول و  . 



  اشتمبرد قدم حوض سمت و بستم حیاط داخل رو مروارید

 ژالم منطقه این های خان اگر حداقل که کردم می شکر خدارو

آوردند روستا به رو آب منابع خودشون راحتی بخاطر بودند  . 

 افتاده کنارش که رو رنگ سبز بلند لوله و کردم باز رو آب شیر

 حیاط به کمی تا شدم بلند جام از و کردم متصل بهش بود

 نگاه رو کارهام داشت که ایمان به اجمالی نگاهی کنم رسیدگی

گفتم و انداختم کرد می  : 

- میام منم کنم رسیدگی حیاط به ،یکم داخل برو   

 

 کردم می تموم رو کارم زودتر باید و رفت می تارکی به رو هوا

 منم و شد خونه وارد و گذشت کنارم از سر دادن تکون با ایمان

 خشک های برگ کردن جارو و حیاط کردن پاشی آب به شروع

 یه ها مدرسه و بود پایان به رو تابستون کردم حیاط کف شده

بود شده تموم که بود مدت  . 

 و کردم بازش و رفتم حال درب سمت به کارم شدن تموم از بعد

زدم صدا  شدم می خونه وارد که همونطور : 



 !ایمان-

 

 پنجره کنار که بودم ایمان دنبال چشم با شدم خونه وارد

گفتم و شدم نزدیک بهش قدمی دیدمش  : 

-  خونه میرم و برمیدارم لباس تا باشی؛چند راحت تونی می

 ! دوستم

 بود حیاط به مشرف که پنجره از طوالنی مکث با رو نگاهش

فتگ و گرفت  : 

- ؛نه؟ شدم مزاحمت  

گفتم شدم می آشپزخونه وارد که همونطور و زدم لبخندی  : 

- پرحرف خیلی بودی،اما خوبی همسفر ! 

 

 داخلش از بشقاب دوتا و نشستم چوبی کمد پایین حرفم زدن با

آوردم بیرون  . 



 بیرون مرغ تخم چندتا داخلش از و انداختم یخچال به نگاهی

 . کشیدم

 سرم پشت ایمان دیدن با که بردارم رو هماهیتاب تا برگشتم

غریدم و کشیدم"هینی" : 

- ؟!مگه مریضی  

 ی خنده که همونطور و کرد نمایان رو سفیدش های دندان

گفت کاشت لبهاش روی ای مسخره  : 

- بهتره باشم حرف کم دیدم ولی کنم حضور اعالم خواستم می  ! 

 

 روی و برداشتم کمد از رو ماهیتابه و کردم نازک چشمی پشت

 درست چیزی شام برای تا کردم باز رو کپسول و گذاشتم گاز

 .کنم

گفتم شکستم می هارو مرغ تخم که همونطور  : 

- بود؟ چی ها تیر صدای راستی  

بلدن کار خیلی بهادر سگهای. کردی فرار چطوری  . 



 

 به خیره کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم نشنیدم جوابی وقتی

 فکر که زدم صورتش جلوی بشکنی بود رفته فرو فکر توی من

گفت و شد خارج  : 

- ؟! آری می در چیه بازیا چته؛وحشی  

 

گفتم و گاز رو از برداشتم هارو مرغ تخم  : 

- آره دیگه بازی وحشی  

 

گفت میشد خارج آشپزخونه از سرم پشت که همونطور  : 

 ! اهوووم-

 

گفتم و زدم نیشخندی  : 

- ستنی خبری شام از وحشیم من که اونجایی از  ! 

 



- ؟ چی  

 

گفتم و برگردوندم سمتش و صورتم : 

- خوای؟ نخودچی؛می  

 

 های مرغ تخم به  رو مشکیش چشمهای و کرد جمع رو صورتش

گفت و داد دستم ی ماهیتابه توی  : 

- ؛ کنن نمی برخورد اینطوری مهمون با  

گیرمتاا نمی !! 

 چی؟-

 

گفت و شد هول که گفته چی فهمید تازه انگار  : 

 !هان،هیچی-

 

گفتم و انداختم باال رو ابروم یه  : 



- ؟!هیچی  

 

 گل  به خیره و داد سوق پایین به چشمهام توی از رو چشمهاش

گفت فرش ریز های : 

- ؛هیچی آره . 

 و  پذیرایی توی نشستم و شدم دور ازش ای"باشه" نگفت با

زدم صدا و پایین گذاشتم رو ماهیتابه  : 

- میاریش؟ دومه طبقه کمد توی نون و ایمان،سفره  

 

گفت که آوردم باال رو سرم ایمان اومدن با : 

- ارباب؟ نبود ای دیگه امر  

گفتم که کرد پهن رو سفره و نشست  : 

- ذاغ سفره یه سر نوکرام با آا،من  

ایمان خورم نمی  ! 

 



گفت تعجب با و کرد مکث کمی و آورد باال رو سرش  : 

- ؟! داری نوکر مکه  

؟!کجاست  

 

 خنده که لحنی با و زدم بهش چشمکی کردم نگاهش  لبخند با

گفتم میزد موج توش  : 

- دیگه خودت  ! 

 

 چرخید سرعت به بود اطراف به کردن نگاه درحال که رو نگاهش

گفت و شد ثابت من صورت روی و  : 

 !آهان-

 و آورد باال رو سرش یهو که کردم نگاه العملش عکس به تعجب با

 :گفت

- ؟!چیی  

 



بیچاره ذهن کند گرفت خندم  . 

- بخور رو غذات بیخیال . 

گفت و انداخت بهم تاسف با نگاهی  : 

- کیم من دونستی می ؛اگه بیشعوری خیلی  ! 

گفتم و گذاشتم دهنم توی رو لقمه  : 

- هستی؟ کی مگه  

گفت خنده با و انداخت بهم نگاهی  : 

- خوشبختی فرشته ! 

گفتم و چرخوندم براش حدقه توی چشمی : 

- میرم و دارم برمی رو هام ؛لباس شدم سیر من   

 

 برداشتم تمیز لباس دست دو شدم اتاق وارد و شدم بلند جام از

 کشیده دراز باز طاق که انداختم ایمان به نگاهی اومدم بیرون  و

بود چشمهاش روی دستش بود  . 



گفتم و ایستادم سرش باالی و رفتم سمتش به  : 

-  رنگه سبز  صندوقچه خلدا علی های ؛لباس میرم دارم من

بپوشی راحت لباس میتونی ! 

 

شدم خارج و کردم بازش و رفتم حال درب سمت به  . 

 سمت به پیاده و شدم کوچه وارد و کشیدم رو مروارید افسار

رفتم باالتر کوچه دوتا  . 

 بعد که آوردم در صدا به رو خونه درب سمیه خونه به رسیدن با

شد لندب گفتنش"کیه" صدای ثانیه چند از  . 

ندادم جوابی  . 

کنم سورپرایزش خواستم می برگشتم که نمیدونست  . 

گفت می که سمیه صدای و شد باز درب بعد لحضه چند  : 

- چیزی من خدا به خان بهادر  ...! 

 



 بود هام لب روی از شدن پاک حال در که من لبخند دیدن با

زد    لب بهت با و شد ساکت  : 

 !انارگل-

 وارد خودم عقب دادم هلش  دست با و دمکشی درهم و هام اخم

 و بردمش داخل و کشیدم هم رو مروارید افسار و شدم حیاط

 سمیه درخت و گل  بدون و روح بی حیاط به اخم با که همونطور

گفتم کردم می نگاه : 

- ؟ نشدم که ؛مزاحمت مدت این داشتی زیاد ناخونده مهمون  

نیستم خوندهنا دستش و دار و بهادر اندازه به ،من نه خب  ! 

 

 سمیه سمت به درهم ای چهره با و کردم رها رو مروارید افسار

بهش توپیدم و برگشتم  : 

-  دوست که براش مهمه اگه بگو حسن ؛به میرم دیگه روز دو

بگیره و عروسیش دوروز این تو باشه عروسیش تو زنش ! 

 



 که همونطور و رفتم خونه داخل سمت به  و برگردوندم و صورتم

گفتم بلند بشه باز تا دادم می هل رو درب : 

- شکارم دستت از بد که نپلک برم و ؛دور خوابم می اینجا من  ! 

 

 

 پلک بار چند و کردم ؛بازشون چشمهام به آفتاب نور خوردن با

به شدم بلند تشک روی از بشه عادی برام نور کمی تا زدم  

 اما انداختم نگاهی داشت دید پذیرایی توی از که آشپزخونه 

نبود سمیه از خبری  . 

 روی اتاق توی بردم و زدم تا رو پتو و تشک و شدم بلند جام از

شدم خارج اتاق از و گذاشتم کمد  . 

نبود اما باشه  طحیا توی سمیه کردم می فکر   

 به متصل که هایی پله روی و آب با شستم رو صورتم و دست

نشستم بود حال درب   

صدای که بود نگذشته ای چندلحظه   



"  روی  شد بلند باشه حسن میزدم حدس که مردی گفتن"اهلل یا

 رو رنگم بلوطی موهای و کردم صاف رو بود سرم که آبی سری

 حسن بعد و سمیه اول و دش باز درب  که فرستادم گوش پشت

شدند حیاط وارد  . 

 رو و برداشتم بود خیره من به لب به لبخند که سمیه از رو نگاهم

گفتم حسن به  : 

- چطوره ؛حالتون آقا حسن...کچ حسن سالم  ! 

 

 ها پله روی از و بگیره خندم مبادا تا گرفتم گاز داخل از رو لبم

 انداخت ایینپ رو سرش حسن که رفتم سمتشون به و شدم بلند

گفت و  : 

-  و اتفاقات از خبرم با شدم مزاحم ،شرمنده خانم انارگل سالم

بهتون بکنم کمکی نتونستم که شما شرمنده  ! 

 

گفتم و انداختم اش آیینه مثل  کله به نگاهی  : 

- نیست خوب اینجا داخل بریم ؛بفرمایید شرمنده دشمنتون . 



 

 و شد خم یکم و گذاشت اش سینه روی دستی زیر به سر حسن

 : گفت

- برم باید دیگه نه  ! 

 می برون بله عصر حاظره چیز همه کردم صحبت پدرجان با

باشید اینجا هم شما تا رو عروسی فردا و گیرم  . 

 

گفتم و زدم لبخندی و شد باز هام اخم  : 

- ها بچه بشید خوشبخت  . 

 

 

 و گذاشت جلو قدمی بود ایستاده گوشه یه ساکت که سمیه

گفت و گرفت دستش یتو رو هام دست  : 

- ازدواج هم با ما نبودی تو اگه  

خواهری کن حاللم بودم بد ؛اگه  کردیم نمی  ! 



 

شدیم تنها سمیه و من و رفت حسن باالخره  

گفتم بهش رو و کردم پهن رو سفره   : 

- دارم ؛مهمون خودم خونه برم باید من  ! 

 

 متوقفم سمیه صدای که رفتم حیاط سمت به و شدم بلند جام از

 :کرد

- ،لطفا باشم ناراحت ؛نزار میشم عروس دارم من ببین  

 

گفتم بهش نگاه بدون  : 

- کردم روی ؛زیاده کن فراموشش   

سمیه عوضیه چقدر بهادر میدونم  . 

 

 بیرون حیاط از و کردم باز رو مروارید افسار ، شدم خارج خونه از

 .زدم



 و کشیدم رو مروارید افسار شدن مروارید سوار بدون بازهم 

رفتم خونه سمت به زنان قدم  . 

کنم  بیدارش برم دیگه خوابه  االن تا ایمان حتما  . 

 و دادم هلش تعجب با خونه باز درب دیدن با رسیدم که خونه به

 خونه داخل  سمت به قدمی و کردم رها رو  مروارید شدم داخل

 رو کرد می گری یاغی هم باز که بهادر صدای که برداشتم

ایستادم سرجام و شنیدم : 

-  و هستم ها روستا این خان ؛من خان ایمان میگم چی ببین

زود خیلی ببر؛ اینجا از رو ،افرادت میشه همون بخوام که هرچی . 

 

 باال رو حال درب به منتهی ی پله وتاد و گذاشتم جلو قدمی

 بهادر مقابل که ایمان خونسرد چهره که دادم هل رو درب و رفتم

 گرفته بهادر صورت روبروی  رو اش اشاره انگشت و بود ایستاده

پیچید گوشم توی صداش و شد نمایان بود  : 

- ؟ شدن سرخود چقدر هاش خان دونه می شاه  

 



دوتا این  زدن می حرف چی مورد در   

 جلو قدمی یقش گرفتن و  ایمان سمت به بهادر بردن هجوم با 

گفتم و گذاشتم  : 

 اینجا-

؟ چخبره  

 

 بهادر و دچرخی عصبانیت از من سرخ صورت سمت به ایمان نگاه

گفت و چرخید من سمت به و کرد رها رو ایمان یقه  : 

- من انارگل؛  ... 

 

 !هیییس-

 تا گذاشتم لبم روی رو اشارم انگشت  و گذاشتم جلو قدمی

بشه ساکت  . 

غریدم و دادم وحشیش های چشم به رو نگاهم  : 



-  انارگل کنی می فکر و  میزاری انارگل حریم به پا حاال تا کی از

؟ ینهش می ساکت  

 

گفتم و  کردم ایمان به رو نگاهم  : 

- ایمان من خونه از بیرون بنداز  و این  ! 

 

گفت عصبانیت با و گرفت رو بهادر بازوی ایمان : 

- بیوفت راه.  گفت چی  که شنیدی  . 

 

 خونه داخل ایمان انداختنش بیرون بگم بهتر یا بهادر رفتن بعداز

گفت و شد  : 

- ؟ خوبه حالت خب  

 باال رو سرم بود تر بلند من از ایستادم مقابلش و رفتم سمتش به

گفتم و گرفتم  : 



-  لباس بریم باید االن ؛اما بدهکاری بهم توضیح به امروز درمورد

علی های لباس بین از کنم انتخاب برات  ! 

 رفته رو و رنگ آینه به و ریختم بیرون رو موهام از ای طره

شدم خیره مقابلم  . 

 خاصی زیبایی بودم کشیده که هایی سرمه میون آبیم چشمهای

 بود مشکی و قرمز ترکیب که لباسی و بود گذاشته نمایش به رو

بود نشسته تنم توی خوب خیلی  . 

برداشتم قدم در سمت به و گرفتم رو سلبا دامن   

 به هایی نگین که افتاد مشکیم بلند قاب های کفش به نگاهم

داشت قرار روش گل طرح  . 

 شهر از برام سرحاد که هایی همون بود عروسیم های کفش

بود آورده  . 

 ایمان به چشمم که شدم پذیرایی وارد و شدم خارج اتاق از

بست می رو سیاهش اهنپیر باالیی دکمه داشت که خورد  . 



 و شد خیره بهم لحظه چند من دیدن با آورد باال که رو سرش

پیچید پذیرایی توی صداش بعد  : 

- لباس این میاد بهت چقدر من خدای  ! 

 

گفتم و زدم لبخندی  : 

- خوشگله خیلی توعم لباس ممنون  . 

 

 پیراهنش اول دکمه سمت و دستم و برداشتم سمتش به قدمی

 لب اش خیره نگاه توی و آوردم باال رو سرم ردمک بازش و بردم

 :زدم

- تره خوشگل اینجوری  ! 

دوختم سینش قفسه به و کردم جدا  نگاهش از رو نگاهم  . 

 بود پیدا اون از کمی پیراهنش زیر از که زیبایی خالکوبی رد

 و مشکی پیراهن میون پوستش سفیدی و گرفت رو هام چشم

 رو سینش قفسه بوسیدن دلم شد باعث  زیباش خالکوبی نقش



گرفتم فاصله ازش و دادم قورت رو دهانم آب فورا اما کنه طلب   

. 

گفتم و دزدیدم ازش رو چشمهام  : 

- بیا ،زود بیرونم من  ! 

 

 همین برای نداشت چیزی خر یه جز ،حسن شدم خارج خونه از

بود گرفته قرض من از رو مروارید هم  . 

 شده کاشی حیاط توی بلندم قاب های کفش تق. تق صدای

داد نوازش رو گوشم نقاره و نی صدای با مخلوط و پیچید خونه  . 

بود شده تنگ پایکوبی و شادی یه برای بود وقت خیلی دلم   . 

 زیاد سرخی از که رز های گل شاخه از یکی و زدم لب به لبخندی

 کردم نزدیکش رو بینیم و کردم جدا ساقه از رو میزد مشکی به

بوییدم رو دلنشینش عطر بوی از کمی و   

 فاصله گل از رو بینیم من سمت به ایمان اومدن و درب صدای با

 یک  چرخیدم سمتش به گرفت قرار مقابلم ایمان وقتی و دادم

کردم پر رو فاصله قدم  . 



 همون من انگار  بود خیلی دادم نمی خودم دست کار اگه امروز

نبودم مردها از فراری دختر   . 

کشیده شسمت من که داشت چی    

 تنها نه  ایمان به نسبت خاصی کشش اما دونم نمی رو شدم می

کردم می حس تنم تمام در بلکه دلم در   

 بردم پیراهنش جیب سمت رو دستم  و گرفتم رو اش یقه گوشه

 قفسه روی رو دستم کف و گذاشتم جیبش توی رو رز گل

 هل با و داد تاب کمرم دور و دستش ایمان که گذاشتم سینش

 نوازش رو اش اشاره انگشت کوبیدم سرم پشت دیوار به ومیآر

 پیشونیم  به و پیشونیش و کشید ام چونه تا ام گونه روی از وار

 پخش صورتم روی نفسش که جوری لبهام به خیره و چسپوند

غرید میشد  : 

-  سوم نفر میشن، تنها باهم پسر و دختر وقتی که میگن راست

؟ نه شیطونه؛  

 



 به رو سرش و کرد جدا رو پیشونیش که دادم تقور رو دهانم آب

 و شد بسته هام چشم که بود اراده بی کرد خم لبهام سمت

 و شد پخش لبهام روی که نفسش اما شدم ایمان بوسه منتظر

ریخت بهم رو تفکراتم تمام صداش  : 

- خاصی تو ؛چون باشه راحتی این به خوام نمی ! 

 

 چشم به رو خمارش مشکی چشمهای و گرفت فاصله ازم کمی

گفت و دوخت هام  : 

- ندادم دستت کاری تا ؛برو انارگل منتظرته دوستت  . 

 

دویدم کوچه سمت به و دزدیدم ازش رو نگاهم   . 

کردم می چیکار تمداش ؛من من خدای  . 

 خونمه مهمون که ای غریبه به که بودم شده اراده بی انقدر کی

بدم رو بوسیدنم اجازه  . 



 آوردن بیاد با اما افتادم راه سمیه خونه سمت به آشوب افکاری با

کردم حرکت کوچمون سر سمت به و شدم متوقف  بهادر  . 

 بود ممکن موند می تنها اگه بزارم تنها تونستم نمی رو ایمان

سراغش بره بهادر   

 بچه همراه که هایی مرد و زن به و ایستادم بست بن کوچه سر

 صدای شنیدن با  کردم می سالم رفتند می عروسی به هاشون

گفتم و برگشتم کوچه سمت به آرومی های قدم  : 

- من ایمان ...! 

 

 شدم ساکت میومد من سمت به ،خرامان خرامان که ننه دیدن با

کردم نگاهش دلخوری با و  . 

 ناراحتم نگاه از دست بازم اما کنه نمی نگاهمم حتی دونستم می

 عمر تا که میزدم نیشش چنان نبود علی مادر اگر و برنداشتم

نکنه فراموش داره  . 



 پشت تر عقب قدم چند که ایمان به و گرفتم ازش رو نگاهم

 من به و بود کرده ریز رو هاش چشم  کردم نگاهی میومد سرش

بود شده خیره  . 

فوضول پسره  ! 

 هام چشم به و ایستاد مقابلم ،ایمان رفتنش و ننه شدن رد با

 پایین رو سرم پیشم دقیقه چند کار شرم بخاطر که شد خیره

گفتم زیرلب و  انداختم  : 

- اطرافه همین ؛بهادر بمونی تنها نخواستم  ! 

 

 اجبار به اومد جلوتر که قدمی و نشست چونم زیر که دستش

 گوشم  و میزد خاصی برق که مشکیش چشمهای به شدم خیره

گوشم زیر آرومش نجوای از شد پر  : 

- میشه سخت چی ؛همه بگیریشون ازم اگه  ! 

 شصتش انگشت و کرد ای خنده تک که کردم نگاهش متعجب

داد ادامه و کشید ام چونه روی  وا نوازش رو  : 



- جون دختر میگم رو چشمهات  ! 

 

 اینکه به توجه بی و بست نقش بهامل روی ناخودآگاه لبخندی

 و بردم باال رو دستم ببینتمون کسی ممکنه و ایم کوچه توی االن

گفتم و گذاشتم اش گونه روی  : 

-  باید اما دونم نمی رو کنه می خود بی خود از منو که داری چی

دونم می خوب ؛اینو کنم دوری ازت . 

 

 بازوم دور ایمان انگشتهای شدن محکم با شد برابر حرف پایان

 جیغ پیچید بازوم  توی که دردی بخاطر سمتش شدنم کشیده

 اش شده کلید های دندان پشت از صداش که کشیدم ای خفه

پیچید گوشم توی  : 

-  کنی می فراموش تو یا میره یادم ؛من بشه چی که کنی دوری

؟ رو ها لحظه این  

 

- ؟ کنی می غلطی چه داری  



 

 شدم خیره و برگردوندم قبع به رو سرم ترس با بهادر صدای با

 میون از رو دستم خواستم و عصبانیتش از سرخ چشمهای توی

 سمت به و داد فشارش تر محکم که کنم آزاد ایمان های دست

کشیدم خودش  . 

 اینکه نازیدن؛با می غیرتشون به ایرانی مردهای و بود کرده لج

 حس و بود شده غیرتی نداشتیم قبول رو حسمون هنوز حتی ما

 همه این از بعد که بودم خوشحال چقدر من و کرد می کیتمال

داشتم کنارم بهادر مثل دقیقا لجباز و مغرور مرد یه مدت  . 

- کن ولش  ! 

 بهادر به رو و داد هل سرش پشت رو من و کشید رو دستم ایمان

 : غرید

-  این میاد کجا ؛از گفت می بهت خواست می اگر وصی وکیل

؟ بهادر خان مالکانت رفتار ! 

 

بود خبر بی من گذشته ؛از حرفش با ریخت قلبم  . 



 به دهن بیخیال تا گرفتم رو ایمان بازوی گذاشتم جلو قدمی

 مغزم در میخ مثل بهادر صدای که  بشه بهادر با گذاشتن دهن

رفت فرو . 

- هنوز؟ داره صاحب نگفته  

 

داد ادامه و من به کرد رو  : 

 

- ؟ من انارگل ؛نیستی دختر که بگی بهش قراره کی  

 

 اراده بی ، گذاشتم جلو به قدمی و کردم نگاه دروغش به بهت با

 باال غازش یه من صد های حرف بودن سنگین فرط از دستم

نشست صورتش بر که رعد همچون سیلی شد رفت  . 

 متاسف نگاهی سیلی مخالف سپت به اش شده کج صورت به

 کنار از و گرفتم  و ظریفم های پنجه توی رو دستایمان و انداختم

گذشتم بهادر  . 



 رد بینشون از بودند جمع دورمون که چندنفری به توجه بی

رفتم عروسی سمت به  و شدم  . 

 نواز گوش و تر بلند شدیم می تر نزدیک هرچه نقاره و نی صدای

 و کشیدم رو دستش بشیم کوچه وارد اینکه از قبل شد می تر

 به و دادم هلش دیوار کنار پیچیده هم در های درخت پشت

  بود شده عوض اون با من جای ،اینبار چسپوندمش دیوار

 بود زده زل بهم زدن حرف ای کلمه حتی بدون خیره و خونسرد

اوضاع این از  بودم معذب من و  . 

 ذغالیش و خونسرد نگاه توی کردم نگاهش و بردم باال رو سرم

 آغوشش توی نکنم حس و نگاهش اینکه برای  و نیاوردم تاب

نالیدم و کردم پخش گردنش پوست روی رو نفسم و خزیدم  : 

- ؛ دروغه میدونی خوب خودت که نکن نگام اینجوری  

 ذغالیت نگاه زیر دونی می خوب خودت که نکن نگام اینجوری

؛ نمیارم تاب  

خونسردی همه این از ترسه می انارت که نباش خونسرد انقدر  ! 

 



 زیر  و داد صلهفا خودش از و من و زد کمرم پشت به چنگی

غرید گوشم : 

-  حرف از ندارم باکی من  و پاکی ؛تو خونسردم من که نترس

 حسودترم ؛من اما بهادر چون حسودی مرد غاز یه من صد های

؛ تو برای  

؛ تو برای ترم حریص  

هرگز نکن فراموش و این  ! 

 

 توی رو خودم و بست نقش لبم روی رضایت روی از لبخندی

کردم جمع آغوشش  . 

 هم برای ما که شد چی نفهمیدم که من اما دونم نمی رو شما

کردیم پیدا دیگری جایگاه  . 

؟ شناختیم می رو هم که بود روز چند مگه  

 رو رقص دستمال دوتا لباسم زیر از و اومدم بیرون آغوشش از

گفتم و اوردم بیرون  : 



- فعال میاد در صداش االن سمیه که برم دیگه من خب  ! 

 

 بین از نیست کسی دیدم وقتی و انداختم اطراف به نگاهی

شدم کوچه وارد و اومدم ببرون ها درخت  . 

 از االن من که میدونن همه و انداخته گل صورتم کردم می حس

میاد خوشم ایمان  . 

گفتم لب زیر و گذاشتم گونم رو دستم  : 

- ندیده پسر جنبه بی باش آروم  ! 

 

زد پچ گوشم زیر صدایی که  : 

- ام ندیده دختر جنبه بی و نمیشم آروم  ! 

 

گذشت کنارم از و  . 

 



 با کردم تر تند رو هام قدم لبخند با و شدم خیره شدنش دور به

 هرکدوم که دیدم رو مردمی  سمیه خونه حیاط داخل به ورودم

 و فشردم هام مشت توی رو دستمالم  بودند کاری انجام حال در

رفتم خونه داخل سمت به  . 

 مردم همه االن کردم می فکر  من نقاره  و  نی صدای همه این با

 دوسال بعداز هنوز من انگار  اما باشند رقص درحال روستا

بشناسم خوبی به رو مردم نتونستم . 

 اونجا احتماال رفتم خونه اتاق تک سمت به و شدم خونه داخل

کردند می آرایش رو سمیه داشتند  . 

 می وقاحت تمام با که شنیدم رو هایی زن صدای ورودم از قبل

 : گفتند

-  عروسی بار یه قبال خوبه کرده دوزک بزک چه ببین ،واه واه

بوده کرده   . 

 

 اتاق وارد قدم یک با و سابیدم هم روی رو هام دندان حرص از

برگشت سمتم به سرها همه که شدم  . 



گفت و شد خیره لباسم به لبخند با سمیه : 

- دارم استرس کلی که اینجا بیا اومدی وای  ! 

 

 که همونطور و نشستم کنارش رفتم سمتش به و زدم لبخندی

گفتم کشیدم می دست بازوش روی  : 

- عروسک که نداره استرس  . 

 

گفت عیمصنو گریه با  و انداخت بهم نگاهی  : 

- تره خوشگل که تو لباس کثافت  . 

 

 ترکیب که رقصم دستمال میده گیر چیزا چه به گرفت ام خنده

 و انداختم لباسم شده پهن دامن روی رو بود صورتی و زرد رنگ

 : گفتم

- نترس دخترجون بهترینه تو لباس  ! 

 



 سرخ های گل با سپید قشقایی لباس  انداختم نگاهی لباسش به

 و بود شده خوشگل واقعا تنش سرخ پیرهن و نشدام چین روی

بود ناپذیر انکار  . 

 عروس بردن برای داماد اینکه گفتن و دخترا از یکی اومدن با

گفتم سمیه مادرخونده به رو و شدم بلند جام از اومده  : 

- استقبال برید شید بلند. نشستین چرا  . 

 

 که قری با همراه و برداشتم رو هام دستمال و شدم بلند جام از

 زدم اتاق از و دادم تکون هوا توی رو دستمالم دادم کمرم به

گفتم و رفتم سمتش به سمیه دخترخاله دیدن با بیرون  : 

-  کن دود اسپند یه برو بیا ؛ کال بیخیاله که باباش زن این ببین

 ! بدو

 

 

 زدم چرخی و دادم تاب رو کمرم نی صدای با هماهنگ رفتنش با

دیدم لب به لبخند رو سمیه که  . 



 و گرفت دستهاش توی رو دستهام و برداشت من سمت به قدمی

گفت بغض با  : 

- انارگل کن حالل من از دیدی ،خوبی بدی  ! 

 

 با که غلطید اش گونه روی و چکید چشمهاش از اشکی قطره 

گفتم و کردم پاکش شصت انگشت  : 

-  دوماد میشه خراب چشمت سرمه دیوونه نکن گریه ،عه،عه عه

یفرار و  

دیااا می  ! 

 

 رو خانم سوگل دختر رقیه دست و گرفتم فاصله قدمی سمیه از

 خواست می دلم خیلی اینکه با بردم بیرونش خودم وبا کشیدم

 همونطور نبود وقتش فعال اما کنیم اجرا رو دستمالی یک رقص

 با و زدم بیرون خونه از لبخند با کشیدم می رو رقیه دست که

 رقصیدن درحال که ده جوون سرایپ عسگر و مراد شاه  دیدن

 و رفتم سمتشون به بودن روستاش اهل  و داماد پای جلوی



 با رقصیدن کردم شروع و دادم تاب کمرم با همراه رو دستمالم

 ای سمیه و کرد می دود اسپند داشت که سمیه خاله دختر دیدن

زدند بیرون خونه از سرش روب سرخی تور با اون از بعد که   

" چرخیدم راست سمت به و کشیدم"کل   

- لللللل. کلللل . 

 به اش خیره مشکی و نافذ نگاه و ایمان شاد صورت دیدن با که

 ناخواسته و شد ژکوندتر بود  لبم روی که لبخندی خودم

کردم نگاهش حواله چشمکی . 

 توی بلندم بلوطی موهای از تار چند  و دادم تکونی رو دستمالم 

 ابرویی تک با و گرفت دیوار از رو اش تکیه  که شد رقصان هوا

قدم سمتم به انداخته باال  

 . برداشت 

 

 میهس به شدم خیره و کردم جدا هاش قدم شمردن از رو نگاهم

 رو نگاهم و برگشت سمتم به  شد می رد کنارم از داشت که

گفتم کنه لبخونی بتونه که جوری زدم لبخندی که کرد شکار  : 



- ؟ شدی کچل حسن زن آخرم دیدی  

 

کرد متعجب رو من که بود چشمهاش توی غمی اما خندید  . 

 باز و نکرد همراهیشون  ایمان و من جز کسی سمیه خواست به

کرد رخنه من تن تمام در نابجاش خواسته از ای دلشوره هم . 

 

 به و بود سمیه خانواده به متعلق که شدیم اسبی سوار هرکدوم

 رو ها اسب تا برداشتم رو هام وسایل قبلش اما رفتیم دنبالشون

برگردیم خودمون روستای به مروارید با و بدیم سمیه تحویل  . 

 شروع داماد خانواده پایکوبی و جشن  روستا به رسیدنمون با

 خودشون خونه به سمیه و حسن جشنشون پایان از بعد و شد

 . رفتند

 میومد سمیه خونه سمت به من با همقدم که ایمان به نگاهی

گفتم و انداختم  : 

- نه؟.کنم فکر نداری روستا عروسی به عادت  

 



 مقابلمون خاکی کوچه انتهای به خیره و کشید عمیقی نفس

 : گفت

-  زیبایی تمام میون تو وقتی و داره زیادی های زیبایی  روستا

نداره کردن عادت به نیازی  درخشی می هاش  . 

 

گفتم و کردم تر پهن رو لبخندم  : 

-  بد اتفاق یه ها زیبایی این میون قراره کنم می حس دونی می

 ! بیوفته

 

گفت و کرد فرو کتش جیب توی رو دستش : 

 چرا؟-

 

گفتم و دادم نتکو استرس با چندبار به هوا توی دستمو  : 

-  روستا این به پا وقتی از بریده رو امونم دلشوره ،فقط دونم نمی

 . گذاشتیم



 

 صدای شنیدن با که  پیچیدیم بود چپ سمت که ای کوچه داخل

 دید بهادر به که جوری دیوار پشت و گذاشتم عقب قدمی بهادر

دادم هل سرم پشت رو ایمان و شدم پنهان باشم داشته  : 

- شده پر انار از من ،تمام مبگ چندبار  ! 

 

 

- پنهانی شده حتی کنی می صیغه رو من که دادی قول تو ولی  ! 

 

بود سمیه صدای این،این من خدای  . 

 از گوشم و کنم فکر فاجعه عمق به نتونستم صداش شدن بلند با

شد پر سمیه های حرف  . 

 

-  کنم قبول رو حسن با ازدواج من خواست می اون چون قراربود

کنی صیغه منو تو بعد و بزنم بهم رو چیز همه عقد از قبل ولی   

؟ نه میگی االن چرا پس  



 

گفتم و برگشتم ایمان سمت به  : 

- زودتر بریم ما بهتره.به  ! 

 

گفت و گردوند ام درمانده و متعجب صورت توی رو هشنگا  : 

-  اون که نیست تو تقصیر ؛این انارگل هستی خوبی ست دو تو

 .نامرده

 

نالیدم و گرفتم فاصله ازش قدمی  : 

- برم و بگیرم حسن از رو اسبم ،باید بیا فقط  . 

 

 سمیه و بهادر که نبود اینجا حسن خب و برگشتیم رو اومده راه

، هکوچ اون توی  

دادند می جولون خودشون خونه جلوی  . 

 



گفتم و کنایه و نیش  از بود پر که لحنی با حسن دیدن با  : 

جان ،حسن..کچ حسن میگم ،تبریک  

آوردی بدست رو روستا دختر ترین پاک   

 

گفت رو دارم نیش حرفهای بفهمه که این بدون حسن  : 

- نکنه غریبی احساس سمیه تا بمونین بیشتر کاش  ! 

 

گفتم دلم توی و نشوندم لبم گوشه ندیپوزخ  : 

"  که دونی نمی موندگارنیست اینجا خیلی هم خودش سمیه

 " بیچاره

 

گفتم پوزخندم حفظ با حسن جواب در و  : 

- برسیم بعدی روستای به هوا شدن تاریکتر از قبل که بریم باید  . 

 



 خانواده  از ایمان برای که اسبی و کشیدم رو مروارید افسار

 ایمان مقابل و کشیدم خودم دنبال به هم رو بودم فتهگر سمیه

گفتم و ایستادم  : 

- منه از تر نحس اینجا که بریم بیا دیگه خب  ! 

 

گفت و رفت برام ای غره چشم  : 

- ؛ انارگل نحسی تو میگه کی  

؟ درمیاری حرف خودت برای چرا  

 

گفتم و کردم خیره چشمهاش توی رو نگاهم  : 

- ایمان خبری بی ها چیز خیلی از  . 

 

 رو اسب افسار و کرد می جدا نگاهم از رو نگاهش که همونطور

گفت کشید می  : 

- تو از باشم خبر بی خوام ،نمی بشم خبر با تا بگو پس  ! 



  

 

 

 پایان از قبل خواستم می من و رسیدیم می روستا به کم کم

 ظورمن همین به و بزنم حرف ایمان برای گذشته از سفرمون

زدم لب جذابش رخ نیم به خیره و کشیدم باال و نگاهم  : 

-  کنه دور من از رو تو ؛ممکنه اما جالبیه داستان من گذشته

نداره وجود درش خوشآیندی چیزهای چون   

 محکم و سرعت به که قلبم و شد داده سوق سمتم به که نگاهش

 قاعما در سالها این تمام که بغضی کرد اصابت ام سینه قفسه به

 توی و کرد پیدا شدن آزاد برای راهی بودم کرده پنهان وجودم

کرد خوش جا گلوم  . 

 براش تا من به دیگرش نگاه و بود روبرو به نگاهش یک حرف بی

بگم گذشته از  . 

 بود شده صدام شدن دار رگه باعث که بغضی با و کردم باز لب

 : گفتم



-13  روستا توی ناپختگی و خامی اوج توی و بود سالم

 دختر یا بود زیباییم دلیلش ،حاال داشتم زیادی خواستگارهای

 برعکس و کرد می رد رو همه پدرم اما دونم نمی رو بودن کدخدا

 که گفت می بود کرده ازدواج سن همین تو که بزرگم خواهر

 توی مادرم "نیست ازدواجش وقت االن و هست بچه دخترم"

 شد گوهر و ترف خدا رحمت به بیماری خاطر به زمانها همون

من برای مادر از تر مهربان ای دایه  ! 

 با  و گذاشت پا ما روستای به بهادر اینکه تا بود خوب چیز همه

شد روبرو من  . 

 تک به تک از پرخاش و کردند می نگاهش نفرت با من خانواده

احمق و بودم خام من اما شد می دیده رفتارهاشون   

 و لرزید دلم که شد چی منفهمید و گرفت گرم من با کم کم بهادر

 قلب پادشاه ،شد من به نسبت سال16 سنی تفاوت با پسری

 راهی شد پنهانی های قرار ام خانواده مخالفتهای بخاطر و پاکم

من زده جوانه تازه احساس راه در گذاشتن قدم برای . 



 اون و بودم بهادر دردانه من و گذشت می هم سر پشت روزها

بود من قلب که سرزمینی پادشاه  . 

 من حاال و گذشت بهادر و من عاشقانه رابطه از سال سه درست

 اسب کره یه سالگیم14 تولد برای سال 32 اون و داشتم سال16

منه برای گفت و آورد برام زیبا و سپید  ! 

 

 

دادم ادامه و کشیدم مروارید یال به دستی : 

- ،خونه گذاشتم مروارید رو اسمش  

 روستا از بیرون که ای رعهمز توی اما ببرمش تونستم نمی 

 همون توی و کردم بزرگش بود خریده من نام به پنهانی بهادر

ذاشتیم می رو پنهانیمون های قرار مزرعه . 

 

 زل چشمهاش به و آوردم باال رو سرم ایمان خیره نگاه حس با

 بهادر حرف به شاید و بود شده سرخ عصبانیت از انگار که زدم

هنوز؟ داره صاحب نگفته" گفت دیروز همین که  کرد می فکر  



نیستی؛ دختر  که بگی قراره کی    

من انارگل !" 

 

دادم ادامه و دزدیدم رو نگاهم  : 

-  به شوقم تمام با  سالگیش سه و سی ،تولد بود تولدش روز

 مادرم های الالیی لب زیر خوشحالی از و رفتم می مزرعه سمت

خوندم می رو  . 

رسیدم مزرعه به وقتی  ...! 

 

# بک_فلش   

 

 بهم  گلیم ای فیروزه رنگ انداختم، دستم توی گلیم  به نگاهی

رنگ به عالقه توی باهم داشتیم تفاهم و میزد چشمک   



 لبخند شدم مزرعه وارد و دادم هل رو مزرعه چوبی درب

 مزرعه وسط کاهگلی خونه داخل پشتی درب از و زدم شیطونی

کنم غافلگیرش تا شدم  . 

 

 که ای صحنه دیدن با شد برابر مزرعه کاهگلی خونه به ورودم

شکست وجودم عمق و راحت رو من چون ای ساله16 دختر  . 

؛ من عشق  

 تن که یظریف تن بر پیچیده کبری مار همچون من قلب صاحب

؛ نبود من  

نبود من های لب که بوسید می رو هایی لب  . 

داد نمی رو خیانت این اجازه هامون قلب تعهد  . 

 از شده مشت دست و غلطید گونم روی چشمم از اشکی قطره

گرفت قرار قلبم روی خیانتش درد  . 

 قدرتمندش های پنجه شدن چنگ با همزمان دستم توی گلیم

 صدای و شد رها دستم از نبودم من که زنی مشکی موهای میون



 نشد گم هم شاید ؛یا شد گم زن لذت پراز ناله میون افتادنش

 چهره مات و برگردوند من سمت به رو سرش بهادر که چرا

شد من غمگین  . 

 قلب طلسم شد دیدم مقابلم که دختری چهره و  شد جدا زن  از

 ! من

 بهادر نگاه و گذشت می مزرعه کنار از همیشه که ؛دختری لیال

 می اون زیبای اندام از من برای خجالت بی و بود اون به خیره

 می من که دختری" گفتم می چیز یک فقط هربار من و گفت

 به خیره تو که اندامه،دختری خوش و زیبا دختر یک ؛فقط بینم

؟ کیه میزنی حرف من با اون " 

 

 به هخیر بهادر اما دیدم می رو بود زیبا خیلی که دختری من آره

کنه پر براش رو من جای داشت تصمیم که بود دختری  . 

 انتخاب ساده ای رابطه با من چون پاکی دختر داشت هم حق

 می  دل دلبرش های ناله که دختری گرم آغوش یا بود مرد یک

؟ مردش از برد  



بپوشه تا برداشت رو ایش پارچه شلوار و شد جدا لیال از  . 

نبود جایز موندن   

 و کردم پرت گلیم روی رو بود تولدش اصلی دیهه که ای نامه

شد بلند منفورش صدای که گذاشتم عقب به قدمی  : 

- انارگل کن صبر  . 

بس و همین  . 

" انارگل کن صبر " 

 سنگی ازش و کرد طلسمش لیال نگاه که قلبی با من تمام و

 با   زدم بیرون بود نامم به سندش که ای مزرعه از ساخت تپنده

دویدم خونه سمت به بود روان هام چشم از که هایی اشک  . 

 

 حال#

 

- ؟ هنوز داری دوستش  

 



 که کردم فکر و کردم اش شده منقبض فک به خیره رو نگاهم

 وارد قبلم مبهم احساس با رو مردی سال4 از بعد که حاال

 و شه دور ازم خود بی های فکر با بدم اجازه نباید کردم زندگیم

زدن لبخند برای بود خوبی احساس کنارم در حضورش   

گفتم جدیت با و کشیدم باال رو نگاهم  : 

-  بشکن رو قلبم نگاهه؛طلسم یک سنگی طلسم من قلب هنوزم

 ! ایمان

 

 سخت روز روشنی در که محسوسی نا برق لرزید نگاهش

 ته از من و درخشید رنگش شب های تیله میون شد می مشخص

بشکنه ایمان رو قلبم طلسم که کردم آرزو قلبم  ! 

 

شدیم جدا هم از و رسیدیم روستا به باالخره  . 

پریدم پایین مروارید از و رفتم خونه سمت به  . 

کرد متوقفم گوهر صدای که برداشتم خونه سمت به قدمی  : 



 دخترکم؟-

 تخم پراز سبدی که دیدمش ها مرغ لونه کنار برگشتم عقب به 

بود دستش مرغ  . 

 که کردم اعتراف دل در و شیدمک عمیقی نفس و زدم لبخندی

بودم صمیمیتش و صفا و روستا این دلتنگ چقدر  . 

- ؟ خوبه حالت گوهرجون سالم  

 

 و نشوند صورتش روی مصنوعی اخمی و برداشت قدم سمتم به

 : گفت

-  چند میری میزاری نامه یه با کنه می دق پیرزن این گی نمی

؟ نمیشه پیدات روزم  

 

 نرمش بازوی که همونطور و رداشتمب من رو مونده باقی چندقدم

گفتم کردم می نوازش رو  : 

- تری جوون منم از ،تو گوهرجون نکنه خدا  ! 



 بازم نیش به ای غره چشم لبخندش با متناقض و زد لبخندی

گفت و رفت  : 

-  میرسن االن گالبیت بردار اون و بابات که اونور برو بیا خبه خبه

نیست آماده ناهارم  . 

 

 من و شد خونه وارد اون و گرفتم فاصله ازش و شد تر شل نیشم

 بودم کاشته که گلهایی تمام که خونه گوشه باغچه به خیره

بودند شده خشک  . 

؟ داشتم توقعی چه و بودم نذاشته پا روستا این به بود دوسال  

 فقط که ای خونه باغچه توی پرطراوت و تازه من های گل که این

؟ خشندبدر کنند می زندگی اخمو مرد دوتا  

 

رفتم اتاقم سمت وبه گرفتم رو و رنگ بی باغچه از رو خیرم نگاه  

. 

 می رو و زیر رو دلم و بود پیچیده خونه توی گوهر غذای بوی

 . کرد



 حس به و دادم لم اتاق گوشه چوبی تخت روی و شدم اتاقم وارد

کردم فکر سینم درون تپنده سنگ مبهم های  . 

بشکنه نکنه خدا و دم می دل بازم دارم  ! 

 

 رو خوابم از خمار نگاه و کردم باز آرومی به رو سنگینم پلکهای

گردوندم تاریک اتاق توی  . 

 لبخندی شد باعث زد می حرف بابام با که سرحاد شاد صدای

بزنم لب دلم ته از زیرلب و ببنده نقش لبهام روی  : 

- خانواده گرم ؛آغوش سالم  ! 

 

 تا و غلطید گونم روی چشمم کنار از  شوق سر از اشکی قطره

خورد سر ام چونه روی  . 

 صدای که ایستادم آینه روبروی و شدم بلند تخت روی از

رسید گوشم به سرحاد سرخوش  : 

- برات زده لک دلمون که شو بیداری ناز واب؛ازخ بابا دردونه  . 



 اون و بودم بابا دردونه من که هنوز نرفته ،یادش تخس بچه ای

کرد می حسادت همیشه  . 

گفتم بلند شیطنت با و زدم بیرون تاریک اتاق از  : 

- ؟ کردی حسودی تو باز  

 

 بود، رفتنش ازبین احتمال کم خیلی خانوادم بین که لبخندی

 و پهن لبخند به خیره سرحاد و بود کرده خوش جا هام لب روی

زد لب عریضم  : 

- بود شده تنگ لبخندهاتم برای دلم  . 

 

 که ای سفره پای و کشیدم رو دستش و رفتم سمتش به

 رو سرش بابا که نشستیم بود کرده پهن پذیرایی توی گوهرجون

 دوباره و انداخت سرحاد و من به سرسری نگاهی و آورد باال

شد شامش خوردن مشغول . 

 االن تا رسیدیم که ظهر از که بودم خسته چقدر دونه می خدا

بودم خوابیده  . 



سمت به برد هجوم فکرم لحظه یک  

چیزی ازش من که ،ایمانی ایمان   

بودم دلتنگ ندیدنش چندساعت برای و دونستم نمی   . 

  برای امشب که گوهرجون به من و خوردیم سکوت در رو شام

 از بعد و بشوره ظرفهارو تا کردم کمک ودب مونده ما پیش شام

 و رفتم اسطبل سمت به شدم حیاط وارد و زدم بیرون خونه

کردم تمیز کمی رو مروارید  . 

 جلب رو توجهم صدایی که کشیدم بلندش یال توی رو دستم

 . کرد

- انارگل پیس،پیس  ! 

 که کردم فکر ندیدم رو کسی وقتی و انداختم اطراف به نگاهی

 که شدم مروارید نوازش مشغول دوباره و  شدم یخیاالت حتما

 می حدس که سمتی به رو نگاهم ترس با و شنیدم صدایی بازهم

برگردوندم میاد اونجا از صدا زدم  : 

- اینجام من پیس،انارگل  . 



 

 سرحاد های اسب بین تاریکی توی که سیاهب سایه روی نگاهم

 قورت رو دهانم آب ترس کمی وبا شد خشک بود ایستاده بابا و

گفتم پته تته با و دادم  : 

- ؟ تی.هس.کی. تو..تو  

 روشن و تاریک فضای توی ای مردونه شده رگه دو صدای

 توی  که بادی سوی وس الی البه رو سکوت و پیچید اسطبل

رفت نشانه رو قلبم و زد بهم رو وزید می اسطبل  : 

- توعم سنگی قلب من؛کلید  ! 

 

 اسطبل درب که گرفتم پناه مروارید پشت و گذاشتم عقب قدمی

موند شد داخل  که سرحاد روب نگاهم و شد باز ضرب با . 

 های رگه که صداش با مخلوط سرحاد عصبی نفس صدای

رسید گوشم به ودب پیدا درش خشونت  : 

- ؟ میشیم نگرانت نگفتی میزنم صدات دارم  ساعته یک  



 ایستاده پوش سیاه مرد که جایی سمت روبه سرم جواب بدون

 چه نداشت فرار برای راهی وقتی خالیش جای و برگردونم بود

میشد حس واضح  . 

 و کرد اسیر رو دستم بود نکرده دریافت من از جوابی که سرحاد

گفت شد می خارج اسطبل از که ورهمونط و کشید  : 

- لوس و لجباز دختره  ! 

 

 کاه پشت که دیدمش شدم می کشیده بیرون به که آخر لحظه

بود آشنا چقدر نگاهش برق و شده پنهان ها . 

 

شدم حیاط وارد و زدم بیرون خونه از  . 

 که کنم می فکر این به دارم و رسه می نظر به انگیزی دل صبح

 بریم باهم و بیدارکنم رو ایمان خون خروس صبح برم آیا

 گردش؟

شدم کوچه  وارد و دادم هل رو حیاط درب  . 



 نقش لبم یرو که لبخندی و دادم کوچه انتهای به رو  نگاهم

 خونه سمت به کرد بیدار درونم رو خوب های حس تمام بست

 با تونیم می که کردم فکر این به راه توی و کردم حرکت آالله

کنیم ازدواج و بسازیم روستا همین تو خونه یه ایمان  . 

 ذغالی چشمای و آوردم دنیا به هم رو بچمون  خیاالتم توی من

 ام دخترانه افکار تمام از الخوشح و کردم پسرم ارثیه رو ایمان

ایستادم آالله خونه درب روبروی  . 

کیه؟" صدای که آوردم  د صدا به رو درب " 

رسید گوشم به آالله گفتن  . 

- کن باز انارم آالله ! 

 قرار درب آستانه در آالله و شد باز درب که گذشت چندلحظه

 . گرفت

گفتم و زدم لبخندی  : 

- دخترجون خوای نمی مهمون  ! 

 



گفت و رفت گفتنم"دخترجون" به ای غره چشم  : 

- پالسی ما خونه کال امروز از دونم می که تو بیا  . 

 

 می خونه داخل و شدم می رد کنارش از که همونطور  و خندیدم

گفتم رفتم  : 

- انگار کردی استفاده ازش باالخره  ! 

 

گفت و کرد ریز رو چشماش  : 

- رو؟ چی  

 بلند همونطور و فتمر پذیرایی سمت به و شدم رد کنارش از

 : گفتم

- و آکبندت مخ  ! 

 

 پناه پشتش باباش  دیدن با  که کرد حمله سمتم به و زد جیغی

گفتم و گرفتم  : 



- کنه می رفتار چطوری مهمون با دختر ببین عمو  ! 

 

گفت خنده با همراه و برگردوند عقب به رو سرش عمو  : 

- ؟ دخترکدخدا کو پس سالمت  

 

گفتم باز نیش با و کردم جدا کتش از و دستم  : 

- کدخدا دختر عشق سالم  ! 

گفت گوشم زیر و گرفت هاش دندون بین رو لباش  : 

- دخترکدخدا جیزه حرفها این  ! 

داد ادامه تر بلند و گرفت فاصله ازم بعد و : 

- ؟ باز انداختی چتر اینجا صبحی اول ورپریده  

گفت باباش تایید به هم آالله  : 

- بگو و همین  ! 



 قدمی ناز با که همونطور عمو به رو و رفتم آالله به ای غره چشم

گفتم داشتم برمی سمتش به  : 

- اومدماا دیروز تازه من عمو ! 

 

 بازوی روی وار وازشن رو دستش و شد تر عریض لبخندش

گفت و داد حرکت راستم  : 

- کدخدا دختر اومدی خوش  ! 

 

 و نبود ایمان از خبری چرخوندم چشم هرچقدر عمو بعدرفتن

گفتم و بیارم دووم نتونستم باالخره  : 

- کجاست؟ پسرخالت آالله  

 

 همونطورکه دوباره سوالم به توجه بی و انداخت من به نگاهی

 بست رو هاش چشم بود من پاهای یرو سرش و بود کشیده دراز

کشید عمیقی نفس و  . 



 بازوی از ویشگون یه و دادم بهش آبدار فحش چندتا لب زیر

گفتم و گرفتم دستش  : 

- خانم باتوعما ! 

 

گفت و کرد باز و چشماش جیغش با همراه : 

-  کره گیری می ویشگون و من داره ارزش چلغوز اون آخه بابا ای

؟ خر  

 

گفتم و کردم بهش کجی دهن  : 

- بده و سوالم میزنیاا؛جواب شیرین   

گفت و کرد نازک چشمی پشت  : 

- ؛ عقلی شیرین خودت که اولندش  

؛ بدم و جوابت نمیخواد دلم  که دومندش  

رفت ایمان که سومندشم  ...! 

 



" رفت ایمان " 

 "رفت"

 موهای توی که دستم و برد یاد از رو تپیدن قلبم ای لحظه برای

 موهای ناخودآگاه و شد چنگ صبانیتع و حرص از بود آالله

آورد خودم به و من اوخش و آخ صدای که کشیدم رو آالله  . 

 یادآوری با که گرفتم سرخش چشمهای از شرمنده رو نگاهم

گفتم و شدم چشماش به خیره فورا حرفش  : 

- ؟ رفت کجا  

گفت و چرخوند حدقه در چشمی  : 

- صبحی اول مزرعه رفت که گفتم ! 

 

؟ گفت و این که نفهمیدم من چرا و شد حبس سینه توی نفسم  

؟ نبود معلوم  

 بخاطر و کردم تصور بارها فکرهام توی رو رفتنش من بود چرا

فکر که اونجور رو چیز همه جملش توی آالله مکث  



بودم کرده مجسم میوفته اتفاق کردم می  . 

 

 کجایی؟-

 

دادم آالله های چشم به رو نگاهم و دادم تکونی رو سرم  . 

 

- ؟! کنی می سیر کجا میزنم صدات دارم ساعته دو  

 

کشیدم دراز کنارش فقط و ندادم بهش جوابی  . 

پیچید گوشم تو صداش که انداختم رخش نیم به نگاهی  : 

- نشدین؟ روبرو بهادر روستا؛با اومد باهات ایمان  

 

زدم لب آهسته و دادم سقف به رو نگاهم  : 

- ؟ پرسی می چرا  

 



 و کرد سرش گاه تکیه رو دستش و چرخید راستش پهلوی به

 : گفت

- ماجراجوعه هم ،خیلی باالست خیلی اینکه با اون آخه  

 

زدم لب  تفاوت وبی نکردم جدا سقف از رو نگاهم  : 

- ؟ خب  

 

گفت که انداختم بهش چشم گوشه از نگاهی نیم  : 

-  روستاها از میاد خوشش ،کال بگرده روستاها توی داره دوست

روستا این توی بودن با چه رو باالها ؛اون نیست اینجا جاش ولی  

! 

 

 لب و  لبهاش به شدم خیره و چرخوندم سمتش به رو سرم کامل

 : زدم

- ؟ هاست باال اون چی یعنی  

 



داد جواب و بود سقف به خیره ناو حاال  : 

- پسره اون خب  ...! 

 ! سالم-

 و شد کشیده بود درب آستانه در که ایمان روی فورا نگاهم

زدم لب بحثمون خیال بی و بست نقش لبهام روی لبخند  : 

- پرکار آقای سالم  ! 

 

گفت و اومد داخل قدمی و کرد ای خنده تک  : 

- ؟ دیگه کنی می مسخره  

 کنار پشتی به زد تکیه صاف و پاشد کش دراز حالت از آالله

 سری براش هم ایمان که گفت "سالم" لب زیر و نشست و دیوار

شد خیره ودمب نخورده تکونم جام از که من به و داد تکون  . 

 و گذاشتم آالله پاهای روی رو سرم و کشیدم باال رو خودم کمی

گفتم ایمان به رو  : 



-  دوری یه روستا بریم کن عوض رو هات لباس نیستی خسته اگه

تایی سه بزنیم . 

 

 نوسان بود سرم زیر که آالله پاهای سمت چشمام از رو نگاهش

گفت گرفته حرصش انگار که جوری و داد  : 

- آالله بریم که کن آماده و تفریح وسایل وپاش  . 

 

گفت و شد بلند جاش از آالله  : 

 ! باشه-

 

 درازکش حالت از تازه که من سمت به قدمی ایمان آالله رفتن با

 خم صورتم روی و شد نزدیک بودم نشسته و بودم اومده بیرون

غرید کلیدشده های دندون با و شد  : 

_  پاهای ؛جز زاری می روش سر تو که پایی به کنم می حسودی

انارگل باشه نباید تو بالش هیچکس ،پاهای من ! 

 



 در اما اش خاله دختر به حسادتش از بودم کرده تعجب اینکه با

بود گرفته بازی به رو قلبم هاش حرف شیرینی دلم  . 

 لبهام روی که لبخندی با همراه و دادم فاصله ازش رو سرم کمی

زدم لب بود کرده خوش جا  : 

- من حسود مرد شو آماده برو  ! 

 

غرید حرصی همونطور و کرد تر نزدیک رو سرش  : 

-  و موهات روی که سبزی روسری به حتی کنم می ؛حسادت من

کشه می نفس عطرموهاتو و پوشونده  ! 

 

 پوست شدن قلقلک از که کرد پخش صورتم روی رو نفسش

 ای لحظه برای لبم گوشه رو لبهاش و بستم رو هام چشم صورتم

 سمت رفتن حال در که کردم باز رو پلکهام فورا و کردم حس

 و برگشت من سمت به رسید که اتاق درب به دیدمش اتاق

شد اتاق وارد و کرد عریضم لبخند نثار چشمکی  . 

گفتم بلند و رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از : 



- ؟ آالله  

 داخل رو چای فالسک داشت که آالله به و شدم خونه آشپز وارد

 و آورد باال رو سرش که شدم خیره گذاشت می رنگی آبی سبد

 : گفت

-  به زنی قدم بری هوا این تو میده ،حال ابریه نیمه هوا کردم نگاه

 این تو پوسید دلم دادی پیشنهاد که شد خوب انارگل،خیلی خدا

 . خونه

 

 ایمان رخ نیم به و کردم جابجا دستم توی رو رنگ آبی سبد

شدم خیره  . 

بود جذاب اما نداشت خاصی خیلی چهره . 

 مردشون عنوان به رو خشن کمی و خشک مردهای اصوال ها زن

 متفاوت من نظر حاال اما اطراف روستاهای این توی دارند قبول

 . شده

باشه جذبه پر و شوخ تونه می زن یک زندگی مرد  . 



 با شدیم خارج روستا از که کمی اما  کردیم حرکت کوه سمت به

 رو و کرد کوتاهی"سالم" که ایستادیم آالله برادر مرتضی دیدن

گفت آالله به  : 

- دارم کارت بیا دنبالم   . 

 

گفتم ایمان به رو و ایستادم  : 

- ؟ خشنه انقدر چرا ؛این وا  

 

گفت و انداخت آالله و مرتضی به نگاهی نیم  : 

- من به داده گیر  ! 

 

گفت که کردم نگاه بهش تعجب با  : 

-  آالله وقتی از روستا به میام هرسال من که حاال کنه می فکر

داریم سری و سر هم با ما و هست ،خبری شده جدا  . 

 



گفتم بدم حرصش اینکه برای و زدم دل در نیشخندی  : 

- کنم می و فکر همین منم خب  . 

 

گفت حرص با و چرخید سمتم به فورا سرش  : 

- تو؟ ؛حتی میگن و همین همه چرا  

 

گفت و داد تکون توی مفهومی نشانه به رو و دستاش  : 

- ؟ نداری باور ؛توعم شده خالصه تو توی من روابط تمام  

 

گفتم و رفتم داد می تکون هوا توی که دستش به ای غره چشم  : 

- ، کردم شوخی بابا اونور برو بیا بابا ای  

تو؟ چته  

 انگار که دادم دوتا اون به رو نگاهم و گرفتم فاصله ازش  قدمی

شد بلند صداش که کردند می دعوا داشتن  : 

- برام بشه دردسر و بگیره باال هاشون پچ پچ ترسم می  ! 



 

داد ادامه مظلوم که کردم نگاهش  : 

- نگردم بر و برم خواستم می  ! 

 جسورانه وقتی دیدم رو تو وقتی اما شهر برگردم خواستم می

 که شد چی دونم ؛نمی گفتی مسیر های گرگ از نگاهم در خیره

کردم تعقیبت  ! 

 

زد لب چشمم آبی مردمک به خیره و چرخید نگاهم در نگاهش : 

-  شب تاریکی توی رو تو کریستالی چشمهای که لحظه همون از

؛ دیدم  

برم روستا این از نتونستم و چشمات به باختم دل  . 

 زیبایی عالقه ابراز به توجه بی و گذاشتم زمین رو رنگ آبی سبد

 هاش لعملا عکس تمام به خیره شده ریز هایی چشم با کرد که

زدم لب  : 



-  ازدواج دخترش با بخواد ازت شوهرخالت ممکنه میگی داری

 آالله که شد باز روستا به پات زمانی از درست تو ؛چون کنی

؟ کرد* متارکه*  

 

زد لب مظلومانه و داد تکون تایید به رو سرش  : 

- خواسته ازم ؛چون بخواد ازم نیست ممکن  ! 

 چی؟-

گفت و کشید باال رو نگاهش  : 

-  تونم نمی و اینجایی تو چون برم تونم نمی من و خواسته ازم

توعم نگاه دلباخته و اینجاست قلبم چون روستا این به برنگردم  

! 

 

 می و باخت رنگ هاش زدن رفتن حرف با های عالقه ابراز این

 برم باید اما"  یک هاش جمله تمام پشت و بره تونه نمی گفت

بود شده پنهان"  . 

 



 و مبهوت نگاه شد می نزدیک بهمون که هایی قدم حس با

دوختم آالله به و کردم جدا ایمان از رو خیسم  . 

- ؟ زدین غمبرک ،چرا چتونه  

 

 به وقتی نگاهش برق و خورد چرخ آالله زیبای صورت رو نگاهم

 من به وقتی بود ایمان نگاه برق مثل دقیقا کرد می نگاه ایمان

شد می خیره  . 

 اما فهمیدم اول روز هون من و بود ایمان عاشق من قدیمی رفیق

شد خودم احساس پرت حواسم  . 

 و نداشت لبخند به شباهتی اصال که لبخندی اومدم خودم به

گفتم و زدم لب به دبو نیشخند شبیه بیشتر  : 

- روزمون به زد گند کشید زحمت ؛ایمان نیست چیزی  ! 

 اما بود نگفته که ای جمله از دلخور و انداختم ایمان به نگاهی

زدم لب شد می تکرار اون صدای با سرم توی  : 

- روستا برمیگردم من  ! 



 هم آالله های زدن صدا به و شدم دور  ازشون بلند های قدم با و

دمنکر توجه   

 رو مروارید افسار و شدم اسطبل وارد رسیدم که خونه به

بردمش حیاط توی و کشیدم . 

 صورتی های شکوفه طرح با سپیدی چادر و شدم اتاقم وارد  

شدم خارج خونه از و کردم سرم  . 

 داد می آرامش حس مادرم چادر اما کنم سر چادر نداشتم عادت

داشت همراه به دلگرمی و  . 

شدم مروارید سوار و رفتم پایین ها پله از و تمبس رو خونه درب  

. 

بود سخت برام نقدر چرا دونستم نمی . 

 رفتن از روز چند عرض در من که احساس این زد جوونه چجوری

شدم می پریشون و دلگیر انقدر ایمان  . 

 !هعییی-

؟ بود کجا مسیرم  و رفتم تاخت به  



بودم جنگل وسط کردم باز چشم  . 

داشت وجود درش قبرستان که جنگلی . 

 بیدهای و سرو های درخت پشت ابری آسمون و زدم چرخی

 اما"دراومد تکرار به سرم در صدایی و بود شده پنهان مجنون

برم باید " 

 

گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم سنگی تخته روی  . 

بودم شده مسخ چجوری من  . 

 بگه میخواد کردم حس که حرفی از که بود کرده  چیکار من با

شدم پریشون اینجوری  . 

داره فرق داشتم بهادر به که حسی با چقدر حس این  ! 

 می رو باران بارش شروع از نشون چکید دستم روی که ای قطره

 به که ابری آسمون به و آوردم بیرون دستام بین از رو سرم داد

 چشم شد می دیده کشیده فلک سربه های درخت بین سختی

افتادند صورتم روی دیگری از پس یکی ها قطره که دوختم  . 



 کرد می وارد بهم ایمان به نسبت مبهمم حس که دردی میون

 زیر که مروارید به و زدم برتنم ها قطره سرمای از لبخندی

انداختم نگاهی بود گرفته پناه برگی و شاخ پراز درخت  . 

 لب زیر و برداشتم قدم قبرستان سمت به و کشیدم رو افسارش

گفتم مروارید به  : 

- آشنایی لحظه ؛ازهمون بودی  من با تو ! 

؟ عشقه این یعنی  

؟ کشونه می سمتش و من تنهایی حس یا..یا  

 

 نسیم و نم نم ارونب زیر تا کردم جمع کمی رو سپیدم چادر

 کم رو سرما سوز وزید می ها درخت برگ و شاخ میون که سردی

  کنم

 اما نداره پررنگی حضور سرما و هستیم پاییز به ورود آستانه در

 وزید می که بادی  شدن سرد باعث بارون نم نم و ابری هوای

 . شدن



 افسار و چرخوندم اطراف رو نگاهم قبرستون به رسیدن با

شد همراهم و کشید آرومی شیهه که کشیدم  ور مروارید  . 

 رو افسارش بود کرده رشد کوه  کنار و بود کج که درختی زیر

شدم دور ازش  و بستم  . 

 بدنم توی که کمی لرز به توجه بی اما شد شدیدتر کمی  بارون

کردم نگاه بهش باال از و رفتم مامان خاک سمت به افتاد  . 

 نوشته کاری کنده با بودند تهگذاش قبرش باالی که چوبی روی

بود شده  . 

" اردالن گل ماه  " 

 دستام میون رو قبرش روی خیس خاک و نشستم خاکش کنار

زدم لب و کردم مشت   : 

-  ،دلتنگت نبودم اینجا که ای هرلحظه و ؛هرروز شدم دلتنگت

 . بودم

 



 قطره و یافت امتداد ام چونه روی تا چشمم گوشه از اشکی قطره

 دیگری از پس یکی که براشون شد صادر اجازه ارانگ بعدی های

شدند غلطان ام گونه روی  . 

؛ مادرم با دل و درد برای و کشیدم باال رو دماغم  

بودنم؛ تنها از کردن گله برای  

؛ کنارم نبودنش دلیل برای  

زدم لب  : 

- کردی می معنا برام رو حس این بودی اگر ؛ولی نیستی  ! 

،میدونم احساسمه پرت حواست نیستی؛ولی  ! 

 

 و گذاشتم هم روی رو پلکهام و کردم پاک دستم با رو اشکهام

کشیدم بو رو خاک نم . 

 توی سرما از شد شدید بارون شدت و زد آسمون توی رعدی

پیچیدم خودم دور بیشتر رو چادرخیس و شدم مچاله خودم  . 



 داشت بود آسمون در که سیاهی ابر بخاطر هوا و بود سرد

شد می تاریکتر  . 

زدم لب و افتاد تنم در خفیفی لرز  : 

-  کنی کمکم باید ؛تو میزنم حرف باهات ،بازم میام بازم من مامان

 من مرد بهادر ادیند هشدار که بچگیم های روز تمام جبران به

 ! نیست

 باز رو افسارش  و رفتم مروارید سمت به و شدم بلند جام از

 . کردم

رفتم روستا سمت به تاخت به گویان"هعیی" و شدم سوارش   . 

 نواخته با همراه بارون قطرات و ایستادم  شدم خارج که جنگل از

 گذشته به حال از من و خوردند صورتم روی سرعت با رعد شدن

بود اشتباه کامال که شدم رتپ ای  . 

 

# بک_فلش   

 



- جنگل داخل میومدیم نباید  ! 

 

گفت و انداخت بهم نگاهی  : 

-  خان بهادر تکلیف اما میومدیم نباید میدونم ؛خودم هیییس

بشه معلوم اینجا باید  ! 

 

شدم خیره روبرو به و دادم قورت رو دهانم آب  . 

روشن جا همه و بود آفتابی هوا  . 

 از بعد و اومد روستا به من بردن برای که بود صبح اوایل تازه

شدیم خارج روستا از من های همراه از تا چند با  پایکوبی رقص . 

 پیغام بهادر های سگ از یکی که بود پیش دقیقه چند همین

 نعش روی از باید یا کنه ازدواج تو با انارگل قراره اگر "که آورد

 هم دنیا اون که میشه رد نعشت روی از چنان یا بشی رد بهادر

کنی فرار ازش خورد گوشت به  بهادر انارگل اسم وقتی  !" 

 



 دیدن با و برگشتم عقب به هم به ها ریزه سنگ برخورد صدای با

 پناه علی پشت  و کشیدم"هینی"  شکاری تفنگ اون با بهادر

 . گرفتم

  حال#

 

 ترسید می هم خودش سایه از که بودم ای بچه دختر من روز اون

 روب تفنگ:بکشه تفنگ بهادر اگر که هستم دخترب من حاال و

میزارم اش شقیقه  . 

 

 هم و من ،هم بودیم شده خیس کامال رسیدم که روستا به 

 .  مروارید

 می آتیش دارم درون از کردم می حس بارون و سرما اون توی

 . گیرم

کشیدم رو افسارش و اومدم پایین اسب  از سختی به  . 

گرفت قرار هام شونه روی و افتاد سرم از سپیدم چادر  . 



کردم خودم با رو اینکار چی برای  . 

کردم می فرار چی از  . 

تنهاییم؟ حس از  

بهادر؟ از  

؟نه یا بودم عاشق من  

؟ بود من زندگی کجای ایمان  

 زندگیت همه که کنه می کاری عشق که گفتند نمی همه مگه

؟ خودش بشه  

داشتم ایمان از مهمتر هدفی  من چرا پس . 

؟ نه یا عاشقم من که فهمیدم می کجا ؟از گفتم می کی به باید  

؟ بود عاشق ایمان  

زد می صدا رو اسمم که پیچید گوشم در مردانه و ضعیف صدای  

. 

کیه فهمیدم نمی که بودم گیج انقدر اما  ! 



 در لحظه همون و رفت سیاهی چشمام که گذشتم جلو قدمی

رفتم فرو گرمی آغوش  . 

*** 

 

 سقف به رو تارم نگاه و کردم باز نیمه تا سختی به رو چشمهام

 . دادم

چرخوندم چپ سمت به رو سرم و کردم ای ناله  . 

بود آشنا اتاق این چقدر . 

نیست ما خونه که اینجا اما . 

 رنگ سپید پارچه که دادم تکونی رو سرم و زدم پلک چندبار

افتاد زمین روی پیشونیم روی از خیسی . 

 

 شدن خارج از مانع گلوم سوزش ماا بزنم صدا رو کسی تا زدم لب

شد می حنجره از صدام  . 



 به تکونی و شد خارج کرختی حالت اون از بدنم گذشت که کمی

گفتم و دادم خودم  : 

- ؟ نیست اینجا کسی  

 

 به نداشت امکان من آرام صدای اما میشنوند کردم می فکر

باشد رسیده گوششان  . 

 همون توی سردرد و سرگیجه بخاطر که گذشت چندلحظه

دادم اتاق زرد درب به رو نگاهم رفتم فرو رختخواب  . 

 در ای مردانه قامت و بازشد درب که کردم بسته و باز رو پلکهام

شد نمایان درب آستانه  . 

 روش چاقو زخم که راستی دست و رنگش تیره های لباس از

 قرار مقابلم بهادر چهره و شدند یکی افکارم همه شد می دیده

 . گرفت

- اومدی؟ بهوشسالم،  

 



گفتم و زدم پلکی  : 

- بینی می خواب داری بیهوشم هنوز نه ! 

 

گفت و زد لب بر را اش همیشگی جذاب لبخندهای همان از یکی  

: 

- خانمی نیستی بداخالق انقدر که هام خواب توی  ! 

 

گفتم لب زیر و شد جاری لبم بر پوزخند از نقشی   : 

- خیال خوش این بینه می منم خواب پس ! 

 

شنید انگار اما گفتم لب زیر  . 

نالید و گذاشت جلو قدمی  : 

- لجبازی که تویی ؛این نیستم خیال خوش من  ! 

افتادی آغوشم توی حالت اون با دیدم وقتی مردم امروز من  ! 

بودم من  . 



؛ هرروز  

؛ جا همه  

کدخدا دختر تک به حواسم همیشه من  : 

ببینن؟ رو حالت که کجان بقیه االن و بود گل ماه یادگار به  

 آهسته صدای همون با من و چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

زدم لب آروم و  : 

-  به رو گل ماه یادگار نبودی بهادر؛تو نیار زبون به رو مادرم اسم

؟ انداختی روز این  

؟ کنی بازی من زندگی با بهت داد اجازه انتقامی و کینه کدوم  

نداشتم گناهی ولی بودم زن اون دختر من ! 

 

 و غلطیدند می گونه روی دیگری از پس یکی اشک های قطره

 شده بلند بودم کرده تحمل سالها این که دردی پس از هقم هق

 . بود

دادم ادامه و کشیدم باال و دماغم  : 



-  این..؛ای درک به کردی بازی..؛با ندادم و نداشتم گناهی من

؟ انداختی راه چیه جدید بازی  

بهادر من با نکن بازی  ! 

 

زدم لب وارانه تهدید و کردم خیره مشکیش نگاه توی ور نگاهم  

: 

-  یه که انارگلی همون و بشم بلند جام از ؛نزار لبریزه صبرم

بدم نشونت رو دیدی رو اش چشمه  . 

شد گشاد کمی و لرزید چشمهاش مردمک . 

# بک_فلش   

 

 !ببینش-

 

گفتم سوگند به و زدم اشاره رمضون سیاه اسب کره به  : 

- ؟ خوشگله چقدر بینی می  



خرم می یکی منم روز یه  ! 

 

- خانما سالم ! 

 

 بود داده سالم که مردی به نگاهی و برگردوندم عقب به رو سرم

 خوشتیپ مرد به تعجب با که دسوگن به نگاهی نیم و انداختم

 لب بود آشکار هم صدام در که تعجبی با و انداختم کرد می نگاه

 : زدم

- ؟ داشتین کاری ما ؛با سالم  

 

 بهم رفتارش این از بدی حس و چرخید اطراف در نگاهش کمی

داد دست  . 

-27 مرد یه و ساله12 دختر یه برای داشت که هرچی روستا این

ردندآو نمی در حرف ساله28  . 



 تقریبا و گذاشت جلو قدمی زد دید رو اطراف که کافی اندازه به

 وارانه پچ پچ و آورد پایین رو سرش  و برد بین از کامال رو فاصله

زد لب  : 

- داشتم کدخدا مورد در سوال یه  . 

؟ ازتون بپرسم میتونم  

 

شد گرد چشمهام  . 

؟ کدخدام دختر من که دونست نمی چطور  

 خواد می حتما" که گفتم خودم با دل در و زدم لب به نیشخندی

بخره رو مزارع محصول  " 

زدم لب بهش رو و  : 

- ،بپرسید البته  ! 

 

 به رو سرم و کشیدم هم توی اخمام که کرد نزدیکتر رو سرش

 روی زیاده فهمید خودش که رفتم ای غره چشم و بردم عقب



 جدی صدای و درهم های اخم با رو دادن تذکر انا من و کرده

نکردم راموشف  : 

-  این بپرسید راحت دارید ؛سوالی بدونید رو خودتون حد

؟ چیه ها بازی مسخره  

 

گفت و داد قورت رو دهانش آب : 

- خوام می معذرت  . 

 

گفت و چرخوند اطراف رو سرش مشکوکانه هم باز  : 

- داشتم سوال دختراش راجب  ! 

 

 گوشم توی سوگند تمسخر پراز صدای و شد حرص پراز نگاهم

یدپیچ  : 

- شد حل ؛معما شدند چیده هم روی سنگها انگار خب  . 

 



گفت و انداخت مرد به نگاهی نیم بعد و من به نگاهی  : 

- گذشت خوش  ! 

 

رفت و  . 

داشت مضحکی رفتار چه  . 

خب بود اومده سوگل برای شاید  ! 

 

 بینی به چینی و گرفتم سوگند رفته راه از رو  ام شده ریز نگاهم

گفتم دیج لحنی با و دادم ام  : 

 ! بپرسید-

 سرش و گذاشت جلو قدمی عمد از هم شاید یا حواس بی بازهم

زد پچ و آورد سمتم به را  : 

- ؟ اند ساله چند دختراش  

؟ اند خوشگل  

 



 گوشم زیر وار پچ  و زد برقی سردش و سیاه نگاه  و کرد مکثی

داد ادامه بخوره گردنم به نفسش که جوری  : 

- ؟ تو زیبایی به  

 

 چپ سمت سیلی و  جوشید رگهام در خون ایج به حرص

غریدم و کاشتم صورتش : 

-  می که باشه ؛حواست بچه و خوشگلم تو نظر در قدر هر من

غریبه رهگذر بگیرم نگاهم با حتی و جونت تونم  ! 

 

 رو ورراجی  و اومد دنبالم  که شدم دور ازش و کردم پشت بهش

گرفت  س از  : 

- ؟ آخه کنی می قهر ؛چرا کوچولو خانوم نگفتم چیزی که من  

 

 می فکر اون و بودم رفته کش ازش که رو سرحاد شو تا چاقوی

 رو دستش وقتی آوردم بیرون چرمم کیف از رو کرده گمش کرد

 همونجایی دقیقا رو چاقو تیز نوک و چرخیدم نشست ام شونه



 گردش روی هست اصلی شاهرگ بود نوشته کتابمون تو که

 وار نوازش ای گونه به وارانه هدید؛ت جدیت و حرص با و گذاشتم

 و کشیدم گردنش پوست روی نبود تیز که رو چاقو صاف سمت

زدم لب  : 

-  رو خونت   تونم می من که دونی ،خری،احمقی؛نمی ای غریبه

 که نفهمه حتی هیچکس و بریزم جاده همین تاک روی همینجا

داشتی ؛وجود تو  ! 

 

 سمت رو ستشد و کنه زرنگی خواست من های زدن حرف میون

 گردنش روی از رو چاقو که آورد بود داخلش چاقو که مچم

 لبهای میان از مردانه و  کشیدم دستش پشت محکم و برداشتم

 رو زخمش و کشید ناکی درد"آه" میزد سیاهی به رو که ای قلوه

گرفت دیگرش دست با  . 

 

 حال#

 



 حرص از شده سرخ چهره به و گرفتم راستش دست از رو نگاهم

شدم خیره عصبانیتش و  . 

 های دندان پشت از و کشید شعله آتش های گدازه از نگاهش

غرید اش شده کلید  : 

-  نمی ؛من ریگی می بازی رو قلبم که دونستم نمی من روز اون

زنی می زخم هم قلبم به بلکه دستم پشت تنها نه که فهمیدم ! 

 مشت توی رو بود پاهام روی که پتویی و  کشید جلو رو خودش

گفت و فشرد هاش  : 

- زدی توعم ولی آره ؛زدم زدم زخم من  ! 

 

 خشکم و رنگ بی لبهای به خیره و زد دو دو، چشمهاش مرمک

داد ادامه  : 

 ! بببن-

 



 قلبش روی و چپ سمت دقیقا اش سینه روی شصتش انگشت با

زد لب  نگاهم در خیره و زد : 

- زدی زخم اینجا  ! 

؟ زاری می دلم روی رو آرومت نگاه حسرت کی ؛تا کردی عاشقم  

 

 بهم تکونی و نشست  هام شونه روی دستش و کرد رها رو پتو

نالید اما اینبار و داد : 

 

  -  مواجت و طوفانی هنگا همین حسرت ؛که میکنم جون میدونی

؟ انار نمونه دلم رو  

 

زد لب نگاهم در خیره و نشست ام چونه زیر دستش  : 

- من من؛انارگل انار  ! 

 

؟ کردم می گریه چرا  



؟ چیه برای ام گونه روی اشک  

زدم جیغ و کشیدم عقب رو خودم هیستریک : 

-  برات کنم می حسرت ؛همینم گیرم می ازت نگاهم همین

؟ نه بود ؛همین بود تخت ؛همین لعنتی  

 

زد لب و شد تر ،مظلوم مظلومش نگاه  : 

- ؟ بدم باید رو اشتباه این تاوان کی تا  

 

 دستم کف اب رو چکید پایین چشمم از که مزاحمی اشک قطره

کشیدم عقب رو خودم کمی و  کردم پاک  . 

 فقط بعد و کرد خیانت بهم که روز همون ،مثل بود شده مظلوم

صبرکن" گفت " 

شدم بلند جام از و گذاشتم پایین تخت روی از رو پاهام  . 

 آهسته و کردم اش شده مظلوم چهره حواله رو کینه پراز نگاهی

،شمرده شمرده و   



زدم لب  : 

- ؛ من زندگی با کردن بازی از ربردا دست  

نیستم دیگه اما بودم عاشقت من  ! 

 

 آخر لحظه و کردم باز رو اتاق درب  و گرفتم ازش رو نگاهم

پیچید گوشم توی صداش  : 

- ؛ در این از بیرون بزاری رو پات  

میشم قبا یال پسره اون و ؛خانوادت تو کابوس  . 

برنگشتم سمتش به  . 

نکردم نگاهش  . 

رسیم می تهدید به خرشآ دونستم می  . 

کنم نمی بازی زندگیم با من اما  . 

نه اینبار  ! 

 



کرد متوقفم صداش بازهم و کردم باز رو درب  : 

- ندارم شوخی انار  ! 

میشی من ؛مال خودت پای ؛با خودت یا  ! 

کنمت می خودم ؛مال خودم قدرت و زور ؛باز خودم یا ! 

توعه با انتخاب  ! 

 

کنه تهدید بازهم تا نموندم  ! 

هم ویال از و شدم خارج اتاق از   . 

پس خورد می رقم آرامش من برای قصه این کجای  ! 

 ایمان کنار قبلی روستای اون توی که گذشت ذهنم از ای لحظه

داشتم آرامش  . 

نداشت دوامی اما  . 

 که رو قلبم در زده جوانه تازه احساس باید من و رفت می ایمان

 با بودم کرده اعترافش اما داشتم شک بودنش عشق به هنوز



 این های ریشه وگرنه کشتم می دلم در رو زبونی بی زبون

شکستش می و دواند می من سنگی قلب در ریشه احساس ! 

 

 باز رو افسارش و دیدم ویال سرسبز حیاط گوشه رو مروارید

شدم سوارش و کردم  . 

بود بهتر حالم  . 

شدم می بهتر  . 

شدم می بهتر باید  . 

باشم هاش حمله منتظر باید و نهنمیک شوخی بهادر  . 

 

بود پیچیده جا همه نای بوی و بود خیس زمین  . 

کردم حرکت روستا سمت به آروم و شدم مروارید سوار  . 

بود شده تر صاف کمی هوا و بود ربعدازظه  . 

 خاکی جاده به نگاهی و کردم حرکت روستا سمت به آرامش با

انداختم روبروم خیس  . 



کردم رو و زیر  بهادر دیدن شوق به رو جاده این چقدر  . 

دادم امانت به بهش رو قلبم احمقانه چقدر . 

 هرکدوم که مردم به نگاهی  روستا باالیی تپه به رسیدن با

کردم بودند کار ولمشغ  . 

 تپه پایین سمت به و کشیدم رو افسارش و اومدم پایین اسب از

کردم حرکت  . 

بود هوایی و آب خوش و زیبا نبات؛روستای . 

 رو مروارید افسار شد باز که دادم هل رو درب خونه به رسیدن با

بستم رو درب و شدم حیاط وارد و کشیدم محکمتر  . 

- ؟ بودی کجا  

 

 دستم و برگشتم عقب به هول با سرحاد  خشن یصدا شنیدن با

گفتم ای غره چشم با همراه و گذاشتم قلبم روی رو   : 

- ،ترسیدم کردی رم چته  . 

 



 که ای اشاره انگشت و خشونت همون با و گذاشت جلو قدمی

گفت تازوند می صورتم جلوی  وارانه تهدید  : 

-  می یکی با داری بازم بفهمم اگه حالت به ؛وای انار حالت به وای

 ! پری

 

زدم لب خصمانه و انداختم باال ابرویی تک : 

- ؟ کنی می چیکار  

؟ کنی کاری بخوای رو یکی این که کردی چیکار رو بهادر  

؟ هان  

 

 اون و حیاط درب به چسپیدم که کرد پرو رو فاصله قدم یک

زد لب پرازخشونت و تهدیدوارانه اشارش انگشت با بازم  : 

- جون دختر شده دراز زبونت انقدر که هست یکی پس ! 

 اطراف که نری هر خون ریزم می ؛اینبار انار قسم گل ماه خاک به

بابا و من جز باشه تو  ! 



؟ نه بزنم برایش دار صدا پوزخند یک داشتم حق  

 به چپش سمت از و انداختم پاش سرتا از حقارت پراز نگاهی

 جنارن درخت برگ داشت که مروارید بیخیال و رفتم خونه سمت

شدم خونه وارد خورد می رو  . 

بود همین همیشه  . 

کرد می تهدید و بود مقابلم همیشه سرحاد  . 

؟ نمیومد کدخدا تغاری ته سر بالها این که بود کنارم اگه  

  میومد؟

 هم به درب محکم برخورد صدای که گذاشتم ها پله روی رو پام

 نکهای به توجه بی و کردم سرحاد خالی جای به نگاهی شنیدم رو

 پله  بردم می سوال زیر پوزخند یه با رو غیرتش نباید شاید

رفتم باال رو دیگری . 

کرد پر رو هام گوش ایمان صدای که  : 

- االن تا بودی کجا  ! 

 



؟! نداره ربطی تو به بگم تونستم نمی چرا  

 می سرحاد برای که همونطور براش کنم نمی درازی زبون چرا

؟ کنم  

  

 با کاری جدیت و  خشم از توعم ظلومشم و نگران لحن که البته

 غش  مظلومیتش و نگرانی از فهمه نمی که کنه می آدم دل

 نتیجه در و بگیره حرصش جدیتش و خشم از یا براش بره وضعف

 جای اصال ما حیاط در بودنش  و گردم برمی عقب سمت به خنثی

نداره تعجبی  ! 

بود شده اسطبل وارد شب اون  ! 

حیاط وارد حاال  ! 

شد می قابلی  دزد که بالحق شد می دزد اگر  . 

 

زدم لب و اومدم پایین آرامش با و بودم رفته باال که ای پله سه  : 



-  ؛بیهوش داشتم لرز تب و ؛برگشتم مادرم ؛سرخاک جنگل رفتم

بودم آورده در بهادر خونه از سر و شدم  ! 

 

 و گذاشت جلو قدمی و شد گرد چشمهاش بهادر خونه شنیدن با

زد لب و گرفت محکم رو بازوم  : 

- ؟ که نکرد کاریت ؟ که خوبه حالت  

 خوبی؟

 

 لبهام روی لبخندی نگرانیش اما بمونم خنثی کردم سعی خیلی

دادم تکون براش بودن خوب یمعنا به سری و کاشت  . 

زدم لب ملتمسانه  : 

- ؟ میری  

 

شدم مظلوم چشمهای توی چشماش   

زد لب و زد ،دو دو : 



- برم مجبورم  ! 

 

نبود سخت گفتن نه ،یه نبود مجبور  . 

که داشت وجود ای دیگه دلیل  

گفت نمی من به اما بره خواست می   . 

 پیش سالها هک وجدانی و آوردن هجوم سمتم به منفی افکار تمام

 بازیچه نکنه" کرد یادآوری بازهم شد ناپدید و گفت جمله یک

باز باشی  " 

بودم بازیچه نکنه  . 

؟ گفتم می چی و انداختم چشمهاش به نگاهی  

- میای؟ من با  

 

زدم لب و چرخوندم صورتش توی رو متعجبم های چشم  : 

- ؟ کجا  



 شهبا کرده روشن دلش در امیدی نور گفتنم کجا این که انگار

 که همونطور و  رفت مروارید سمت و کشید و گرفت رو دستم

گفت کرد می نوازش رو مروارید  : 

- بریم می خودمون با هم رو مروارید  ! 

 

؟ بردیم می کجا  

؟ بریم بود قرار کجا  

 

گفتم و گذاشتم عقب قدمی  : 

- ؟ بریم کجا  

؟ بریم باید که افتاده اتفاقی چه مگه  

؟ ایمان بهادرترسیدی از..ا  

؟ کرده کاری  

 

قلبم در کردم خلع احساس و گذاشتم عقب دیگه قدمی  . 



باشه مقتدر و قوی کردم می فکر  ! 

 کنه سعی کردم می فکر حداقل نبود دار پول و نبود خان اگه

بایسته من بخاطر بهادر جلوی  ! 

- ؟ کیه بهادر  

؟ چیه بهادر  

بیا من با و کن گوش فقط تو  بریم میگم من  ! 

 می زهرمار مثل برام ندیدنت روز ؛یه گل انار برم تنها تونم نمی

 تونم نمی شدم معتادت و تنم تمام توی شه می ؛پخش مونه

کنم ترکت  ! 

 کرد می درد تنم تمام رفتی ،دلخور ازت موندم خبر بی امروز یه

باشند نداده بهم و امروزم جیره و باشم معتادت که انگار ! 

 دلیلش خودت( تهران)طهران به برسیم خدا ؛به میای بگو فقط

فهمی می رو  ! 

 

دوختم ایمان به  ر ناباورم نگاه و گذاشتم عقب قدمی  . 



مالیمت با و ،آروم زدم لب  : 

- ؟ بهم گی نمی االن چرا  

ترسونتت؟ می انقدر که چیه  

 

زد لب و کرد رها رو مروارید  : 

- منو ترسونی می که ؛تویی تو  ! 

 

 اما بزنم حرفی بازکردم لب   دوختم بهش رو مبهوتم و گیج نگاه

گفتم می چی . 

- بزاری تنهام بفهمی رو   من زندگی های واقعیت وقتی ترسم می  

! 

 

گفتم و انداختم نگرانش صورت به نگاهی : 

- ؟ واقعیتی چه  

 چی؟



 

 با و فشرد دستش توی رو دستهام و برداشت سمتم به قدمی

نالید خاصش مظلومیت با توعم اما مالیمت : 

- زدی کنار جایگاهش بخاطر رو ؛بهادر میگه آالله  ! 

 

داد ادامه و انداخت بهم مظطرب نگاهی : 

- تحمله قابل غیر موقعیت بیشتر یکم از ؛یعنی یکم  منم ! 

 

 لب حرفش ادامه شنیدن برای کنجکاوانه و دمکر ریز و نگاهم

 : زدم

 خب؟-

 

 کشید موهاش توی دستی و کرد رهاشون و داد فشاری و دستام

زد لب و  : 

- برم می باخودم رو تو برم باید من ،ببین ؛بیخیال بیخیال  . 



؟ میای  

 

زدم لب قاطعانه  : 

- نه که معلومه  ! 

 

زد لب باشه زده خشکش انگار و ایستاد  : 

- ؟نمیای  

 

گفتم و نشوندم لبهام رو لبخندی  : 

-  من اینکه برای افتضاحه؛بلکه نظرت به موقعیتت اینکه برای نه

رو تو  

نیستم مطمئن احساسمون از هنوز و شناسم نمی   . 

زد لب و گذاشت جلو قدمی  : 

- برم باید من ولی..و  ! 

دادم طولش خیلی االن تا و زیاده کاراهام  . 



طهران برگردم باید  ! 

 

؟ گفتم می ایدب چی  

نیست مهم کارهات نرو که  ! 

بره خواد می که هست خب  ! 

 چیه کارش نمیدونم حتی وقتی رفتم می ؛چجوری میام گفتم می

 ؟

 

کردم خیره حیاط درب به رو نگاهم و کردم سکوت  . 

بره خواد می گفت که نشنیدم اصال که انگار  . 

- و من کن نگاه  ! 

 

 قدمی که درب به شدم خیره دوباره و انداختم بهش نگاهی نیم

 سمت به رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش و گذاشت جلو

چرخوند خودش  . 



- هست؟ خودت به حواست  

نپلک بهادر اطراف برم من اگه  ! 

لقمه حروم مرتیکه این خطرناکه  ! 

 

لرزید چونم و زد حلقه نگاهم توی اشک  . 

  و داد ام گونه روی رو قطرات بقیه هجوم اجازه قطره اولین

شد متوقف صورتم شدن خیس با ام گونه روی شصتش نوازش  . 

 هق که کشید آغوشش توی و من و شد حلقه کمرم دور  دستش

شد بلند هقم  . 

 که دیدم می تر دور ها فرسخ از داشتم رو آرامش رنگ تازه

زد رو رفتن و جدایی آهنگ  . 

 

 و گرفت پایین رو نگاهش که دادم فاصله سینش از کمی رو سرم

دارم نم چشمهای به شد خیره  . 

زدم لب شد آروم گریه سر از قلبم تپش که کمی  : 



- ؛ سرابی مثل  

 که ای هلحظ درست و میام سمتت به تشنه لب ،با بینمت می

؛ رسم می بهت  

میشی ناپدید  ! 

 

 لب و داد سوق حرکت در لبهای سمت به چشمام از  رو نگاهش

 : زدم

- بری می خودت با آرامشم ؛رنگ میری  ! 

 

 شده خشک رد و چکید چشمم گوشه از دیگری اشک قطره

کرد پیدا امتداد ام چونه زیر تا و کرد دنبال رو قبلی های قطره  . 

دادم ادامه  توجه بی من و  شد  نزدیکتر کمی صورتش  : 

-  بیای و کنی رها هست که هرچی و کار و موقعیت اون نمیشه

؟ اینجا  

خیاطی ،من کن کشاورزی ؛تو دارم زمین من ! 



 

؟ گفتم می چی بود واسشح  

 گاز و دادم داخل رو لب حرص از که شد نزدیکتر کمی صورتش

شد تر ،خمار خمارش چشمهای که گرفتم ازش ریزی  . 

 ازم و گفت"آخ" که کوبوندم پاش رو محکم و بردم باال رو پام

گرفت فاصله . 

 

- ؟ کنی می خراب رو ای عاشقانه این به لحظه مگه مریضی  

 

 حرص با و گذاشتم دوطرفم و دستم دوتا و نداختما باال رو ابروم

 : گفتم

-  عر دارم کی واسه ساعته دو ،من سرت تو بخوره عاشقانه لحظه

؟ ایمان زنم می  

 

کرد هجی آرامش با و آروم و زد نیشخندی : 



- ؟ خری مگه  

 

 کله اون توی زدم می یا بازیاش شیرین این از زدم می جیغ

؟ پوکش  

؟ درآر حرص و بیخیال انقدر مردم آخه  

 دوست بیشتر بداخالق و گو زور شوهر من شدم پشیمون اصال

 . دارم

 

 حالتی با و زد زل من درهم صورت به و شد محو نیشخندش

گفت متفکرانه  : 

- ؟ من علیه گذره می فکرت تو داره چی یعنی  

 

بخندم هم تونستم نمی و بود گرفته خندم . 



 جایی با خیده و ساکت و ام عصبی وقتی بود فهمیده خوب یعنی

 هام فحش آوار زیر از رو کرده عصبیم که شخصی اون دارم

کشمااا می بیرون ! 

گفتم و کردم تر پررنگ رو هام اخم و گرفتم گاز رو لبم  : 

- بیاد بابام االنایت که برو بیا دیگه خب  ! 

 با و گرفت تعظیم حالت و گذاشت چشمش یک روی رو دستش

زد لب خرسندی  : 

- بانو چشم به ای ! 

 

 سمتم به لبخند با آخر لحظه و کرد بازش و رفت  درب سمت به

گفت و برگشت  : 

 

-  برای جز نمیاد خوشمم ندارم دوست کشاورزی اصال من ببین

بدوزی نازت دستای اون با لباسی من  ! 

 



 نثارش یی"پررو بچه" لب زیر و سابیدم هم روی رو هام دندون

رفتم خونه داخل سمت به و کردم  . 

 

شدم خونه وارد  دادم هل رو درب و رفتم باال ها پله از  . 

 پنجره پشت له که نگاهم و کشیدم آشپزخونه سمت به رو راهم

ریخت هری ،دلم افتاد  ! 

- گوهر.گو..گو  ! 

 کمی قلبم امان بی تپش شاید تا گذاشتم سینم روی رو دستم

بشه تر آروم  . 

 بود گندی از نشون درهمش اخمهای و برداشتم سمتش به قدمی

بودم زده که  . 

- نه؟ دیدی رو چی همه اونجا از  

 می اشتباهی و بودم نوجوان که مواقع همون مثل جدی و خشک

گفت لمهک یک فقط زمان اون از تر سرد اما  کردم  : 

 !دیدم-



 

 من توضیح منتظر یعنی خیرگی و سکوت و کلمه تک این

 !  ایستاده

 

شنید نمی توضیح تا کرد نمی قضاوت  . 

بود من داشتنی دوست دایهء   . 

-  ،خونه اینجاست که هست مدت یه و است آالله ایمان؛پسرخاله

کنه می زندگی اینا آالله  ! 

دارم شبه حسایی به منم خب و داره دوستم میگه  . 

شهر بره خواست ؛می کنه خداحافظی بود اومده  ! 

 

؟ نبود الزم که بیشتری توضیح  

 بود؟

گفت جدی خشک ،همونطور العملی عکس هیچ بدون  : 

- ؟ کیه پسر ؛این انارگل نداره خاله آالله  



 

 خیره دهانش به ناباور و گذاشتم جلو قدمی زد که حرفی از شکه

 . شدم

؟ نداشت خاله  

کرد؟ معرفی اش پسرخاله رو ایمان چرا پس  

- پسرخالشه گفت من به ولی ! 

 

گفت و کشید بازوم روی دستی گوهر  : 

-  هیچ عمورضاش جز آالله که دونم می ؛فقط انارگل دونم نمی

نداره ای دیگه فامیل  . 

شد آشپزخونه وارد و گذشت کنارم از گوهر . 

 سر بی های فکر با و شدم آشپزخونه وارد درهم فکری با هم من

شدم ولو چوبی تخت روی تهم و  . 

؟ پسرخالشه گفت آالله چرا  

کیه؟ ؛پس نیست پسرخالش اگه  



 صدای شدن پخش متعاقبش و خونه درب شدن بسته صدای با

رفتم اتاقم درب سمت و شدم بلند جام از خونه توی بابا  . 

 به زنه می حرف گوهر با داره دیدم که کردم باز رو درب

 متوقف همونجا ایمان اسم باشنیدن که براداشتم قدم سمتشون

 . شدم

-  پدرآالله خونه که همین خوبیه العاده فوق ؛پسر ایمانه اسمش

هاا مونه می ! 

 

گوهر با زنه می حرف چی مورددر ببینم تا رفتم دیوار پشت  : 

- داد بابتش پولم کلی و خرید رو مزارع و ها باغ محصول تمام  . 

ببندیم قرارداد بهادر با نیست قرار اینبار میاد نظر به  . 

- شکر رو خدا   

 کشیدم سرکی و کشیدم جلو رو خودم کمی بود گوهر صدای

داد ادامه بابا که پذیرایی توی  : 

- نمیشه روبرو بهادر با: هبهتر دخترم این برای  



زد داد جملش این شدن تموم با بالفصله و : 

- انارم شده تنگ برات دلم کم ؛بیا بابا انارگل  ! 

 

 به کنارش و بوسیدم رو بابا گونه و اومدم بیرون دیوار پشت از

کردم ی"سالم" لب زیر و زدم تکیه متکا  . 

داد و جوابم خوشرویی با که  . 

یمانا سمت به رفت فکرم تمام  . 

؟ بخره رو بابا های باغ محصول تمام که داشت پول چطور  

گفت و گذاشت دستم روی رو دستش گوهر  که بودم فکر توی  : 

- کیه پسر این بفهمی کن ؛سعی کاری هر از قبل  ! 

دوختم چروکش و چین پراز صورت به رو نگاهم و کردم سکوت  . 

بودم عقب خیلی ؛من گفت می راست  . 

بودم عقب خیلی  . 



 هم آغوشش توی حتی و بودم کرده باور و ایمان های دروغ تمام

بودم رفته  . 

؛ ببوسه رو لبم گوشه اما لحظه یک هرچند بودم داده اجازه حتی  

؛ بشه خبر با ازگذشتم  

 کردم؛اگه تقسیم باهاش رو هام ترس و گفتم براش دردهام از

؟ چی نباشه میده نشون که آدمی اون  

 

 بلندش لیوانم با همراه و گذاشتم بشقاب توی رو چنگال و قاشق

گفتم لبخند با و کردم  : 

- پختت دست نداشت حرف همیشه ،مثل گوهرجون ممنون  ! 

 

رفتم اتاقم سمت به و تمگذاش آشپزخونه توی و هام ظرف  . 

 بعداز و گذاشتم هم روی رو چشمهام و شدم ولو تخت روی

رفتم فرو خواب به مدتی  . 

 



* 

 ای خمیازه و شدم بیدار خواب از خروسمون صدای با صبح

 . کشیدم

 به رو سرم و نشستم ها پله روی حیاط توی و شستم رو صورتم

دادم تکیه نرده  . 

 

 جلوی از ای لحظه بود زدن لبخند لحا در که ایمان محو تصویر

گرفتم تصمیم دیشب همون من و رفت نمی کنار چشمهام  . 

کنم فراموشش من و بشه راهی خداحافظی بدون که  . 

 سخت سوزوندنش ریشه از و بود زده جوانه تازه احساس این

 . نبود

 کشتن نبود ،سخت کشتم قلبم توی  ر بهادر عشق که منی برای

داشتم نایما به که احساسی  . 

 

شدم خونه وارد و شدم بلند جام از  . 



پوشیدم و برداشتم سبزی لباس  . 

بود دانشگاهم های لباس از و بود یکسره لباس  . 

 به باسن از و بود تنگ باسنم تا باال از که تیره چمنی سبز پارچه

شد می تر گشاد کمی پایین . 

 رو بود شده دوخته سبزی ربان با دورش تا دور که سفیدی کاله

 طرف یک کاله زیر از رو موهام از ای طره و گذاشتم سرم روی

 و گرفت رو چشمم رنگی قرمز مداد آخر لحظه و ریختم صورتم

رفتم سمتش به  . 

 نمی دل مداد از چشمهام اما بودن سرخ کافی اندازه به لبهام

 . کندند

 از که بود روزی بودم رسیده خودم به انقدر که باری آخرین

برگشتم روستا به دانشگاه . 

روز اون بود مهمی روز  ! 

 کفش و رفتم حیاط سمت به بعد و کشیدم لبهام روی رو مداد

زدم ما به و برداشتم رو سبزم بلند قاب های  . 



رفتم پایین ها پله از  . 

 که ،فهمیدم ندیدم رو مروارید وقتی و کردم اطراف به نگاهی

 حیاط از مروارید بدون و اسطبل توی بردتش دیشب سرحاد

شد بلند سرم پشت از ایمان صدای که  زدم بیرون  : 

 !انارگل-

 

 اسمم داشتم شانس اگه من و شد حبس سبنم توی نفسم

انارگل نه بود شمسی  . 

 لبخندی و برگشتم عقب سمت به و دادم بیرون فشار با رو نفسم

  و نشوندم هام لب روی رو نداشت لبخند به شباهتی اصال که

کردم ی" سالم"   . 

گفت و زد لبخندی  : 

- تو شدی خوشگل چه  ! 

؟ برم نتونم کنی پابندم قراره نکنه ببینم  

بود؟ زشت زدم می پوزخند اگه  



گفتم شدم می دور ازش که همونطور و کردم بهش رو پشتم  : 

- نبود کارها این به ؛نیازی بودی شده بشی پابند بود قرار اگه  ! 

 

گفت و افتاد راه دنبالم  : 

- میری؟ کجا حاال  

 من کنار و مدت این ؛نمیخوای میرمااا دارم دیگه چندساعت من

؟باشی  

زدم لب قاطعانه و هاش چشم به زدم زل و برگشتم و ایستادم  : 

 !نه-

رفتم و کشیدم رو راهم هم باز و  . 

- ؟ ناراحتی میرم ؛دارم تو چته  

 

 و برگشتم عقب به حرص با که  نبود خودم دست و گرفت حرصم

 دندون پشت از محکمی هل با و زدم  اش شونه روی و دستم کف

غریدم پرخاشگر طوفانی های چشم اون با شده کلید های : 



- و؟ بودنت داری باور خودت  برو خب   

؟ ؛شنیدی کردم اشتباه  

کنم؛برو اشتباه دوباره خوام نمی و کردم اشتباه ! 

 

زدم لب دل در و  : 

- برنگرد دیگه و  ! 

 

رفتم مدرسه سمت به و کشیدم رو راهم  . 

 و دادم هل رو بزرگش آهنی و سیاه درب مدرسه به رسیدن با

شدم داخل  . 

بود ها موقع اون مثل  هنو  . 

 درخت روی و انداختم حیاط دور تا دور های درخت به نگاهی

دیدم رو خودم داشت دید مدرسه پشت به که ها پله راه کنار  ! 

 

# بک_فلش   



 آخ-

گفت می که شد بلند سرحاد خشمگین صدای  : 

- چلفتی پا و دست  ! 

؟ آخه افتادی راه ما دنبال کجا  

 

- دیگه اومدم شو ساکت عه  ! 

 

- رفتیم ما بیاد بخواد تا کن ول رو کنه این . 

 

گفتم حرص با  : 

-  رود تو انداختی تو رو کتابش میگم آالله ،به مرتضی شو خعه تو

هااا خونه ! 

 

- کنی می غلط  ! 

 



گفتم و رفتم بهش ای غره چشم  : 

- عنتر پسره کنی می تو و غلط  ! 

 

- دیگه بعد برای بزارین و بحث این بابا ای  ! 

 روی گذاشتم رو  چپم پای و شدم رد ها شاخه بین از باالخره

 و گرفتم سفت رو دیوار طرف اون درخت شاخه دستم با و دیوار

 باز مرتضی صدای که دوتا اون پیش رفتم و کشیدم روباال خودم

کرد قرمزم حرص از : 

- ترس از نکنی خیس رو خودت  ! 

 

گفتم آشکار حرصی با و سابیدم هم روی حرص از رو هام دندون  

: 

 ! پدرسگ-

 

 رو شاخه و زدم جیغی که بزنه خواست و آورد باال رو مشتش

گرفتم محکم  . 



- حیا بی دختره ! 

 

 کجا از که جرئتی با و نداختما موندش هوا روی مشت به نگاهی

 که آوردم در براش ته تا رو زبونم دونم نمب رو بودم  کرده پیدا

تلپ" که بستم رو چشمهام و آورد سمتم رو مشتش !" 

شد زمین پهن چی مثل  . 

 و خودم یا بسوزه دلم اوخش و آخ بخاطر یا بخندم دونستم نمی

سرحاد بد نگاه طرز از کنم خیس  ! 

 

  حال#

 

- ؟ خندی می چی به  

 

 خیره و کردم نگاه مدرسه ساختمون سمت به مرتضی صدای با

گفتم پهن و پت لبخند همون با  اومدنش مسیر به  : 



- کردم می خاطره تجدید  . 

 

  به   کشیدش باالتر بعد و  درخت به و گرفت من از رو نگاهش

 باال ابرویی تک و کرد نگاه من به  بعد و انداخت زل دیوار

گفت و انداخت  : 

- ؟ بانو کردن می خاطره تجدید پس  

 

گفتم و زدم نیشخندی  : 

- زمین؟ به چسپیدی "گه" مث یادته  

 

 درب سمت به و کشیدم ای خفه جیغ که سمتم برداشت خیز

شدم دیوار پخش حواس بی و کردم فرار مدرسه  . 

 نمایان عضالت و رنگ کرم پیراهن دیدن و کشیدم باال رو سرم

 و مشکی های چشم سپس و کم ریش ته و کرمی پیرهن زیر از

 توی رفتم فرو بلکه نشدم دیوار پخش که ؛فهمیدم ایمان نافذ

ایمان بغل  ! 



گفتم حواس بی و کردم دور ازش کمی رو خودم  : 

- ؟ خوای می چی باز  

 

گفت و انداخت درهمم های اخم به نگاهی : 

- میشه تنگ برات دلم بگم خواستم می ؛فقط عزیزم هیچی  ! 

 

کردم نگاه رفتنش و ایستادن مات رفت و کرد ردعقبگ و گفت  . 

 از رو نگاهم ببینمش نتونستم دیگه و زد بیرون که گوچه از

 که مدرسه ساختمون سمت برم خواستم و گرفتم رفتنش مسیر

شدم روبرو مرتضی عصبانیت از سرخ صورت با  . 

- شد؟ اضافه ؛اینم نبود کم بهادر  

دختر تو ای هرزه و حریص چقدر  ! 

 

" دختر تو ای هرزه و حریص درچق !" 

 



توپند می بهت اینطوری وقتی شه می شکسته هم سنگ  . 

رو تو خونند می هرزه شی می آشنا یکی با داری چون که  ! 

 پیش در رو بودم اومده که مسیری  و گرفتم رو راهم حرف بی

 . گرفتم

بودند هم مثل مردها همه   

؛ میگه ذهنش توی رو حرفا همین کردنم دیر بخاطر سرحاد  

؛ زنه می و حرف این صمیمانه خداحافظی یک بخاطر مرتضی  

؛ من احساس با کنه می بازی ایمان  

باشه عاشق و پشیمون واقعا بهادر بهادر؛شاید و  ! 

 

 جاده به و ایستادم تپه روی دیدم اومدم بیرون فکر از وقتی

کنم می نگاه خاکی  . 

 چیزی بفهمه مرتضی که نکرد رفتار طوری عمد از ایمان مگه

؟ بینمونه  

کرد چرا  . 



 یاد از و جدیدم زخم جای که بزنه زخم خواست آخری لحظه

 . نبرم

کردند؟ می بازی من احساس با همه چرا  

؟ دستاشون میون شدم می بازیچه گناهی چه به  

 

 توی که جورواجوری های فکر شاید تا  چرخوندم اطراف رو سرم

بپرند سرم از بود سرم . 

 که چیه صدای سرو  ببینم تا چرخوندم چپ سمت به رو سرم

پیچید گوشم زیر ایمان صدای  : 

- ؟ گردی می چی دنبال  

داد ادامه که چرخوندم مقابلم سمت به رو سرم : 

- روبروته تو عشق  ! 

 

( گردی؟ می چی دنبال" آهنگ از برگرفته ") 

 



 درست دردسر که نبود خیالشم عین که گرفت می این از حرصم

من واسه کرده  ! 

 میلی که صورتش توی و سابیدم هم روی و هام دندون حرص با

غریدم داشت  فاصله من با متری  : 

- ؟ کردی اینکارو چی واسه  

 

زد لب زدو برقی چشمهاش  : 

- ؟ من عشق کردم کار چی  

 

 من عشق" کلمه شنیدن اما بودم شده قرمز حرص از اینکه با

 نتونستم رو نگاهم برق و کرد آب دلم در قند ایمان دهان از"

کنم مخفی  . 

غریدم بازم وجود این با  : 

-  بفهمه که کردی رفتار طوری بازم اما دیدی رو مرتضی تو

ایمان هست بینمون چیزی  ! 



؟!چرا  

 

گفت و زد یپهن لبخند  : 

- دیدم رو مرتضی چون ! 

 

 که نفهمیدم رو گفت که ای جمله معنی و کردم نگاهش تعجب با

نشست هاش چشم توی و شد گنگ نگاهم  . 

 لب و کرد روشن رو چشمهاش  تاریکی و زد برق نگاهش هم باز

 : زد

- ؟ حسودم من بودم نگفته  

 اون با بعد میری کنی می ول و کردم اشتباه گی می من به

خندی؟ می و گی می مرتیکه  

 

کنم ضعف و غش که االنه بگم  

خندین؟ می   



،بخندین درک به خب ! 

 رو بست نقش لبهام روی که عریضی لبخند جلوی نتونستم

 رو هاش ،چشم سرخم لبهای به خیره لبخندم دیدن با و  بگیرم

زد لب و کرد خمار  : 

- خلوت جای یه بریم بیا  

 

 می که رو زبونم که داشت طلسم گیراش و نافذ نگاه انگار

 توسط پیراهنم آستین وقتی و کرد قفل"نه" بگه خواست

 و کردند حرکت دنبالش خود به خود پاهام شد کشیده دستاش

 در شدن غرق حال در لحظه اون که نگاهی پرت حواسم انقدر

 باغ به کی نفهمیدم که ،بود بودم عمیقش و ژرف گودال

 اسیر تنم تمام کی و شدیم واردش چجوری و رسیدیم محمودآقا

 به فیلمی بازیگر لبهام چطور و شد ایمان نوازشگر های دست

شدند ایمان کارگردانی . 

 وار جنون و بودم اسیر ایمان آغوش حصار در اومدم که خودم به

بود بوسیدنم حال در من همراهی بدون  . 



بوسیدنم از نداشت سیری ایمان انگار و بودم آورده کم نفس  . 

 دادم هلش کمی و گذاشتم ستبرش سینه روی رو باالجباردستم

 اش کرده عرق پیشونی و افتاد لبهامون بین کوتاه ای فاصله که

 لبهام روی سوزانش و عمیق های نفس و چسپید پیشونیم به

شد پخش  : 

- انار ازت بگذرم چجوری ! 

؟ برم تونم می چجوری  

 

 داد نوازشی پایینیش لبش با رو پایین لب و کشید عمیقی نفس

زد لب و فشرد تر محکم رو کمرم دور حصار هام لب به خیره و : 

-  نچینمت؛هرلحظه من اگه که هستی سرخی و رسیده انار عین

ذاره می پیش پا چیدنت یبرا و گیرتت می یکی چشم ! 

 

-  صاف آسمون به خیره و کردم جابجا کمی پاهاش روی رو سرم

گفتم آفتابی و  : 



- بگو خودت از برام ! 

 

زد لب و کرد تفاوتم یب و سرد صورت به نگاهی  : 

- ؟ خوشگله بدونی خوای می چی  

 

؟ بدونم خواستم می چی  

منه مال ایمان اینکه جز چیزی هیچ  ! 

نمیشه؟ پیشونیش روی بزنم مالکیت مهر  

شد می کاش  . 

زدم لب و فرستادم بیرون محکم رو نفسم  : 

- ؟ چیه کارت  

 

زد لب تفاوت بی  : 

- ؟ بدونی خوای می چرا  

 



زدم لب و دادم سوق تفاوتش بی صورت سمت رو نگاهم حرص با  

: 

- ؟!بوسه می و من داره کی بدونم خوام می  

 

زد لب قبل از تر تفاوت بی  : 

 ! ایمان-

 

 باید دونستم نمی و داشت جریان رگهام در خون مثل حرص

بکشم حرف ازش چجوری  . 

؟ گفت نمی بگه،چرا شهرش زندگی از خواست نمی  

 

شدم بلند جام از و شتمبردا پاهاش روی از رو سرم  . 

 باغ درب سمت به اش خیره نگاه به توجه بی و زدم پا رو کفشم

رفتم ایمان آقا باغ بگم االن بهتره که آقا محمود  . 

کنم کنترل رو احساسم توتستم نمی که بودم ساده چقدر من  . 



 باغ از شدن خارج از قبل و کردم می احساس رو اش خیره نگاه

فتمگ و برگشتم سمتش به : 

- نخوری شب ؛به برو زودتر ! 

 

رفتم روستا سمت به و شدم خارج باغ از  .  

 

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

# بعد_روز_دو  

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

 

- ؟ عجله این با کجا   

 

 روزها این که صورتش توی رو نگاهم و  برگشتم عقب به حرص با

زدم لب و چرخوندم بودم دیده که بود صورتی ترین منفور  : 

- ؟ شدی دوستت خواهر وصی وکیل دونه یم زنت  



مرتضی باشه خودت ناموس به حواست  ! 

 

زد لب و شد نمایان هاش لب روی پوزخندی رد  : 

- دوستم ناموس مثل نیست هرزه من ناموس  ! 

 

؟ شنیدم می روز سه این توی رو کلمه این که بود چندم بار  

نبودم هرزه من  ! 

من به لعنت  ! 

 

گذشتم و کردم سکوت هربار مثل هم باز  . 

؟ رسیدم می آرامش به زندگی این کجای من  

 

 که دیدم رو ،آالله ابوالفضل مزرعه نزدیک و رفتم مزارع سمت

داد می تکون دست برام . 

رفتم سمتش و زدم لب به عیمصنو لبخندی  . 



گفتم و کشیدم و گرفتم دستم توی رو دستش : 

- بزنیم حرف بشینیم اونجا  . 

 

گفت و نشستیم ها علف روی  : 

-  همه فهمیده و اومده ها محصول خرید برای بهادر داری خبر

رو؟ محصولشون فروختن  

 

گفتم ی"اهوووم" دادم تکون سری  . 

 

داد ادامه خودش باز  : 

- فهمید وقتی بود دهش دیوونه  . 

 

 که رنگی زرد های گل) ها کلزا روی داشت که ای پروانه به

 شدم خیره کرد می پرواز.(کنند می تهیه خوراکی روغن ازشون

گفتم و : 



- درک به  ! 

 

زد لب و بهم زد زل  : 

- ؟ نکردی ازدواج باهاش موقعیتش بخاطر واقعا  

 

گفتم آروم و دادم بیرون رو نفسم  : 

 ! نه-

 

زد؛ زنگ گوشم توی صدایی فورا و  

" ؟ زدی کنار جایگاهش خاطر به رو میگه؛بهادر آالله " 

 

 چرا ؛پس ازش شدم جدا بهادر خیانت  بخاط بودم گفته که من

؟ زد و حرف این  

 



 و اومدم بیرون ایمان سوال دلیل به کردن فکر از آالله صدای با

کردم نگاهش  . 

- ؟ گفتی چی  

 

گفت و رفت بهم ای غره چشم  : 

- میشه جدا زنش از داره مرتضی  ! 

 

که؛ کردم نگاهش تعجب از شده گرد های چشم با  

 

 !آتییییش؛آتییییش-

 

دادم سوق صدا سمت به رو نگاهم و شدم بلند بالفاصله جام از   

بود گرفته آتیش ها مزرعه از یکی  . 

اومد دنبالم هم آالله و دویدم  دود سمت به سرعت با . 



 به مزرعه بودن آشنا ،بیشتر شدیم می نزدیکتر دودها به هرچی

خورد می چشمم  . 

بود بابا همزرع  . 

 می خاموش رو مزرعه داشتند چاه آب با بودند اونجا که مردمی

 . کردند

 کل بابا و سرحاد دنبال به نگاهم اما زدم می نفس ،نفس ایستادم

زد می شخم رو اطراف های مزرعه و مردم و آتش  . 

باز؟ بشم کس بی من و باشه افتاده براشون اتفاقی نکنه  

بود یبزرگ درد کسی بی که خدا به . 

ایستاد نفر یک صورت روی و چرخید نگاهم . 

 می آب که مردمی به پوزخند با که بهادر ،نوچه بود رسول

کرد می نگاه آتش توی ریختند  . 

 انتظار و شد میخکوب من روی نگاهش که گذاشتم جلو قدمی

؟ نداشت رو اینجا من بودن  



 اب بعد و چرخید صورتم توی نگرانی با نگاهش کمی من دیدن با

افتاد راه روستا سمت به عجله  . 

گفتم حرص با و رفتم دنبالش سرعت با  : 

- نه؟ بود بهادر کار  

 

بود کثافتش خود بود،کار  . 

 مزرعه محصوالت تمام که این از بهتر چی و میشه کابوس گفت

 تحویل کدخدا رو پولش کل که حالی در بزنه آتیش رو کدخدا

؟ گرفته  

  

نکرد بهم هم نگاهی سوالم جواب در حتی و داد ادامه راهش به  . 

 رو پیرهنش آستین و رفتم دنبالش دیگه قدم چند حرص با

برگشت سمت به و ایستاد که کشیدم  . 

 دو دو نگاهم توی چشمهاش و زد می موج صورتش توی نگرانی

زد می  . 



- بپرس بهادر از ؛برو نبود من کار  ! 

رفت و کرد عقبگرد و زد حدسم روی مهرتایید . 

- بدیم خبر داداشت و بابات به ریمب بیا  . 

سوزی آتش موقع نبودند اینجا  ! 

 

 من از بهادر انتقام پای برادرم و پدر و شد گرقته من از انتقام این

سوختند می باید  . 

؟ نبود ناعادالنه  

 های دست میون قدرت وقتی دونستند می همه و بود اگر حتی

؟ کرد ؛میشه که کرد نمیشه کاری  دیگه چرخه می بهادر  

 

 و کردیم حرکت روستا سمت به افتاده پایین سری با آالله دنبال

 نگاه چشماشون توی چطور حاال که کردم می فکر این به من

زد آتیش بهادر رو محصوالتتون و مزرعه بگم و کنم  . 



 چشم مردمی به و گذاشتیم سرازیری توی ،پا تپه به رسیدن با

دویدند می سمتی به همه که دوختم . 

دویدم دنبالشون به فورا و آورد هجوم تنم تمام به رساست  . 

بودم آورده کم نفس  . 

 توی کمک دریافت برای ها بعضی بلند گفتن" آتیش" صدای

آورد می در صدا به مغزم توی رو خطر زنگ و پیچید می گوشم  . 

 سرکوچه وقتی و دویدم آوردنم کم نفس به توجه بی سرعت با

 روی و شد شل دیدم؛زانوهام رو سوختن درحال خونه و رسیدم

افتادم زمین  . 

 رو سرعت با مروارید اومدن بیرون اون بعداز اسب شیهه صدای

 جلوی در آب با که دوختم بابا و سرحاد به رو تارم نگاه و دیدم

 خاموش رو خونه داخل بتونند تا کردند می خاموش رو حیاط

 . کنند

 

 

 



داختان ترک رو قلبم سنگ دردش از پر جیغ صدای . 

 

 از که اشکی قطره درون  تمامش و پیچید تنم تمام توی درد

گرفت جای چکید چشمم گوشه  . 

باختم و چیزم ؛همه باختم من  . 

 

 منفور صورت به من تار نگاه و نشست ام شونه روی آالله دست

داشت برمی قدم سمتم به پوزخند با و آهسته که مردی  . 

؟ کنه می کور رو آدمها عشق که بود نوشته قصه  کدوم کجای  

بودم ،احمق نبودم کور نوشت؛من کرد غلط  . 

 توی منفورش صدای و خورد چرخ صورتم روی سیاهش نگاه

پیچید گوشم : 

من انارگل سالم -  ! 

 



 شونه روی آالله دست و غلطید ام گونه روی دیگری اشک قطره

آورد فشار ام  . 

 دهانش از که ای کلمه هر با کردم می حس قلبم توی سوزشی

میشد خارج  . 

بودم اون جای من کاش  . 

داشت درد خیلی شدن مادر داشت؛بی درد ! 

 

 ادامه اون و دوختم سیاهش و خونسرد نگاه توی رو سردم نگاه

 :داد

- نه؟ بود زیبایی ههدی  

انارم مبارک تولدت  ! 

 

 هقش هق صدای و نشست دستم زیر آالله دست و شدم شل

گرفت اوج  . 

باشم آخرش تا باید من که بودند نوشته بازی این کجای  . 



بودم کرده گریه که انقدر بود شده خشک اشکم چشمه . 

بود کشیده گند به منو زندگی تمام بهادر ردپای  . 

 دشمن انگار که میزد ضربه طوری و اشقمهع گفت می آشکارا

روبروشه خونیش  ! 

؟ بود عشق این کجای  

 گرفته رو وجودش تمام کینه که مردی فهمید می چی عشق از

 . بود

"  به کینه هم خودش از که دختری نیست بهادر به شباهت بی

داره دل !" 

 یادآوری بهم گاهی ام خفته وجدان ؛حداقل نبودم شباهت بی

دارم می بر قدم اشتباه رو جاک که کرد می  ! 

 

- شووووووووو خفه ! 

 

نشستم جام توی و پریدم خواب از  . 



 کم نفس که کسی مثل و خورد می سر پیشونیم روی از عرق

بگیره جا هام ریه توی اکسیژن ای ذره تا زدم می زور آورده  ! 

 شاید تا آوردم فرود ام سینه قفسه روی و کردم مشت رو دستم

بشه باز نفسم راه  ! 

کرد برخورد دیوار به محکم و شد باز سرعت به درب  . 

 مرتضی مظطرب چهره روی که نگاهم ام سینه خس خس میون

 . نشست

 خارج فشار با شدم حبس بازدم و لرزید اندامم تمام  ای لحظه

شد هام ریه وارد اکسیژن و شد  . 

 تا رو پتو و انداختم خودم به نگاهی سمتم اومد و بست رو درب

زدم چنگ رو سیاهم روسری و کشیدم باال هام شونه  . 

زد لب و چرخید عرقم از خیس صورت توی نگاهش  : 

- ؟ انارگل خوبی  

زدم لب و دادم تقور رو دهانم آب  : 

- بری؟..میشه.م  



گفت و زد چرخی صورتم توی دوباره نگاهش  : 

- نمیذارم ؛تنهات نیست خوب حالت  . 

 

 ! لعنتی

 که بستم رو چشمهام و سرم پشت دیوار به دادم تکیه رو سرم

کردم حس راستم سمت دقیقا رو تنش گرمای  . 

بستم رو هام چشم دوباره و انداختم بهش چشمی زیر نگاهی  . 

- ؟ بدی ادامه اینجوری میخوای کی تا  

 

؟ پس بدم ادامه چجوری  

 

؟ بدم ادامه امیدی چه به  

 

داد ادامه دید که رو سکوتم  : 

- ؟ چرا برنمیداره سرت از دست کابوس ؛این گذشته ماه یک  



 

" میشم قبا یال پسره اون و خودت،خانوادت کابوس  " 

 

شد می اکو هربار مغزم توی منفورش صدای  . 

شد کابوسم  . 

شد  تموم گرونتر برام هم مرگ از که کابوسی  . 

 دوش روی سرم و شد خمار چشمهام کم کم و شدم فکر غرق

رفتم فرو عمیقی خواب هب و افتاد مرتضی  . 

 

*** 

 نگاهی و کردم بلند رو ،سرم کردم حس گردنم توی که دردی با

انداختم اتاق به  . 

 و بود داده تکیه دیوار  به رو سرش که مرتضی به نگاهی نیم

شدم بلند جام از و انداختم بود خواب  . 

کردم جمع رو وتو تشک و دادم ماساژ رو گردنم کمی  . 



شدم آشپزخونه وارد و دمش خارج اتاق از  . 

کردم"سالم" و کشیدم اب خمیازه  . 

- بخور صبحونه بشین بیا عزیزم سالم  ! 

 

نشستم آالله کنار و رفتم سفره سمت به . 

 

کرد زدن حرف به شروع دوباره که : 

- رفته کجا صبحی اول باز گوری گوربه مرتضی نیست معلوم  ! 

 

گفتم و جویدم رو پنیرم کوچیک لقمه تفاوت بی  : 

- خوابیده من اتاق تو  ! 

 

 چی؟-

 اخیر یکماه این از سردتر و تر تفاوت بی و کشیدم باال رو نگاهم

زدم لب کرد می نگاه من به اخم با که سرحاد به رو : 



- دیگه نرفت اتاق تو ؛اومد دیدم کابوس باز دیشب  ! 

 

؟ داشت اخم  

بود؟ عصبی  

بود؟ شده غیرتی  

درک به . 

 

 بابا غمگین نگاه و سرحاد اخموی و خیره نگاه زیر رو صبحونه

 . خوردم

 که دیدم رو مرتضی که اتاق داخل رفتم و شدم بلند جام از

بیرون رفت می اتاق از داشت  . 

گفتم و انداختم بهش تفاوت بی نگاهی  : 

- ببند درم میری داری  . 

 آالله که سیاهی پیرهن و رفتم کمد سمت به درب شدن بسته با

پوشیدم و برداشتم سیاهم ندام با رو بود داده بهم  . 



 سرحاد که شدم خارج اتاق از و کردم صاف رو  سیاهم روسری

وایساد  جلوم  . 

بزنه رو حرفش تا دوختم بهش رو یخیم نگاه  : 

-  گوشش و سر زیادی من رفیق ؛این کنم می حالت به فکری یه

بری ،باید جدیدا جنبه می  ! 

 

چسپیده آالله هب چطور خودش که دیدم نمی و بودم کور انگار  . 

 می نجات مرتضی این دست از رو خودم باید ولی رفتم نمی من

 . دادم

 ماهی آلود گل آب از داره مرتضی که بود فهمیده خوب سرحاد

گیره می  ! 

 و تعصب و غیرت پراز جمله جواب ودر شدم رد کنارش از

کردم پیشه سکوت دستوریش صدالبته  . 

اومد سمتم به مروارید که شدم کوچه وارد . 

یکماه این بود کوچه توی همیسه من اسب  . 



کردم حرکت تپه  سمت به و گرفتم دست به رو افسارش  . 

 

مانداخت ها خونه به نگاهی و ایستادم تپه روی  . 

دادند می ادامه خودشون زندگی به داشتن همه . 

افتاد شدمون سیاه خونه به دور از نگاهم  . 

 رژه به شروع چشمهام جلوی روز اون نحس های صحنه دوباره و

کرد رفتن . 

 

 

 

- لعنتی کن ولم.. کن ولم  ! 

 

 هق و داد صدای و بود کرده اسیر محکم رو بازوم آالله دستای

بود هبرداشت رو کوچه کل هقم  . 

نبود اما خوابه کردم می خیال  . 



 با جوری نفسم و پیچید می گوشم توی دردش پراز های جیغ

 پایان به دنیا اکسیژن تمام انگار که رفت بلندش جیغ صدای

 ! رسیده

 گره اتاق سپید سقف به نگاهم و کردم روباز چشمهام وقتی

 . خورد

 یاد به که یا لحظه هر و آوردم یاد به رو چیز همه ،آروم آروم

رفت می فرو قلبم ؛توی چاقو تیزی مثل بود آورده  . 

 دست روی و شد پوش کفن گوهر سوخته جسد روز همون فردا

شد بلند ده مردهای . 

 گذاشته جنگل قبرستون وسط متری چند گودال توی زود خیلی

ریخت اش سوخته جسم  روی خاک بیلی هرکسی و شد  . 

 

 روستا به پا خان فرخ بود نهممو قلب روی که بزرگی داغ میون

 اینا آالله خونه توی انگیزش نفرت های قهقه پروا بی و گذاشت

داد دلداری مثال و پیچید  . 



 ده جدید کدخدای که گفت و آالله پدر به کرد رو هم اون از بعد

نمیاد بر ده اداره پس از مشکالت این با پدرم و اونه  . 

 غم محصول نداشتن بخاطر ،بابا مدت این گذشت از بعد حاال

 خونه توی که پولی تا میزنه دری هر به و نشسته نگاهش توی

برگردونه ایمان به و کنه جور رو سوخت  ! 

 حالی کمک تا کنه می جون بقیه های زمین توی روز هر  سرحاد

بابا برای باشه ! 

 و شینم می مادرهام سرخاک روز هر احساسی هیچ بی من و

 که شده خشک بدجوری ارانگ اشکم چشمه و کنم  می بغض

نمیشه شکسته بغضم  ! 

* 

کردم رها رو افسارش و اومدم پایین مروارید از . 

 روی دستام و نشستم قبرها میون سانتی چند فاصله وسط

کردم باهاشون زدن  حرف به شروع لب زیر و گذاشتم قبرها  . 

 

- شد اضافه هم خان بود؛فرخ کم بهادر  . 



 

زدم لب و انداختم ابری نیمه آسمون به نگاهی  : 

- گوهر و من کنه می خفه داره گلوم توی بغض  ! 

 

دادم ادامه و فرستادم پایین درد با رو بغضم : 

- و؟ خودم ببخشم چجوری  

 

نشدم آروم و خاکشون به زدم ؛مشت کردم ه؛گل کردم گریه  . 

شدم مروارید سوار و شدم بلند جام از  . 

رسیدم اینا آالله خونه به باالخره تا رفتم تاخت به  . 

 خونه وارد و دادم هل رو باز نیمه درب و کردم رها رو مروارید

 . شدم

شنیدم رو پچی پچ صدای  . 

که نبود خونه آالله جز کسی روز از موقع این  ! 

شد تر واضح صداشون که رفتم نزدیک قدم چند  . 



پیچید گوشم توی عمو صدای  : 

- دیگه شدم خسته آالله  ! 

 

- ؛  رفیقته اون بابا  

کنی؟ می بیرونش چجوری  

داره گردنت به حق  ! 

 

-  احساس اون تا انارگل به چسپیده ؛مرتضی آالله دونم نمی من

بهش هدار چشم برادرت بخون گوشش تو برن،توعم کنه خطر  ! 

 

کردم عقبگرد و دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم  . 

بودم افسرده هرچی بود بس دیگه  . 

کنم زندگیمون ادامه برای فکری باید  . 

 که ای شیهه با که کشیدم رو مروارید افسار و شدم کوچه وارد

دادم فشار هم روی محکم رو هام ؛چشم کشید  . 



،بیخیال ام کوچه توی که فهمیدن حتما  ! 

افتادم راه سوختمون خونه سمت به و شدم مروارید سوار  . 

شدم می خارج انارگل ضعیف جلد از باید دیگه  . 

 نزدیک ام طعمه به آروم آروم و انداختم می پوست مار مثل باید

شدم می  . 

قلبم توی کردم می خالء احساس   . 

از که سرمایی خودم  

 

 همسایه متعجب های نگاه به توجه بی سوخته خونه به رسیدن با

 به نگاهی با و شدم رد درب آستانه از بودند کوچه توی که هایی

رفتم ها پله زیر سمت به و کشیدم"آهی" حیاط سرتاسر  . 

 نگاهم رفتم پایین که کمی و کردم زمین کندن به شروع دستم با

بود شده کهنه خاک زیر که افتاد ای پارچه به   . 

 به رو بودم زده که کوری گره و کشیدمش بیرون زیرخاک از

کردم باز سختی  . 



انداختم پارچه داخل وسایل به نگاهی  . 

بود سرجاش چیز همه  . 

 راه خان راهیماب باغ سمت به و بغل زیر زدمش و بستمش دوباره

 . افتادم

ایمان باغ" درحقیقت البته ". 

 

 

 یک تنگ دل که درحالی و نشستم درخت زیر چوبی تخت روی

کردم باز دوباره رو پارچه و کشیدم عمیقی ،نفس بودم دروغگو  . 

 سرنوشت دست خودم دادن جای به که بود رسیده وقتش دیگه

دستم بگیرم رو ؛سرنوشت  . 

 روی رو نیشخندی رد و انداختم ویال دار منگوله سند به نگاهی

کردم حس لبهام  . 

بود من ،دور دور  . 

بهادر کنیم بازی بیا  . 



 یه جز رممیگی پس دوباره رو گرفتی من از که هایی چیز تمام

 . چیز

کنم می گوهرم،زیرخاکت خون جبران خاکه؛به زیر من گوهر   . 

بود بابا کردن قانع کردم می باید که کاری اولین  . 

شدم مروارید سوار و شدم بلند جام از  . 

رفتم تاخت به  . 

رسیدم مزرعه به تا  . 

 دیگه سال بتونه تا برد می بین از رو محصوالتش خاکستر داشت

بکاره چیزی  ! 

 که زمینی توی گیاه زدن جوانه و روییدن  دونستم می که من اما

پایینه چقدر درصدش سوخته  ! 

من پدر خری می بذر پول کدوم با اصال  . 

؟ زمین این چی به کنی می خوش دل  



 رو دستش کرد راست رو کمرش که رفتم سمتش به قدم چند

 که من به نگاهی و کرد پاک رو عرقش و کشید پیشونیش روی

انداخت رفتم می سمتش هب  . 

 عذاداری که بود این از نشون بود پوشیده که رنگی آبی پیراهن

شده تموم گوهر برای . 

 ایستادم که مقابلش و شمرد رو هام قدم نگاهش با و زد لبخندی

زد لب من از قبل  : 

- دخترم کنی می چیکار اینجا  . 

 

 جای به تلخندی و شدم خیره لبش گوشه نمادین لبخند به

 چشمهام به بخشیدن گرما برای که تالشی تمام با و زدم بخندل

زدم لب  زده بخ نگاه همون با هم باز ؛اما کردم  : 

- بریم عمو خونه از خوام می  ! 

 

 استفاده سوء عمو های حرف از من و گرفت تعجب رنگ نگاهش

 : کردم



- ؛ بابا میشه شدنم معذب باعث مرتضی  

سرحاد وجود با میشه اذیت آالله  ! 

فهمم می من ولی باشه گفته چیزی اینکه نه . 

 

 حاال و گرفتم رو بابا رضایت هفته یک حدود از بعد باالخره

زدم تن رو بود تنم  نحس روز همون که لباسی  . 

گذاشتم اتاق گوشه و زدم تا رو آالله لباس دست چند  . 

زدم بیرون اتاق از  . 

 سند فقط حاال و کردم چال ایمان باغ توی طالهارو و سند بغچه

بغلمه زیر پارچه یه توی ویال  ! 

 آروم و انداختم کرد می نگاه من به کرده بغ که آالله به نگاهی از

 : گفتم

- ؟ شد ،می هک باشیم اینجا همیشه شد نمی  

 



 از بویی که ی لبخند به خیره و نشست صورتم روی نگاهش

زد لب بود نبرده لبخند  : 

- کنید اطراق ویالش توی راحتی همین به نمیده اجازه بهادر  . 

 

جوشید تنم توی خون جای به حرص  . 

؟ ویالش  

بود من نام به کوفتی ویالی اون سند  . 

مباش اونجا بخوام من که دونه می خوب خودش  . 

بگیره رو جلوم تونه نمی  . 

رو نگرانیش پراز جمله گذاشتم جواب بی . 

 منتظر که انداختم سرحاد و بابا به نگاهی و شدم خارج خونه از

بودند من  . 

 به رو نگاهش و رفت من به ای غره چشم ناراضی همیشه سرحاد

 انداختم نگاهی سرم پشت به چشمی زیر که دوخت سرم پشت

نشست لبهام روی بخندیل آالله دیدن با و  . 



 شمع باالخره تا چرخید سرحاد دور پروانه مثل انقدر ورپریده

سوزوندش درجا و شد روشن قلبش میون عشق  . 

 راستای هم مروارید و شد کشیده بابا دست توی مروارید افسار

اومد در حرکت به من . 

نداشتیم وسایل به نیازی  . 

چیز همه از بیشتر ،حتی ویال اون توی بود چی همه  . 

 خاکی جاده وسط بعد کمی و شدیم خارج روستا از باالخره

ایستادیم رفت می شهر سمت به که روستا  . 

کرد عوض رو من زندگی همه روز بک که نحسی ویالی مقابل . 

 

# بک_فلش  

- بابا بشین بگیر بیا  ! 

  نوچ-

بشه بز شبیه تا رفتم ور ها خاک با دوباره و انداختم باال رو سرم  

! 



 می درست قشنگ انقدر بهادر وقتی خوردم حرص انقدر که آخ

کردم می کثیف و خودم فقط من و کرد  . 

- ؟ منم به میدی یاد  

 

گفت ای جدی صدای با و کرد اخمی  : 

- نه که گفتم  ! 

 

 پک و کرد نزدیک لبش به رو بود دستش که کلفتی سیگار

بهم شد خیره و گرفت عمیقی  . 

 باغچه کنار که من به و ایوون روی چوپی تخت روی بود داده لم

کرد می نگاه رفتم می ور ها شل و خاک با  . 

سمتش رفتم و شدم بز مجسمه کردن درست خیال بی  . 

 که همونطور و بهم شد ؛خیره کردم نگاهش و نشستم تخت لبه

 سیگارش از ای دیگه عمیق پک من چشمهای به بود زده زل



 و لبهاش سیدنبو دلم و نشست هاش لب روی که نگاهم و گرفت

شد می خارج لبش شیارهای میون از دود که همونطور خواست  . 

 

 دستش که گذاشتم لبش شیارهای میون  رو لبهام و شدم خم

 شد فشرده کلفتش لبهای میون لبهام و زد چنگ و لباسم پشت

عاشقانمون بوسه مزه سیگارش تلخ و گس طعم و  . 

 

 حال#

شدم داخل و دادم هلش دستم کف با باز نیمه درب به خیره  . 

 و چرخید ایوون روی تخت سمت به گل پراز باغچه  ا نگاهم

 . دیدمش

من به بود خیره و تخت روی  بود داده لم  ! 

 انگشتاش میون سیگارش که بود قتو خیلی گذشته برعکس

رقصید نمی  . 



 گونه اش خیره نگاه زیر که بودم وقتایی عاشق که نمیشم منکر

 و سفید دود لبش شیارهای میون از وقتی و شد می سرخ هام

 شدم می قدم پیش خودم کرد می درز بیرون به سیگارش غلیط

کشه نمی سیگار که هاست مدت ولی؛بهادر بوسیدنش برای  ! 

 به سیگارش تلخ و گس بوی ایسته می که کنارم که وقته یخیل

رسه نمی مشامم ! 

 دست بهادر به فکر از اخمالودش نگاه و سرحاد آرنج خوردن با

برداشتم ایوون سمت به رو هام قدم و کشیدم  . 

پیچید گوشم توی صداش پله اولین روی بزارم پا اینکه از قبل  : 

- موندم منتظر کردی؛خیلی دیر  ! 

داد ادامه تمسخر با و شد بلند شجا از  : 

- میشم عصبی اومدنات دیر از که دونی می  . 

 

# بک_فلش   

 



- ؟ کردم دیر بازم  

زد لب و چرخوند صورتم اعضای تک تک روی رو سرخش نگاه  : 

- موندم منتظر کردی؛خیلی دیر ! 

 و خشن و بغلش توی کشید منو و نشست بازوم روی دستش

 اش شده کلید های دندان شتپ از و فشرد خودش به و من جدی

 : غرید

- میشم عصبی اومدنات دیر از دونی می ! 

 

 فرق تا پا نوک از و گرفت فاصله کمی و کرد جدام خودش از

نالید و گذروند نظر از رو سرم  : 

-  لحظه یه که دورم ازت جوری یه نزدیکم تو به انقدر که منی

؛میفهمی؟ گذره می سال مثل برام اومدنت دیر  

 

 حال#

 



- بگیرم تحویل رو ام خونه اومدم . 

 

دادم ادامه تفاوت بی من و کرد خوش جا لبش گوشه پوزخندی  : 

- نامم به زدی رو سندش خودت ! 

 

 کی؟-

 

زدم لب مکث کمی اب و شد گرد نگاهم  : 

- دونی؟ می بهتر خودت  

 

 زل شدش باریک نگاه با پایین از و نشست صاف و پاشد جاش از

گفت لودگی با  و بهم زد : 

- بگو ؛تو دونم نمی نه ! 



 برای و کردم نثارش "دیوثی" زیرلب دادم قورت رو دهانم آب

 به کردم شروع ترسم می حقیقت گفتن از نکنه فکر اینکه

 :تعریف

-  اب رفتیم وقتی ببینم و شهر ببره خودش با منم گفتم بابا به.. به

 به حواس بی بابام و کردم قایم دیوار پشت و خودم تو عالمت

داد ادامه راهش  . 

 

# بک_فلش  

 

 . اومدم-

 

 لب و پیچید دورم و دستاش بهادر و انداختم آغوشش تو و خودم

 : زد

- اومدی خوش !  

 



 دنبال و گرفت دستش یتو و دستم و آورد بیرونم بغلش از

کشید خودش  . 

 لباس توی برد خودش دنبال منو و شلوغ خیابون یه توی رفتیم

 . فروشی

زدم نمی هم پلک خوشگل های لباس همه اون دیدن از  . 

- انارم بردار خوای می که رو کدوم هر  ! 

 

 حال#

 

دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس  : 

-  کنار من و شده گم رشه این توی تغاریش ته کرد می فکر بابام

؛ خریدی خواستم هرچی و گشتم و بازار وجب به وجب تو  

 بنگاه یه توی تو کنار من و دزدیدن و انارش کرد می فکر بابام

؛ گرفتم می تحویل رو ویال این سند و بودم نشسته  



 توی طال گوشواره تو و زد می صدا و اسمم فریاد و گریه با بابا

؛ کردی می گوشم  

 از کردم فکر من شد شب و گردوندی ها مغازه توی و من هی تو

 من نبودن با که نبود حواسم و کنی می خرجم انقدر که عشقه

شد زنده و مرد ؛بابام  . 

 بازم کنی،بگم اذیت رو بابام تا کردی استفاده سوء من از تو که

؟ بهادر بشنوی  

 

- بود واضح و روشن توضیحت کافی اندازه به نه  . 

 

 گره بابا شکسته نگاه به نگاهم و برگرددندم عقب به رو سرم

 . خورد

برنگشت بابا بعدش روز سه تا روستا برگشتم وقتی  . 

 و من و برگشت زارش حال با وقتی و کجاست دونست نمی کسی

 نمی و گرفت آغوشم در و کشید پر ؛چجوری دید خونه توی

کنم توصیف چطور دونم  . 



کارم از شدم پشیمون چقدر  . 

برگشتم بهادر سمت به و انداختم پایین رو  سرم  . 

 شد رد ازکنارم و برداشت رو رنگش کرمی پالتو شد بلند جاش از

 دستش مچ یرو دستم برسه زمین به پاش اینکه از قبل اما

کرد متوقفش و نشست  : 

-  تو و بزارن جلوت که ای قهوه عین ؛درست میشم تلخ و سرد

باشه ای دیگه جای پرت حواست ! 

 

 گوشه از که نگاهش به شدم خیره و گرفتم روبرو از رو نگاهم

 ادامه ،و بدم ادامه تا من جدی و اخمو صورت به بود خیره  چشم

 : دادم

-  فقط ؛تو میشم قاجارت ؛قهوه الحا تا نچشیدی قاجار قهوه

 !بچش

 

کرد تند پا ویال از بیرون سمت به اون و کردم رها و دستش مچ  . 

 



 پله بندش پشت و رفتم باال رو دوم پله و کشیدم عمیقی نفس

رو سوم  ! 

 

داخلش شکوندن رو دلت که جایی به بزاری پا سخته  ! 

 

 نشسته ،بابا خونه توی رفتم و کردم تموم رو ها گل پاشی آب

 و بود راستش پای روی چپش دست آرنج و تشکچه روی بود

بود رفته فرو فکر توی  . 

بگرده زمین دنبال روستا به رفت زود صبح سرحاد  ! 

 برای میشه پیدا خوب و حاصلخیز زمین نهببی گفتم بهش

 خاک زیر بقچه توی پچگیم قلک تا سه های نه؛پول یا خریدن

بود ولی بود کم بود  . 

 زمین پولش با و بفروشم رو طالها تا شهر به رفتم می باید

بخریم کوچیکی  . 

 این در من و بده چجوری رو ایمان پول که نالید می همش بابا

 قیمت به رو طالها تونم می هم برم هرانت به اگر که بودم فکر



 بیخیال فعال تا بزنم حرف ایمان با تونم می هم و بفروشم بهتری

بشه داده بابام به که پولی  . 

شده تاب بی دیدنش واسه ؛دلم اینکه مهمتر همه از و  ! 

 

نرمم تخت روی دادم لم و شدم اتاقم وارد . 

 

شد می ساخته باید که کردم فکر فردایی به  . 

 چون رحمی بی مرد مقابل تنها و تک باید من که هایی لحظه به

بودم می هاش ظلم و اون حریف تنه یک و ایستادم می بهادر  . 

- ؟ جان بابا..؟ انارگل  

 

اتاق درب سمت رفتم و شدم بلند جام از  . 

- ؟ بابا بله  

 

زد لب و انداخت بهم نگاهی  : 



- بزنیم ،حرف اینجا بشین بیا  . 

 

کردم نگاهش و تمنشس کنارش رفتم  . 

بود غمگین  . 

شاید داشت حق   . 

- نباشه عاشق ،که بدهکارم بهت قلب ؛یه دخترم بدهکارم بهت  ! 

نباشه زخمی ؛که بدهکارم بهت روح یه  ! 

 

کردم نگاهش کرده بغض و گرفت دستاش میون و دستم  . 

- بود تو جز جایی پرت حواسم که دونم می  . 

ندیدم من و گرفت عاشقی رنگ پاکت نگاه که دونم می  . 

 آدم عاشق مبادا تا بود می بهت حواسم و بودم می کنارت باید

بشی اشتباهی  ! 

نداره جبران که ای اندازه به بدهکارتم آره؛من  ! 



ببخش بزرگی ؛تو بابا دونم می پرتیام حواس از گرفته دلت ! 

؛ببخش دونم می توعه گرفته دل از من های بدبختی این همه  ! 

 

 میون دستم..بباره که نخواستم و نشست چشمم توی اشک نم

 چهره روی لباسم دکمه از نگاهم و شد فشرده بابا های دست

شد کشیده بابا غمگین  . 

 

دیدم می رو حامیم اشک که مدت این یتو نبود بار اولین  . 

داشتم ،خبر بابام بود آورده کم  . 

 

کردم باز لب و زدم عقب رو لعنتیم بغض  : 

-  از جوری یه اصال.. گذشته که وقته خیلی ها گذشته.. بابا کافیه

 که فشاری از است کوفته تنم که گذشته این شده رد من روی

کرد وارد بهم  . 



 بخاطر ،فقط ایستادم سرپا ،اگه ینجاما ،اگه نیاوردم کم اگه

 . شماست

میارم کم من باشید که ناراحت  . 

برسیم زندگیمون به ؛باید غم بیخیال  . 

 کولتون و سر از سرحاد های بچه که کنیم فکر ای آینده به باید

میرن باال  . 

 

و کرد ای خنده تک   

زد تشر درونم از صدایی : 

- ؟ سرحاد و من های بچه نگفتی چرا  

 

 همراه فرستادم پایین رو گلوم توی حاظر همیشه لعنتی ضبغ

دادم رو جوابش و دهانم آب  : 

- بینم نمی خودم برای ای آینده چون  . 

 



 

- ناااباشی خودتون مراقب ! 

 

 حرکت جاده پایین سمت به و برداشتم زمین روی از رو ساکم

 . کردم

بود نشده روشن کامال هنوز هوا  . 

 ایستادم می و رسیدم می بود سوخته که چناری درخت  به اگه

ایستاد می برام رفت می شهر به که اتوبوسی . 

دادم ادامه راهم به و دادم دستم اون به رو ساکم  . 

نکردم قبول اما بیاد باهام که تداش اصرار سرحاد  . 

بود می بابا کنار  باید یکی . 

 قلبش ترسیدم می مدت این تو بود اومده بابا به که  فشاری با

بیاره در بازی  ! 

 

نبود خوب بابا برای بودن تنها  . 



 رو ،ساکم بود سیاه اش تنه سوختگی از که چناری به رسیدن با

چنار به دادم تکیه و پام و گذاشتم پایین  . 

 

 بوس مینی از خبری اما انداختم جاده به نگاهی گذشت که مدتی

 . نبود

 هرچند نورش و کشید می سرک کوه پشت از داشت آفتاب

کرد می ساتع کمی گرمای اما ضعیف  . 

عادی هوا شدن سرد و گرم و بود پاییز اواسط  . 

 نارنجی و ای قهوه رنگ و بود شده شروع ها درخت ریزون برگ

داد می نشون تر زیبا رو بیعتط ها برگ  . 

انداختم بهش نگاهی و گرفتم  باال رو سرم بوس مینی صدای با  . 

سفید_ آبی رنگ و بود غراضه  . 

برداشتم و ساکم و گرفتم درخت از رو ام تکیه  . 

گذاشتم جلو قدمی و کردم صاف رو گلی گل روسری  . 



 رو شدرب راننده ییالق شاگرد و کرد ترمز پام جلوی بوس مینی

شد پیاده و کرد باز  . 

 کشیده پایین شیشه بند و خالیم دست و گذاشتم اول پله رو پا

رفتم باال و کردم شده . 

 به و کردم پیدا آخر اون خالی جای و انداختم اطراف به نگاهی

رفتم سمتش  . 

کرد حرکت بوس مینی  . 

 

کردم نگاه رو خاکی جاده و پنجره به دادم تکیه رو سرم  . 

کرد می تابی بی دلم  . 

 تو و نیست خیالش عین ؛اون لعنتی آخه د" بگه نیست یکی

اونه فقط تپیدنت دلیل انگار که تپی می جوری براش " 

  شده بیدار زمستونیش خواب از زگیتا ام خفته همیشه وجدان

میگه رو  ارزشمندش نصایح من برای هربار و  : 

- دیگه همونه زدنش ؛دلیل نیست اینطور مگه  ! 



گم می و کشم می پوفی  : 

- رو هام نفس طعم کنی می تلخ که تو به لعنت  ! 

 

 نچ "بار تاسف و میده تکون بار چند رو سرش عزیزم وجدان

هگ می و میندازه راه"،نچی  : 

- بانو تلخک بودی تلخ اولم از تو ! 

 

   و میدم فشار ماشین شیشه به بیشتر رو سرم قهر حالت به

دیوونم من کنه می فکر ببینه هرکی  ! 

 

 من و میشه متوقف بوس مینی راهی بین خونه قهوه یه جلوی

کنم می جدا شیشه از رو سرم   . 

-  جا کنیم می حرکت بخورین چیزی یه برین آب به دست

مونیم نمی منتظر که نیننمو  . 



 درب سمت به و میشم بلند جام از و گیرم می رو ساکم دسته

میرم بوس مینی  . 

 

میزارم پایین پله آخرین روی از که و پام  . 

گیره می بازی به رو روسریم گوشه باد . 

ساکم دسته دور محکم رو انگشتهام   

 که کلفت سیبیل مرد اون که نیست خیالمم عین و پیچم می

کنه می نگاه ساکم به غیض با هست بوس مینی راننده  . 

 بهش ساکم برداشتن با که کرد می پارم زد می بود جاش

بوست مینی نیست امن که نفهمونم  . 

خونه قهوه سمت افتم می راه و زنم می فکرم طرز به دینیشخن  

. 

 به رو نگاهم و میشینم خونه قهوه تاریک گوشه خالی  تخت روی

چرخونم می اطراف  . 



 روش که آهنی تخت ،چندتا کوچیک رفته رو و رنگ جای یه

 روی رنگ قرمز های مشتی و گرفته جا زمختی رنگ قرمز فرش

 و میگن هم با و گرفتن جا روشون زن و مرد که ها تخت

 . میخندند

 بهتر شاید که کنم می فکر این به و میشم خیره هام کفش به

کنم عوض رو پوشیدنم لباس طرز بعد به جا همین از باشه  . 

نیست بودن امل جای که تهران . 

میرم بیرون سمت به و گیرم می رو ساک دسته  . 

 سمتش به و شده واقع دستشویی خونه قهوه چپ سمت گوشه

 . میرم

 رو اطراف بعد و میندازم رفته رو و رنگ و کثیف درب به نگاهی

کنم می کاوش نگاهم زیر  . 

میشم دستشویی وارد من و نیست کسی نه  . 

میزارم زمین روی رو ساک و میزنم زور به رو درب چفت  . 



 می خداروشکر افته می دستشویی گوشه سوسک روی نگاهم

 و زدم می جیغ وگرنه مترس نمی سوسک از سمیه مثل که کنم

 دم کشوندم می و بود بیرون اون کلفت سیبیل هرچی

 .دستشویی

 

 

شد فشرده سینم درون انگار قلبم و سمیه گفتم  . 

شد تنگ زندگیم خیانتکار ترین صمیمی برای دلم  . 

 که نداشت رو حق این اون اما نداشتم بهادر به حسی دیگه من

بشکنه نمکدون و بخوره رو من نمک  . 

 به من از رسوندن خبر بخاطر بلکه شدنش بهادر عاشق نظر زا نه

 !بهادر

 خواهرکم برای بهادر دل و نچرخه پاشنه این یه روی دنیا کاش

 تا اون با بد و بیاد رحم به کرد می پر رو من تنهایی که ای ،سمیه

 ! نکنه



 از میندازم بینیم به چینی و میدم تکون راست و چپ به رو سرم

 زیپش و میشینم پاهام روی ساک کنار و ییدستشو تعفن بوی

کنم می باز رو  . 

 دانشگاه به که اول سال همون که رو زیبایی پرنسسی لباس

 کفش و کشیدم بیرون رو بپوشمش نشد قسمت اما خریدم رفتم

 گذاشتم دستشویی  گوشه و برداشتم رو دار قاب رنگ سبز های

پوشیدم ور پرنسسی لباس و درآوردم تک به تک رو هام لباس   

 روی از بود شده کار ریز های شکوفه طرح سینه روی باال از

 برجسته کمی سینه ،روی داشت امتداد لباس آستین تا سینه

بود تنگ تاکمر سینه پایین از و بود افتاده  . 

 و شد می دار پف کمر پایین از و بود پوشیده کامال لباس پشت

افتاد می پایین  . 

 و داد می نشون سفیدتر و فیدمس پوست لباس سبزجنگلی رنگ

فهمیدم شدم تر سفید های دست از رو این  . 

 از رو روسری  و کردم عوض دار قاب های کفش با رو هام کفش

 استرس و شد آزاد شدم بسته اسبی دم موهای که برداشتم سرم



 سفید کاله فورا موهام تو بیفته موخوره نکنه که افتاد جونم به

 و برداشتم رو بود شده درست گل شکل به روبانی مشتش که

 و موهام از ،کمی گذشتم سرم رو کاله و بستم ای گوجه رو موهام

 پرکشید دلم آخر ،لحظه پیشونیم روی ریختم بیرون کاله زیر از

 برش و نشستم و بود کیفم توی که هایی سرویس از یکی برای

 بود کردم،ریسک نگاهش و کردم باز رو رنگش آبی ،جعبه داشتم

 مغز اما انداختن طال و بودن شکلی این برهوتی جاده چنین توی

انگار بودم خورده خر  ! 

 رو ها گوشواره و انداختم رو انگشتر و بستم گردنم رو گردنبند

کردم آویز  . 

 و زدم داخل کامل رو هام لباس و گذاشتم ساک داخل رو جعبه

کردم باز رو درب و کشیدم رو زیپش . 

 نگاه توی نگاهم و آوردم باال رو سرم زدم بیرون که دستشویی از

خورد گره بهادر تحیر پراز . 

 



 تغییرات از شوکه اون و میشه بهادر متحیر نگاه قفل نگاهم

 و میندازم باال ابرویی ،تک من به شده خیره فقط زیادم

کنم می نگاهش بازهم و میکنه پر رو لبخندم جای نیشخندی  . 

بخونه کوری هم برای وحشیمون نگاه ما و باشه دوئل انگار  ! 

نمیشه متحیر نگاهم و گیره می عصبانیت رنگ نگاهش  !  

 غیرتی زود هم داد می بازیم و نداشت دوستم که هم زمانی اون

 . میشد

 هم حق ؛حتی حاال و غیرتش برای کردم می ضعف زمان اون

غیرتی به برسه چه بشه عصبی که نمیدم  ! 

 خوره می لختم های سرشونه  به و گیره می وزیدن سردی باد

 بود افتاده دستم از که رو ساکم و کنم می کالهم گیر رو دستش

برمیدارم رو  . 

میگه که میرسه گوشم به راننده کمک صدای : 

- میکنیم حرکت بشین سوار همه  . 

 



 و میرم بوس مینی سمت به سرخش نگاه و بهادر به توجه بی

نداره برام اهمیتی کمترین میرسه گوشم به که غرایی صدای : 

- انار کن صبر ! 

 همون این و میشه فشرده سینم درون انار کلمه شنیدن از قلبم

 بهادر زبون از شنیدنش با بارها که منه لعنتی شده مخفف اسمم

شدم مشرا  . 

گلوم  تا هام خریت یادآوری از سرکشم بغض   

 سرجای میدم هلش و زنم می باز سر کردنش باز از من و میاد باال

 . قبلیش

 رسم می که اتوبوس وبه کنم می تر محکم رو  سستم های قدم

میشم سفرهام هم هیز و ،دریده متحیر های نگاه متوجه تازه  . 

 سپس  و میشینه کلفت سبیل راننده  لذت پراز نگاه روی نگاهم

 هاش سبیل زیر از سختی به که لبش روی آور چندش لبخند به

میشینه میشه دیده  . 



 به میرم باال و  میزارم پله روی پا هیزشون  های نگاه به توجه بی

میشینم و میرم خودم خالی صندلی سمت  . 

میدم پنجره از بیرون به و میگیرم سفرهام هم از رو بیخیالم نگاه  

. 

میشم روبرو بهادر خالی جای با و چرخونم می چشم  . 

 زور به تا نیومد دنبالم که عجیبه و گیره می تعجب رنگ نگاهم

بگیره رو شدنم سوار جلوی  ! 

نمیگیرم پنجره از رو نگاهم و کنه می حرکت بوس مینی   . 

حس خودم روی رو زیادی های نگاه  

کنم می  . 

 

 دارم برمی بغلم صندلی یرو از رو ساک و میشم عصبی باالخره

 رو رنگیم بندری چادر و کنم می باز رو زیپش میزارم پام روی و

 بودن سرد بهانه به و کشم می بیرون رو هست هام لباس زیر که

پیچم می دورم هوا  . 



 واضح یا هست اما هم باز و میشه برداشته روم از ها نگاه برخی

چشمی زیر یا کنند می نگاهم  . 

 هاشون چشم توی هم تعجب و هستن ها مرد از تر بد ها زن

کنه می بیداد  !  

نگاهم که جوونی پسر روی نگاهم   

 رو نگاهم و میرم خیرش نگاه به ای غره چشم و میشینه  کنه می

میدم پنجره به  . 

- ؟ بودی مجبور  

میگم و کنم می وجدانم به کجی دهن  : 

-  زرق زپرا که شهری به پا ها امل مثل ندارم ،دوست نداره ربطی

بزارم هست برق و  . 

 روی کسی نشستن احساس با و وجدانمم با کلکل حال در

 سمت اون به رو نگاهم و کشم می کلکل از دست کنارم صندلی

 روی کزایی لبخند و میشم روبرو پسر همون با که میکشم



 اینجا مردهای لبخندهای بقیه برعکس نظرم به که لبهاش

نیست چندش  . 

دیدمش بارها قبال میکنم احساس و داره خاصی برق نگاهش  ! 

 

 از بیش خیرگی و خودمه چشمهای رنگ هم آبیش های چشم

 بشه تبدیل کذایی نشخند به کذاییش لبخند میشه باعث حدم

تر شیطون شمهاشچ  ! 

میگم و بیرون به میشم خیره و گیرم می ازش و  نگاهم  : 

- انگار شد تر گشاد(؟)بود تنگ جات  ! 

 و میشه محو نیشخندش و قاپه می هوا توی  درجا  رو ام کنایه

 های دندان با میده حرص به رو خودش جای نگاهش شیطنت

میگه شده کلید  : 

-  بی برام که المصب شهر ناو ،تو تو از تر حوری دیدم اونقدر

بچه بشی تلقی ارزش ! 



 بچه رو دخترا ما پسرا همه چرا" که کنه می اندام عرض وجدانم

بینن می " 

 بیرون به دوباره که رو نگاهم عوض در و نمیدم محل بهش من و

میگم و چرخونم می سمتش به بودم داده  : 

-  به بیار فشار ؛یکم تر حوری کنی می تاکید   شهر میگی وقتی

برهوتی کجای االن ببین و باشی داشته دونم می بعید که مغزی  ! 

 قفل که میدم بیرون به باز و  گیرم می ازش تمسخر با رو نگاهم

 نگاه من به و نشسته ماشینش توی که میشه بهادر سرخ نگاه

 ! میکنه

 پسر به رو نگاهش و بره می پایین و باال وار تهدید رو سرش

میده کنارم  . 

 زیاد ماشینش سرعت و میزنه اش راننده بازوی یرو رو دستش

 مینی وحشتناک توقف میشه ناپدید ثانیه از کسری در که میشه

 روبروم صندلی گاه تکیه به ضرب با پیشونیم میشه باعث بوس

بشه بلند" آخم" صدای کنه برخورد  . 



    میشینه اومده بیرون چادر زیر از که لختم شونه سر روی دستی

میشه بلند گوشم زیر پسر صدای  : 

- ؟ خانم انارگل خوبه حالت  

 

 تا میکشم راننده سمت به رو نگاهم و کشم می عقب رو ام شونه

 بوس مینی سوار که هادرب دیدن با که کرده ترمز چرا بفهمم

میدم قورت رو دهانم ،آب راننده گفتن"خان سالم" و میشه  . 

میگه و میشینه لختم شونه روی دستش دوباره حواس بی پسر  : 

- گرفته؟ درد جاییت ؟ نمیگی چیزی چرا  

 

پررو غریبه این نگرانی به میفرستم لعنت دلم توی من و  ! 

 با داره همونجا زا که بهادره عصبی نگاه قفل هنوز نگاهم 

 که ترسی وجود با من و حالله خونت که میکنه تهدید چشماش

 جسارت با دلم توی فهمیده حتی هم پسر و دادم بروزش علنی

که زنم می غر تمام : 



- ؟ آخه چه تو به  

هااا اینه میگن که آش از تر داغ کاسه ! 

 و میکنه تند پا همسفرهام متعجب های نگاه به توجه بی بهادر

 می هاش مشت توی رو پسر یقه ایسته می که من صندلی کنار

 بلند جام از فورا من و کنه می بلندش صندلی روی از و گیره

 شونه روی از چادر بقیه افتادن با اما بگیرم رو جلوش تا میشم

 و گیره می قرار دیدش معرض در هم باز لختم های سرشونه هام

غره می عصبانیت با و فشاره می رو پسر یقه تر عصبی  : 

-  حرومش تبر با خودم تا من زن شونه رو نشست دستت کدوم

؟ هان کنم  

 

- ؟ میگید چی..چ  

 

 های نگاه به توجه بی من و میره سرخی به رو چشمهاش سفیدی

 خونی مبادا تا میندازم اونها وسط زور به رو خودم اش خصمانه

بریزه هم باز من بخاطر  ! 



-  سگ ،به ام دیده نبارو گرگ ؛من بگو سگت ارباب اون به

نمیدم باج جماعت  . 

 

 ادامه و افتم می صندلی روی که میده هلم بازوهاش با محکم

 : میده

-  و خودش بره اگه ؛که نمیره دندونش زیر من گوشت بگو

میزنم آتیش باهم و گوشتم و عمارتش  . 

 

 

 در صدامم ترس از اما کیه پسر این اصال و میگه چی نمیفهمم

بکنه میخواد دلش هرکاری بزار و نمیاد  ! 

 از رو نگاهم و برمیدارم رو افتاده صندلی روی که چادرم

گیرم می بهادر نشسته خون به چشمهای  . 

 پاش با و کنه می ول میده بهش هک محکمی هل با رو پسر یقه

 پسر قبلی جای سر و زنه می افتاده صندلی پایین ساک به لگدی

شینه می من کنار  ! 



 که نفهمه تا بگیرم خودم به خونسردی حالت کنم می سعی

 . ترسیدم

 خشن رفتار همین با کنه احساس و ترسم اگه که میدونم خوب

رهبگی رو من افسارگسیختگی جلوی تا تازونه می  ! 

 

 و کنم می جابجا کمی رو ،کاله میزارم هام شونه روی رو چادر

 رو نگاهم  میکنم جابجاش کمی و میدم ریزم سینه به و دستم

میشه لذتش پراز نگاه قفل که گردونم برمی سمتش به آروم  . 

کنم می مکث ریزم سینه روی و کنم می دنبال رو نگاهش  . 

کنه؟ می نگاه ریزم سینه به  

 چرا؟

- برات خریده خودش چون ! 

 خودم روی به و کنم می وجدانم حوصله بی صدای به کجی دهن

 دارم سال همه این از بعد رو خریده برام که جواهراتی که نمیارم

کنم می استفاده  .  



 روی که پسر خونسرد صورت به نگاهی نیم و میشینم سرجام

 رو بهادر دوباره اینکه برای و میندازم نشسته قبلیش صندلی

میدم بیرون به رو نگاهم نکنم صبیع  . 

کنم سکوت میدم ترجیح من و کنه می حرکت بوس مینی  . 

 این بشکنه رو سکوت بهادر کردم می فکر که انتظارم برخالف

 سکوت این شکستن به راغب هم من و نمیده انجام رو کار

 . نیستم

 ؛خان بهادر از ترس بخاطر هم بقیه انگار و گذشته ساعتی نیم

 های پچ پچ حتی نیست قرار و کردن سکوت وستاهاشونر زاده

بکنن رو زنکیشون خاله  . 

 

 زود خیلی پاییزی های شب و میره تاریکی به رو هوا کم کم

کنه می غروب آفتاب  ! 

 تهران به رسیدن تا میدونم اما ام گشنه کمی و نخوردم ناهار

 مثل بهادر کنه توقف اگر که بسا چه و کنه نمی توقف بوس مینی

کنه می زهر بهم  رو غذا چسپه می من به چسپ  ! 



کردم می خفش و پیچیدم می گردنش دور بودم مار میخواد دلم  

. 

- خب بزن نیشش  ! 

میگم و میرم وجدانم به ای غره چشم  : 

- احمق میکنی اش خفه وقتی داره بهتری حس  ! 

 

 خودش به بهادر کنه،منتظرم می توقف تهران توی اتوبوس

کنه نمی رو اینکار اما بشه پیاده و بده تکونی . 

 من مثل جسارتش اما خودمه شبیه دندگیش یک و لجبازی

 . نیست

ندارم جسارت اصال من  . 

سکوت از دست و کشم می پوفی   

کشم می  . 

- ؟ شی بلند نمیخوای  



 تمام خونسردی ،با میده من به و  و گیره می روبرو از رو نگاهش

میگه و میکنه نگاهم  : 

 !نه-

 

گیره می ازم رو نگاهش و همین  . 

 

 که پسر همون دیدن با و چرخونم می بوس مینی توی  رو نگاهم

میشم متعجب کنه می نگاهم خیره و نشسته هنوز  . 

؟ نیست خوبی آدم اون و فهمیدم باهاشت من نکنه  

وسط این میفته داره اتفاقی یه میکنم حس  . 

 و شده همسفرمون که میبینم رو جوون پسر یه راه وسط از

 نمیزنه حرفی همیشه برعکس دنبالمه همونجا از هم بهادر دقیقا

میکنه بیشتر رو من تعجب جای و . 

 از تر داخالقب بهادر اما خبره چه بپرسم میتونستم میخواد دلم

است همیشه  . 



 خودش به ،بهادر شدنش پیاده و پسر اون شدن بلند با باالخره

 می تر اونطرف کمی و میشه بلند صندلی روی از میده تکونی

 . ایسته

شم پیاده من منتظره انگار و کنم می نگاهش تعجب با  . 

 از فورا چشمم جلوی از بوس مینی راننده نگاه برق گذشتن با

میرم پایین صندلی از و میشم بلند جام  . 

 سرم پشت که بهادر به توجه بی و برمیدارم رو ساکم میشم خم

میرم پایین بوس مینی از ایستاده  . 

 و میکشم عمیقی نفس  صورتم توی پاییزی سرد باد خوردن با

میکنم صاف و کالهم  . 

میرم خیابون سمت به و میگیرم مشتم میون و لباسم دامن  . 

 نیست قرار انگار و میاد داره سرم پشت بهادر که هست حواسم

بشم راحت دستش از  . 

 



 شلوغی میون شاید تا میکنم تندتر رو هام قدم رو پیاده توی

برم بتونم و کنه گمم شب  . 

 بغل توی و میشه کشیده ساکم دسته یهو که برمیدارم قدم تند

 نگاهش غیض با و گیرم می فاصله ازش ،فورا رم می فرو کسی

کنم می  . 

- ؟ میخوای چی  

 

 کلید های دندان زیر از و کوبه می چشمام توی  و سرخش نگاه

میغره اش شده  : 

-  ،نه بندازی هتیک نه ؛که ازت میخوام وقت حرف کلوم دوتا قد

بزنی گذشته از حرف ! 

کنم می باز زبون و کنم می نگاه میره رژه جلوم که انگشتش به  : 

 !بگو-

میکشه رو ساک دسته و میندازه باال ابرویی تک  . 

میرم دنبالش و کشم می پوفی  . 



 هم ومن میشه واردش که داره وجود ای کافه تر اونطرف کمی

میشم وارد سرش پشت  . 

 تازه و میره ضعف دلم میرسه مشامم به که قهوه تلخ بوی

میکنم احساس رو گرسنگی  . 

شده خیره من به و نشسته کافه گوشه گرد میز روی  . 

توی رو ساک دسته   

قدم سمتش به و فشارم می مشتم  

دارم برمی   . 

کشم می عقب رو صندلی و میزارم پایین رو ساکم  . 

میکنم هم چفت میز روی دستام و شینم می  . 

شده خیره من به سکوت در فقط اما بزنه حرف ممنتظر  . 

- ؟ خب  

میندازه زیر به و گیره می ازم رو نگاهش  . 



 سکوت باالخره و کشه می فرضی های خط میز روی انگشتش با

میشکنه رو  : 

-  انتقام تو از پوچ و هیچ سر من.. ،من کردم بد دارم قبول

 زود همیشه ،من نداری گناهی تا که ندیدم بودم کور آره..گرفتم

اینه؟ غیر میشناسی، منو خودم از بهتر تو و میشدم عصبی  

 

 این با میشه عوض چی کرده فکر و میندازم بهش بیخیالی نگاه

 حرفها؟

 کنم می نگاهش و میدم تکون حرفش تایید معنای به سری فقط

میده ادامه خودش که  : 

-  کردم فکر انتقام به ؛فقط کردی پیدا قلبم توی جاتو که ندیدم

آره بودم احمق و ! 

 

 رنگ چشمهاش خیسی از نگاهم و کشید باال باالخره رو نگاهش

گرفت تعجب  : 



-  دیوونه ،نبودنت بکنم دل چشمات از نیست میفهمم؛آسون االن

من بریدم دنیا همه ،از باهامه جا همه ،فکرت میکنه ام  ! 

 

داد ادامه و کشید موهاش توی دستی  : 

-  ،برای نمیکردم قبول اما مشد دیوونت میدونستم احمق منه

 دختر اون سراغ رفتم نیازه سر از کنم ثابت خودم به اینکه

 !؛ببخش

 

میشکنه و سکوت خودش بازهم و کنم می سکوت  : 

- هان؟ میخوامت بگم چقدر ؛دیگه همش میدم جون دارم نیستی  

خوبه؟ کردم غلط  

-  از ،نه اعترافش از ؛نه چکید ام گونه روی در از اشکی قطره

 دست از میگفت که داغونی اعصاب بخاطر رو گوهرم منعشق،

 . دادم



 سرم باالی ایمان دیدن با که دادم تکون راست و چپ به رو سرم

کردم نگاهش تعجب با  . 

بود حرص پراز نگاهش . 

شدم بلند جام از و دیدم رو اش شده منقبض فک  . 

 از ای لحظه ایمان نگاه و افتاد پایین بدی صدای با صندلی

نشد جدا خیسم چشمهای  . 

ایستاد ایمان روبروی و صندلی روی از شد بلند هم بهادر  . 

نکنه تمرین و تپیدن تند انقدر تا گذاشتم قلبم روی دستم ! 

؟ میکنم گریه عشق از کرد فکر نکنه  

 تپش از قلبم شد باعث بهادر حرف و کرد رخنه تنم توی استرس

 : بیفته

- نمیدم دنیا به موتو تار یه هنوزم  ! 

            

          

 *ایمان*                 



 

 به و میگیرم خیسش چشمهای از رو ام نشسته خون به نگاه

میدم بهادر  . 

؟ ایسته می من مقابل جرئتی چه با نایما قلمرو اینجا؛توی  

 های دندان پشت از و میشه منقبض عصبانیت و حرص از فکم

میغرم شده کلید  : 

- عمارت ببر رو ؛خانم سهراب ! 

 رو انارگل سهراب که میشم متوجه و گیرم نمی بهادر از رو نگاهم

بره می خودش با  ! 

 می اش سینه قفسه وسط و کشم می باال رو ام اشاره انگشت

میزنم لب حرص با و کوبم  : 

- بهادر کوچیکی زیادی من با افتادن در برای تو ! 

 

 می چوبی میز روی محکم رو دستم کف و برمیدارم رو انگشتم

سمتش میشم خم و کوبم : 



-  جمعت پاهام زیر از تونه نمی هم فرخ حتی که کوچیک اونقدر

 اشتباهت هرقدم ،برای باشه کارهات  تک تک به ؛حواست کنه

ازت گیرم می وانتا  ! 

 

 عقب،بی میدم هلش و کوبم می اش سینه روی دست کف با

 از و گیرم می و راهم کافه های مشتری متعجب نگاه به توجه

میزنم بیرون کافه  . 

 می که دختری های اشک اینکه از میخوره و ،خونم خون

 جیب توی و راستم دست چکه می سابقش عشق برای پرستمش

میکنم متر عمارت به رسیدن تا رو ها رو دهپیا  و میکنم شلوارم  

. 

 االن تونم نمی که داغونه اعصابم اونقدر اما دلتنگشم اینکه با

 ! ببینمش

اومدنش از کنم پشیمونش نیومده و بزنم حرفی ترسم می  . 



 ممکنه نرم اگه چون عمارت به برم ؟باید چی که باالخره اما

بشنوه دیگه کس از من زبون از بجز نباید که بفهمه رو چیزهایی  

! 

 کالهش فورا دیدنم با نگهبان و میرم جلو عمارت درب دیدن با

میشه خم مقابلم کمر تا و برمیداره رو  ! 

کنه می باز برام رو درب و میاد بیرون اتاقش از  . 

 به تند های قدم با و میدم سر دادن تکون با رو سالمش جواب

میرم عمارت سمت  . 

  زنه می حرف باهاش و زده زانو سایه مقابل که سهراب دیدن با

میزنم صدا رو سهراب و میرم سمتشون به  . 

ایسته می روبروم و میشه بلند جاش از : 

 کجاست؟-

-  کار به رو بیچاره مخ  و رسید سر خانم ولی خودت اتاق بردمش

 ! گرفته

 



 دوبار رو دستم میکشم عمیقی نفس و بندم می رو هام چشم

میشم عمارت وارد و میزنم سهراب شونه روی  . 

 

 

 *انارگل*               

 

- میشناسی؟ کجا از رو ایمان تو  

 

 که فهمیدم عمارت بیاره منو سهراب گفت ایمان که وقتی  تازه

 یه فقط  قبال و سهرابه اسمش بود بوس مینی توی که پسر ونا

دیدمش اردشیر باغ توی لحظه  ! 

- میگن بهتون آقا خود  ! 

 

میگم میکنم فکر بیشتر که همونطور و میگیرم ازش رو نگاهم  : 

-  اسممو خورد صندلی به سرم وقتی!!.. بهت کردم می شک باید

یادمه زدی صدا ! 



 

میگه ای تپاچهدس حالت با که میکنم نگاهش  : 

- میدن توضیح بهتون آقا خود برم باید من ! 

 

 بهش رو نگاهم میره اتاق درب سمت به و میکنه گرد عقب

 زنی دیدن با اما  میکنه باز رو ،درب بشه خارج اتاق از تا میدوزم

میگه و میکشه عقب رو خودش جاخورده درب پشت جوان : 

- خانم سالم  ! 

 

کنم می چک رو پاش سرتا و دوزممی زن به کنجکاوانه رو نگاهم  

. 

  سرخی یاقوت جواهرات ست و شده ریخته دورش باز موهاش

 در لختش پاهای و کرده تن قرمزی کت و ،دامن انداخته رو

 و داره پا به بلند قاب مشکی های ،کفش گرفته قرار دید معرض

 احتماال خب و اونه مال عمارت این کل انگار  که ایستاده طوری

؛هست نشسته سهراب صورت توی هک ترسی با . 



کنم می اون جمع رو حواسم زن صدای با  : 

- بیای دیگه وقت یه دخترجون؛بهتره نیستن آقا ! 

 

 چهارشونه و بلند قد با اون سنی؛ تفاوت سال ،دو یکی برای

دخترجون" میشم  الغرم اندام بخاطر من و"زن" میشه بودن " 

میشم خیره بهش  و میکنم تنگ رو نگاهم . 

میارن زبون به رو میبنده نقش ذهنم توی که سوالی لیناو  : 

- کیه؟ آقا از منظورتون  

 

  و برم عقب قدمی میشه باعث پره می باال که نازکش ابروهای

بندازم ایستاده درب کنار من به خیره که سهراب به نگاهی  . 

- دختر داره آقا یه فقط عمارت این . 

 

میده ادامه و میندازه سرتاپام به نگاهی  : 

- داری؟ چیکار اینجا.. باشی جدید خدمتکار نمیخوره بهت  



 

 آروم و میکشه ته لحظه در جسارتم و میدم قورت رو دهانم آب

میزنم لب  : 

- میدونه اینجا؛سهراب فرستادم ایمان ! 

 

میزنه لب و میکنه ریز رو چشمهاش  : 

 ایمان؟-

 

 با و گفتنش"ایمان"داره کنایه میکنم حس مرموزی طرز به

رو حسم میکنه تایید حرفش ادامه : 

- میزنی؟ صدا کوچیک اسم به رو همه  

 

چخبره اینجا نمیفهمم و میشم گیچ  ! 

یکنهم باز لب که میدم سهراب به دوباره و نگاهم  : 

- عمارت برگردن تا باشن اینجا گفتن خانم؛آقا  ! 



میشه دوخته سهراب به و میشه گرفته من از زن نگاه  . 

میگه پوزخندی با و میندازه سرتاپاش به نگاهی تحقیروارانه  : 

- ؛برو که نزدم حرف تو با ! 

- خانم چشم ! 

 

 پا دوتا سهراب خودشه،بیچاره کنم فکر میگن که زره فوالد زن

رفت در گرفت قرض من از وتاهمد داشت  . 

میاد من سمت و میبنده رو درب  . 

میگه آروم و میکنه اشاره ها صندلی به دست با : 

 !بشین-

 

 بها هم پوزخندش به و میگیرم جا ها صندلی از یکی روی فورا

 . نمیدم

که میزنه داد سر عزیزم وجدان  : 

- انارگل؟ جسارتت کو پس  



 

میگم کن خر وجدان لحن ترین آروم با من و :  

- کجاست؟ اصال جا این نیست معلوم بابا  

سرجاش میشونمش ،خودم بفهمم بزار ! 

 

میام خودم به زن صدای با  . 

- دختر؟ چیه اسمت  

 

 میدم خرج به جسارت وجدان قول به و میندازم باال ابرویی تک

میگم میکنم صافش که صدایی با و  : 

- هستم انارگل  . 

 

میزنه لب و میکنه نگاهم نیشخند با  : 

- میشناسی؟ کجا از رو آقا  خب  

 



میزنم لب و میشه ثابت  نیشخندش روی نگاهم : 

- بپرسین خودشون از ! 

 

 از میشه باعث صورتش شدن سرخ و نیشخندش شدن محو

 رو خشکم نگاه فقط واقعیت در و کنم نثارش پوزخندی درون

بگیرم ازش . 

 

 رو سکوت زن دوباره و میگذره درسکوت ای دقیقه چند

شکنهمی  : 

- آقا ،نه میان من اتاق به کارهاشون برای ها زن  ! 

 

اون؟ اتاق برم داره انتظار و میکنم نگاهش  

میزنم لب آوردم دست به سکوت توی که آرامشی با  : 

 خب؟-

 



میزنه لب حرص با میشه منقبض فکش  : 

- بگو من به رو کارت  ! 

 

 ام بچه برای که مادری مثل من و میکنه طلب رو زن چزوندن دلم

میکنم مادری دلم برای میخرم،  رو میخواد که چیزی  : 

- اینجا موندگارم ! 

 

 

 و درب شدن باز با و میشه دوخته من لبهای به متعجب نگاهش

میشه بلند جاش از فورا مانای ورود  ! 

 

 و نشستم صندلی روی هنوز که میکنه نگاهم گرد های چشم با

انداختم دیگرم پای روی و پام  . 

 حرفی هر از قبل و میکنم نگاه ایمان به اون به توجه بی اما من

 خواهرش احتماال که زن این با ایمان اوضاع کردن سخت برای

میزنم لب  باشه : 



- نشو غیرتی ،پس نداریم هم با یصنم بهادر و من ! 

 

 و میشینه من صورت روی میخوره چرخ آرامش با ایمان نگاه

میشینه لختم های سرشونه روی  آروم  ! 

- ؟ کیه دختر این  

میگه زن سوال به توجه بی ایمان  : 

- شهره بزار تنهامون  ! 

میشینه کنارم صندلی روی و میاد سمتم به و  ! 

 لحن از که خاصی آرامش با و رهمیزا هام شونه دوطرف و دستاش

میگه پیداست صحبتش  : 

- ؟ تو خوبه حالت  

 

 سمت اون به رو سرم اتاق درب شدن کوبیده صدای با

میشم مواجه شهره همون یا زن خالی جای با و میچرخونم  . 

میگم کوچکی لبخند با  و میچرخونم ایمان سمت به رو نگاهم  : 



- ،خوبم میبینمت ؛کنارم اینجا که حاال ! 

 

میگه و میگیره دستش توی رو هام دست  : 

- متاسفم چیز همه بخاطر  ! 

 دلم چقدر که نمیکنم فکر این به و میندازم پایین رو سرم

باشه کنارم رو سخت های لحظه اون میخواست  . 

میپرسم هوا بی موضوع کردن عوض برای : 

- بود؟ کی زن اون  

میزنه لب و میکنه رها و دستام  : 

 !!!زنم-

 

میخندم هیستریک و میزنم قهقه . 

 صدای و میشه باز ضرب به اتاق درب که میخندم بلند اونقدر

میرسه گوشم به هام خنده میون ای گونه بچه  : 

 !بابا-



 سرم توی ای گونه بچه و نازک صدای و پرمیکشه بهامل از خنده

میشه اکو  : 

- بابا..بابا..بابا ...! 

 

 صدای تا میدم فشار محکم و میزارم هام شقیقه روی و دستم

نده آزار روحمو دختر ! 

 سرم توی که بدی درد میکنم سعی و میبندم محکم رو چشمهام

کنم آروم رو پیچیده . 

 و میکنم جداش خودم از فورا هک میشینه بازوم روی ایمان دست

میشم بلند صندلی روی از  . 

 

 راست و چپ به رو سرم و میرم اتاق درب سمت به ،عقب عقب

میدم تکون . 

- که بودم نکرده تو حق در کاری من..م.م ! 

 



میریزه فرو ام گونه روی و میشکنه رو چشمهام سد اشکی قطره  

! 

 

 و کرده نپنهو خودش درون رو کینه و بغض حجم صدام لرزش

قدیمی کینه این کنه سرباز که خدانکنه  . 

- ؟ کیه خانم  این بابا  

 

ببینم رو اش بچه نمیخواد دلم حتی و ایمانه روی نگاهم  . 

میگه و میاره باال راستشو دست میاد جلو قدمی   : 

- انارگل برات بدم توضیح باش؛بزار آروم  ! 

 

 ای ساله پنج،شش دختر به چشمم و میزارم عقب دیگه قدمی

میزنه صدا بابا رو ایمان که میوفته  ! 

 اینکه بدون سختی به میخوره اتاق بسته درب به که پشتم

 داره سعی برمیداره قدم سمتم آرومی به که ایمانی از رو نگاهم

میکنم باز رو درب و میکشم و دستگیره بردارم کنه آرومم  . 



 از کنم صبر ای لحظه اینکه بی من و برمیداره خیز سمتم ایمان

میدوم لعنتی عمارت این از بیرون سمت به و میزنم بیرون اتاق . 

 

نمیدم اهمیتی و میرسه گوشم به ایمان گفتن"انارگل" صدای  . 

 به یکی یکی متعجب های نگاه میشم که عمارت حیاط وارد

 میشناسم که مردی تنها روی ام پرازکینه نگاه و میچرخه سمتم

 ! میشینه

 سمت به میزنه صدا رو اسمم که مانای صدای شنیدن دوباره با

 از خروجم از قبل  ایمان صدای و میدوم  حیاط خروجی درب

میرسه گوشم به حیاط  : 

- دار نگش سهراب ! 

 و تاریک کوچه ووارد میکنم باز افرادش رسیدن از قبل رو درب

میشم خلوت  . 

 پیاده شلوغی میون و میدوم کوچه باالی سمت به توانم تمام با

میشم رگو و گم رو . 

 



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

 روزبعد3                    

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

 

 *ایمان*              

 

- کردین؟ پیداش  

 

 چیزی و میندازه پایین رو سرش که میدم سهراب به رو نگاهم

 ! نمیگه

یعنی رفته کجا  ! 

 

- ؟ نه یا داره شهر توی آشنایی ببینید کنید تحقیق  

اون پیش بره داره احتمال بگیرین رنظ زیر هم رو بهادر  ! 

- آقا چشم ! 



 رو سرم من و میشن خارج درب از باهشن که دونفری و سهراب

میگیرم دستام میون  . 

- لعنتی؛کجایی پس کجایی ! 

 

میرم بود نشسته روز اون که مبلی سمت به و میشم بلند جام از  

. 

مبل پشت به میدم تکیه رو سرم و میشینم مبل روی  . 

 و میکنه عبور چشمهام جلوی از میرفت که زمانی ای لحظه

بستم های چشم  

میشه باز فورا ! 

نبود همراهش ساکش میرفت وقتی . 

میگردم چشم با و اتاق اطراف و میشم بلند جام از  . 

 باز رو درب  و برمیدارم قدم بیرون سمت به ساکش ندیدن با

 . میکنم

میرم باال ها پله از و میدم خدمتکارهارو جواب سر تکون با  . 



میکشم عمیقی نفس و ایستم می اتاق درب پشت  . 

 بدی صدای دیوار به خوردنش با  که میکنم باز ضرب به رو درب

میکنه ایجاد  . 

میکنه سالم و میشه بلند جاش از یخیالب دیدنم با شهره  . 

- بود،کجاست؟ همراهش ساک یه اومد اتاقم که دختری دیروز  

 

میگه و میکنه هم در رو اخمهاش  : 

- میپرسی؟ من از چرا  

 

 از بیخبری روز سه از که عصبانیتی تا میکشم عمیقی نفس

میزنم لب ،شمرده شمرده و نکنم خالی سرش رو دارم انارگل  : 

- تمیزکنن.. منو اتاق یگفت..تو ! 

 

 خب؟-

 



- دادند تو تحویل بوده اونجا چیزی اگه ! 

 

 

 

 گوشش پشت رو مشکیش موهای و میشه بلند صندلی روی از

میگه و میزنه  : 

- دور درسته؛انداختمش ! 

 

 و دستام و میرسونم بهش و خودم بلند قدم دو با و میشم عصبی

پیچم می گردنش دور  . 

- ؟ ؛نگفتم رنزا دمم روی پا بودم گفته  

 

 

- کن ولم.و..و  ! 

 



 با و میکشه عمیقی نفس که میکنم شل گردنش دور از و دستهام

میکنه نگاهم خیس چشمهای  ! 

- نباش چشمهام جلوی بیاره؛خودتم و ساک بگو کبری به ! 

 

میرم پایین ها پله از  و میزنم بیرون اتاق از  . 

میاد سمتم به دیدنم با سهراب که میشم عمارت حیاط وارد  : 

- روستا برگشته امروز بهادر دادن خبر ها بچه آقا  ! 

 

 مطمعنی؟-

 

- ،مطمعنم آقا آره  . 

 

میزارم میز روی رو ساک و میشینم میز پشت  . 

میبرم ساک داخل رو سرم و شممیک رو زیپش  . 



 خوش جا ساکش توی چوبی ای صندوقچه و لباس دست چند

 . کرده

هاست لباس زیر ساک داخل هم کفش دوتا . 

میکنم باز رو دربش و میارم بیرون رو صندوقچه  . 

 جلدی سه روی و میوفته صندوق داخل طالهای به نگاهم

میشه خشک اونجاست که(شناسنامه) ! 

 صندقچه داخل جلد ،سه نبودنش وجود با روز سه از بعد

میکاره لبهام روی رو لبخندی  . 

 خیره  میدرخشه جلد سه توی که انارگل اسم به و میکنم بازش

 . میشم

 فاصله کمی و میکشم اسمش روی وار نوازش رو  شصتم انگشت

نبودنش تلخ حس از میگیرم  ! 

بره بخواد که نداشت جایی دختر اون  ! 

خبر بهم یکی فتمیر روستا به اگه  

رسوند می   . 



 آورده سرشون بالیی چه بهادر فهمیدم که روز همون کاش

، روستا برمیگشتم  

برمیگشتم نسبتی چه با اما  . 

نمیکشیدمش؟ بغلم توی و میدیدم و خیسش نگاه و میرفتم  

؟ نشم غرقش و بیارم تاب رو نگاهش دریای میتونستم مگه  

 به تا میکشیدم آغوشدر رو انارگل مثل دختری نسبتی چه با

، بگه دردش از و بزنه مشت ام سینه  

گذاشتم سرجاش رو جلد سه  و کشیدم صورتم توی دستی  . 

شدم بلند جام از . 

بستم رو ساکش  . 

و فشردم مشتم میون رو دستش و   

شدم خارج  اتاق از  . 

 دختری از بیخبری روز چهار میشد کردم نمی پیداش امشب اگر

کردم اش هآوار غریب شهر توی که  . 



 پرسه شهر توی لباس اون با هیز مرد همه این میون که دختری

 ! میزنه

 اشاره دست با سهراب به و میرم پایین عمارت حیاط های پله از 

بیاد دنبالم که میزنم  ! 

میگیره جا دستم بغل سهراب و میشم ماشین سوار  ! 

 که میکنم زیاد رو سرعتم جا همون از میشه باز که عمارت درب

میذارم ترمز رو سرعت به رو پاهام روبروم صحنه دیدن با  . 

 

 شل بازوش روی  های بندینه  از یکی و است پاره دامنش پایین

 پیاده ماشین از و میدوزم چشم ،بهش افتاده پایین و شده تر

 . میشم

برگشت که خوب چقدر  . 

برمیدارم قدم سمتش به  . 

 خستگی نزارش حال و میزنه سرخی به رو چشمهاش سفیدی

میزنه فریاد رو دری به در روز چهار  ! 



 دلم میکنم تصور فقط رو روزش چهار این های سختی وقتی

 حصار توی یا هرکلمه قبل من و برگردیم عقب به میخواد

کنم اسیرش آغوشم  . 

بره مبادا تا  ! 

 هام چشم توی رو نگاهش که ایستم می کمی فاصله با روبروش

 ! میدوزه

 یخی های تیر و انداخته راه به یخبندانی چشمهاش کریستال

میشه پرتاب من سمت به چشماهش  ! 

 گله حق که میدونم حتی و میذارم بازوهاش روی رو دستهام

ندارم هم رو اشتباهش از کردن  . 

میزنم لب مالیمی لحن با  : 

 خوبی؟-

 

لرزونه می رو تنم تمام سکوتش همین و میکنه نگاهم فقط  ! 



 و ببینم چشماش توی نفرت حس که ای لحظه از متنفرم

میزنه فریاد و نفرت چشماش کریستال  ! 

 گرفته نشونه قلبم سمت به رو تیزش نوک که یخی کریستال یه

بدره میخواد و  ! 

 متمایل راست به رو سرم و نمیکنم دریافت سوالم از بیجوا

 لب میکنه دعوت آرامش به رو اون که لحنی با مظلومانه و میکنم

 : میزنم

- بزنم حرف برات بزار ! 

           

     

 *انارگل*             

 

نمیکنم توجهی اما لرزونه می رو دلم آرومش لحن  . 

کرد فرض احمق ؛منو داد فریبم  ! 

بودم ساده و احمق ،من کنه نثارم پوزخند داشت حق زن اون  . 



نحس؛احمقم عمارت این به برگشتم که االنم حتی  . 

میخواست آرامش و مطلق سکوت کردم،دلم سکوت  ! 

باشم اش بازیچه که نبود مهم دیگه  . 

؛ داره زن که نیست مهم  

؛ داره بچه که نیست مهم  

باشم ؛کنارش اینجا میخوام فقط  . 

من به لیال با بهادر و کرد خیانت همسرش به نم با اون  ! 

اینه دوتا این فرق ! 

نپیچید زنی تن دور به مار نگفت؛مثل رو حقیقت اگه حداقل  ! 

 

بشم داخل تونستم نمی و بود ایستاده مقابلم  . 

 کثیفی و گیر پا و دست لباس این از دری به در روز چهار بعداز

بودم خسته تنم  . 

کرد پر رو فاصله هراسون که گرفتم فاصله ازش قدمی  . 



؟ کنم رهاش ترسید می  

؟ برم دوباره که  

 برنمی حتی بود من جای دیگه هرکس ،شاید میدادم حق بهش

 ! گشت

زندگی برای جنگیدن از بودم خسته اما من ! 

 چند عرض در رو دلم که مردی دست به رو زندگیم سکان بار این

 می رها زندگیم متالطم دریای توی رو خودم و میدم لرزوند روز

 . کنم

 دست ناخدا و کرده گیر طوفان میون که ای کشتی همون میشم

کشه می تالش از  ! 

 تا میشینه تظرمن و میسپاره خروشان های موج به رو کشتیش

بشونتش ساحل به یا و کنه نابودش یا دریا  ! 

 لب و میشکنم و سکوت روزه ،این مطلق سکوت روز چهار از بعد

 : میزنم

- اتاقت ؛ببرم ام خسته ! 



 چهره میکنه فکر ،شاید میچرخونه صورتم توی رو ناباورش نگاه

هست درش شوخی از اثری خستم  . 

 درک رو اش چهره االتح حتی تونم نمی که ام خسته اونقدر

 . کنم

 صدام حاال که(؟) زدم هق چقدر که کنم می فکر این به فقط

است گرفنه و دار خش انقدر  . 

 

 راهنماییم داخل سمت به و میزاره لختم بازوی روی رو دستش

 ! میکنه

 هم بعضی و تعجبه و حیرت از پر عمارتش مردهای از برخی نگاه

سهراب جمله ؛از اند توجه بی  ! 

میریم عمارت ورودی سمت به و گذریم می ماشین کنار از  . 

 رو عمارت سکوت ها سنگ به پاهام شدن کشیده صدای

 عمارت داخل تا منو  سختی به رمقم بی پاهای و میشکنه

میکنه همراهی  ! 



 بهش حدودی تا من و شده حلقه بازوم دور هنوز ایمان دست

دادم تکیه  . 

 به قلبم امان بی ،تپش میپیچه مشامم توی که تلخش عطر بوی

میاره فشار ام سینه دیواره  ! 

شدم تر دلتنگ و بودم دلتنگش  . 

 انتهای که سیاهی درب سمت به منو و میشیم اتاقش وارد 

میبره هست اتاقش  ! 

شم وارد تا میده هل رو کمرم دست با  کمی و میکنه باز رو درب  

. 

 های ارچهپ که اتاق دونفره تخت روی نگاهم میشم که اتاق داخل

میشینه شده آویخته اطرافش رنگی کرم  ! 

میرم تخت سمت به راست یک و ندارم و اتاق دیدن حوصله  . 

- انارگل میزنیم حرف هم با ؛بعد بخواب ! 

 هام کفش حرف بی و میاد سمتم قدمی میکشم دراز تخت روی

میذاره تخت کنار و میاره در پام از رو  ! 



 و میزنه کنار رو افتاده مپیشونی روی که مویی تار و میشه خم

میشونه لبهاش روی لبخندی  ! 

میگیرم رو دستش که بره میخواد و میکنه راست رو کمرش . 

میزنم لب آروم  : 

 !نرو-
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 سختی به بدنم دور حصاری حس با و میزنم غلت جام توی

میکنم باز رو چشمهام  . 



 گرفته محکم منو که دستهای روی نگاهم اتاق تاریکی میون

 و میکنه خوش جا لبم روی لبخند ایمان عطر حس با و میشینه

میکنم نگاهش  و چرخم می دستاش تنگ حصار توی سختی به  

. 

 تا میکنم نگاه خیره راونقد رو خوابش در غرق و جذاب صورت 

 نگاهم توی ذغالیش نگاه و میلرزه تکون پلکهاش باالخره

 !میشینه

میخوامش دلیل بی چرا نمیدونم ! 

 ؛عشق عالقه اون باشه داشتن دوست برای دلیلی اگه البته

نمیشه خونده  ! 

 کنی رو سرم عمد از میشه تر عریض که لبهاش روی لبخند

گردنش توی میبرم فرو و میدم تکون ! 

 حس و کنم می پخش گردنش پوست روی داغمو های نفس

کنه می بزرگتر رو لبخندم کمرم رو دستاش شدن تنگ شیرین ! 

 اون از قبل به برمیگرده کردم شیطنت انقدر که باری آخرین

نحس اتفاق  ! 



 و رفتارم و حرکات تمام نافذش نگاه با و میگیره فاصله ازم کمی

میکنه رصد  . 

 های نفس که همونطور گوشم زیر و میاره نزدیک رو سرش

میزنه لب میکنه پخش گوشم الله روی داغش  : 

- داره اندازه من ؛صبر خانم نکن شیطونی ! 

 

 ازش فورا و سوزه می داغش های نفس برخورد از گوشم الله

گیرم می فاصله  . 

- آرومی؟ ،انقدر ها اتفاق این از بعد که عادیه  

 و محلی بی من جواب و میشه اکو سرم توی وجدانم صدای

اونه به سکوت  ! 

 آروم یا کنم طردش و باشم دلخور ،که درگیرم خودم با هنوز

بمونم کنارش و بگیرم . 

- ؟ نسبتی چه با  



 دستهام حواس بی و میکشه سوت وجدانم تلخ حرفهای از سرم

میزنم لب و میزارم هام شقیقه روی رو  : 

- شو خفه  ! 

 

- ؟ شد ؟چت خوبی  

 

 و کشیده دراز پهلو به که ایمانی به و میکنم باز رو چشمهام

دوزم می چشم زده خیمه من روی کامال  . 

میزنم لب سرد و آروم  : 

- بردار؟ رو ؛دستت نیست چیزی  

 

 رو نشسته پهلوم روی که دستش و میکنه منگاه تعجب با

 ! برمیداره

میرم آینه سمت و میشم بلند جام از  ! 



 تر افتاده کمی بلندم چمنی لباس و نیست جواهراتم از خبری

 ! شده

کنه می خودنمایی زخمی لبم کنار و افتاده گود چشمهام زیر  ! 

میزنه چنگ سینم به غریبی حس  ! 

لینا می عجز با که حسایی اون از : 

- کسم بی چقدر  ! 

کنه می تالقی ایمان نگاه با نگاهم آینه توی از  ! 

شده خیره من به گرفته ای چهره با و نشسته تخت روی  ! 

کنه حس و ناراحتیم مبادا تا دزدم می ازش رو نگاهم  ! 

 نیست مهم برام کنه فکر اون ؛میخوام عارم بی کنه فکر میخوام

داره بچه و زن  ! 

هست که خدا به ولی  ! 

آوردم کم  . 

خوشبختی به رسیدن برای جنگم به دنیا با تونم نمی دیگه  ! 



 ؛قدرت داره رو بهادر مقابل من از محافظت ایمان؛قدرت

داره رو من کردن خوشبخت برای دنیا با جنگیدن  ! 

بجنگه من به رسیدن برای ؛اون میکشم پس پا من   ! 

 

میشینم اتاق آینه جلوی و میزنم تن رو ای ساده لباس  . 

میکنم ناپدیدش رژ زدن با و شده کمرنگ کمی لبم زخم  . 

 که نویی حوله با و خیسم موهای و میکنم سرمه رو چشمم

میکنم خشک داده بهم خدمتکار  . 

 جواهراتی ست شده کم ازش که چیزایی تنها که ساکم به نگاهی

 طرح و میندازم هست جلدم سه و بودم کرده استفاده که

 لبم زخم سوزش حس با که بنده می نقش لبهام روی پوزخندی

میره بین از فورا  ! 

درآره حرص کارهاش بعضی  ! 

برم خبر بی نتونم که برداشته و جلدم سه . 

 



میشم خارج اتاق از و میزنم اپ داری پاشنه صندل  . 

هست چیزی یادداشت درحال و نشسته میزش پشت  . 

 باال رو سرش ام خیره نگاه حس با و میشم نزدیک بهش آروم

میگه و میزنه ،لبخندی میاره : 

 بهتری؟-

 فقط من ؛و بهتری میگه بینتم می که بار هر و اینجام روزه دو

میکنم سکوت  . 

؟ نه داره خنده  

 حرفی داده ترجیح ،اونم رو اتفاق این نمیارم خودم روی به من

دربارش نزنه  ! 

شدم روبرو شهره با دیروز  . 

 فرود سر برای ها خدمتکار و میومد پایین باال طبقه های پله از

آوردند می  . 

ملکه اون و قصره اینجا انگار کرد می رفتار طوری  ! 

کرد کج و راهش و کرد نازک برام چشمی پشت  . 



نایستاد ولی بخونه کوری و وایسه مداشت توقع . 

نمیدم محل وجدانمم به و میام بیرون دیروز به فکر از  . 

 دوباره کاش ای میکنم آرزو من و زنه می حرف زیادی ها روز این

ببره پناه ذهنم سیاهی قعر به و بشه افسرده  ! 

روستا بزودی برگردم باید  ! 

رگردونهب بهم رو جلدم سه که بگم ایمان به بهتره شاید  . 

 به کاره در غرق که جذابش چهره به خیره و نشستم صندلی روی

 برداشته رو جلدم سه که بیارم روش به اگر که میکنم فکر این

؟ کشه می ،خجالت  

 

میزنم لب و میزنم دریا به رو دلم  : 

- روستا برگردم ؛باید بدی و جلدم سه میشه ! 

 

 می من صورت روی و میشه کنده دستش زیر کاغذ از نگاهش

 . ایسته



- زودی؟ این به  

 قلبم اعماق به رو گلوم توی خفته بغض و میکشم عمیقی نفس

میزنم لب و میدم هل  : 

- بازار برم سر یه باید رفتنم قبل ،البته موندم زیاد االنشم  ! 

 رو دستش  و میگیره اشارش و وسط انگشت بین رو خودکارش 

میکنه قفل اش چونه زیر  ! 

 خیره شده ها ای مدرسه بچه عین که ایمانی به و میزنم لبخندی

 . میشم

- میبرمت خودم  . 

میره استراحتش اتاق مشکی درب سمت و میشه بلند جاش از  ! 

میشه خلدا میکنه باز رو درب  . 

میشینه بود میزش روی که کاغذی روی و میچرخونم رو نگاهم  ! 

برمیدارم رو کاغذ و میشم خم کمی  . 

بزنم لبخند میشه باعث داره که زیبایی خط دست   . 



حتی نبود ایمان ظریفی و زیبایی به من خط دست  ! 

 ایمان و میشه باز اتاق درب که میکنم رو زیر رو هاش نوشته

میگیره قرار درب آستانه میون آماده و حاظر  ! 

 

 تنش به سپیدش پیراهن و داره تن به رنگی مشکی شلوار و کت

نشسته خوش  ! 

 رو دستم و میاد سمتم به میکنه شکار که رو رضایتم لبخندپراز

کشه می و میگیره : 

- منتظرتم سهراب پیش ،بیرون شو آماده برو  . 

میرم اتاقش داخل من و میکنه رها رو دستم  . 

 ای خنده تک و میوفتم دیشب یاد ریخته بهم تخت دیدن با

 . میکنم

 پشت از رو درب و بودم انداخته بیرون اتاق از رو ایمان دیشب

بودم کرده قفل  . 

 



میکنم صافش  و میرم تخت سمت به  . 

 از خبری اما میگردم مناسب لباسی دنبال و میکنم باز رو ساکم

نیست حسابی و درست لباس  . 

 قیییژی صدای با که میزنم ایمان کمد باز نیمه درب به لگدی پا با

 دلم خوشحالی از و میوفته کمد داخل که نگاهم و میشه باز

بزنم جیغ میخواد  . 

 هست کاور داخل که ای زنونه لباس و میکنم پرواز کمد سمت به

میشم پوشیدنش مشغول آینه جلوی و میکشم بیرون رو  . 

 

 رنگه مشکی و میرسه زانوم باالی تا بلندیش که ای ساده لباس

میشم خارج اتاق از و میزنم پا رو مشکی های کفش با همراه . 

 و کافیه روحم بی صورت دادن نشون بهتر برای ام سرمه و رژ

نداره بیشتر رسیدگی به نیازی  . 

 عمارت آمد و رفت پر سالن به پا و میکنم باز رو ای قهوه درب

 . میزارم



 ،برام مشخصه نگاهشون توی تعجب و میشینه من روی ها نگاه

 توی تعجب موندم می اینجا من میدونند که این با که عجیبه

میشینه نگاهشون  . 

میشم حیاط وارد و میشم رد کنارشون از توجه بی  . 

 دو کنار سهراب و ایمان دیدن با و میچرخونم اطراف رو نگاهم

میرم پایین روبروم پله چند از دیگه نفر سه  . 

 و میپیچه مشامم توی عمارت دلباز حیاط های گل طراوت و عطر

میبنده نقش لبهام روی محوی لبخند  . 

 جابجا دستم توی داشتم برش آخر لحظه که رو ام صندوقچه

برمیدارم عمارت های سنگریزه روی رو هام قدم و میکنم  . 

 رو و میکنم بقیه به سالمی زیرلب  سهراب و ایمان به رسیدن با

میگم ایمان به : 

- ؟ بریم.. ایمان ام آماده من  

 



 سوار کرد اشاره و گرفت ماشین سمت به رو دستش حرف بدون

 . شم

 عقب و کردیم طی ایمان با قدم هم ماشین تا رو فاصله قدم چند

گرفتم جا ماشین . 

کرد روشن رو ماشین سهراب و نشست کنارم هم ایمان  . 

 خیره مردم های آمد و رفت و بیرون به ساکت مسیر طول در

 پیاده و کردم جدا شیشه رواز سرم بازار به رسیدن با و شدم

 . شدم

میداد زندگی بوی بازار ازدحام و شلوغی  . 

، اختماند هم کنار های مغازه به رو نگاهم  

 زده چمباتمه بازار کنار ،یکی چرم کیف یکی و داشت لباس یکی

 کمی رو پیاده گوشه یکی و بود نمک گل و فرفره جلوش و بود

میکرد پخش بازار فضای توی رو لبو بوی تر اونطرف  . 



 گوشه پیرمرد گاری توی ملس و سرخ انارهای و بود پاییز اواخر

 بودن متنفر وجود با نم و میزد چشمک بدجور بازار راست سمت

بودم فصل این ملس و ترش انار ،عاشق اسمم از  . 

 رنگش بود خون از تر سرخ و بود شده تیکه گل مثل که اناری

 وصف هیجانی با ناخودآگاه و دراومد رقص به چشمهام توی

رفتم گاریچی سمت به نشدنی  . 

 

گفتم و برگشتم ایمان سمت به وصفی بی شوق با  : 

- میخوام انار من  ! 

گفت شیطنت با و زد لبخندی  : 

- میخوام منم ! 

 به ،قدمی کشیدم و گرفتم دستم میون رو کتش گوشه حواس بی

گفتم و دادم شونن رو گاری ام دیگه دست با که اومد سمتم  : 

- ،بخریم؟ انار اینم  



 گذاشته گاری گوشه که شده تیکه انار از سختی به رو هام چشم

 با که دوختم ایمانی به و کندم میبرد دل سرخیش و بودنش

 با و گذروند می نظر از رو صورتم اجزای تمام ذغالیش چشمهای

میچرخید هام لب سمت به هام چشم از ولع  . 

 ول بود شده مچاله دستم توی که رو کتش و اومدم خودم به

گفتم گاریچی به رو و کردم  : 

- ؟ میدی ما به انار کیلو یک پدرجان  

 

 گذاشتن مشغول و گفت" جانی بابا بله" و زد لبخندی پیرمرد

شد پاکت توی تازه انارهای  . 

گفتم ایمان به رو و گرفتم پیرمرد از رو نگاهم  : 

- بابا کن جمع اتو لوچه و لب  ! 

 شد باعث که رفت بهم ای غره چشم و ماسید لبش روی خندلب

بگیره ام خنده  . 



 رو حقیقت ها گفتن کاش این اما بود مجرد کاش گفتم دلم توی

کرد نمی عوض  . 

میشدم تنها روستا به رفتنم بعداز  . 

میکرد کم رو آمدش و رفت باهام باباش بخاطر قطعا آالله  . 

 ایمان و گوهر ؛بدون من  و میرفتن کارشون دنبال بابا و سرحاد

روستا توی میشدم تنها  ! 

 لحظه از کردم سعی زدم کنار رو کنندم ناراحت و مزاحم افکار

ببرم لذت  . 

کردم هم رو کار این و  . 

 

 یادم و اومد جاش سر حواسم تازه داد ایمان که رو پیرمرد پول

اومدم اینجا به کاری چه برای که اومد  . 

 طال دنبال و چرخوندم چشم سختی به ازدحام و شلوغی توی

گشتم فروشی  . 

نالیدم و چرخیدم ایمان سمت به نکردم پیداش وقتی اما  : 



- ؟ ایمان کجاست فروشی طال  

گفت و انداخت بهم متعجب ینگاه صدام شنیدن با  : 

- ؟ چیکار ،میخوای باالتر یکم  

 

 و کردم حرکت باال سمت به سوالش برای جوابی دادن بدون

افتاد راه سرم پشت هم ایمان  . 

 کمی و میاد دنبالمون ما از تر دور کمی سهراب که بود حواسم

ها داشتن مراقب این میکرد اذیتم !، 

 خان و ها ارباب میون حاال که بودم آزاد و روستایی دختر یه من

ایمان یا و بود بهم حواسش بهادر خان یا و افتاده گیر ها  ! 

 اجازه بهش اما نمیدونم دربارش رو چیزها خیلی هنوز که ایمانی

 ازم و باشه کنارم کاریهاش پنهون و ها دروغ از بعد حتی دادم

ببره دل  ! 



 شدن آشکار  از بعد که باشم من این که دارم شک هم هنوز

 کنارم در دادم اجازه و نکشیدم پس پا تلخی حقیقت  چنین

کنه پیدا حضور  ! 

 خودش سمت به رو من که بود سیاهش نگاه عمق این شاید

 ،یا اشتباهاتش وجود با حتی نتونستم که طوری ،به کرد جذب

کنم  ؛ترکش داره زندگیش توی هم رو ای دیگه کس اون که این  

. 

 فکر ،از کشیدم عقب به و شد چیدهپی بازوم دور که دستی با

بود کشیده رو بازوم که کردم نگاه ایمان به و اومدم بیرون  . 

 رو دستش که همونطور و کرد اشاره چپ سمت مغازه به دست با

گفت میرسیدم فروشی طال به و میگذروندم نظر از نگاهم با : 

- بیا فروشی طال اینم  ! 

 سمت به و کرد لقف هاش پنجه توی بود آزاد که رو چپم دست

برداشت قدم فروشی طال  . 

شدیم مغازه وارد و داد هل رو درب  . 



 بهم خوبی حس شد باعث صورتم سمت به گرم هوای هجوم

 لذت از های چشم فروشنده گفتن"بفرمایید" با و بده دست

بردارم قدم میزش سمت به و کنم باز رو شدم بسته . 

کردم بازش و گذاشتم میز روی رو صندوقچه  . 

 طالها ویترین کنار فاصله با و کرد می نگاه من به حرف بی ایمان

بود ایستاده  . 

گفتم و آوردم بیرون رو ها النگو  : 

- اومدم ها این فروش برای  ! 

 

- حتما بله  ! 

 اون با که میکردم حس خودم روی رو ایمان خیره و نافذ نگاه

بود زده تکیه سرم پشت ویترین به سینه به دست حالت  . 

 کجا از رو طالها این که نپرسید ،حتی گفت نمی چیزی

 با زنه نمی حرفی زندگیش درباره اصال که بود جالب برام..آوردی



 توجیح منتظر حرفام و ها تاررف تمام برخالف من میدونه که این

توضیحم و . 

 صندوقچه توی رو پولش و فروختم رو النگوها و گردنبند باالخره

گذاشتم ام  . 

رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون مغازه از ایمان همراه  . 

 متوجه من که بود داده سهراب به رو انارها پاکت کی نمیدونم

بودم نشده  . 

بودم رفته فرو رفک توی که بود زمانی شاید . 

** 

 رو درب و شدم اتاق وارد ایمان از زودتر عمارت به برگشتن با

کردم قفل  . 

 باز رو درب قفل و کردم عوض تر ساده لباس یک با رو لباسهام

 . کردم

گذاشتم ساکم توی و برداشتم تخت روی از رو صندوقچه  . 

اومد داخل ایمان و شد باز درب که شدم ولو تخت روی . 



- شام ریمب بیا  ! 

 یکی رو پیراهنش های دکمه  و آورد بیرون تنش از رو کتش

دادم سقف به و گرفتم ازش رو ،نگاهم کرد باز یکی  . 

 درب از بهش کردن نگاه بدون گرفت فاصله درب از که کمی

نشستم میزش پشت و شدم خارج  . 

 شد داخل سهراب بندش پشت و اومد در صدا به اتاق درب

گفت و انداخت بهم متعجبی نگاه ایمان میز پشت من ،بادیدن  : 

- ؟ کجان آقا  

زدم لب خیال بی و انداختم باال ای شونه  : 

- میکنه عوض لباس داره  ! 

 

 به تقه چند و رفت ایمان استراحت اتاق سمت به حرف بدون

زد درب  . 

 سهراب متعجب نگاه و گرفت ام خنده ایمان صدای شنیدن با

برگشت من روی دوباره  : 



- انار تو بیا ! 

 

 ،یکی یکی رو ها کشو و کرد گل فضولیم حس سهراب رفتن بعد

گشتم رو داخلش و کردم باز  . 

 که جلدی سه و کردم تعجب ایمان کشو داخل تیر هفت دیدن با

برداشتم رو بود ایمان کنار  . 

 با اولش صفحه کردن باز با اما باشه خودم جلد سه میکردم فکر

شدم خیره بهش تعجب  . 

 شد باعث که بود پدرش اسم تر مهم همه از و بود مانای جلد سه

ببره یاد از رو قلبم؛تپیدن و بشینه نگاهم توی تعجب ! 

 

 سوت گوشم توی انموجد صدای و گرفتم دستام میون رو سرم

 : کشید

 !...احممممق-



 بارم نفرت نگاه و قلبم میون در یکی ،تپش وجدانم فریاد صدای

 خونسردی و کشیدند پر وجودم از شنیدم که نحسی صدای ؛با

دووند ریشه تنم توی  ! 

- خوبه؟ حالت  

زدم لب و کردم قفل ایمان چشمهای توی رو تفاوتم بی نگاه  : 

 !آره-

 جام از و گذاشتم جیبم توی رو جلد سه هنش متوجه که طوری

شدم بلند  . 

- نمیدی؟ بهم و جلدم سه  

 

گفت و زد لبخندی  : 

- ناهار از بعد  ! 

 

گفتم و زدم لبخند خونسردی با  : 

_ ام گرسنه خیلی من که بریم پس  ! 



 

 من تا ایستاد منتظر و کرد باز رو ای قهوه درب و شد دور میز از

بشم خارج اول  . 

 غذاخوری میز سمت به ایمان با همقدم و دمش خارج درب از

 . رفتم

 روی راستش سپت من و نشست میز نشست راس در ایمان

گرفتم جا صندلی  . 

 دختر صدای و میکرد سنگینی من روی شهره بار نفرت نگاه

شکست رو پذیرایی سکوت ایمان ساله شش  : 

- دیدی؟ و نقاشیم بابا  

 

 توی که رخوندمچ دختری معصوم صورت روی رو دلتنگم نگاه

میکرد ذوق ببینه رو نقاشیش باباش اینکه از بود خودش دنیای . 

بودم کودکیم دلتنگ  . 

میرفتم فرو بغلش توی من و بود زنده مامان که وقتایی همون  . 



میگفت سرحاد و خندید می بابا  : 

- کرد خودشیرینی این باز ! 

میکنم حس پیشونیم روی رو مادرم بوسه داغی االنم حتی  . 

زد زنگ گوشم توی سوگل ایصد  : 

-  آغوش و حمایت به بشه هم سالشون صد اگه حتی ها بچه

دارن نیاز مادراشون  ! 

 

 به خوردم که سبزی قرمه قاشق و بود بسته رو گلوم راه بغض

فرستادم جنگش  . 

 هرچند ،لبخندی وجودم اعماق به بغضم راندن عقب از پیروز و

نشوندم لبهام روی تلخ  . 

 شدم غرق کودکیم و گذشته در انقدر و نفهمیدم چیزی غذا از

نفهمیدم هم رو بحث موضوع که  . 

 سایه صدای که شدم پرت حال به گذشته از ای لحظه فقط

پیچید گوشم توی من به خطاب  : 



- میگی؟ چی شما خاله  

گفتم و دوختم بهش رو نگاهم  : 

 چی؟-

گفت و کشید پوفی : 

- نقاشی این نیست شما شبیه میگه بابا . 

 

 روی لبخندی و کردم نگاه گرفت صورتش جلوی که نقاشی به

نشست لبهام   . 

بود کشیده بود گل شاخه دستش توی که فرفری مو دختر یه  .. 

- خودمه کپی  ..! 

- ؟ بابا گفتم دیدی  

 

 بدون اون و نشست بود خیره بهم لبخند با که ایمان روی نگاهم

زد لب من از گرفتن نگاه  : 

- گفتی می راست آره  ! 



 

شدم اتاق وارد و گرفتم رو جلدم سه ناهار از بعد  . 

 اتاق از و کردم مخفی ساک توی لباسام زیر رو جلد سه دو هر

شدم خارج  . 

 حرف باهاش داشت سهراب و بود نشسته میزش پشت ایمان

 لب ایمان و برگشتند من سمت به قدمهام صدای شنیدن با میزد

 : زد

 ! جان-

 ناز و توجه از میشد آب دلم توی ،قند بود عادی مواقع در اگر

 ام سینه توی که بود خنجری گفتن جان این ؛حاال اما هاش دادن

بردن فرو  ! 

گفتم و نشستم صندلی روی  : 

-  همونطور.. حقیقت در کنم صحبت باهات که اینجا بودم اومده

گرفت آتش ما مزرعه میدونی که .. 

دادم ادامه و کردم قفل هم توی رو هام پنجه  : 



-  بدیم بهت رو بعد سال محصول و کنی لطف میشه اگه میخوام

 توی دادی که هایی پول که میدونی بهتر تو.. پول اون بجای

سوخت آتیش  . 

 

زد لب و گرفت میز  از نگاه ،ایمان سکوتم با  : 

- نیست مشکلی  ! 

 

گفتم و نشوندم لبهام روی لبخندی  : 

- سرحاد و پدرم نه.. خودت و من بین بنویس قرارداد یه پس . 

 

کرد پایین باال رو سرش فقط و نشست لبهاش روی لبخندی  . 

 

        * بعد روز یک  * 

- امضاء اینم ! 

گذاشتم ساکم توی و برداشتم رو  قرارداد کاغذهای از یکی  . 



- دیگه رفتنه وقت ! 

 

برداشتم رو ساکم و زدم تلخی لبخند  . 

. 

. 

. 

. 

 رو چشمهام و چسپوندم بوس مینی سرد شیشه به رو ام گونه

گذاشتم هم روی . 

 

 !سالم-

 

 از و کردم رها دیگ توی رو مالقه.. آشنایی صدای شنیدن با

زدم بیرون آشپزخونه  . 

 سمتش به و زدم خفیفی ،جیغ بود روبروم که دختری دیدن با

زدم لب و رفتم فرو گرمش آغوش توی.. دویدم : 



- ؟ اومدی کی.. خواهری بود تنگت دلم..آخخ  

-  ؛چرا این.. رفت خودش و کرد ازب رو درب سرحاد.. االن همین

بود؟ عنق بد اتقدر  

 

میگم و خندم می  : 

- شده دیوونه مدته یه.. لحظشه یه مال بدعنقی  ! 

 

دادم ادامه و کردم اشاره اتاقم به  : 

- کن عوض لباستو برو.. منه اتاق اون  ! 

 

 

 و رفتم سماور سمت به.. شدم آشپزخونه وارد و شدم جدا ازش

گفتم بلند و چیدم ظرف توی رو ها میوه.. ریختم چای  : 

- ؟ چرا نیومد..کجاست؟ سوهرت پس  

 



- زمین سر رفتن سرحاد ،با اومده ! 

 

داد ادامه و وایساد کنارم اومد : 

-  واقعا ببین.. گذشته ماه دو به نزدیک دیدمت که باری آخرین از

روز اون بمونم نتونستم ! 

 

دمز لب و گرفتم صورتش جلوی رو سرخی سیب و زدم لبخندی  

: 

- دیگه نزن رو روزها اون حرف.. نیست مهم  ! 

گفت و کشید دستم از رو سیب  : 

-  همونقدر من برای گوهر که بدونی میخوام زنم،فقط نمی حرف

بود تو برای که بود عزیز  . 

 آروم میشد احساس داخلش بغض از هایی رگه که صدایی با

 : گفتم

 . میدونم-



 

زدم لب و گذاشتم دیگ کنار رو مالقه  : 

- بشینیم بریم بیا  ! 

 اومد سرم پشت.. رفتم بیرون سمت به و برداشتم رو چای سیتی

نشست وکنارم  . 

 شوهر)حمید و سرحاد و بابا که وقتی تا زدیم حرف دری هر از

اومدن خونه به(سوگل  . 

- نیووردن و ،بچم بابا بگو خواهرت به چیزی یه تو  ! 

- بوده مریض خب بابا  ! 

زدم صداشون و چیدم ایوون توی رو شام  : 

- شام بیاید ها بابا،سوگل،بچه  ! 

 

گفت بابا که گذاشتم دهنم توی رو بادمجون قیمه قاشق  : 

- سراغم اومد سهراب اسم به یکی امروز . 



 افتادم سرفه به و پرید گلوم توی غذا سهراب اسم شنیدن با

سرکشیدم نفس یک و گرفتم سرحاد از رو آب لیوان..  .. 

گفتم تعجب با و کنار گذاشتم رو لیوان  : 

- ؟ داشت چیکارت  

 رو موضوع بودم پرسیده عجوالنه که منی به مهربونی لبخند بابا

گفت و انداخت  : 

میرسن خدمت آینده هفته خیر امر برای که گفت - ..! 

 

 ممکن که سوالی ترین مسخره و نمیشد این از گردتر هام چشم

پرسیدم لحظه اون رو بود  : 

- کی؟ برای  

 

گفت تمسخر با و رفت هوا به سرحاد قهقه  : 

- میان من برای  ! 

 



 و چپوندم  دهنم توی برنج از قاشقی دوباره  و گفتم ایشی

گفتم بیخیال  : 

- ؟ خودش برای  

گفت تعجب با بابا  : 

- ؟ کی برای پس  

 

گفتم و دادم قورت رو دهانم آب  : 

- میاد اربابش برای کردم فکر  ! 

 

پرسید مشکوکانه سوگل  : 

- ؟ کیه اربابش  

 

گفتم و انداختم باال ای شونه  : 

- دیگه ایمان ! 



 برسه چه نمیشناسن رو سهراب حتی اونا که نبود حواسم انگار

ایمان به  . 

- ؟ کیه ایمان  

 توی رو قاشقم و بیارم باال رو سرم شد باعث بابا عصبی صدای

کنم رها بشقاب  . 

- خرید محصول که ؛همون ایمان ! 

 

 چیی؟-

گفتم و چرخوندم رو سرم سرحاد داد با  : 

- شماها چتونه عه  ! 

- میخوادت؟ پسره اون میدونی کجا از  

گفتم و میگن چی دارن فهمیدم تازه سرحاد شبهه پراز سوال با : 

-  آشنا باهاش ؛آره میگیره نشات کجا از تاراتونرف این بگو پس

؟ چیه.. شدم  

 



 درد از چشمهام نشست صورتم روی و اومد باال که سرحاد دست

نشست ام گونه روی دستم و شد جمع  . 

 جام از حرف بدون و گردوندم دستش روی رو چشمهام ناباور

شدم بلند  . 

نبود درست رفتار این  . 

 باعث سرخودانش رفتار این با حاال بود نکرده برادری تنها نه

بشم عصبی بیشتر میشد  . 

 پشت ایمان اسم که میکرد فوران وقتی هم عصبانیت این تمام

میشد تکرار ذهنم توی پدرش نام  ..: 

- خان فرخ فرزند ایمان  ! 

 

میکردم تحقیق باید . 

 خانوادمم حتی و بود نشنیده کجا هیچ ایمان از اسمی حال به تا

رو ایمان  

شناختند نمی   . 



پرسیدم می اون از و میرفتم سراغش به بود زنده خاله اگر  . 

 تحمل اگر که بود عزیز خاله همین سر زیر من دردسرهای تمام

دادم نمی پس تاوان ،من میکرد  . 

 صبح و رفتم خواب به کی نفهمیدم که رفتم فرو فکر توی اونقدر

شدم بیدار ها خروس صدای با  . 

 ؛از بودم دلخور که بود ،درست بیرون رفتم و شدم بلند جام از

 آماده صبحانه مهمونم برای که نمیشد این بر دلیل اما.. همشون

 . نکنم

 و کره.. رفتم آشپزخونه سمت و شستم رو صورتم و دست

 نون و گذاشتم ها بشقاب توی رو گردو و محلی مربا،عسل،پنیر

کشیدم بیرون رو یخچال توی های  . 

 خنک نسیم از عمیقی نفس و چیدم ایوون توی رو همه

کشیدم صبحگاهی  . 

 خیسی و بارون نم بوی و بود مونده زمستون پایان به هفته یک

میشد پیچیده مشامم توی خاک  . 



بودند سال های بارون ترین دلبر اییزیپ های بارون  . 

 رو ای عاشقانه هوای و باریدند می طوالنی مدت توی و آروم

 از هوا بی میخواست دلش لحظه هر آدم که آوردند می بوجود

کنه متر رو روستا این کل و بزنه بیرون خونه  ! 

گذاشتم کاغذی سفره وسط سوگل برای و چیدم رو صبحانه  . 

" آبجی جان بزنم،نوش دمق بیرون میرم من " 

 از و برداشتم لباسی چوب روی از رو رنگم کرم کاموایی شنل

زدم بیرون خونه  . 

 خودم به و بود شده پرت کل به مدت این مروارید از حواسم

اسطبل به برم تیمارش برای باشه یادم که دادم هشدار  .. 

 از قبل.. رفتم روستا سمت به و گرفتم پیش در رو خاکی جاده

 نفس و کردم کج رو راهم ها زمین سمت به روستا  دیورو

کشیدم لذت حس از عمیقی  . 

 که جایی.. شد آغاز من تنهایی دوم فصل که بود همونجایی اینجا

خورد گوشم به پناهم تنها شدن کشیده آتش به خبر  . 



 من و میدرخشید من انگشتر رو که بود ارزشمندی گوهر؛گوهر

فهمیدم دیر . 

  جوون پسر که همونجایی به و نشستم بلیق همونجای دقیقا

شدم خیره"آتیش،آتیش" میزد فریاد و میدوید  . 

 و نفرت و شد تکرار بارها پسر گفتن آتیش صدای گوشم توی

 نگاه و فشردم خودم به کمی رو شنلم.. بیشتر بهادر از من انزجار

 میرفتن مزارعشون سمت به که جوون های مرد و ها پیرمرد از

 . گرفتم

 که بابا دست دادم  و خریدم طالهام پول با رو ها مزرعه از یکی

 خوردن سیلی من های خوبی تمام دست مزد.. کنه زرع و کشت

 بهادر سر توی تیر ،یک میتونستم میخواست دلم.. بود برادرم از

دادم می نجات هاش ظلم از رو دنیا یک و میکردم خالی  . 

 ؛که هاش بوته زیر و علی روستای چنار سمت به کرد پرواز فکرم

بود شده پنهان علی تفنگ  . 

 پنج این تمام برای کنم مجازات اونرو بودم حاظر من واقعا یعنی

؟ زندگیم از رفته هدر سال  



گرفت؟ علی از که جونی برای  

؟ رفت خاک زیر که ای دایه برای  

داد؟  دق که مادری برای  

؟ گرفته آغوشم در سالهاست که ای تنهایی برای  

اعتماده؟ بی که ادریبر برای  

؟...برای  

 کشتنش؛دردی آیا.. بهادر بخاطر دادم دست از چیزها خیلی من

کرد؟ نمی دوا من از  

 

 کرد جاخوش لبم کنج پوزخندی ادافت بابا و سرحاد به که نگاهم

 نام به رو زمین.. میزفتن مزرعه سمت به و بودن زدن حرف گرم..

 رو بابا بدهی.. زدم خودم نام به هم رو دادها قرار و خریدم خودم

 بابا.. باشه خودش مال که ندادم چیزی بهش اما خریدم جون به

 شنام به چیزی اگر.. بود پرست پسر اون ولی داشتم دوست رو

 سرحاد نام به دنگ شش رو سندش سرحاد حرف یه با میشد



 اینکه بخاطر هم رو خونه.. سوخت که زمینی همون مثل.. میکرد

میداد ،وگرنه سرحاد به بده نتونست بود مامان نام به  ..! 

تکوندم بود شده خاکی که مشکیمو قبای و شدم بلند جام از  . 

 بیرون ابرها زیر از که رو آفتابی و کردم حرکت خونه سمت به

 اما بود زمستون کم کم اینکه با.. کردم نگاهی نیم رو بود اومده

 ویال به رسیدن با.. داشت سوزانی های اشعه هم هنوز آفتاب

 در رو هام صندل.. شدم وارد و دادم هل رو بازش نیمه درب

 بیخیال هم من و نبود کسی از خبری.. رفتم حال داخل و آوردم

 سری گرفتم تصمیم.. ریختم آب و برنج و  هآشپزخون داخل رفتم

 سمت و شدم خارج خونه از هم همین ،برای بزنم مروارید به

 بودم دور ازش سالهاست که انگار مروارید دیدن با.. رفتم اسطبل

 زیر تا چشمش باالی  ا وار نوازش رو دستم و کردم پرواز سمتش

 خارج اسطبل از و دادم غذا بهش کمی.. کشیدم چندبار پوزش

 از داشت که شدم روبرو سوگل با خونه داخل به ورودم با.. شدم

میشد خارج اتاق . 

- بخیر سالم،صبح  ! 



گفت و زد بهم آلود خواب لبخندی  : 

- توعم ،صبح سالم  ! 

 سرحاد بابا نتیجه در ،پس نبود سفره از خبری ایوون توی

 بر مبنی من نوشته به و کردن جمعش و خوردن رو صبحانه

 جان نوش" مهمتر همه از و" بزنم قدم بیرون تمرف "اینکه

نکردند توجهی"آبجی . 

- میچینم رو صبحونه بزنی آب رو روت و دست بری تا  . 

 بیرون بیخیال بود کرده گرم رو ایوون روی که آفتابی بخاطر

چیدم حال توی رو صبحانه و شدم خوردن صبحانه  .. 

- بخیر صبح سالم  ! 

 لبی زیر"سالم" خجالت با و چرخوندم حمید  سمت به رو سرم

کردم فرار آشپزخونه سمت و گفتم  نشنید داشتم حتم که . 

 جلوش میکشیدم خجالت افتاد اتفاق دیشب که افتضاحی اون با

شم ظاهر  . 



 مثل و بود کرده پیدا رو جایگاهش ما بین قبال اون که هرچند

 رو ،من خوردم سرحاد از دیشب که ای سیلی اما بود برادرم

بود کرده هزد خجالت  . 

 به کردن نگاه بدون و حال به برگشتم بدبختی هزار با باالخره

خوردم رو ،صبحانه حمید  . 

. 

. 

. 

. 

. 

یلداست شب فردا و شدیم نزدیک یلدا شب به باالخره  . 

 محسن و دخترشون خدیجه تا فرستاد رو ،حمید سوگل

 سوار و سپردم سوگل به رو ناهار من و اینجا بیاره رو پسرشون

اومدم جنگل سمت به مروارید رب  . 

نشستم ها قبر دوتا میون و کردم رها رو مروارید افسار  . 



 بهم نگاهی نیم بودند نشسته تر اونطرف که  مردی دوتا

 حفر گودالی داشت یکیشون.. دادند ادامه کارشون به و انداختند

 تمیزی از.. بهش میکرد نگاه و بود نشسته باال هم یکی و میکرد

 و نداره گودال حفر به کاری اون که بود مشخص اهشسی لباس

 نگاهم و گرفت باال رو سرش ام خیره نگاه حس با.. عذاداره قطعا

 برای دل و درد به کردم شروع و دزدیدم رو نگاهم فورا که کرد

مادرم و گوهر   . 

 

 تکوندم رو قرمزم بلند قبای روی خاک و شدم بلند جام از

 سمت به و بشه تر صاف تا کشیدم به کمی سیاهمو جلیقه..

رفتم مروارید  . 

 که زدم گردنش کنار به ای ضربه و شدم ،سوارش حرکت یک با

 میگذشتم که نفردو اون کنار از.. اومد در حرکت به آهسته

 و انداخت من به تگاهی و کرد بلند سر پوش مشکی جوون همون

داد میکرد حفر رو گودال که کسی به رو نگاهش دوباره . 



 و رفت راه سمت به آهسته و نکردم دیگه اونها به توجهی هم من

 چند حرکت صدای با.. کردم حرکت بود جنگل توی که آمدی

 با.. هستند کی ببینم ،تاایستادم تعجب با سمت این به اسب

 سمت به همه از جلوتر که بهادر دیدن و سواران اسب رسیدن

وگفتم لب زیر و کشیدم پوفی حرص با..تاخت می اینجا  : 

- لعنت معرکه خرمگس بر  ! 

کرد نگاه و ایستاد خودش و زدند چرخ دورم تا دور همراهاش  .. 

- ؟ میکنه چیکار اینجا بانو  

 

خر مردک  ! 

- بکنن قبر برات کنم سفارش اومدم  ! 

 

 اطرافم  که هاش نوچه به توجهی و دادم حرکت مروارید به

 آخه نمیکردی خراب روزم میشد چی.. نکردم بودند ایستاده

 داشته آرامش من نشد روز یه..داریاا سرجنگ من با توعم.. خدا

 . باشم



- بزنیم حرف کن صبر  ! 

 

مزد لب و انداختم خونسردش صورت به عصبی نگاه نیم  : 

- گفتی و بود هرچی.. نداریم حرفی ما  ! 

 لحنی با خودش و شدن راهم سد اسباشون با هاش نوچه از تا دو

گفت میزد موج درش خونسردی که  : 

-  تو االن که داشتم نگه حرمت.. داریم زیاد حرف هم با ما

باشه ،حواست نیستی عمارتم ! 

 لبم روی پوزخندی شد باعث زد باهم که ای کنایه و تحدید

کنم یادآوری و بگیره شکل  : 

- ؟! چطوره دستت  

 غرق رو آدم که بود مردابی رنگ که سیاهش نگاه خونسرد رنگ

 و داد عصبانیت به رو خودش جای لحظه ،در میبلعه و میکنه

 : غرید

- ؟ هست حواست.. انارگل میاری باال منو سگ روی اون داری  



 

 پای هک جوونی پسر سوال و کرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی

 بود ایستاده بهادر های نوچه از یکی کنار دقیقا حاال و بود گودال

کرد اون جمع حواسم  : 

- ؟ خان بهادر افتاده اتفاقی  

دادم رو جوابش من بزنه حرفی بهادر اینکه از قبل  : 

- برسید کارتون به ،شما خیر  ! 

 قبرستون توی اش احمقانه خنده و بهادر زدن دست صدای 

گفت تمسخر با  شبند پشت و پیچید  : 

-  نیست امان در ؛هیچکس خودت جز که  فهمیدی ،خوب آفرین

من خشم از  ! 

 

؟!دمبو آدمی چنین عاشق من واقعا.. عقلم به میکنم شک دارم  

 جوون پسر اون روی نگاهم و کشیدم مروارید بلند یال به دستی

 قاضی بود بهتر شاید.. شد کشیده بود ایستاده هنوز که



 که رو بهادر میکردم قانع امروز شده هرطور و میکردمش

نیستم عاشقش ..! 

- ؟! قبوله.. کن قضاوت تو.. میگم برات داستانی یه  

 کرد نگاهم فقط حرف بی.. نهک تایید تا شد بهادر به خیره نگاهم

بود؟ برده ارث به کی از رو خونسردی این..  

 !.. میشنوم-

 

"  تعریف به کردم شروع و لب زیر کردم  نثارش یی"پررو بچه

 ..  کردن

-  ارباب خونبس که خواهرش تا کرد کمک ؛مادرم قبل سالها

 عاشق که ارباب.. کنه فرار ارباب خونه از بود اطراف روستاهای

 رو جا همه و کرد صدا و سر و شد عصبانی فرارش ،از بود ما خاله

 با نتونست رو پسرش ام خاله زمان  اون.. کنه پیداش تا گشت

 ؛بزرگ پسر اون حاال.. شد بزرگ مادر بی پسر اون.. ببره خودش

 اش خاله دختر سراغ.. شدنش مادر بی از انتقام برای و شده

؟ حقه این.. اومده  



 

 با.. میکرد نگاهم خونسردانه هنوز که بهادر روی خورد سر نگاهم

شدم خیره پسر به و گرفتم ازش نگاه جوون پسر همون صدای  : 

- ؟ داره گناهی چه دختر اون ولی..سخته مادری بی.. داره حق  

 از که کرد بدل و رد بهادر و من بین مشکوکانه نگاهی بعد و

کرد خوش جا لبم روی لبخند خنگیش  . 

- ؟ دارم یگناه چه من.. دیدی  

زد غر حرص با  : 

-  انتقامش که نگفتی.. نکردی تعریفش کامل که اینه گناهت

 تو؛توی جای.. سر خیره عاشقتم من.. شد بدل عشق ؛به ،نفرتش

منه خونه  ! 

 

 و زدم چنگ روسری زیر از و موهام و کشیدم صورتم توی دستی

کنم قانعش چجوری.. من خدای وای.. کشیدم . 

اصال نمیدی انتخاب حق تو..ندارم دوستت -  ! 



 این.. نمیشد ناراحت زود همیشه مثل چرا.. نمیشد عصبی چرا

میترسونه منو داره خونسردیش  ! 

-  ازدواج قرار تیکهمر اون با من لج از پیش چهارسال

که داشتی دوستم موقع گذاشتی؛اون  ! 

 

زدم جیغ  : 

-  رفتنت با بود،که عمیق وابستگی حس یه ؛فقط نبود عشق اون

 ! پرکشید

 

 اینکه از قبل سرعت پر و زدم مروارید بدن به ضرب با رو افسار

تاختم روستا سمت به بگیرن رو جلوم ها نوچه  . 

بود دیوونه انگار اصال..نمیشد قانع .. 

 

- انداختی؟ پس بود بچه این ؛آخه جان خاله برم قربونت  

 



 خونه وارد و بردم اسطبل داخل رو مروارید خونه به رسیدن با

 . شدم

- ؟ سوگل  

 کجایی؟

 

اومد صداش آشپزخونه از  : 

 ! اینجام-

 

 زمینی سیب ،داشت نشستم کنارش و رفتم آشپزخونه سمت

میکند پوست  . 

- ؟ کردن درست ناهار ابر نشستی تازه خانم تنبل  

گفت و داد تکون سر ها بچه مثل  : 

- ؟ امروز یا میاد فردا نگفت جونت ایمان  

گفتم و رفتم بهش ای غره چشم : 

- موقوف فضولی  ! 



هاش دروغ و ایمان سمت رفت فکرم  ! 

 خبر ایمان از کسی اما کردم جو و پرس خیلی مدت این توی

 و مامان ننک کمک بهم میتونستن که کسایی تنها.. نداشت

کنم خر و هیچ،سوگل که بابا.. بودند سوگل و بابا،گوهر  ! 

- بهادر؟ فقط..؟ داشت  بچه چندتا خاله..آم..میگم سوگل  

 

گفت و کرد بهم متعجبی نگاه  : 

-  چی واسه..میدیدی تو که بودن دوتا اکه.. دیگه معلومه خب

 پرسیدی؟

 

 قابل سوگل اما میکردم کاری باید..رسیدم نمی جایی به تنهایی

بود؟ اعتماد  

 

- کنم؟ کمک.. همینجوری  

 



گفت و زد دستم پشت ضرب با که رفت چاقو سمت دستم  : 

- کنم هنرنمایی خودم میخوام اونور برو  ! 

 

 شدم اتاقم وارد.. شدم خارج آشپزخونه از و کردم ای خنده تک

 دوباره.. تخت روی نشستن از قبل شد باعث زدن در صدای که

کنم کج حیاط سمت به رو مسیرم . 

گفتم بلند که زدن در دوباره  : 

- اومدم کن ،صبر مگه سرآوردی.. چیه  . 

رفتم درب سمت و پوشیدم و کفشم  . 

کردم نگاهش ،سوالی سهراب دیدن با و کردم بازش . 

- دنبالتون فرستادن ایمان آقا ! 

 

گفتم و انداختم باال ابرویی  : 

- االن میام کن صبر  ! 

 



 شدم خارج حیاط از و آوردم بیرون اسطبل از رو مروارید

گفت اسب با من دیدن با که بود نشسته ماشین توی سهراب..  : 

- آوردم ماشین  ! 

 

گفتم تفاوت بی  : 

- میام تسر ،پشت بیوفت راه  . 

 

رفتم سرش پشت و داد حرکت و ماشین فورا  . 

 

 همراه هم من و کردن باز رو درب دونفر  ایمان باغ به رسیدن با

شدم باغ داخل سهراب  . 

 صدای که کردم اطراف به نگاهی و پریدم پایین اسب از

برگردم عقب به سرعت به شد آشنایی،باعث  ! 

- شدی من عروس باالخره  ! 

 



 پشت که ایمان به تعجب با فرخ دیدن با و برگشتم عقب به

شدم خیره بود سرش  . 

 ایمان؟-

 

گفت و اومد جلو قدمی ایمان  : 

-  هم  رو شناسنامم..میدونی چیزهارو خیلی که میدونم ببین

 راحت حقایق خیلی گفتن برای رو کارم.. برداشتی که دیدم

 . کردی

 

 ادامه من به رو دوباره و انداخت خان فرخ به نگاهی و کرد مکثی

 :داد

-  بشی مطمعن عشقم از تا بزنم حرف گذشته مورد در میخوام

 ،قبوله؟

 

 سری و کردم بدل و رد خان فرخ و اون بین نگاهی تردید با

دادم کونت  . 



- بشین تخت رو بریم بیا ! 

 

 ایمان بدونم که بودم کنجکاو.. نشستم و رفتم تخت سمت

 تفاوت سال سه فقط بهادر با سنش و هست فرخ پسر چطوری

 .هست

 بچه ای دیگه زن از کرد،فرخ فرار خاله وقتی جورایی یه یعنی

زمان اون بوده حامله زن اون جورایی یه..داشته  . 

 کنه شروع باید فهمید که دوختم ایمان به رو همنگا کنجکاوی با

کرد شروع و دادن توضیح به  : 

-  به و کرد فرار تو ،خاله خان فرخ خشن رفتار بخاطر قبل سالها

رفت تهران  .. 

بیاره گیرش نتونست ولی زد ردشو بار چند خان فرخ  . 

بارداره که شد متوجه فرارش از بعد ماه سه  . 



 بود،حاال داده دست از جونش نجات بخاطر رو اش بچه  که زنی

.. میداد زندگیش به امیدی که داشت شکمش توی ای دیگه بچه

بودم من بچه اون ! 

 

میکردم تحلیل رو حرفهاش تعجب با و بود مونده باز دهنم  . 

داد ادامه که : 

-  سیاستمدارای و تاجرا دست توی شدم بزرگ اینکه از بعد

 یک فرخ؛تا..ایمان بابار شدم و آوردم دست به جایگاهی تهران

 سه از که نرسید فکرش به حتی.. بود بیخبر من از قبل هفته

کنه پیدامون تا کنه استفاده جلدش  . 

 

داد ادامه فرخ و کرد سکوت  : 

-  زمین تو بود رفته بود شده آب ولی گشتم دنبالش خیلی

 نتونستم جلوشو..گرفت انتقام قصد شد بزرگ که بهادر..

 ،بد بودم بد که فهمیدم(انارگل خاله)صنوبر رفتن بعد من..بگیرم

 . کردم



کشیدم چی کنی درک نمیتونی  . 

 

-  شده رگه دو بغض فرط از که صدایی با و کشید عمیقی نفس

داد ادامه بود  : 

-  کردم پیداش تهران توی..نبود زنده دیگه که وقتی اون از بعد

 از رو هست من بچه ایمان میداد نشون که شواهدی تمام اما..

 صنوبر مثل ای ساده دختر لعنتی شهر اون توی..بود برده بین

 شناسنامه جز به بود برده بین از رو مدارک تمام.. بود شده رها

بود گذاشته جا به ایمان برای من ارث گرفتن برای که ای  ! 

شد خیره من به و گرفت تیره آسمون از  رو نگاهش : 

-  نداره رو کسی و.. شده عاشق چون.. من سراغ اومده اگه االنم

 رو زن اون ولی.. داره زن که دارم خبر.. بگیره براش رو تو که

میخواد رو نمیخواد؛تو ! 

 

 به رو نگاهم.. میکرد آرومم کمی و میبارید حرفهاش از صداقت

گفتم و دوختم زمین : 



-  تر دیوونه.. باشین بهادر مراقب.. میاین امشب که میدم خبر

 ! شده

 

 افایار  دادنشون جواب برای صبر بدون و شدم بلند جام از

 یعنی..  بودم کرده باور رو نحرفهاشو.. کشیدم رو مروارید

 رو شهره وجود تلخی ایمان حضور..بشم؟ خوشبخت بود ممکن

 جدا ام خونه که کنم شرط میتونستم من قطعا و میبرد بین از

 لذت از قلبم شدن فشرده..  نرم هم تهران حتی شاید..باشه

 سرعت با و نکردم اینکارو اما بزنم جیغ بخواد دلم شد باعث

 میدید رو خان فرخ اگر بابا قطعا.. دمتازون خونه سمت

 هر لگد با بسا چه و میبافت ایمان و من نداشته ریش به"نه"یک

 داشتن زن بگذریم که اول خان از.. میکرد پرت بیرون دو دو

 های خان..بود داشتنش بچه بدتر و تحمل قابل غیر بس ایمان

 دبو خواهند دشوار بسیار قطعا ولی بزنم حدس نمیتونم رو بعدی

 تر دشوار و تر ترسناک وصال این برای هم سر دو دیو از بابا و

 بود

 



 قدم با خودم و بردم اسطبل داخل رو مروارید خونه به رسیدن با

رفتم داخل سمت به تاهکو های  .. 

 گوشم توی ای دخترونه جیغ صدای که کردم باز رو ورودی درب

گفتم بهش و زدم لبخندی.. پرید بغلم توی خدیجه و پیچید  : 

- شد کر گوشام.. خاله آرومتر  ! 

 

 انداختم تپلش  صورت به نگاهی و  آوردمش بیرون بغلم از

بود سالش ود فقط علی روستای به کردم محکوم خودم وقتی..  .. 

کردم زندگی اصال نه و دیدم رو ام خانواده نه چندسال  .. 

 و گذاشتمش پایین زانوم روی از بوسیدمش و کشیدم رو لپش

رفتم محسن سمت  .. 

بودند متفاوت اخالقی نظر از خیلی سوگل های دوقلو  .. 

بود من کپی محسن  .. 

سرد و ای کینه  .. 



 ندیده مدت همه این که منی به و ایستاده دور ولی سالشه شش

میکنه نگاه  .. 

 خودم از رو کسی دارم ؛توقع دلخورم خودم از که منی.. داره حق

؟ باشم نکرده دلگیر  

 جلوی و کردم سالم بود ایستاده سوگل کنار که حمید به سر با

زدم زانو محسن پای .. 

- ؟ کنه بغل رو خاله نمیخواد خاله عسل  

 لب و چرخوند حدقه توی رو خوشرنگش و یخی چشمهای

برد رو دلم بچگونش صدای با و ورچید  : 

- انارگلی؟ خاله تو  

 

ندید و من و نبود باهاشون گوهر  خاکسپاری موقع  .. 

و معرفت بی خاله این نشناسه که کوچولو این داره حق  ! 

- ببینم اینجا بیا خاله خوشگل آره  ! 

اومد بغلم توی تردید با و کردم وا هم از رو دستهام   .. 



دادم فشارش خودم به و پیچیدم دورش محکم تامدس  .. 

زدم لبخند  .. 

بودم ای ؛ویرانه اما درون از  ! 

 

کردم تر عریض رو لبخندم و کشیدمش بیرون آغوشم از  .. 

گفتم ذوق با  : 

- باشه من واسه تو مثل کوچولو یه بشه کی که آخ  ! 

 

 حمید و سوگل سمت شدم بلند جام از و بوسیدم رو لپش

زدم لب و چرخیدم  : 

- ؟ جان حمید بدی خبر بابا به میکنی ؛لطف داریم مهمون امشب  

 

" زد بیرون خونه از فورا و گفت ای" باشه . 

 هیچ به نمیخواستم  که لبخندی با همراه و کردم سوگل به رو

زدم لب بشه محو هام لب روی از دلیلی  : 



- برام کن ؛دعا خواهری میشم رفتنی دارم ! 

خزیدم آغوشش توی و کشیدم پر سمتش .. 

نداشتم دیگه اون بعد که پناهی بوی.. میداد رو مادرم بوی  .. 

؟ میکشیدم زجر  انقدر کجا من بود زنده مامان اگه  

*** 

 نگاه سرحاد به و جویدم می دندونام زیر رو هام ناخون استرس با

 نمی خان فرخ از رو اش نشسته خون به چشمهای که میکردم

 !.. گرفت

زد داد عصبانیت و حرص با  : 

- ؟ دختر این به کردین ظلم هرچی نیست بس  

هان؟ بچه این از میگیری پس داری چیو تاوان  

دامنش؟ تو انداختی دیگه یکی نبرد جایی به کار بهادر  

 مثل دیوی اسیر و خواهرم خرم من کردی ؛فکر بهم میبافی قصه

؟ کنم این  

 



 سمت و پیشونیم توی کوبیدم دست کف با محکم یکی حرص با

رفتم سماور  .. 

 که من.. بینشون اونجا میرفتم خودم باید اینجوری نمیشد نه

 منو قراره کجا به االن ببینم بزار..سپردم سرنوشت دست و خودم

 .. برسونه

 تهران از که خوشگلی عباسی شاه های فنجون توی رو ها چایی

 و طرف یه گذاشتم و قند.. چیدم سینی توی و ریختم خریدم

خشک توت از کردم پر رو بلور ظرف  .. 

 خورد می خشک توت ییشچا با ایمان که دیدم بودم که تهران

 .. فقط

 میون هم کشیدنش نفس و بودم داده ،دل بودم عاشق

میکردم بر از هام قهر و دلخوریهام  .. 

افتاده راه به غوغایی چه من درون میدونه خدا  .. 

 یا و ایستاده قدیمی چوبی پل  یه  اول که شدم آدمی اون عین

بود که جایی همون به برگرده یا و بشه رد باید  .. 



 رد ریسک و گذشته تنهایی و مزخرف زندگی یعنی برگشت

 عمق که ای دره ته به افتادن یا شدن ؛رد یعنی پل این از شدن

است فاجعه  ! 

گذشتم می زندگی این از و میکردم ریسک.. میشدم رد باید  .. 

 که ایمانی و میشدم من ؛یا عاشقمه که ایمانی و میشدم من یا

میگیره انتقام و داده بازیم  ! 

پردازم می رو حس این بهای اینبار  .. 

پردازمش می من و کردنه ریسک شدنم عاشق بهای  ! 

 

 دارچین و هل عطر از عمیقی نفس و برداشتم رو چای سینی

 .. کشیدم

رفتم پذیرایی سمت به طمانینه با و آروم و گذاشتم جلو قدمی  .. 

 بهادر با زیادی خاطرات که ویالیی به اگر میکردم فکر همیشه

 اما میمیرم ها روز اون برای نگیدلت درد از برگردم دارم داخلش

 تمام که مردی تنها به.. نبودم عاشق من که فهموند من به ایمان



 یکی به اینکه از و بودم شده وابسته بود من به محبتش و توجه

 تمام اگه حاال.. دلخور و عصبی بود داده نشون توجه دیگه

بگیریم فاکتور رو بهادر دردناک کارهای .. 

 و دردها این اما.. کنم قبولش شوهر برادر کی عنوان به میتونم

نیست شدنی کرده؛پاک ایجاد بهادر که هایی زخم  ! 

 گذشته مزخرف بحث از دست همه کردم که ی"سالم "با

خورد گره من به نگاهشون و کشیدند  .. 

 موند ثابت ایمان ژرف و سیاه چشمهای روی و زد چرخی نگاهم

 برای کننده قانع دالیل زا یکی بهادر با ایمان چشمهای شباهت..

بود زدند می که حرفهایی این  .. 

 لبخندی میشد دیده درش لذت برق حاال که چشمهایی به خیره

کردم جابجا دستم توی رو چای سینی و  زدم  .. 

 رو چای سینی و برداشتم قدم خان فرخ سمت به احترام رسم به

گرفتم مقابلش .. 

 چه بفهمم بتونم که بود اونی از تر خنثی سیاهش های چشم

شب این توی داره احساسی  .. 



 و بابا چشمهای به کردن نگاه بدون من و برداشت قند ای حبه

 که حمید و سوگل از و گذاشتم مقابلشون رو چای سرحاد

 توی هرگز که شیطنتی برق و رسیدم ایمان به تازه گذشتم

میزد چشمک انگار  نبود چشمهام  .. 

 خالی لباسش روی رو چای اگر و نشست لبهام روی لبخندی

نمیشد؟ پشیمون میکردم  

نگاهش باتالق به شدم خیره و گرفتم مقابلش رو سینی ! 

 توی خشک های توت دیدن از زدگیشو ذوق حاال که باتالقی

 به منو که ای عاشقانه و گرم لحن و میداد نشون واضح سینی

میکشوند باتالق این داخل : 

- گل خانم دستت فدای  ! 

 

شدیم جدا هم از و رسیدیم روستا به باالخره  . 

پریدم پایین مروارید از و رفتم خونه سمت به  . 

کرد متوقفم گوهر صدای که برداشتم خونه سمت به قدمی  : 



 دخترکم؟-

 تخم پراز سبدی که دیدمش ها مرغ لونه کنار برگشتم عقب به 

بود دستش مرغ  . 

 که کردم اعتراف دل در و کشیدم عمیقی نفس و زدم لبخندی

بودم صمیمیتش و صفا و روستا این دلتنگ چقدر  . 

- ؟ خوبه حالت گوهرجون سالم  

 

 و نشوند صورتش روی مصنوعی اخمی و برداشت قدم سمتم به

 : گفت

-  چند میری میزاری نامه یه با کنه می دق پیرزن ینا گی نمی

؟ نمیشه پیدات روزم  

 

 نرمش بازوی که همونطور و برداشتم من رو مونده باقی چندقدم

گفتم کردم می نوازش رو  : 

- تری جوون منم از ،تو گوهرجون نکنه خدا  ! 



 بازم نیش به ای غره چشم لبخندش با متناقض و زد لبخندی

گفت و رفت  : 

-  میرسن االن گالبیت بردار اون و بابات که اونور برو بیا بهخ خبه

نیست آماده ناهارم  . 

 

 من و شد خونه وارد اون و گرفتم فاصله ازش و شد تر شل نیشم

 بودم کاشته که گلهایی تمام که خونه گوشه باغچه به خیره

بودند شده خشک  . 

؟ داشتم توقعی چه و بودم نذاشته پا روستا این به بود دوسال  

 فقط که ای خونه باغچه توی پرطراوت و تازه من های گل که این

؟ بدرخشند کنند می زندگی اخمو مرد دوتا  

 

رفتم اتاقم سمت وبه گرفتم رو و رنگ بی باغچه از رو خیرم نگاه  

. 

 می رو و زیر رو دلم و بود پیچیده خونه توی گوهر غذای بوی

 . کرد



 حس به و دادم لم اتاق گوشه چوبی تخت روی و شدم اتاقم وارد

کردم فکر سینم درون تپنده سنگ مبهم های  . 

بشکنه نکنه خدا و دم می دل بازم دارم  ! 

 

 رو خوابم از خمار نگاه و کردم باز آرومی به رو سنگینم پلکهای

گردوندم تاریک اتاق توی  . 

 لبخندی شد باعث زد می حرف بابام با که سرحاد شاد صدای

بزنم لب دلم ته از زیرلب و ببنده نقش لبهام روی  : 

- خانواده گرم ؛آغوش سالم  ! 

 

 تا و غلطید گونم روی چشمم کنار از  شوق سر از اشکی قطره

خورد سر ام چونه روی  . 

 صدای که ایستادم آینه روبروی و شدم بلند تخت روی از

رسید گوشم به سرحاد سرخوش  : 

- برات زده لک دلمون که شو بیداری ناز ؛ازخواب بابا دردونه  . 



 اون و بودم بابا دردونه من که هنوز نرفته ،یادش تخس بچه ای

کرد می حسادت همیشه  . 

گفتم بلند شیطنت با و زدم بیرون تاریک اتاق از  : 

- ؟ کردی حسودی تو باز  

 

 بود، رفتنش ازبین احتمال کم خیلی خانوادم بین که لبخندی

 و پهن لبخند به خیره سرحاد و بود کرده خوش جا هام لب روی

زد لب عریضم  : 

- بود شده تنگ لبخندهاتم برای دلم  . 

 

 که ای سفره پای و کشیدم رو دستش و رفتم سمتش به

 رو سرش بابا که نشستیم بود کرده پهن پذیرایی توی گوهرجون

 دوباره و انداخت سرحاد و من به سرسری نگاهی و آورد باال

شد شامش خوردن مشغول . 

 االن تا رسیدیم که ظهر از که بودم خسته چقدر دونه می خدا

بودم خوابیده  . 



سمت به برد هجوم فکرم لحظه یک  

چیزی ازش من که ،ایمانی ایمان   

بودم دلتنگ ندیدنش چندساعت برای و دونستم نمی   . 

  برای امشب که گوهرجون به من و خوردیم سکوت در رو شام

 از بعد و بشوره ظرفهارو تا کردم کمک بود مونده ما پیش شام

 و رفتم اسطبل سمت به شدم حیاط وارد و زدم بیرون خونه

کردم تمیز کمی رو مروارید  . 

 جلب رو توجهم صدایی که کشیدم بلندش یال توی رو دستم

 . کرد

- انارگل پیس،پیس  ! 

 که کردم فکر ندیدم رو کسی وقتی و انداختم اطراف به نگاهی

 که شدم مروارید نوازش مشغول دوباره و  شدم خیاالتی حتما

 می حدس که سمتی به رو نگاهم ترس با و شنیدم صدایی بازهم

برگردوندم میاد اونجا از صدا زدم  : 

- اینجام من پیس،انارگل  . 



 

 سرحاد های اسب بین تاریکی توی که سیاهب سایه روی نگاهم

 قورت رو دهانم آب ترس کمی وبا شد خشک بود ایستاده بابا و

گفتم پته تته با و دادم  : 

- ؟ تی.هس.کی. تو..تو  

 روشن و تاریک فضای توی ای مردونه شده رگه دو صدای

 توی  که بادی سوی سو الی البه رو سکوت و پیچید اسطبل

رفت نشانه رو قلبم و زد بهم رو وزید می اسطبل  : 

- توعم سنگی قلب من؛کلید  ! 

 

 اسطبل درب که گرفتم پناه مروارید پشت و گذاشتم عقب قدمی

موند شد داخل  که سرحاد روب منگاه و شد باز ضرب با . 

 های رگه که صداش با مخلوط سرحاد عصبی نفس صدای

رسید گوشم به بود پیدا درش خشونت  : 

- ؟ میشیم نگرانت نگفتی میزنم صدات دارم  ساعته یک  



 ایستاده پوش سیاه مرد که جایی سمت روبه سرم جواب بدون

 چه اشتند فرار برای راهی وقتی خالیش جای و برگردونم بود

میشد حس واضح  . 

 و کرد اسیر رو دستم بود نکرده دریافت من از جوابی که سرحاد

گفت شد می خارج اسطبل از که همونطور و کشید  : 

- لوس و لجباز دختره  ! 

 

 کاه پشت که دیدمش شدم می کشیده بیرون به که آخر لحظه

بود آشنا چقدر نگاهش برق و شده پنهان ها . 

 

شدم حیاط وارد و زدم بیرون خونه از  . 

 که کنم می فکر این به دارم و رسه می نظر به انگیزی دل صبح

 مبری باهم و بیدارکنم رو ایمان خون خروس صبح برم آیا

 گردش؟

شدم کوچه  وارد و دادم هل رو حیاط درب  . 



 نقش لبم روی که لبخندی و دادم کوچه انتهای به رو  نگاهم

 خونه سمت به کرد بیدار درونم رو خوب های حس تمام بست

 با تونیم می که کردم فکر این به راه توی و کردم حرکت آالله

مکنی ازدواج و بسازیم روستا همین تو خونه یه ایمان  . 

 ذغالی چشمای و آوردم دنیا به هم رو بچمون  خیاالتم توی من

 ام دخترانه افکار تمام از خوشحال و کردم پسرم ارثیه رو ایمان

ایستادم آالله خونه درب روبروی  . 

کیه؟" صدای که آوردم  د صدا به رو درب " 

رسید گوشم به آالله گفتن  . 

- کن باز انارم آالله ! 

 قرار درب آستانه در آالله و شد باز درب که گذشت چندلحظه

 . گرفت

گفتم و زدم لبخندی  : 

- دخترجون خوای نمی مهمون  ! 

 



گفت و رفت گفتنم"دخترجون" به ای غره چشم  : 

- پالسی ما خونه کال امروز از دونم می که تو بیا  . 

 

 می خونه داخل و شدم می رد کنارش از که همونطور  و خندیدم

گفتم رفتم  : 

- انگار کردی استفاده شاز باالخره  ! 

 

گفت و کرد ریز رو چشماش  : 

- رو؟ چی  

 بلند همونطور و رفتم پذیرایی سمت به و شدم رد کنارش از

 : گفتم

- و آکبندت مخ  ! 

 

 پناه پشتش باباش  دیدن با  که کرد حمله سمتم به و زد جیغی

گفتم و گرفتم  : 



- کنه می رفتار چطوری مهمون با دختر ببین عمو  ! 

 

گفت خنده با همراه و برگردوند عقب به رو شسر عمو  : 

- ؟ دخترکدخدا کو پس سالمت  

 

گفتم باز نیش با و کردم جدا کتش از و دستم  : 

- کدخدا دختر عشق سالم  ! 

گفت گوشم زیر و گرفت هاش دندون بین رو لباش  : 

- دخترکدخدا جیزه حرفها این  ! 

داد ادامه تر بلند و گرفت فاصله ازم بعد و : 

- ؟ باز انداختی چتر اینجا صبحی اول ورپریده  

گفت باباش تایید به هم آالله  : 

- بگو و همین  ! 



 قدمی زنا با که همونطور عمو به رو و رفتم آالله به ای غره چشم

گفتم داشتم برمی سمتش به  : 

- اومدماا دیروز تازه من عمو ! 

 

 بازوی روی وار نوازش رو دستش و شد تر عریض لبخندش

گفت و داد حرکت راستم  : 

- کدخدا دختر اومدی خوش  ! 

 

 و نبود ایمان از خبری چرخوندم چشم هرچقدر عمو بعدرفتن

گفتم و بیارم دووم نتونستم باالخره  : 

- کجاست؟ خالتپسر آالله  

 

 همونطورکه دوباره سوالم به توجه بی و انداخت من به نگاهی

 بست رو هاش چشم بود من پاهای روی سرش و بود کشیده دراز

کشید عمیقی نفس و  . 



 بازوی از ویشگون یه و دادم بهش آبدار فحش چندتا لب زیر

گفتم و گرفتم دستش  : 

- خانم باتوعما ! 

 

گفت و ردک باز و چشماش جیغش با همراه : 

-  کره گیری می ویشگون و من داره ارزش چلغوز اون آخه بابا ای

؟ خر  

 

گفتم و کردم بهش کجی دهن  : 

- بده و سوالم میزنیاا؛جواب شیرین   

گفت و کرد نازک چشمی پشت  : 

- ؛ عقلی شیرین خودت که اولندش  

؛ بدم و جوابت نمیخواد دلم  که دومندش  

رفت ایمان که سومندشم  ...! 

 



" رفت نایما " 

 "رفت"

 موهای توی که دستم و برد یاد از رو تپیدن قلبم ای لحظه برای

 موهای ناخودآگاه و شد چنگ عصبانیت و حرص از بود آالله

آورد خودم به و من اوخش و آخ صدای که کشیدم رو آالله  . 

 یادآوری با که گرفتم سرخش چشمهای از شرمنده رو نگاهم

گفتم و شدم چشماش به خیره فورا حرفش  : 

- ؟ رفت کجا  

گفت و چرخوند حدقه در چشمی  : 

- صبحی اول مزرعه رفت که گفتم ! 

 

؟ گفت و این که نفهمیدم من چرا و شد حبس سینه توی نفسم  

؟ نبود معلوم  

 بخاطر و کردم تصور بارها فکرهام توی رو رفتنش من بود چرا

فکر که اونجور رو چیز همه جملش توی آالله مکث  



بودم کرده مجسم میوفته اتفاق کردم می  . 

 

 کجایی؟-

 

دادم آالله های چشم به رو نگاهم و دادم تکونی رو سرم  . 

 

- ؟! کنی می سیر کجا میزنم صدات دارم ساعته دو  

 

کشیدم دراز کنارش فقط و ندادم بهش جوابی  . 

پیچید گوشم تو صداش که انداختم رخش نیم به نگاهی  : 

- نشدین؟ روبرو بهادر روستا؛با اومد باهات ایمان  

 

زدم لب آهسته و دادم سقف به رو نگاهم  : 

- ؟ پرسی می چرا  

 



 و کرد سرش گاه تکیه رو دستش و چرخید راستش پهلوی به

 : گفت

- ماجراجوعه هم ،خیلی باالست خیلی اینکه با اون آخه  

 

زدم لب  تفاوت وبی نکردم جدا سقف از رو نگاهم  : 

- ؟ خب  

 

گفت که انداختم بهش چشم گوشه از نگاهی نیم  : 

-  روستاها از میاد خوشش ،کال بگرده روستاها توی داره دوست

روستا این توی بودن با چه رو باالها ؛اون نیست اینجا جاش ولی  

! 

 

 لب و  لبهاش به شدم خیره و چرخوندم سمتش به رو سرم ملکا

 : زدم

- ؟ هاست باال اون چی یعنی  

 



داد جواب و بود سقف به خیره اون حاال  : 

- پسره اون خب  ...! 

 ! سالم-

 و شد کشیده بود درب آستانه در که ایمان روی فورا نگاهم

زدم لب بحثمون خیال بی و بست نقش لبهام روی لبخند  : 

- پرکار آقای سالم  ! 

 

گفت و اومد داخل قدمی و کرد ای خنده تک  : 

- ؟ دیگه کنی می مسخره  

 کنار پشتی به زد تکیه صاف و پاشد کش دراز حالت از آالله

 سری براش هم ایمان که گفت "سالم" لب زیر و نشست و ردیوا

شد خیره بودم نخورده تکونم جام از که من به و داد تکون  . 

 و گذاشتم آالله پاهای روی رو سرم و کشیدم باال رو خودم کمی

گفتم ایمان به رو  : 



-  دوری یه روستا بریم کن عوض رو هات لباس نیستی خسته اگه

تایی سه بزنیم . 

 

 نوسان بود سرم زیر که آالله پاهای سمت چشمام از رو نگاهش

گفت گرفته حرصش انگار که جوری و داد  : 

- آالله بریم که کن آماده و تفریح وسایل پاشو  . 

 

گفت و شد بلند جاش از آالله  : 

 ! باشه-

 

 درازکش حالت از تازه که من سمت به قدمی ایمان آالله رفتن با

 خم صورتم روی و شد نزدیک دمبو نشسته و بودم اومده بیرون

غرید کلیدشده های دندون با و شد  : 

_  پاهای ؛جز زاری می روش سر تو که پایی به کنم می حسودی

انارگل باشه نباید تو بالش هیچکس ،پاهای من ! 

 



 در اما اش خاله دختر به حسادتش از بودم کرده تعجب اینکه با

ودب گرفته بازی به رو قلبم هاش حرف شیرینی دلم  . 

 لبهام روی که لبخندی با همراه و دادم فاصله ازش رو سرم کمی

زدم لب بود کرده خوش جا  : 

- من حسود مرد شو آماده برو  ! 

 

غرید حرصی همونطور و کرد تر نزدیک رو سرش  : 

-  و موهات روی که سبزی روسری به حتی کنم می ؛حسادت من

کشه می نفس عطرموهاتو و پوشونده  ! 

 

 پوست شدن قلقلک از که کرد پخش ورتمص روی رو نفسش

 ای لحظه برای لبم گوشه رو لبهاش و بستم رو هام چشم صورتم

 سمت رفتن حال در که کردم باز رو پلکهام فورا و کردم حس

 و برگشت من سمت به رسید که اتاق درب به دیدمش اتاق

شد اتاق وارد و کرد عریضم لبخند نثار چشمکی  . 

گفتم بلند و رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از : 



- ؟ آالله  

 داخل رو چای فالسک داشت که آالله به و شدم خونه آشپز وارد

 و آورد باال رو سرش که شدم خیره گذاشت می رنگی آبی سبد

 : گفت

-  به زنی قدم بری هوا این تو میده ،حال ابریه نیمه هوا کردم نگاه

 این تو پوسید دلم دادی پیشنهاد که شد خوب انارگل،خیلی خدا

 . خونه

  

 

 ایمان رخ نیم به و کردم جابجا دستم توی رو رنگ آبی سبد

شدم خیره  . 

بود جذاب اما نداشت خاصی خیلی چهره . 

 مردشون عنوان به رو خشن کمی و خشک مردهای والاص ها زن

 متفاوت من نظر حاال اما اطراف روستاهای این توی دارند قبول

 . شده

باشه جذبه پر و شوخ تونه می زن یک زندگی مرد  . 



 با شدیم خارج روستا از که کمی اما  کردیم حرکت کوه سمت به

 رو و کرد کوتاهی"سالم" که ایستادیم آالله برادر مرتضی دیدن

گفت آالله به  : 

- دارم کارت بیا دنبالم   . 

 

گفتم ایمان به رو و ایستادم  : 

- ؟ خشنه انقدر چرا ؛این وا  

 

گفت و انداخت آالله و مرتضی به نگاهی نیم  : 

- من به داده گیر  ! 

 

گفت که کردم نگاه بهش تعجب با  : 

-  آالله وقتی از روستا به میام هرسال من که حاال کنه می فکر

داریم سری و سر هم با ما و هست ،خبری شده داج  . 

 



گفتم بدم حرصش اینکه برای و زدم دل در نیشخندی  : 

- کنم می و فکر همین منم خب  . 

 

گفت حرص با و چرخید سمتم به فورا سرش  : 

- تو؟ ؛حتی میگن و همین همه چرا  

 

گفت و داد تکون توی مفهومی نشانه به رو و دستاش  : 

- ؟ نداری باور ؛توعم شده خالصه تو یتو من روابط تمام  

 

گفتم و رفتم داد می تکون هوا توی که دستش به ای غره چشم  : 

- ، کردم شوخی بابا اونور برو بیا بابا ای  

تو؟ چته  

 انگار که دادم دوتا اون به رو نگاهم و گرفتم فاصله ازش  قدمی

شد بلند صداش که کردند می دعوا داشتن  : 

- برام بشه دردسر و بگیره باال هاشون پچ پچ ترسم می  ! 



 

داد ادامه مظلوم که کردم نگاهش  : 

- نگردم بر و برم خواستم می  ! 

 جسورانه وقتی دیدم رو تو وقتی اما شهر برگردم خواستم می

 که شد چی دونم ؛نمی گفتی مسیر های گرگ از نگاهم در خیره

کردم تعقیبت  ! 

زد لب چشمم آبی مردمک به خیره و چرخید نگاهم در نگاهش : 

-  شب تاریکی توی رو تو کریستالی چشمهای که لحظه همون از

؛ دیدم  

برم روستا این از نتونستم و چشمات به باختم دل  . 

 زیبایی عالقه ابراز به توجه بی و گذاشتم زمین ور رنگ آبی سبد

 هاش العمل عکس تمام به خیره شده ریز هایی چشم با کرد که

زدم لب  : 



-  ازدواج دخترش با بخواد ازت شوهرخالت ممکنه میگی داری

 آالله که شد باز روستا به پات زمانی از درست تو ؛چون کنی

؟ کرد* متارکه*  

 

زد لب مظلومانه و داد تکون تایید به رو سرش  : 

- خواسته ازم ؛چون بخواد ازم نیست ممکن  ! 

 چی؟-

گفت و کشید باال رو نگاهش  : 

-  تونم نمی و اینجایی تو چون برم تونم نمی من و خواسته ازم

توعم نگاه دلباخته و اینجاست قلبم چون روستا این به برنگردم  

! 

 

 می و باخت رنگ هاش زدن رفتن حرف با های عالقه ابراز این

 برم باید اما"  یک هاش جمله تمام پشت و بره تونه نمی گفت

بود شده پنهان"  . 

 



 و مبهوت نگاه شد می نزدیک بهمون که هایی قدم حس با

دوختم آالله به و کردم جدا ایمان از ور خیسم  . 

- ؟ زدین غمبرک ،چرا چتونه  

 

 به وقتی نگاهش برق و خورد چرخ آالله زیبای صورت رو نگاهم

 من به وقتی بود ایمان نگاه برق مثل دقیقا کرد می نگاه ایمان

شد می خیره  . 

 اما فهمیدم اول روز هون من و بود ایمان عاشق من قدیمی رفیق

شد خودم احساس تپر حواسم  . 

 و نداشت لبخند به شباهتی اصال که لبخندی اومدم خودم به

گفتم و زدم لب به بود نیشخند شبیه بیشتر  : 

- روزمون به زد گند کشید زحمت ؛ایمان نیست چیزی  ! 

 اما بود نگفته که ای جمله از دلخور و انداختم ایمان به نگاهی

زدم لب شد می تکرار اون صدای با سرم توی  : 

- روستا برمیگردم من  ! 



 هم آالله های زدن صدا به و شدم دور  ازشون بلند های قدم با و

نکردم توجه   

 رو مروارید افسار و شدم اسطبل وارد رسیدم که خونه به

بردمش حیاط توی و کشیدم . 

 صورتی های شکوفه طرح با سپیدی چادر و شدم اتاقم وارد  

شدم خارج خونه از و کردم سرم  . 

 داد می آرامش حس مادرم چادر اما کنم سر چادر نداشتم تعاد

داشت همراه به دلگرمی و  . 

شدم مروارید سوار و رفتم پایین ها پله از و بستم رو خونه درب  

. 

بود سخت برام نقدر چرا دونستم نمی . 

 رفتن از روز چند عرض در من که احساس این زد جوونه چجوری

شدم می پریشون و دلگیر انقدر ایمان  . 

 !هعییی-

؟ بود کجا مسیرم  و رفتم تاخت به  



بودم جنگل وسط کردم باز چشم  . 

داشت وجود درش قبرستان که جنگلی . 

 بیدهای و سرو های درخت پشت ابری آسمون و زدم چرخی

 اما"دراومد تکرار به سرم در صدایی و بود شده پنهان مجنون

برم باید " 

 

گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم سنگی تخته روی  . 

بودم شده مسخ چجوری من  . 

 بگه میخواد کردم حس که حرفی از که بود کرده  چیکار من با

شدم پریشون اینجوری  . 

داره فرق داشتم بهادر به که سیح با چقدر حس این  ! 

 می رو باران بارش شروع از نشون چکید دستم روی که ای قطره

 به که ابری آسمون به و آوردم بیرون دستام بین از رو سرم داد

 چشم شد می دیده کشیده فلک سربه های درخت بین سختی

افتادند صورتم روی دیگری از پس یکی ها قطره که دوختم  . 



 کرد می وارد بهم ایمان به نسبت مبهمم حس که دردی میون

 زیر که مروارید به و زدم برتنم ها قطره سرمای از لبخندی

انداختم نگاهی بود گرفته پناه برگی و شاخ پراز درخت  . 

 لب زیر و برداشتم قدم قبرستان سمت به و کشیدم رو افسارش

گفتم مروارید به  : 

- آشنایی لحظه ؛ازهمون بودی  من با تو ! 

؟ عشقه این یعنی  

؟ کشونه می سمتش و من تنهایی حس یا..یا  

 

 نسیم و نم نم بارون زیر تا کردم جمع کمی رو سپیدم چادر

 کم رو سرما سوز وزید می ها درخت برگ و شاخ میون که سردی

  کنم

 اما نداره پررنگی حضور سرما و هستیم پاییز به ورود آستانه در

 وزید می که بادی  شدن سرد باعث بارون نم نم و ابری هوای

 . شدن



 افسار و چرخوندم اطراف رو نگاهم قبرستون به رسیدن با

شد همراهم و کشید آرومی شیهه که کشیدم  رو مروارید  . 

 رو افسارش بود کرده رشد کوه  کنار و بود کج که درختی زیر

شدم دور ازش  و بستم  . 

 بدنم توی که کمی لرز به توجه بی اما شد شدیدتر کمی  بارون

کردم نگاه بهش باال از و رفتم مامان خاک سمت به افتاد  . 

 نوشته کاری کنده با بودند گذاشته قبرش باالی که چوبی روی

بود شده  . 

" اردالن گل ماه  " 

 دستام میون رو قبرش روی خیس خاک و نشستم خاکش کنار

زدم لب و کردم مشت   : 

-  ،دلتنگت نبودم اینجا که ای هرلحظه و ؛هرروز شدم دلتنگت

 . بودم

 



 قطره و یافت امتداد ام چونه روی تا چشمم گوشه از اشکی قطره

 دیگری از پس یکی که براشون شد صادر اجازه انگار بعدی های

شدند غلطان ام گونه روی  . 

؛ مادرم با دل و درد برای و کشیدم باال رو دماغم  

بودنم؛ تنها از کردن گله برای  

؛ مکنار نبودنش دلیل برای  

زدم لب  : 

- کردی می معنا برام رو حس این بودی اگر ؛ولی نیستی  ! 

،میدونم احساسمه پرت حواست نیستی؛ولی  ! 

 

 و گذاشتم هم روی رو پلکهام و کردم پاک دستم با رو اشکهام

کشیدم بو رو خاک نم . 

 توی سرما از شد شدید بارون شدت و زد آسمون توی رعدی

پیچیدم خودم دور بیشتر رو چادرخیس و شدم مچاله خودم  . 

 



 داشت بود آسمون در که سیاهی ابر بخاطر هوا و بود سرد

شد می تاریکتر  . 

زدم لب و افتاد تنم در خفیفی لرز  : 

-  کنی کمکم باید ؛تو میزنم حرف باهات ،بازم میام بازم نم مامان

 من مرد بهادر ندادی هشدار که بچگیم های روز تمام جبران به

 ! نیست

 باز رو افسارش  و رفتم مروارید سمت به و شدم بلند جام از

 . کردم

رفتم روستا سمت به تاخت به گویان"هعیی" و شدم سوارش   . 

 نواخته با همراه بارون قطرات و دمایستا  شدم خارج که جنگل از

 گذشته به حال از من و خوردند صورتم روی سرعت با رعد شدن

بود اشتباه کامال که شدم پرت ای  . 

 

# بک_فلش   

 



- جنگل داخل میومدیم نباید  ! 

 

گفت و انداخت بهم نگاهی  : 

-  خان بهادر تکلیف اما میومدیم نباید میدونم ؛خودم هیییس

شهب معلوم اینجا باید  ! 

 

شدم خیره روبرو به و دادم قورت رو دهانم آب  . 

روشن جا همه و بود آفتابی هوا  . 

 از بعد و اومد روستا به من بردن برای که بود صبح اوایل تازه

شدیم خارج روستا از من های همراه از تا چند با  پایکوبی رقص . 

 پیغام بهادر های سگ از یکی که بود پیش دقیقه چند همین

 نعش روی از باید یا کنه ازدواج تو با انارگل قراره اگر "هک آورد

 هم دنیا اون که میشه رد نعشت روی از چنان یا بشی رد بهادر

کنی فرار ازش خورد گوشت به  بهادر انارگل اسم وقتی  !" 

 



 دیدن با و برگشتم عقب به هم به ها ریزه سنگ برخورد صدای با

 پناه علی پشت  و دمکشی"هینی"  شکاری تفنگ اون با بهادر

 . گرفتم

  حال#

 

 ترسید می هم خودش سایه از که بودم ای بچه دختر من روز اون

 روب تفنگ:بکشه تفنگ بهادر اگر که هستم دخترب من حاال و

میزارم اش شقیقه  . 

 

 هم و من ،هم بودیم شده خیس کامال رسیدم که روستا به 

 .  مروارید

 می آتیش دارم درون از کردم می حس بارون و سرما اون توی

 . گیرم

کشیدم رو افسارش و اومدم پایین اسب  از سختی به  . 

گرفت قرار هام شونه روی و افتاد سرم از سپیدم چادر  . 



کردم خودم با رو اینکار یچ برای  . 

کردم می فرار چی از  . 

تنهاییم؟ حس از  

بهادر؟ از  

نه؟ یا بودم عاشق من  

؟ بود من زندگی کجای ایمان  

 زندگیت همه که کنه می کاری عشق که گفتند نمی همه مگه

؟ خودش بشه  

داشتم ایمان از مهمتر هدفی  من چرا پس . 

؟ نه یا عاشقم من که فهمیدم می کجا ؟از گفتم می کی به باید  

؟ بود عاشق ایمان  

زد می صدا رو اسمم که پیچید گوشم در مردانه و ضعیف صدای  

. 

کیه فهمیدم نمی که بودم گیج انقدر اما  ! 



 در لحظه همون و رفت سیاهی چشمام که گذشتم جلو قدمی

رفتم فرو گرمی آغوش  . 

*** 

 

 سقف به رو تارم نگاه و کردم باز نیمه تا سختی به رو چشمهام

 . دادم

چرخوندم چپ سمت به رو سرم و کردم ای ناله  . 

بود آشنا اتاق این چقدر . 

نیست ما خونه که اینجا اما . 

 رنگ سپید پارچه که دادم تکونی رو سرم و زدم پلک چندبار

افتاد زمین روی پیشونیم روی از خیسی . 

 

 شدن خارج از مانع گلوم سوزش اما بزنم صدا رو کسی تا زدم لب

شد می حنجره از صدام  . 



 به تکونی و شد خارج کرختی حالت اون از بدنم گذشت که کمی

گفتم و دادم خودم  : 

- ؟ نیست اینجا کسی  

 

 به نداشت امکان من آرام صدای ماا میشنوند کردم می فکر

باشد رسیده گوششان  . 

 همون توی سردرد و سرگیجه بخاطر که گذشت چندلحظه

دادم اتاق زرد درب به رو نگاهم رفتم فرو رختخواب  . 

 در ای مردانه قامت و بازشد درب که کردم بسته و باز رو پلکهام

شد نمایان درب آستانه  . 

 روش چاقو زخم که راستی دست و رنگش تیره های لباس از

 قرار مقابلم بهادر چهره و شدند یکی افکارم همه شد می دیده

 . گرفت

- اومدی؟ سالم،بهوش  

 



گفتم و زدم پلکی  : 

- بینی می خواب داری بیهوشم هنوز نه ! 

 

گفت و زد لب بر را اش همیشگی جذاب لبخندهای همان از یکی  

: 

- خانمی نیستی بداخالق انقدر که هام خواب توی  ! 

 

گفتم لب زیر و شد جاری لبم بر پوزخند از نقشی   : 

- خیال خوش این بینه می منم خواب پس ! 

 

شنید انگار اما گفتم لب زیر  . 

نالید و گذاشت جلو قدمی  : 

- لجبازی که تویی ؛این نیستم خیال خوش من  ! 

افتادی آغوشم توی حالت اون با دیدم وقتی مردم امروز من  ! 

بودم من  . 



؛ هرروز  

؛ جا مهه  

کدخدا دختر تک به حواسم همیشه من  : 

ببینن؟ رو حالت که کجان بقیه االن و بود گل ماه یادگار به  

 آهسته صدای همون با من و چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

زدم لب آروم و  : 

-  به رو گل ماه یادگار نبودی بهادر؛تو نیار زبون به رو مادرم اسم

؟ انداختی روز این  

؟ کنی بازی من زندگی با بهت داد اجازه انتقامی و کینه کدوم  

نداشتم گناهی ولی بودم زن اون دختر من ! 

 

 و غلطیدند می گونه روی دیگری از پس یکی اشک های قطره

 شده بلند بودم کرده تحمل سالها این که دردی پس از هقم هق

 . بود

دادم ادامه و کشیدم باال و دماغم  : 



-  این..؛ای درک به کردی بازی..؛با ندادم و نداشتم گناهی من

؟ انداختی راه چیه جدید بازی  

بهادر من با نکن بازی  ! 

 

زدم لب وارانه تهدید و کردم خیره مشکیش نگاه توی رو نگاهم  

: 

-  یه که انارگلی همون و بشم بلند جام از ؛نزار لبریزه صبرم

بدم نشونت رو دیدی رو اش چشمه  . 

 

شد گشاد کمی و لرزید چشمهاش مردمک . 

# بک_فلش   

 

 !ببینش-

 

گفتم سوگند به و زدم اشاره رمضون سیاه اسب کره به  : 



- ؟ خوشگله چقدر بینی می  

خرم می یکی منم روز یه  ! 

 

- انماخ سالم ! 

 

 بود داده سالم که مردی به نگاهی و برگردوندم عقب به رو سرم

 خوشتیپ مرد به تعجب با که سوگند به نگاهی نیم و انداختم

 لب بود آشکار هم صدام در که تعجبی با و انداختم کرد می نگاه

 : زدم

- ؟ داشتین کاری ما ؛با سالم  

 

 بهم شرفتار این از بدی حس و چرخید اطراف در نگاهش کمی

داد دست  . 

-27 مرد یه و ساله12 دختر یه برای داشت که هرچی روستا این

آوردند نمی در حرف ساله28  . 



 تقریبا و گذاشت جلو قدمی زد دید رو اطراف که کافی اندازه به

 وارانه پچ پچ و آورد پایین رو سرش  و برد بین از کامال رو فاصله

زد لب  : 

- داشتم کدخدا مورد در سوال یه  . 

؟ ازتون بپرسم میتونم  

 

شد گرد چشمهام  . 

؟ کدخدام دختر من که دونست نمی چطور  

 خواد می حتما" که گفتم خودم با دل در و زدم لب به نیشخندی

بخره رو مزارع محصول  " 

زدم لب بهش رو و  : 

- ،بپرسید البته  ! 

 

 به رو سرم و کشیدم هم توی اخمام که کرد نزدیکتر رو سرش

 روی زیاده فهمید خودش که رفتم ای غره چشم و بردم عقب



 جدی صدای و درهم های اخم با رو دادن تذکر انا من و کرده

نکردم فراموش  : 

-  این بپرسید راحت دارید ؛سوالی بدونید رو خودتون حد

؟ چیه ها بازی مسخره  

 

گفت و داد قورت رو دهانش آب : 

- خوام می معذرت  . 

 

گفت و دچرخون اطراف رو سرش مشکوکانه هم باز  : 

- داشتم سوال دختراش راجب  ! 

 

 گوشم توی سوگند تمسخر پراز صدای و شد حرص پراز نگاهم

 : پیچید

- شد حل ؛معما شدند چیده هم روی سنگها انگار خب  . 

 



گفت و انداخت مرد به نگاهی نیم بعد و من به نگاهی  : 

- گذشت خوش  ! 

 

رفت و  . 

داشت مضحکی رفتار چه  . 

خب بود هاومد سوگل برای شاید  ! 

 

 بینی به چینی و گرفتم سوگند رفته راه از رو  ام شده ریز نگاهم

گفتم جدی لحنی با و دادم ام  : 

 ! بپرسید-

 سرش و گذاشت جلو قدمی عمد از هم شاید یا حواس بی بازهم

زد پچ و آورد سمتم به را  : 

- ؟ اند ساله چند دختراش  

؟ اند خوشگل  

 



 گوشم زیر وار پچ  و زد رقیب سردش و سیاه نگاه  و کرد مکثی

داد ادامه بخوره گردنم به نفسش که جوری  : 

- ؟ تو زیبایی به  

 

 چپ سمت سیلی و  جوشید رگهام در خون جای به حرص

غریدم و کاشتم صورتش : 

-  می که باشه ؛حواست بچه و خوشگلم تو نظر در قدر هر من

غریبه رهگذر بگیرم نگاهم با حتی و جونت تونم  ! 

 

 رو ورراجی  و اومد دنبالم  که شدم دور ازش و ردمک پشت بهش

گرفت  س از  : 

- ؟ آخه کنی می قهر ؛چرا کوچولو خانوم نگفتم چیزی که من  

 

 می فکر اون و بودم رفته کش ازش که رو سرحاد شو تا چاقوی

 رو دستش وقتی آوردم بیرون چرمم کیف از رو کرده گمش کرد

 همونجایی دقیقا رو چاقو تیز نوک و چرخیدم نشست ام شونه



 گردش روی هست اصلی شاهرگ بود نوشته کتابمون تو که

 وار نوازش ای گونه به وارانه ؛تهدید جدیت و حرص با و گذاشتم

 و کشیدم گردنش پوست روی نبود تیز که رو چاقو صاف سمت

زدم لب  : 

-  رو خونت   تونم می من که دونی ،خری،احمقی؛نمی ای غریبه

 که نفهمه حتی هیچکس و بریزم جاده نهمی تاک روی همینجا

داشتی ؛وجود تو  ! 

 

 سمت رو دستش و کنه زرنگی خواست من های زدن حرف میون

 گردنش روی از رو چاقو که آورد بود داخلش چاقو که مچم

 لبهای میان از مردانه و  کشیدم دستش پشت محکم و برداشتم

 رو خمشز و کشید ناکی درد"آه" میزد سیاهی به رو که ای قلوه

گرفت دیگرش دست با  . 

 

 حال#

 



 حرص از شده سرخ چهره به و گرفتم راستش دست از رو نگاهم

شدم خیره عصبانیتش و  . 

 های دندان پشت از و کشید علهش آتش های گدازه از نگاهش

غرید اش شده کلید  : 

-  نمی ؛من گیری می بازی رو قلبم که دونستم نمی من روز اون

زنی می زخم هم قلبم به بلکه دستم پشت تنها نه که فهمیدم ! 

 مشت توی رو بود پاهام روی که پتویی و  کشید جلو رو خودش

گفت و فشرد هاش  : 

- زدی متوع ولی آره ؛زدم زدم زخم من  ! 

 

 خشکم و رنگ بی لبهای به خیره و زد دو دو، چشمهاش مرمک

داد ادامه  : 

 ! بببن-

 



 قلبش روی و چپ سمت دقیقا اش سینه روی شصتش انگشت با

زد لب  نگاهم در خیره و زد : 

- زدی زخم اینجا  ! 

؟ زاری می دلم روی رو آرومت نگاه حسرت کی ؛تا کردی عاشقم  

 

 بهم تکونی و نشست  هام شونه یرو دستش و کرد رها رو پتو

نالید اما اینبار و داد : 

 

  -  مواجت و طوفانی نگاه همین حسرت ؛که میکنم جون میدونی

؟ انار نمونه دلم رو  

 

زد لب نگاهم در خیره و نشست ام چونه زیر دستش  : 

- من من؛انارگل انار  ! 

 

؟ کردم می گریه چرا  



؟ چیه برای ام گونه روی اشک  

زدم جیغ و کشیدم عقب رو خودم هیستریک : 

-  برات کنم می حسرت ؛همینم گیرم می ازت نگاهم همین

؟ نه بود ؛همین بود تخت ؛همین لعنتی  

 

زد لب و شد تر ،مظلوم مظلومش نگاه  : 

- ؟ بدم باید رو اشتباه این تاوان کی تا  

 

 دستم کف با رو چکید پایین چشمم از که مزاحمی اشک قطره

کشیدم عقب رو خودم کمی و  کردم پاک  . 

 فقط بعد و کرد خیانت بهم که روز همون ،مثل بود شده مظلوم

صبرکن" گفت " 

شدم بلند جام از و گذاشتم پایین تخت روی از رو پاهام  . 

 آهسته و کردم اش شده مظلوم چهره حواله رو کینه پراز نگاهی

،شمرده شمرده و   



زدم لب  : 

- ؛ من زندگی با کردن بازی از بردار دست  

نیستم دیگه اما بودم عاشقت من  ! 

 

 آخر لحظه و کردم باز رو اتاق درب  و گرفتم ازش رو نگاهم

پیچید گوشم توی صداش  : 

- ؛ رد این از بیرون بزاری رو پات  

میشم قبا یال پسره اون و ؛خانوادت تو کابوس  . 

برنگشتم سمتش به  . 

نکردم نگاهش  . 

رسیم می تهدید به آخرش دونستم می  . 

کنم نمی بازی زندگیم با من اما  . 

نه اینبار  ! 

 



کرد متوقفم صداش بازهم و کردم باز رو درب  : 

- ندارم شوخی انار  ! 

میشی من ؛مال خودت پای ؛با خودت یا  ! 

کنمت می خودم ؛مال خودم قدرت و زور ؛باز خودم یا ! 

توعه با انتخاب  ! 

 

کنه تهدید بازهم تا نموندم  ! 

هم ویال از و شدم خارج اتاق از   . 

پس خورد می رقم آرامش من برای قصه این کجای  ! 

 ایمان کنار قبلی روستای اون توی که گذشت ذهنم از ای لحظه

داشتم آرامش  . 

نداشت دوامی اما  . 

 که رو قلبم در زده جوانه تازه احساس باید من و رفت می ایمان

 با بودم کرده اعترافش اما داشتم شک بودنش عشق به هنوز



 این های ریشه وگرنه کشتم می دلم در رو زبونی بی زبون

شکستش می و دواند می من سنگی قلب در ریشه احساس ! 

 

 باز رو افسارش و دیدم ویال سرسبز حیاط گوشه رو مروارید

شدم سوارش و کردم  . 

بود بهتر حالم  . 

شدم می بهتر  . 

شدم می بهتر باید  . 

باشم هاش حمله منتظر باید و نمیکنه شوخی بهادر  . 

 

بود پیچیده جا همه نای بوی و بود خیس زمین  . 

کردم حرکت روستا سمت به آروم و شدم مروارید سوار  . 

بود شده تر صاف کمی هوا و بود بعدازظهر  . 

 خاکی جاده به نگاهی و کردم حرکت روستا سمت به آرامش با

انداختم روبروم خیس  . 



کردم رو و زیر  بهادر دیدن شوق به رو جاده این چقدر  . 

دادم امانت به بهش رو قلبم حمقانها چقدر . 

 هرکدوم که مردم به نگاهی  روستا باالیی تپه به رسیدن با

کردم بودند کار مشغول  . 

 تپه پایین سمت به و کشیدم رو افسارش و اومدم پایین اسب از

کردم حرکت  . 

بود هوایی و آب خوش و زیبا نبات؛روستای . 

 رو مروارید افسار شد باز که دادم هل رو درب خونه به رسیدن با

بستم رو درب و شدم حیاط وارد و کشیدم محکمتر  . 

- ؟ بودی کجا  

 

 دستم و برگشتم عقب به هول با سرحاد  خشن صدای شنیدن با

گفتم ای غره چشم با همراه و گذاشتم قلبم روی رو   : 

- ،ترسیدم کردی رم چته  . 

 



 که ای اشاره انگشت و خشونت همون با و گذاشت جلو قدمی

گفت تازوند می صورتم جلوی  وارانه تهدید  : 

-  می یکی با داری بازم بفهمم اگه حالت به ؛وای انار حالت به وای

 ! پری

 

زدم لب خصمانه و انداختم باال ابرویی تک : 

- ؟ کنی می چیکار  

؟ کنی کاری بخوای رو یکی این که کردی چیکار رو بهادر  

؟ هان  

 

 اون و حیاط درب به چسپیدم که کرد پرو رو فاصله قدم یک

زد لب پرازخشونت و تهدیدوارانه اشارش انگشت با بازم  : 

- جون دختر شده دراز زبونت انقدر که هست یکی پس ! 

 اطراف که نری هر خون ریزم می ؛اینبار انار قسم گل ماه خاک به

بابا و من جز باشه تو  ! 



؟ نه بزنم برایش دار صدا پوزخند یک داشتم حق  

 به چپش سمت از و انداختم پاش سرتا از رتحقا پراز نگاهی

 نارنج درخت برگ داشت که مروارید بیخیال و رفتم خونه سمت

شدم خونه وارد خورد می رو  . 

بود همین همیشه  . 

کرد می تهدید و بود مقابلم همیشه سرحاد  . 

؟ نمیومد کدخدا تغاری ته سر بالها این که بود کنارم اگه  

  میومد؟

 هم به درب محکم برخورد صدای که گذاشتم ها پله روی رو پام

 اینکه به توجه بی و کردم سرحاد خالی جای به نگاهی شنیدم رو

 پله  بردم می سوال زیر پوزخند یه با رو غیرتش نباید شاید

رفتم باال رو دیگری . 

کرد پر رو هام گوش ایمان صدای که  : 

- االن تا بودی کجا  ! 

 



؟! دارهن ربطی تو به بگم تونستم نمی چرا  

 می سرحاد برای که همونطور براش کنم نمی درازی زبون چرا

؟ کنم  

  

 با کاری جدیت و  خشم از توعم مظلومش و نگران لحن که البته

 غش  مظلومیتش و نگرانی از فهمه نمی که کنه می آدم دل

 نتیجه در و بگیره حرصش جدیتش و خشم از یا براش بره وضعف

 جای اصال ما حیاط در بودنش  و گردم برمی عقب سمت به خنثی

نداره تعجبی  ! 

بود شده اسطبل وارد شب اون  ! 

حیاط وارد حاال  ! 

شد می قابلی  دزد که بالحق شد می دزد اگر  . 

 

زدم لب و اومدم پایین آرامش با و بودم رفته باال که ای پله سه  : 



-  ؛بیهوش داشتم لرز تب و ؛برگشتم مادرم ؛سرخاک جنگل رفتم

بودم آورده در بهادر خونه از سر و شدم  ! 

 

 و گذاشت جلو قدمی و شد گرد چشمهاش بهادر خونه شنیدن با

زد لب و گرفت محکم رو بازوم  : 

- ؟ که نکرد تکاری ؟ که خوبه حالت  

 خوبی؟

 

 لبهام روی لبخندی نگرانیش اما بمونم خنثی کردم سعی خیلی

دادم تکون براش بودن خوب معنای به سری و کاشت  . 

زدم لب ملتمسانه  : 

- ؟ میری  

 

شدم مظلوم چشمهای توی چشماش   

زد لب و زد ،دو دو : 



- برم مجبورم  ! 

 

نبود سخت گفتن نه ،یه نبود مجبور  . 

که داشت جودو ای دیگه دلیل  

گفت نمی من به اما بره خواست می   . 

 پیش سالها که وجدانی و آوردن هجوم سمتم به منفی افکار تمام

 بازیچه نکنه" کرد یادآوری بازهم شد ناپدید و گفت جمله یک

باز باشی  " 

بودم بازیچه نکنه  . 

؟ گفتم می چی و انداختم چشمهاش به نگاهی  

- میای؟ من با  

 

زدم لب و چرخوندم صورتش توی رو متعجبم های چشم  : 

- ؟ کجا  



 باشه کرده روشن دلش در امیدی نور گفتنم کجا این که انگار

 که همونطور و  رفت مروارید سمت و کشید و گرفت رو دستم

گفت کرد می نوازش رو مروارید  : 

- بریم می خودمون با هم رو مروارید  ! 

 

؟ بردیم می کجا  

؟ بریم بود قرار کجا  

 

گفتم و گذاشتم عقب قدمی  : 

- ؟ بریم کجا  

؟ بریم باید که افتاده اتفاقی چه مگه  

؟ ایمان بهادرترسیدی از..ا  

؟ کرده کاری  

 

قلبم در کردم خلع احساس و گذاشتم عقب دیگه قدمی  . 



باشه مقتدر و قوی کردم می فکر  ! 

 کنه سعی کردم می فکر حداقل نبود دار پول و نبود خان اگه

بایسته من بخاطر بهادر جلوی  ! 

- ؟ کیه بهادر  

؟ چیه بهادر  

بیا من با و کن گوش فقط تو  بریم میگم من  ! 

 می زهرمار مثل برام ندیدنت روز ؛یه گل انار برم تنها تونم نمی

 تونم نمی شدم معتادت و تنم تمام توی شه می ؛پخش مونه

کنم ترکت  ! 

 کرد می درد تنم تمام رفتی ،دلخور ازت موندم خبر بی امروز یه

باشند نداده بهم و امروزم جیره و باشم معتادت که انگار ! 

 دلیلش خودت( تهران)طهران به برسیم خدا ؛به میای بگو فقط

فهمی می رو  ! 

 

دوختم ایمان به  ر ناباورم نگاه و ذاشتمگ عقب قدمی  . 



مالیمت با و ،آروم زدم لب  : 

- ؟ بهم گی نمی االن چرا  

ترسونتت؟ می انقدر که چیه  

 

زد لب و کرد رها رو مروارید  : 

- منو ترسونی می که ؛تویی تو  ! 

 

 اما بزنم حرفی بازکردم لب   دوختم بهش رو مبهوتم و گیج نگاه

گفتم می چی . 

- بزاری تنهام بفهمی رو   من زندگی های واقعیت قتیو ترسم می  

! 

 

گفتم و انداختم نگرانش صورت به نگاهی : 

- ؟ واقعیتی چه  

 چی؟



 

 با و فشرد دستش توی رو دستهام و برداشت سمتم به قدمی

نالید خاصش مظلومیت با توعم اما مالیمت : 

- زدی کنار جایگاهش بخاطر رو ؛بهادر میگه آالله  ! 

 

داد ادامه و انداخت بهم مظطرب نگاهی : 

- تحمله قابل غیر موقعیت بیشتر یکم از ؛یعنی یکم  منم ! 

 

 لب حرفش ادامه شنیدن برای کنجکاوانه و کردم ریز و نگاهم

 : زدم

 خب؟-

 

 کشید موهاش توی دستی و کرد رهاشون و داد فشاری و دستام

زد لب و  : 

- برم می باخودم رو تو برم باید من ،ببین ؛بیخیال بیخیال  . 



؟ میای  

 

زدم لب قاطعانه  : 

- نه که معلومه  ! 

 

زد لب باشه زده خشکش انگار و ایستاد  : 

 نمیای؟-

 

گفتم و نشوندم لبهام رو لبخندی  : 

-  من اینکه برای افتضاحه؛بلکه نظرت به موقعیتت اینکه برای نه

رو تو  

نیستم مطمئن احساسمون از هنوز و شناسم نمی   . 

زد لب و گذاشت جلو قدمی  : 

- برم باید من ولی..و  ! 

دادم طولش خیلی االن تا و زیاده کاراهام  . 



طهران برگردم باید  ! 

 

؟ گفتم می باید چی  

نیست مهم کارهات نرو که  ! 

بره خواد می که هست خب  ! 

 چیه کارش نمیدونم حتی وقتی رفتم می ؛چجوری میام گفتم می

 ؟

 

کردم خیره حیاط درب به رو نگاهم و کردم سکوت  . 

بره خواد می گفت که نشنیدم اصال که انگار  . 

- و من کن نگاه  ! 

 

 قدمی که درب به شدم خیره دوباره و انداختم بهش نگاهی نیم

 سمت به رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش و گذاشت جلو

چرخوند خودش  . 



- هست؟ خودت به حواست  

نپلک بهادر اطراف برم من اگه  ! 

لقمه حروم مرتیکه این خطرناکه  ! 

 

لرزید چونم و زد حلقه نگاهم توی اشک  . 

  و داد ام گونه روی رو قطرات بقیه هجوم اجازه قطره اولین

شد متوقف صورتم شدن خیس با ام گونه روی شصتش نوازش  . 

 هق که کشید آغوشش توی و من و شد حلقه کمرم دور  دستش

شد بلند هقم  . 

 که دیدم می تر دور ها فرسخ از داشتم رو آرامش رنگ تازه

زد رو رفتن و جدایی آهنگ  . 

 

 و گرفت پایین رو نگاهش که دادم فاصله سینش از کمی رو سرم

دارم نم چشمهای به شد خیره  . 

زدم لب شد آروم گریه سر از قلبم تپش که کمی  : 



- ؛ سرابی مثل  

 که ای لحظه درست و میام سمتت به تشنه لب ،با بینمت می

؛ رسم می بهت  

میشی ناپدید  ! 

 

 لب و داد سوق حرکت در لبهای سمت به چشمام از  رو نگاهش

 : زدم

- بری می خودت با آرامشم ؛رنگ میری  ! 

 

 شده خشک رد و چکید چشمم گوشه از دیگری اشک قطره

کرد پیدا امتداد ام چونه زیر تا و کرد دنبال رو قبلی های قطره  . 

دادم ادامه  توجه بی من و  شد  نزدیکتر کمی صورتش  : 

-  بیای و کنی رها هست که هرچی و کار و موقعیت اون نمیشه

؟ اینجا  

خیاطی ،من کن کشاورزی ؛تو دارم زمین من ! 



 

 

؟ گفتم می چی بود حواسش  

 گاز و دادم داخل رو لب حرص از که شد نزدیکتر کمی صورتش

شد تر ،خمار خمارش چشمهای که گرفتم ازش ریزی  . 

 ازم و گفت"آخ" که کوبوندم پاش رو محکم و بردم باال رو پام

گرفت فاصله . 

 

- ؟ کنی می خراب رو ای عاشقانه این به لحظه مگه مریضی  

 

 حرص با و گذاشتم دوطرفم و دستم دوتا و انداختم باال رو ابروم

 : گفتم

-  عر دارم کی واسه ساعته دو ،من سرت تو بخوره عاشقانه لحظه

؟ ایمان زنم می  

 

کرد هجی آرامش با و آروم و زد نیشخندی : 



- ؟ خری مگه  

 

 کله اون توی زدم می یا بازیاش شیرین این از زدم می جیغ

؟ پوکش  

؟ درآر حرص و بیخیال انقدر مردم آخه  

 دوست بیشتر بداخالق و گو زور شوهر من شدم پشیمون اصال

 . دارم

 

 حالتی با و زد زل من درهم صورت به و شد محو نیشخندش

گفت متفکرانه  : 

- ؟ من علیه هگذر می فکرت تو داره چی یعنی  

 

بخندم هم تونستم نمی و بود گرفته خندم . 



 جایی با خیده و ساکت و ام عصبی وقتی بود فهمیده خوب یعنی

 هام فحش آوار زیر از رو کرده عصبیم که شخصی اون دارم

کشمااا می بیرون ! 

گفتم و کردم تر پررنگ رو هام اخم و گرفتم گاز رو لبم  : 

- بیاد ابامب االنایت که برو بیا دیگه خب  ! 

 با و گرفت تعظیم حالت و گذاشت چشمش یک روی رو دستش

زد لب خرسندی  : 

- بانو چشم به ای ! 

 

 سمتم به لبخند با آخر لحظه و کرد بازش و رفت  درب سمت به

گفت و برگشت  : 

 

-  برای جز نمیاد خوشمم ندارم دوست کشاورزی اصال من ببین

بدوزی نازت دستای اون با لباسی من  ! 

 



 نثارش یی"پررو بچه" لب زیر و سابیدم هم روی رو هام وندند

رفتم خونه داخل سمت به و کردم  . 

 

شدم خونه وارد  دادم هل رو درب و رفتم باال ها پله از  . 

 پنجره پشت له که نگاهم و کشیدم آشپزخونه سمت به رو راهم

ریخت هری ،دلم افتاد  ! 

- گوهر.گو..گو  ! 

 کمی قلبم امان بی تپش شاید تا گذاشتم سینم روی رو دستم

بشه تر آروم  . 

 بود گندی از نشون درهمش اخمهای و برداشتم سمتش به قدمی

بودم زده که  . 

- نه؟ دیدی رو چی همه اونجا از  

 می اشتباهی و بودم نوجوان که مواقع همون مثل جدی و خشک

گفت کلمه یک فقط زمان اون از تر سرد اما  کردم  : 

 !دیدم-



 

 من توضیح منتظر یعنی خیرگی و سکوت و کلمه تک این

 !  ایستاده

 

شنید نمی توضیح تا کرد نمی قضاوت  . 

بود من داشتنی دوست دایهء   . 

-  ،خونه اینجاست که هست مدت یه و است آالله ایمان؛پسرخاله

کنه می زندگی اینا آالله  ! 

دارم بهش حسایی به منم خب و داره دوستم میگه  . 

شهر بره خواست ؛می کنه خداحافظی بود اومده  ! 

 

؟ نبود الزم که بیشتری توضیح  

 بود؟

گفت جدی خشک ،همونطور العملی عکس هیچ بدون  : 

- ؟ هکی پسر ؛این انارگل نداره خاله آالله  



 

 خیره دهانش به ناباور و گذاشتم جلو قدمی زد که حرفی از شکه

 . شدم

؟ نداشت خاله  

کرد؟ معرفی اش پسرخاله رو ایمان چرا پس  

- رخالشهپس گفت من به ولی ! 

 

گفت و کشید بازوم روی دستی گوهر  : 

-  هیچ عمورضاش جز آالله که دونم می ؛فقط انارگل دونم نمی

نداره ای دیگه فامیل  . 

شد آشپزخونه وارد و گذشت کنارم از گوهر . 

 سر بی های فکر با و شدم آشپزخونه وارد درهم فکری با هم من

شدم ولو چوبی تخت روی تهم و  . 

؟ پسرخالشه گفت آالله چرا  

کیه؟ ؛پس نیست پسرخالش اگه  



 صدای شدن پخش متعاقبش و خونه درب شدن بسته صدای با

رفتم اتاقم درب سمت و شدم بلند جام از خونه توی بابا  . 

 به زنه می حرف گوهر با داره دیدم که کردم باز رو درب

 متوقف همونجا ایمان اسم باشنیدن که براداشتم قدم سمتشون

 . شدم

-  پدرآالله خونه که همین خوبیه العاده فوق ؛پسر ایمانه اسمش

هاا مونه می ! 

 

گوهر با زنه می حرف چی درمورد ببینم تا رفتم دیوار پشت  : 

- داد بابتش پولم کلی و خرید رو مزارع و ها باغ محصول تمام  . 

ببندیم قرارداد بهادر با نیست قرار اینبار میاد نظر به  . 

- شکر رو خدا   

 کشیدم سرکی و کشیدم جلو رو خودم کمی بود گوهر صدای

داد ادامه بابا که پذیرایی توی  : 

- نمیشه روبرو بهادر با: بهتره دخترم این برای  



زد داد جملش این شدن تموم با بالفصله و : 

- انارم شده تنگ برات دلم کم ؛بیا بابا انارگل  ! 

 

 به کنارش و بوسیدم رو بابا گونه و اومدم بیرون دیوار پشت از

کردم ی"سالم" لب زیر و زدم تکیه متکا  . 

داد و جوابم خوشرویی با که  . 

ایمان سمت به رفت فکرم تمام  . 

؟ بخره رو بابا های باغ محصول تمام که داشت پول چطور  

گفت و گذاشت دستم روی رو دستش گوهر  که بودم فکر توی  : 

- کیه پسر این بفهمی کن ؛سعی کاری هر از قبل  ! 

دوختم چروکش و چین پراز صورت به رو نگاهم و کردم سکوت  . 

بودم عقب خیلی ؛من گفت می راست  . 

بودم عقب خیلی  . 



 هم آغوشش توی حتی و بودم کرده باور و ایمان های دروغ تمام

بودم رفته  . 

؛ ببوسه رو لبم گوشه اما لحظه یک هرچند بودم داده اجازه حتی  

؛ بشه خبر با ازگذشتم  

 کردم؛اگه تقسیم باهاش رو هام ترس و تمگف براش دردهام از

؟ چی نباشه میده نشون که آدمی اون  

 

 بلندش لیوانم با همراه و گذاشتم بشقاب توی رو چنگال و قاشق

گفتم لبخند با و کردم  : 

- پختت دست نداشت حرف همیشه ،مثل گوهرجون ممنون  ! 

 

رفتم اتاقم سمت به و گذاشتم آشپزخونه توی و هام ظرف  . 

 بعداز و گذاشتم هم روی رو چشمهام و شدم ولو تخت روی

رفتم فرو خواب به مدتی  . 

 



* 

 ای خمیازه و شدم بیدار خواب از خروسمون صدای با صبح

 . کشیدم

 به رو سرم و نشستم ها پله روی حیاط توی و شستم رو صورتم

دادم تکیه نرده  . 

 

 جلوی از ای لحظه بود زدن لبخند حال در که ایمان محو تصویر

گرفتم تصمیم دیشب همون من و رفت نمی کنار چشمهام  . 

کنم فراموشش من و بشه راهی خداحافظی بدون که  . 

 سخت سوزوندنش ریشه از و بود زده جوانه تازه احساس این

 . نبود

 کشتن نبود ،سخت کشتم قلبم توی  ر بهادر عشق که منی برای

داشتم ایمان به که احساسی  . 

 

شدم خونه وارد و شدم بلند جام از  . 



پوشیدم و برداشتم سبزی لباس  . 

بود دانشگاهم های لباس از و بود یکسره لباس  . 

 به باسن از و بود تنگ باسنم تا باال از که تیره چمنی سبز پارچه

شد می تر گشاد کمی پایین . 

 رو بود شده دوخته سبزی ربان با دورش تا دور که سفیدی کاله

 طرف یک کاله زیر از رو موهام از ای طره و گذاشتم سرم روی

 و گرفت رو چشمم رنگی قرمز مداد آخر لحظه و ریختم صورتم

رفتم سمتش به  . 

 نمی دل مداد از امچشمه اما بودن سرخ کافی اندازه به لبهام

 . کندند

 از که بود روزی بودم رسیده خودم به انقدر که باری آخرین

برگشتم روستا به دانشگاه . 

روز اون بود مهمی روز  ! 

 کفش و رفتم حیاط سمت به بعد و کشیدم لبهام روی رو مداد

زدم ما به و برداشتم رو سبزم بلند قاب های  . 



رفتم پایین ها پله از  . 

 که ،فهمیدم ندیدم رو مروارید وقتی و کردم اطراف به نگاهی

 حیاط از مروارید بدون و اسطبل توی بردتش دیشب سرحاد

شد بلند سرم پشت از ایمان صدای که  زدم بیرون  : 

 !انارگل-

 

 اسمم داشتم شانس اگه من و شد حبس سبنم توی نفسم

انارگل نه بود شمسی  . 

 لبخندی و برگشتم عقب سمت به و دادم بیرون فشار با رو نفسم

  و نشوندم هام لب روی رو نداشت لبخند به شباهتی اصال که

کردم ی" سالم"   . 

گفت و زد لبخندی  : 

- تو شدی خوشگل چه  ! 

؟ برم نتونم کنی پابندم قراره نهنک ببینم  

بود؟ زشت زدم می پوزخند اگه  



گفتم شدم می دور ازش که همونطور و کردم بهش رو پشتم  : 

- نبود کارها این به ؛نیازی بودی شده بشی پابند بود قرار اگه  ! 

 

گفت و افتاد راه دنبالم  : 

- میری؟ کجا حاال  

 من کنار و مدت این ؛نمیخوای میرمااا دارم دیگه چندساعت من

 باشی؟

زدم لب قاطعانه و هاش چشم به زدم زل و برگشتم و ایستادم  : 

 !نه-

رفتم و کشیدم رو راهم هم باز و  . 

- ؟ ناراحتی میرم ؛دارم تو چته  

 

 و برگشتم عقب به حرص با که  نبود خودم دست و گرفت حرصم

 دندون پشت از محکمی هل با و زدم  اش شونه روی و دستم کف

غریدم پرخاشگر طوفانی های چشم اون با شده کلید های : 



- و؟ بودنت داری باور خودت  برو خب   

؟ ؛شنیدی کردم اشتباه  

کنم؛برو اشتباه دوباره خوام نمی و کردم اشتباه ! 

 

زدم لب دل در و  : 

- برنگرد دیگه و  ! 

 

رفتم مدرسه سمت به و کشیدم رو همرا  . 

 و دادم هل رو بزرگش آهنی و سیاه درب مدرسه به رسیدن با

شدم داخل  . 

بود ها موقع اون مثل  هنو  . 

 درخت روی و انداختم حیاط دور تا دور های درخت به نگاهی

دیدم رو خودم داشت دید مدرسه پشت به که ها پله راه کنار  ! 

 

# بک_فلش   



 آخ-

گفت می که شد بلند سرحاد گینخشم صدای  : 

- چلفتی پا و دست  ! 

؟ آخه افتادی راه ما دنبال کجا  

 

- دیگه اومدم شو ساکت عه  ! 

 

- رفتیم ما بیاد بخواد تا کن ول رو کنه این . 

 

گفتم حرص با  : 

-  رود تو انداختی تو رو کتابش میگم آالله ،به مرتضی شو خعه تو

هااا خونه ! 

 

- کنی می غلط  ! 

 



گفتم و رفتم بهش ای غره چشم  : 

- عنتر پسره کنی می تو و غلط  ! 

 

- دیگه بعد برای بزارین و بحث این بابا ای  ! 

 روی گذاشتم رو  چپم پای و شدم رد ها شاخه بین از باالخره

 و گرفتم سفت رو دیوار طرف اون درخت شاخه دستم با و دیوار

 ازب مرتضی صدای که دوتا اون پیش رفتم و کشیدم روباال خودم

کرد قرمزم حرص از : 

- ترس از نکنی خیس رو خودت  ! 

 

گفتم آشکار حرصی با و سابیدم هم روی حرص از رو هام دندون  

: 

 ! پدرسگ-

 

 رو شاخه و زدم جیغی که بزنه خواست و آورد باال رو مشتش

گرفتم محکم  . 



- حیا بی دختره ! 

 

 کجا از که جرئتی با و انداختم موندش هوا روی مشت به نگاهی

 که آوردم در براش ته تا رو زبونم دونم نمب رو بودم  کرده پیدا

تلپ" که بستم رو چشمهام و آورد سمتم رو مشتش !" 

شد زمین پهن چی مثل  . 

 و خودم یا بسوزه دلم اوخش و آخ بخاطر یا بخندم دونستم نمی

سرحاد بد نگاه طرز از کنم خیس  ! 

 

  حال#

 

- ؟ خندی می چی به  

 

 خیره و کردم نگاه مدرسه ساختمون سمت به مرتضی صدای با

گفتم پهن و پت لبخند همون با  اومدنش مسیر به  : 



- کردم می خاطره تجدید  . 

 

  به   کشیدش باالتر بعد و  درخت به و گرفت من از رو نگاهش

 باال ابرویی تک و کرد نگاه من به  بعد و انداخت زل دیوار

گفت و انداخت  : 

- ؟ بانو کردن می خاطره تجدید پس  

 

گفتم و زدم نیشخندی  : 

- زمین؟ به چسپیدی "گه" مث یادته  

 

 درب سمت به و کشیدم ای خفه جیغ که سمتم برداشت خیز

شدم دیوار شپخ حواس بی و کردم فرار مدرسه  . 

 نمایان عضالت و رنگ کرم پیراهن دیدن و کشیدم باال رو سرم

 و مشکی های چشم سپس و کم ریش ته و کرمی پیرهن زیر از

 توی رفتم فرو بلکه نشدم دیوار پخش که ؛فهمیدم ایمان نافذ

ایمان بغل  ! 



گفتم حواس بی و کردم دور ازش کمی رو خودم  : 

- ؟ خوای می چی باز  

 

گفت و انداخت درهمم های اخم به نگاهی : 

- میشه تنگ برات دلم بگم خواستم می ؛فقط عزیزم هیچی  ! 

 

کردم نگاه رفتنش و ایستادن مات رفت و کرد عقبگرد و گفت  . 

 از رو نگاهم ببینمش نتونستم دیگه و زد بیرون که گوچه از

 که مدرسه ساختمون سمت برم خواستم و گرفتم رفتنش مسیر

شدم روبرو مرتضی عصبانیت از سرخ صورت با  . 

- شد؟ اضافه ؛اینم نبود کم بهادر  

دختر تو ای هرزه و حریص چقدر  ! 

 

" دختر تو ای هرزه و حریص چقدر !" 

 



توپند می بهت اینطوری وقتی شه می شکسته هم سنگ  . 

رو تو خونند می هرزه شی می آشنا یکی با داری چون که  ! 

 پیش در رو بودم اومده که مسیری  و گرفتم رو راهم حرف بی

 . گرفتم

بودند هم مثل مردها همه   

؛ میگه ذهنش توی رو حرفا همین کردنم دیر بخاطر سرحاد  

؛ زنه می و حرف این صمیمانه خداحافظی یک بخاطر مرتضی  

؛ من احساس با کنه می بازی ایمان  

باشه عاشق و پشیمون واقعا بهادر بهادر؛شاید و  ! 

 

 جاده به و ایستادم تپه روی دیدم اومدم بیرون فکر از وقتی

کنم می نگاه خاکی  . 

 چیزی بفهمه مرتضی که نکرد رفتار طوری عمد از ایمان مگه

؟ بینمونه  

کرد چرا  . 



 یاد از و جدیدم زخم جای که بزنه زخم تخواس آخری لحظه

 . نبرم

کردند؟ می بازی من احساس با همه چرا  

؟ دستاشون میون شدم می بازیچه گناهی چه به  

 

 توی که جورواجوری های فکر شاید تا  چرخوندم اطراف رو سرم

بپرند سرم از بود سرم . 

 که چیه صدای سرو  ببینم تا چرخوندم چپ سمت به رو سرم

پیچید گوشم زیر مانای صدای  : 

- ؟ گردی می چی دنبال  

داد ادامه که چرخوندم مقابلم سمت به رو سرم : 

- روبروته تو عشق  ! 

 

( گردی؟ می چی دنبال" آهنگ از برگرفته ") 

 



 درست دردسر که نبود خیالشم عین که گرفت می این از حرصم

من واسه کرده  ! 

 میلی هک صورتش توی و سابیدم هم روی و هام دندون حرص با

غریدم داشت  فاصله من با متری  : 

- ؟ کردی اینکارو چی واسه  

 

زد لب زدو برقی چشمهاش  : 

- ؟ من عشق کردم کار چی  

 

 من عشق" کلمه شنیدن اما بودم شده قرمز حرص از اینکه با

 نتونستم رو نگاهم برق و کرد آب دلم در قند ایمان دهان از"

کنم مخفی  . 

غریدم بازم وجود این با  : 

-  بفهمه که کردی رفتار طوری بازم اما دیدی رو مرتضی تو

ایمان هست بینمون چیزی  ! 



؟!چرا  

 

گفت و زد پهنی لبخند  : 

- دیدم رو مرتضی چون ! 

 

 که نفهمیدم رو گفت که ای جمله معنی و کردم نگاهش تعجب با

نشست هاش چشم توی و شد گنگ نگاهم  . 

 لب و کرد شنرو رو چشمهاش  تاریکی و زد برق نگاهش هم باز

 : زد

- ؟ حسودم من بودم نگفته  

 اون با بعد میری کنی می ول و کردم اشتباه گی می من به

خندی؟ می و گی می مرتیکه  

 

کنم ضعف و غش که االنه بگم  

خندین؟ می   



،بخندین درک به خب ! 

 رو بست نقش لبهام روی که عریضی لبخند جلوی نتونستم

 رو هاش ،چشم سرخم هایلب به خیره لبخندم دیدن با و  بگیرم

زد لب و کرد خمار  : 

- خلوت جای یه بریم بیا  

 

 می که رو زبونم که داشت طلسم گیراش و نافذ نگاه انگار

 توسط پیراهنم آستین وقتی و دکر قفل"نه" بگه خواست

 و کردند حرکت دنبالش خود به خود پاهام شد کشیده دستاش

 در شدن غرق حال در لحظه اون که نگاهی پرت حواسم انقدر

 باغ به کی نفهمیدم که ،بود بودم عمیقش و ژرف گودال

 اسیر تنم تمام کی و شدیم واردش چجوری و رسیدیم محمودآقا

 به فیلمی بازیگر لبهام چطور و شد ایمان نوازشگر های دست

شدند ایمان کارگردانی . 

 وار جنون و بودم اسیر ایمان آغوش حصار در اومدم که خودم به

بود بوسیدنم حال در من همراهی بدون  . 



بوسیدنم از نداشت سیری ایمان انگار و بودم آورده کم نفس  . 

 دادم هلش کمی و گذاشتم ستبرش سینه روی رو باالجباردستم

 اش کرده عرق پیشونی و افتاد لبهامون بین کوتاه ای فاصله که

 لبهام روی سوزانش و عمیق های نفس و چسپید پیشونیم به

شد پخش  : 

- انار ازت بگذرم چجوری ! 

؟ برم تونم می چجوری  

 

 داد نوازشی پایینیش لبش با رو پایین لب و کشید عمیقی نفس

زد لب و فشرد تر محکم رو کمرم دور حصار هام لب به خیره و : 

-  نچینمت؛هرلحظه من اگه که هستی سرخی و رسیده انار عین

ذاره می پیش پا چیدنت برای و گیرتت می یکی چشم ! 

 

-  صاف آسمون به خیره و کردم جابجا میک پاهاش روی رو سرم

گفتم آفتابی و  : 



- بگو خودت از برام ! 

 

زد لب و کرد تفاوتم بی و سرد صورت به نگاهی  : 

- ؟ خوشگله بدونی خوای می چی  

 

؟ بدونم خواستم می چی  

منه مال ایمان اینکه جز چیزی هیچ  ! 

نمیشه؟ پیشونیش روی بزنم مالکیت مهر  

شد می کاش  . 

زدم لب و فرستادم بیرون محکم رو نفسم  : 

- ؟ چیه کارت  

 

زد لب تفاوت بی  : 

- ؟ بدونی خوای می چرا  

 



زدم لب و دادم سوق تفاوتش بی صورت سمت رو نگاهم حرص با  

: 

- ؟!بوسه می و من داره کی بدونم خوام می  

 

زد لب قبل از تر تفاوت بی  : 

 ! ایمان-

 

 یدبا دونستم نمی و داشت جریان رگهام در خون مثل حرص

بکشم حرف ازش چجوری  . 

؟ گفت نمی بگه،چرا شهرش زندگی از خواست نمی  

 

شدم بلند جام از و برداشتم پاهاش روی از رو سرم  . 

 باغ درب سمت به اش خیره نگاه به توجه بی و زدم پا رو کفشم

رفتم ایمان آقا باغ بگم االن بهتره که آقا محمود  . 

کنم کنترل رو سماحسا توتستم نمی که بودم ساده چقدر من  . 



 باغ از شدن خارج از قبل و کردم می احساس رو اش خیره نگاه

گفتم و برگشتم سمتش به : 

- نخوری شب ؛به برو زودتر ! 

 

رفتم روستا سمت به و شدم خارج باغ از  .  

 

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

# بعد_روز_دو  

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

 

- ؟ عجله این با کجا   

 

 روزها این که صورتش توی رو نگاهم و  برگشتم عقب به حرص با

زدم لب و چرخوندم بودم دیده که بود صورتی ترین منفور  : 

- ؟ شدی دوستت خواهر وصی وکیل دونه می زنت  



مرتضی باشه خودت ناموس به حواست  ! 

 

زد لب و شد نمایان هاش لب روی پوزخندی رد  : 

- دوستم ناموس مثل نیست هرزه من ناموس  ! 

 

؟ شنیدم می روز سه این توی رو کلمه این که بود چندم بار  

نبودم هرزه من  ! 

من به لعنت  ! 

 

گذشتم و کردم سکوت هربار مثل هم باز  . 

؟ رسیدم می آرامش به زندگی این کجای من  

 

 که دیدم رو ،آالله ابوالفضل مزرعه نزدیک و رفتم مزارع سمت

داد می تکون دست برام . 

رفتم سمتش و زدم لب به مصنوعی لبخندی  . 



گفتم و کشیدم و گرفتم دستم توی رو دستش : 

- بزنیم حرف بشینیم اونجا  . 

 

گفت و نشستیم ها علف روی  : 

-  همه میدهفه و اومده ها محصول خرید برای بهادر داری خبر

رو؟ محصولشون فروختن  

 

گفتم ی"اهوووم" دادم تکون سری  . 

 

داد ادامه خودش باز  : 

- فهمید وقتی بود شده دیوونه  . 

 

 که رنگی زرد های گل) ها کلزا روی داشت که ای پروانه به

 شدم خیره کرد می پرواز.(کنند می تهیه خوراکی روغن ازشون

گفتم و : 



- درک به  ! 

 

زد لب و بهم زد زل  : 

- ؟ نکردی ازدواج باهاش موقعیتش بخاطر واقعا  

 

گفتم آروم و دادم بیرون رو نفسم  : 

 ! نه-

 

زد؛ زنگ گوشم توی صدایی فورا و  

" ؟ زدی کنار جایگاهش خاطر به رو میگه؛بهادر آالله " 

 

 چرا ؛پس ازش شدم جدا بهادر خیانت  بخاط بودم گفته که من

؟ زد و حرف این  

 



 و اومدم بیرون ایمان سوال دلیل به کردن فکر از آالله صدای با

کردم نگاهش  . 

- ؟ گفتی چی  

 

گفت و رفت بهم ای غره چشم  : 

- میشه جدا زنش از داره مرتضی  ! 

 

که؛ کردم نگاهش تعجب از شده گرد های چشم با  

 

 !آتییییش؛آتییییش-

 

دادم سوق صدا سمت به رو نگاهم و شدم بلند بالفاصله جام از   

بود گرفته آتیش ها مزرعه از یکی  . 

اومد دنبالم هم آالله و دویدم  دود سمت به سرعت با . 



 به مزرعه بودن آشنا ،بیشتر شدیم می نزدیکتر دودها به هرچی

خورد می چشمم  . 

بود بابا مزرعه  . 

 می خاموش رو مزرعه داشتند چاه آب با بودند اونجا که مردمی

 . کردند

 کل بابا و سرحاد دنبال به نگاهم اما زدم می نفس ،نفس ایستادم

زد می شخم رو اطراف های مزرعه و مردم و آتش  . 

باز؟ بشم کس بی من و باشه افتاده براشون اتفاقی نکنه  

بود بزرگی درد کسی بی که خدا به . 

ایستاد نفر یک صورت روی و چرخید نگاهم . 

 می آب که مردمی به پوزخند با که بهادر ،نوچه بود رسول

کرد می نگاه آتش توی ریختند  . 

 انتظار و شد میخکوب من روی نگاهش که گذاشتم جلو قدمی

؟ نداشت رو اینجا من بودن  



 با بعد و چرخید صورتم توی نگرانی با نگاهش کمی من دیدن با

افتاد راه روستا سمت به عجله  . 

گفتم حرص با و رفتم دنبالش سرعت با  : 

- نه؟ بود بهادر کار  

 

بود کثافتش خود بود،کار  . 

 عهمزر محصوالت تمام که این از بهتر چی و میشه کابوس گفت

 تحویل کدخدا رو پولش کل که حالی در بزنه آتیش رو کدخدا

؟ گرفته  

  

نکرد بهم هم نگاهی سوالم جواب در حتی و داد ادامه راهش به  . 

 رو پیرهنش آستین و رفتم دنبالش دیگه قدم چند حرص با

برگشت سمت به و ایستاد که کشیدم  . 

 دو دو نگاهم توی چشمهاش و زد می موج صورتش توی نگرانی

زد می  . 



- بپرس بهادر از ؛برو نبود من کار  ! 

رفت و کرد عقبگرد و زد حدسم روی مهرتایید . 

- بدیم خبر داداشت و بابات به بریم بیا  . 

سوزی آتش موقع نبودند اینجا  ! 

 

 من از بهادر انتقام پای برادرم و پدر و شد گرقته من از انتقام این

سوختند می باید  . 

؟ نبود ناعادالنه  

 های دست میون قدرت وقتی دونستند می همه و بود اگر حتی

؟ کرد ؛میشه که کرد نمیشه کاری  دیگه چرخه می بهادر  

 

 و کردیم حرکت روستا سمت به افتاده پایین سری با آالله دنبال

 نگاه چشماشون توی چطور حاال که کردم می فکر این به من

زد آتیش بهادر رو محصوالتتون و مزرعه بگم و کنم  . 



 چشم مردمی به و گذاشتیم سرازیری توی ،پا تپه به رسیدن با

دویدند می سمتی به همه که دوختم . 

دویدم دنبالشون به فورا و آورد هجوم تنم تمام به استرس  . 

بودم آورده کم نفس  . 

 توی کمک دریافت برای ها بعضی بلند گفتن" آتیش" صدای

آورد می در صدا به مغزم توی رو خطر زنگ و پیچید می گوشم  . 

 سرکوچه وقتی و دویدم آوردنم کم نفس به توجه بی سرعت با

 روی و شد شل دیدم؛زانوهام رو سوختن درحال خونه و رسیدم

افتادم زمین  . 

 رو سرعت با مروارید اومدن بیرون اون بعداز اسب شیهه صدای

 جلوی در آب با که دوختم بابا و سرحاد به رو تارم نگاه و دیدم

 خاموش رو خونه داخل بتونند تا کردند می خاموش رو حیاط

 . کنند

 

 

 



انداخت ترک رو قلبم سنگ دردش از پر جیغ صدای . 

 

 از که اشکی رهقط درون  تمامش و پیچید تنم تمام توی درد

گرفت جای چکید چشمم گوشه  . 

باختم و چیزم ؛همه باختم من  . 

 

 منفور صورت به من تار نگاه و نشست ام شونه روی آالله دست

داشت برمی قدم سمتم به پوزخند با و آهسته که مردی  . 

؟ کنه می کور رو آدمها عشق که بود نوشته قصه  کدوم کجای  

بودم احمق، نبودم کور نوشت؛من کرد غلط  . 

 توی منفورش صدای و خورد چرخ صورتم روی سیاهش نگاه

پیچید گوشم : 

من انارگل سالم -  ! 

 



 شونه روی آالله دست و غلطید ام گونه روی دیگری اشک قطره

آورد فشار ام  . 

 دهانش از که ای کلمه هر با کردم می حس قلبم توی سوزشی

میشد خارج  . 

بودم اون جای من کاش  . 

داشت درد خیلی شدن مادر بیداشت؛ درد ! 

 

 ادامه اون و دوختم سیاهش و خونسرد نگاه توی رو سردم نگاه

 :داد

- نه؟ بود زیبایی هدیه  

انارم مبارک تولدت  ! 

 

 هقش هق صدای و نشست دستم زیر آالله دست و شدم شل

گرفت اوج  . 

باشم آخرش تا باید من که بودند نوشته بازی این کجای  . 



بودم کرده گریه که انقدر بود هشد خشک اشکم چشمه . 

بود کشیده گند به منو زندگی تمام بهادر ردپای  . 

 دشمن انگار که میزد ضربه طوری و عاشقمه گفت می آشکارا

روبروشه خونیش  ! 

؟ بود عشق این کجای  

 گرفته رو وجودش تمام کینه که مردی فهمید می چی عشق از

 . بود

"  به کینه هم خودش زا که دختری نیست بهادر به شباهت بی

داره دل !" 

 یادآوری بهم گاهی ام خفته وجدان ؛حداقل نبودم شباهت بی

دارم می بر قدم اشتباه رو کجا که کرد می  ! 

 

- شووووووووو خفه ! 

 

نشستم جام توی و پریدم خواب از  . 



 کم نفس که کسی مثل و خورد می سر پیشونیم روی از عرق

بگیره جا هام ریه توی اکسیژن ای ذره تا زدم می زور آورده  ! 

 شاید تا آوردم فرود ام سینه قفسه روی و کردم مشت رو دستم

بشه باز نفسم راه  ! 

کرد برخورد دیوار به محکم و شد باز سرعت به درب  . 

 مرتضی مظطرب چهره روی که نگاهم ام سینه خس خس میون

 . نشست

 خارج فشار با شدم حبس بازدم و لرزید اندامم تمام  ای لحظه

شد هام ریه وارد اکسیژن و شد  . 

 تا رو پتو و انداختم خودم به نگاهی سمتم اومد و بست رو درب

زدم چنگ رو سیاهم روسری و کشیدم باال هام شونه  . 

زد لب و چرخید عرقم از خیس صورت توی نگاهش  : 

- ؟ انارگل خوبی  

زدم لب و دادم قورت رو دهانم آب  : 

- بری؟..میشه.م  



گفت و زد چرخی صورتم توی دوباره نگاهش  : 

- نمیذارم ؛تنهات نیست خوب حالت  . 

 

 ! لعنتی

 هک بستم رو چشمهام و سرم پشت دیوار به دادم تکیه رو سرم

کردم حس راستم سمت دقیقا رو تنش گرمای  . 

بستم رو هام چشم دوباره و انداختم بهش چشمی زیر نگاهی  . 

- ؟ بدی ادامه اینجوری میخوای کی تا  

 

؟ پس بدم ادامه چجوری  

 

؟ بدم ادامه امیدی چه به  

 

داد ادامه دید که رو سکوتم  : 

- ؟ چرا برنمیداره سرت از دست کابوس ؛این گذشته ماه یک  



 

" میشم قبا یال پسره اون و خودت،خانوادت کابوس  " 

 

شد می اکو هربار مغزم توی منفورش صدای  . 

شد کابوسم  . 

شد  تموم گرونتر برام هم گمر از که کابوسی  . 

 دوش روی سرم و شد خمار چشمهام کم کم و شدم فکر غرق

رفتم فرو عمیقی خواب به و افتاد مرتضی  . 

 

*** 

 نگاهی و کردم بلند رو ،سرم کردم حس گردنم توی که دردی با

انداختم اتاق به  . 

 و بود داده تکیه دیوار  به رو سرش که مرتضی به نگاهی نیم

شدم بلند جام از و انداختم دبو خواب  . 

کردم جمع رو وتو تشک و دادم ماساژ رو گردنم کمی  . 



شدم آشپزخونه وارد و شدم خارج اتاق از  . 

کردم"سالم" و کشیدم اب خمیازه  . 

- بخور صبحونه بشین بیا عزیزم سالم  ! 

 

نشستم آالله کنار و رفتم سفره سمت به . 

 

کرد زدن حرف به شروع دوباره که : 

- رفته کجا صبحی اول باز گوری گوربه مرتضی نیست لوممع  ! 

 

گفتم و جویدم رو پنیرم کوچیک لقمه تفاوت بی  : 

- خوابیده من اتاق تو  ! 

 

 چی؟-

 اخیر یکماه این از سردتر و تر تفاوت بی و کشیدم باال رو نگاهم

زدم لب کرد می نگاه من به اخم با که سرحاد به رو : 



- دیگه نرفت اتاق تو د؛اوم دیدم کابوس باز دیشب  ! 

 

؟ داشت اخم  

بود؟ عصبی  

بود؟ شده غیرتی  

درک به . 

 

 بابا غمگین نگاه و سرحاد اخموی و خیره نگاه زیر رو صبحونه

 . خوردم

 که دیدم رو مرتضی که اتاق داخل رفتم و شدم بلند جام از

بیرون رفت می اتاق از داشت  . 

گفتم و انداختم بهش تفاوت بی نگاهی  : 

- ببند درم یریم داری  . 

 آالله که سیاهی پیرهن و رفتم کمد سمت به درب شدن بسته با

پوشیدم و برداشتم سیاهم دامن با رو بود داده بهم  . 



 سرحاد که شدم خارج اتاق از و کردم صاف رو  سیاهم روسری

وایساد  جلوم  . 

بزنه رو حرفش تا دوختم بهش رو یخیم نگاه  : 

-  گوشش و سر زیادی من رفیق ؛این کنم می حالت به فکری یه

بری ،باید جدیدا جنبه می  ! 

 

چسپیده آالله به چطور خودش که دیدم نمی و بودم کور انگار  . 

 می نجات مرتضی این دست از رو خودم باید ولی رفتم نمی من

 . دادم

 ماهی آلود گل آب از داره مرتضی که بود فهمیده خوب سرحاد

گیره می  ! 

 و تعصب و غیرت پراز جمله ابجو ودر شدم رد کنارش از

کردم پیشه سکوت دستوریش صدالبته  . 

اومد سمتم به مروارید که شدم کوچه وارد . 

یکماه این بود کوچه توی همیسه من اسب  . 



کردم حرکت تپه  سمت به و گرفتم دست به رو افسارش  . 

 

انداختم ها خونه به نگاهی و ایستادم تپه روی  . 

دادند می ادامه خودشون زندگی به داشتن همه . 

افتاد شدمون سیاه خونه به دور از نگاهم  . 

 رژه به شروع چشمهام جلوی روز اون نحس های صحنه دوباره و

کرد رفتن . 

 

 

 

- لعنتی کن لمو.. کن ولم  ! 

 

 هق و داد صدای و بود کرده اسیر محکم رو بازوم آالله دستای

بود برداشته رو کوچه کل هقم  . 

نبود اما خوابه کردم می خیال  . 



 با جوری نفسم و پیچید می گوشم توی دردش پراز های جیغ

 پایان به دنیا اکسیژن تمام انگار که رفت بلندش جیغ صدای

 ! رسیده

 گره اتاق سپید سقف به نگاهم و کردم وبازر چشمهام وقتی

 . خورد

 یاد به که ای لحظه هر و آوردم یاد به رو چیز همه ،آروم آروم

رفت می فرو قلبم ؛توی چاقو تیزی مثل بود آورده  . 

 دست روی و شد پوش کفن گوهر سوخته جسد روز همون فردا

شد بلند ده مردهای . 

 گذاشته جنگل تونقبرس وسط متری چند گودال توی زود خیلی

ریخت اش سوخته جسم  روی خاک بیلی هرکسی و شد  . 

 

 روستا به پا خان فرخ بود هممون قلب روی که بزرگی داغ میون

 اینا آالله خونه توی انگیزش نفرت های قهقه پروا بی و گذاشت

داد دلداری مثال و پیچید  . 



 ده جدید کدخدای که گفت و آالله پدر به کرد رو هم اون از بعد

نمیاد بر ده اداره پس از مشکالت این با پدرم و اونه  . 

 غم محصول نداشتن بخاطر ،بابا مدت این گذشت از بعد حاال

 خونه توی که پولی تا میزنه دری هر به و نشسته نگاهش توی

برگردونه ایمان به و کنه جور رو سوخت  ! 

 حالی کمک تا کنه می جون بقیه های زمین توی روز هر  سرحاد

بابا برای اشهب ! 

 و شینم می مادرهام سرخاک روز هر احساسی هیچ بی من و

 که شده خشک بدجوری انگار اشکم چشمه و کنم  می بغض

نمیشه شکسته بغضم  ! 

* 

کردم رها رو افسارش و اومدم پایین مروارید از . 

 روی دستام و نشستم قبرها میون سانتی چند فاصله وسط

کردم باهاشون زدن  حرف هب شروع لب زیر و گذاشتم قبرها  . 

 

- شد اضافه هم خان بود؛فرخ کم بهادر  . 



 

زدم لب و انداختم ابری نیمه آسمون به نگاهی  : 

- گوهر و من کنه می خفه داره گلوم توی بغض  ! 

 

دادم ادامه و فرستادم پایین درد با رو بغضم : 

- و؟ خودم ببخشم چجوری  

 

نشدم آروم و خاکشون به زدم ؛مشت کردم ؛گله کردم گریه  . 

شدم مروارید سوار و شدم بلند جام از  . 

رسیدم اینا آالله خونه به باالخره تا رفتم تاخت به  . 

 خونه وارد و دادم هل ور باز نیمه درب و کردم رها رو مروارید

 . شدم

شنیدم رو پچی پچ صدای  . 

که نبود خونه آالله جز کسی روز از موقع این  ! 

شد تر واضح صداشون که رفتم نزدیک قدم چند  . 



پیچید گوشم توی عمو صدای  : 

- دیگه شدم خسته آالله  ! 

 

- ؛  رفیقته اون بابا  

کنی؟ می بیرونش چجوری  

داره گردنت به حق  ! 

 

-  احساس اون تا انارگل به چسپیده ؛مرتضی آالله دونم نمی من

بهش داره چشم برادرت بخون گوشش تو برن،توعم کنه خطر  ! 

 

کردم عقبگرد و دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم  . 

بودم افسرده هرچی بود بس دیگه  . 

کنم زندگیمون ادامه برای فکری باید  . 

 که ای شیهه با که کشیدم رو مروارید افسار و شدم کوچه وارد

دادم فشار هم روی محکم رو هام ؛چشم کشید  . 



،بیخیال ام کوچه توی که فهمیدن حتما  ! 

افتادم راه سوختمون خونه سمت به و شدم مروارید سوار  . 

شدم می خارج انارگل ضعیف جلد از باید دیگه  . 

 نزدیک ام طعمه به آروم آروم و انداختم می پوست مار مثل باید

شدم می  . 

قلبم توی کردم می خالء احساس   . 

 شد می شلیک دیگران سمت به هام چشم از که سرمایی خودم

کنم حس تونستم می رو  . 

 

 همسایه متعجب های نگاه به توجه بی سوخته خونه به رسیدن با

 به نگاهی با و شدم رد درب آستانه از بودند کوچه توی که هایی

رفتم ها پله زیر سمت به و کشیدم"آهی" حیاط سرتاسر  . 

 نگاهم رفتم پایین که کمی و کردم زمین کندن به شروع دستم با

بود شده کهنه خاک زیر که افتاد ای پارچه به   . 



 به رو بودم زده که کوری گره و مشکشید بیرون زیرخاک از

کردم باز سختی  . 

انداختم پارچه داخل وسایل به نگاهی  . 

بود سرجاش چیز همه  . 

 راه خان ابراهیم باغ سمت به و بغل زیر زدمش و بستمش دوباره

 . افتادم

ایمان باغ" درحقیقت البته ". 

 

 

 یک تنگ دل که درحالی و نشستم درخت زیر چوبی تخت روی

کردم باز دوباره رو پارچه و کشیدم عمیقی ،نفس بودم دروغگو  . 

 سرنوشت دست خودم دادن جای به که بود رسیده وقتش دیگه

دستم بگیرم رو ؛سرنوشت  . 

 روی رو نیشخندی رد و انداختم ویال دار منگوله سند به نگاهی

کردم حس لبهام  . 



بود من ،دور دور  . 

بهادر کنیم بازی بیا  . 

 یه جز میگیرم پس دوباره رو گرفتی من از که هایی چیز تمام

 . چیز

کنم می گوهرم،زیرخاکت خون جبران خاکه؛به زیر من گوهر   . 

بود اباب کردن قانع کردم می باید که کاری اولین  . 

شدم مروارید سوار و شدم بلند جام از  . 

رفتم تاخت به  . 

رسیدم مزرعه به تا  . 

 دیگه سال بتونه تا برد می بین از رو محصوالتش خاکستر داشت

بکاره چیزی  ! 

 که زمینی توی گیاه زدن جوانه و روییدن  دونستم می که من اما

پایینه چقدر درصدش سوخته  ! 

من پدر خری می بذر پول کدوم با اصال  . 



؟ زمین این چی به کنی می خوش دل  

 رو دستش کرد راست رو کمرش که رفتم سمتش به قدم چند

 که من به نگاهی و کرد پاک رو عرقش و کشید پیشونیش روی

انداخت رفتم می سمتش به  . 

 عذاداری که بود این از نشون بود پوشیده که رنگی آبی پیراهن

شده تموم گوهر برای . 

 ایستادم که مقابلش و شمرد رو هام قدم نگاهش با و دز لبخندی

زد لب من از قبل  : 

- دخترم کنی می چیکار اینجا  . 

 

 جای به تلخندی و شدم خیره لبش گوشه نمادین لبخند به

 چشمهام به بخشیدن گرما برای که تالشی تمام با و زدم لبخند

زدم لب  زده بخ نگاه همون با هم باز ؛اما کردم  : 

- بریم عمو خونه از مخوا می  ! 

 



 استفاده سوء عمو های حرف از من و گرفت تعجب رنگ نگاهش

 : کردم

- ؛ بابا میشه شدنم معذب باعث مرتضی  

سرحاد وجود با میشه اذیت آالله  ! 

فهمم می من ولی باشه گفته چیزی اینکه نه . 

 

 حاال و گرفتم رو بابا رضایت هفته یک حدود از بعد باالخره

زدم تن رو بود تنم  نحس روز همون که لباسی  . 

گذاشتم اتاق گوشه و زدم تا رو آالله لباس دست چند  . 

زدم بیرون اتاق از  . 

 سند فقط حاال و کردم چال ایمان باغ توی طالهارو و سند بغچه

بغلمه زیر پارچه یه توی ویال  ! 

 آروم و انداختم کرد می نگاه من به کرده بغ که آالله به نگاهی از

 : گفتم

- ؟ شد ،می که باشیم اینجا همیشه شد نمی  



 

 از بویی که ی لبخند به خیره و نشست صورتم روی نگاهش

زد لب بود نبرده لبخند  : 

- کنید اطراق ویالش توی راحتی مینه به نمیده اجازه بهادر  . 

 

جوشید تنم توی خون جای به حرص  . 

؟ ویالش  

بود من نام به کوفتی ویالی اون سند  . 

باشم اونجا بخوام من که دونه می خوب خودش  . 

بگیره رو جلوم تونه نمی  . 

رو نگرانیش پراز جمله گذاشتم جواب بی . 

 منتظر که داختمان سرحاد و بابا به نگاهی و شدم خارج خونه از

بودند من  . 



 به رو نگاهش و رفت من به ای غره چشم ناراضی همیشه سرحاد

 انداختم نگاهی سرم پشت به چشمی زیر که دوخت سرم پشت

نشست لبهام روی لبخندی آالله دیدن با و  . 

 شمع باالخره تا چرخید سرحاد دور پروانه مثل انقدر ورپریده

وزوندشس درجا و شد روشن قلبش میون عشق  . 

 راستای هم مروارید و شد کشیده بابا دست توی مروارید افسار

اومد در حرکت به من . 

نداشتیم وسایل به نیازی  . 

چیز همه از بیشتر ،حتی ویال اون توی بود چی همه  . 

 خاکی جاده وسط بعد کمی و شدیم خارج روستا از باالخره

ایستادیم رفت می شهر سمت به که روستا  . 

کرد عوض رو من زندگی همه روز بک که نحسی یویال مقابل . 

 

# بک_فلش  

- بابا بشین بگیر بیا  ! 



  نوچ-

بشه بز شبیه تا رفتم ور ها خاک با دوباره و انداختم باال رو سرم  

! 

 می درست قشنگ انقدر بهادر وقتی خوردم حرص انقدر که آخ

کردم می کثیف و خودم فقط من و کرد  . 

- ؟ منم به میدی یاد  

 

گفت ای جدی صدای با و کرد اخمی  : 

- نه که گفتم  ! 

 

 پک و کرد نزدیک لبش به رو بود دستش که کلفتی سیگار

بهم شد خیره و گرفت عمیقی  . 

 باغچه کنار که من به و ایوون روی چوپی تخت روی بود داده لم

کرد می نگاه رفتم می ور ها شل و خاک با  . 

شسمت رفتم و شدم بز مجسمه کردن درست خیال بی  . 



 که همونطور و بهم شد ؛خیره کردم نگاهش و نشستم تخت لبه

 سیگارش از ای دیگه عمیق پک من چشمهای به بود زده زل

 و لبهاش بوسیدن دلم و نشست هاش لب روی که نگاهم و گرفت

شد می خارج لبش شیارهای میون از دود که همونطور خواست  . 

 

 دستش که گذاشتم لبش شیارهای میون  رو لبهام و شدم خم

 شد فشرده کلفتش لبهای میون لبهام و زد چنگ و لباسم پشت

عاشقانمون بوسه مزه سیگارش تلخ و گس طعم و  . 

 

 حال#

شدم داخل و دادم هلش دستم فک با باز نیمه درب به خیره  . 

 و چرخید ایوون روی تخت سمت به گل پراز باغچه  ا نگاهم

 . دیدمش

من به بود خیره و تخت روی  بود داده لم  ! 

 انگشتاش میون سیگارش که بود وقت خیلی گذشته برعکس

رقصید نمی  . 



 گونه اش خیره نگاه زیر که بودم وقتایی عاشق که نمیشم منکر

 و سفید دود لبش شیارهای میون از وقتی و شد می سرخ هام

 شدم می قدم پیش خودم کرد می درز بیرون به سیگارش غلیط

کشه نمی سیگار که هاست مدت ولی؛بهادر بوسیدنش برای  ! 

 به سیگارش تلخ و گس بوی ایسته می که کنارم که وقته خیلی

رسه نمی مشامم ! 

 دست بهادر به فکر از اخمالودش نگاه و سرحاد آرنج خوردن با

برداشتم ایوون سمت به رو هام قدم و کشیدم  . 

پیچید گوشم توی صداش پله اولین روی بزارم پا اینکه از قبل  : 

- موندم منتظر کردی؛خیلی دیر  ! 

داد ادامه تمسخر با و شد بلند جاش از  : 

- میشم عصبی اومدنات دیر از که دونی می  . 

 

# بک_فلش   

 



- ؟ کردم دیر بازم  

زد لب و چرخوند صورتم اعضای تک تک روی رو سرخش نگاه  : 

- موندم منتظر کردی؛خیلی دیر ! 

 و خشن و بغلش توی کشید منو و نشست بازوم روی دستش

 اش شده کلید های دندان پشت از و فشرد خودش به و من جدی

 : غرید

- میشم عصبی اومدنات دیر از دونی می ! 

 

 فرق تا پا کنو از و گرفت فاصله کمی و کرد جدام خودش از

نالید و گذروند نظر از رو سرم  : 

-  لحظه یه که دورم ازت جوری یه نزدیکم تو به انقدر که منی

؛میفهمی؟ گذره می سال مثل برام اومدنت دیر  

 

 حال#

 



- بگیرم تحویل رو ام خونه اومدم . 

 

دادم ادامه تفاوت بی من و کرد خوش جا لبش گوشه پوزخندی  : 

- نامم به زدی رو سندش خودت ! 

 

 کی؟-

 

زدم لب مکث کمی با و شد گرد نگاهم  : 

- دونی؟ می بهتر خودت  

 

 زل شدش باریک نگاه با پایین از و نشست صاف و پاشد جاش از

گفت ودگیل با  و بهم زد : 

- بگو ؛تو دونم نمی نه ! 



 برای و کردم نثارش "دیوثی" زیرلب دادم قورت رو دهانم آب

 به کردم شروع ترسم می حقیقت گفتن از نکنه فکر اینکه

 :تعریف

-  اب رفتیم وقتی ببینم و شهر ببره خودش با منم گفتم بابا به.. به

 به حواس بی بابام و کردم قایم دیوار پشت و خودم تو عالمت

داد ادامه راهش  . 

 

# بک_فلش  

 

 . اومدم-

 

 لب و پیچید دورم و دستاش بهادر و انداختم آغوشش تو و خودم

 : زد

- اومدی خوش !  

 



 دنبال و گرفت دستش توی و دستم و آورد بیرونم بغلش از

کشید خودش  . 

 لباس توی برد خودش دنبال منو و شلوغ خیابون یه توی رفتیم

 . فروشی

زدم نمی هم پلک خوشگل های لباس ههم اون دیدن از  . 

- انارم بردار خوای می که رو کدوم هر  ! 

 

 حال#

 

دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس  : 

-  کنار من و شده گم شهر این توی تغاریش ته کرد می فکر بابام

؛ خریدی خواستم هرچی و گشتم و بازار وجب به وجب تو  

 بنگاه یه توی تو کنار من و دزدیدن و انارش کرد می فکر بابام

؛ گرفتم می تحویل رو ویال این سند و بودم نشسته  



 توی طال گوشواره تو و زد می صدا و اسمم فریاد و گریه با بابا

؛ کردی می گوشم  

 از کردم فکر من شد شب و گردوندی ها مغازه توی و من هی تو

 من نبودن با که نبود حواسم و کنی می خرجم انقدر که عشقه

شد زنده و مرد ؛بابام  . 

 بازم کنی،بگم اذیت رو بابام تا کردی استفاده سوء من از تو که

؟ بهادر بشنوی   

 

- بود واضح و روشن توضیحت کافی اندازه به نه  . 

 

 گره بابا شکسته نگاه به نگاهم و برگرددندم عقب به رو رمس

 . خورد

برنگشت بابا بعدش روز سه تا روستا برگشتم وقتی  . 

 و من و برگشت زارش حال با وقتی و کجاست دونست نمی کسی

 نمی و گرفت آغوشم در و کشید پر ؛چجوری دید خونه توی

کنم توصیف چطور دونم  . 



کارم از شدم پشیمون چقدر  . 

برگشتم بهادر سمت به و انداختم پایین رو  سرم  . 

 شد رد ازکنارم و برداشت رو رنگش کرمی پالتو شد بلند جاش از

 دستش مچ روی دستم برسه زمین به پاش اینکه از قبل اما

کرد متوقفش و نشست  : 

-  تو و بزارن جلوت که ای قهوه عین ؛درست میشم تلخ و سرد

باشه ای دیگه جای پرت حواست ! 

 

 گوشه از که نگاهش به شدم خیره و گرفتم روبرو از رو نگاهم

 ادامه ،و بدم ادامه تا من جدی و اخمو صورت به بود خیره  چشم

 : دادم

-  فقط ؛تو میشم قاجارت ؛قهوه حاال تا نچشیدی قاجار قهوه

 !بچش

 

کرد تند پا ویال از بیرون سمت به اون و کردم رها و دستش مچ  . 

 



 پله بندش پشت و رفتم باال رو دوم پله و کشیدم عمیقی نفس

رو سوم  ! 

 

داخلش شکوندن رو دلت که جایی به بزاری پا سخته  ! 

 

 نشسته ،بابا ونهخ توی رفتم و کردم تموم رو ها گل پاشی آب

 و بود راستش پای روی چپش دست آرنج و تشکچه روی بود

بود رفته فرو فکر توی  . 

بگرده زمین دنبال روستا به رفت زود صبح سرحاد  ! 

 برای میشه پیدا خوب و حاصلخیز زمین ببینه گفتم بهش

 خاک زیر بقچه توی پچگیم قلک تا سه های نه؛پول یا خریدن

بود ولی بود کم بود  . 

 زمین پولش با و بفروشم رو طالها تا شهر به رفتم می باید

بخریم کوچیکی  . 

 این در من و بده چجوری رو ایمان پول که نالید می همش بابا

 قیمت به رو طالها تونم می هم برم تهران به اگر که بودم فکر



 بیخیال فعال تا بزنم حرف ایمان با تونم می هم و بفروشم بهتری

بشه داده امباب به که پولی  . 

شده تاب بی دیدنش واسه ؛دلم اینکه مهمتر همه از و  ! 

 

نرمم تخت روی دادم لم و شدم اتاقم وارد . 

 

شد می ساخته باید که کردم فکر فردایی به  . 

 چون رحمی بی مرد مقابل تنها و تک باید من که هایی لحظه به

بودم می هاش ظلم و اون حریف تنه یک و ایستادم می بهادر  . 

- ؟ جان بابا..؟ انارگل  

 

اتاق درب سمت رفتم و شدم بلند جام از  . 

- ؟ بابا بله  

 

زد لب و انداخت بهم نگاهی  : 



- بزنیم ،حرف اینجا بشین بیا  . 

 

کردم نگاهش و نشستم کنارش رفتم  . 

بود غمگین  . 

شاید داشت حق   . 

- نباشه عاشق ،که بدهکارم بهت قلب ؛یه دخترم بدهکارم بهت  ! 

نباشه زخمی ؛که بدهکارم هتب روح یه  ! 

 

کردم نگاهش کرده بغض و گرفت دستاش میون و دستم  . 

- بود تو جز جایی پرت حواسم که دونم می  . 

ندیدم من و گرفت عاشقی رنگ پاکت نگاه که دونم می  . 

 آدم عاشق مبادا تا بود می بهت حواسم و بودم می کنارت باید

بشی اشتباهی  ! 

نداره جبران که ای ازهاند به بدهکارتم آره؛من  ! 



ببخش بزرگی ؛تو بابا دونم می پرتیام حواس از گرفته دلت ! 

؛ببخش دونم می توعه گرفته دل از من های بدبختی این همه  ! 

 

 میون دستم..بباره که نخواستم و نشست چشمم توی اشک نم

 چهره روی لباسم دکمه از نگاهم و شد فشرده بابا های دست

شد کشیده بابا غمگین  . 

 

دیدم می رو حامیم اشک که مدت این توی نبود بار اولین  . 

داشتم ،خبر بابام بود آورده کم  . 

 

کردم باز لب و زدم عقب رو لعنتیم بغض  : 

-  از جوری یه اصال.. گذشته که وقته خیلی ها گذشته.. بابا فیهکا

 که فشاری از است کوفته تنم که گذشته این شده رد من روی

کرد وارد بهم  . 



 بخاطر ،فقط ایستادم سرپا ،اگه اینجام ،اگه نیاوردم کم اگه

 . شماست

میارم کم من باشید که ناراحت  . 

برسیم زندگیمون به ؛باید غم بیخیال  . 

 کولتون و سر از سرحاد های بچه که کنیم فکر ای آینده به ایدب

میرن باال  . 

 

و کرد ای خنده تک   

زد تشر درونم از صدایی : 

- ؟ سرحاد و من های بچه نگفتی چرا  

 

 همراه فرستادم پایین رو گلوم توی حاظر همیشه لعنتی بغض

دادم رو جوابش و دهانم آب  : 

- بینم نمی خودم برای ای آینده چون  . 

 



 

- باشینااا خودتون مراقب ! 

 

 حرکت جاده پایین سمت به و برداشتم زمین روی از رو ساکم

 . کردم

بود نشده روشن کامال هنوز هوا  . 

 ایستادم می و رسیدم می بود سوخته که چناری درخت  به اگه

ایستاد می برام رفت می شهر به که اتوبوسی . 

دادم ادامه راهم به و دادم دستم اون به رو ساکم  . 

نکردم قبول اما بیاد باهام که داشت اصرار سرحاد  . 

بود می بابا کنار  باید یکی . 

 قلبش دمترسی می مدت این تو بود اومده بابا به که  فشاری با

بیاره در بازی  ! 

 

نبود خوب بابا برای بودن تنها  . 



 رو ،ساکم بود سیاه اش تنه سوختگی از که چناری به رسیدن با

چنار به دادم تکیه و پام و گذاشتم پایین  . 

 

 بوس مینی از خبری اما انداختم جاده به نگاهی گذشت که مدتی

 . نبود

 هرچند شنور و کشید می سرک کوه پشت از داشت آفتاب

کرد می ساتع کمی گرمای اما ضعیف  . 

عادی هوا شدن سرد و گرم و بود پاییز اواسط  . 

 نارنجی و ای قهوه رنگ و بود شده شروع ها درخت ریزون برگ

داد می نشون تر زیبا رو طبیعت ها برگ  . 

انداختم بهش نگاهی و گرفتم  باال رو سرم بوس مینی صدای با  . 

فیدس_ آبی رنگ و بود غراضه  . 

برداشتم و ساکم و گرفتم درخت از رو ام تکیه  . 

گذاشتم جلو قدمی و کردم صاف رو گلی گل روسری  . 



 رو دربش راننده ییالق شاگرد و کرد ترمز پام جلوی بوس مینی

شد پیاده و کرد باز  . 

 کشیده پایین شیشه بند و خالیم دست و گذاشتم اول پله رو پا

رفتم باال و کردم شده . 

 به و کردم پیدا آخر اون خالی جای و انداختم اطراف به نگاهی

رفتم سمتش  . 

کرد حرکت بوس مینی  . 

 

مکرد نگاه رو خاکی جاده و پنجره به دادم تکیه رو سرم  . 

کرد می تابی بی دلم  . 

 تو و نیست خیالش عین ؛اون لعنتی آخه د" بگه نیست یکی

اونه فقط تپیدنت دلیل انگار که تپی می جوری براش " 

  شده بیدار زمستونیش خواب از تازگی ام خفته همیشه وجدان

میگه رو  ارزشمندش نصایح من برای هربار و  : 

- گهدی همونه زدنش ؛دلیل نیست اینطور مگه  ! 



گم می و کشم می پوفی  : 

- رو هام نفس طعم کنی می تلخ که تو به لعنت  ! 

 

 نچ "بار تاسف و میده تکون بار چند رو سرش عزیزم وجدان

گه می و میندازه راه"،نچی  : 

- بانو تلخک بودی تلخ اولم از تو ! 

 

   و میدم فشار ماشین شیشه به بیشتر رو سرم قهر حالت به

دیوونم من هکن می فکر ببینه هرکی  ! 

 

 من و میشه متوقف بوس مینی راهی بین خونه قهوه یه جلوی

کنم می جدا شیشه از رو سرم   . 

-  جا کنیم می حرکت بخورین چیزی یه برین آب به دست

مونیم نمی منتظر که نمونین  . 



 درب سمت به و میشم بلند جام از و گیرم می رو ساکم دسته

میرم بوس مینی  . 

 

میزارم پایین پله آخرین روی از که و پام  . 

گیره می بازی به رو روسریم گوشه باد . 

ساکم دسته دور محکم رو انگشتهام   

 که کلفت یلسیب مرد اون که نیست خیالمم عین و پیچم می

کنه می نگاه ساکم به غیض با هست بوس مینی راننده  . 

 بهش ساکم برداشتن با که کرد می پارم زد می بود جاش

بوست مینی نیست امن که نفهمونم  . 

خونه قهوه سمت افتم می راه و زنم می فکرم طرز به نیشخندی  

. 

 به رو نگاهم و میشینم خونه قهوه تاریک گوشه خالی  تخت روی

چرخونم می رافاط  . 



 روش که آهنی تخت ،چندتا کوچیک رفته رو و رنگ جای یه

 روی رنگ قرمز های مشتی و گرفته جا زمختی رنگ قرمز فرش

 و میگن هم با و گرفتن جا روشون زن و مرد که ها تخت

 . میخندند

 بهتر شاید که کنم می فکر این به و میشم خیره هام کفش به

کنم عوض رو پوشیدنم لباس زطر بعد به جا همین از باشه  . 

نیست بودن امل جای که تهران . 

میرم بیرون سمت به و گیرم می رو ساک دسته  . 

 سمتش به و شده واقع دستشویی خونه قهوه چپ سمت گوشه

 . میرم

 رو اطراف بعد و میندازم رفته رو و رنگ و کثیف درب به نگاهی

کنم می کاوش نگاهم زیر  . 

میشم دستشویی وارد من و نیست کسی نه  . 

میزارم زمین روی رو ساک و میزنم زور به رو درب چفت  . 



 می خداروشکر افته می دستشویی گوشه سوسک روی نگاهم

 و زدم می جیغ وگرنه ترسم نمی سوسک از سمیه مثل که کنم

 دم کشوندم می و بود بیرون اون کلفت سیبیل هرچی

 .دستشویی

 

شد ردهفش سینم درون انگار قلبم و سمیه گفتم  . 

شد تنگ زندگیم خیانتکار ترین صمیمی برای دلم  . 

 که نداشت رو حق این اون اما نداشتم بهادر به حسی دیگه من

بشکنه نمکدون و بخوره رو من نمک  . 

 به من از رسوندن خبر بخاطر بلکه شدنش بهادر عاشق نظر از نه

 !بهادر

 اهرکمخو برای بهادر دل و نچرخه پاشنه این یه روی دنیا کاش

 تا اون با بد و بیاد رحم به کرد می پر رو من تنهایی که ای ،سمیه

 ! نکنه



 از میندازم بینیم به چینی و میدم تکون راست و چپ به رو سرم

 زیپش و میشینم پاهام روی ساک کنار و دستشویی تعفن بوی

کنم می باز رو  . 

 دانشگاه به که اول سال همون که رو زیبایی پرنسسی لباس

 کفش و کشیدم بیرون رو بپوشمش نشد قسمت اما خریدم رفتم

 گذاشتم دستشویی  گوشه و برداشتم رو دار قاب رنگ سبز های

پوشیدم رو پرنسسی لباس و درآوردم تک به تک رو هام لباس   

 روی از بود شده کار ریز های شکوفه طرح سینه روی باال از

 رجستهب کمی سینه ،روی داشت امتداد لباس آستین تا سینه

بود تنگ تاکمر سینه پایین از و بود افتاده  . 

 و شد می دار پف کمر پایین از و بود پوشیده کامال لباس پشت

افتاد می پایین  . 

 و داد می نشون سفیدتر و سفیدم پوست لباس سبزجنگلی رنگ

فهمیدم شدم تر سفید های دست از رو این  . 

 از رو وسریر  و کردم عوض دار قاب های کفش با رو هام کفش

 استرس و شد آزاد شدم بسته اسبی دم موهای که برداشتم سرم



 سفید کاله فورا موهام تو بیفته موخوره نکنه که افتاد جونم به

 و برداشتم رو بود شده درست گل شکل به روبانی مشتش که

 و موهام از ،کمی گذشتم سرم رو کاله و بستم ای گوجه رو موهام

 پرکشید دلم آخر ،لحظه پیشونیم روی ریختم بیرون کاله زیر از

 برش و نشستم و بود کیفم توی که هایی سرویس از یکی برای

 بود کردم،ریسک نگاهش و کردم باز رو رنگش آبی ،جعبه داشتم

 مغز اما انداختن طال و بودن شکلی این برهوتی جاده چنین توی

انگار بودم خورده خر  ! 

 رو ها گوشواره و نداختما رو انگشتر و بستم گردنم رو گردنبند

کردم آویز  . 

 و زدم داخل کامل رو هام لباس و گذاشتم ساک داخل رو جعبه

کردم باز رو درب و کشیدم رو زیپش . 

 نگاه توی نگاهم و آوردم باال رو سرم زدم بیرون که دستشویی از

خورد گره بهادر تحیر پراز . 

 



 تغییرات از شوکه اون و میشه بهادر متحیر نگاه قفل نگاهم

 و میندازم باال ابرویی ،تک من به شده خیره فقط زیادم

کنم می نگاهش بازهم و میکنه پر رو لبخندم جای نیشخندی  . 

بخونه کوری هم برای وحشیمون هنگا ما و باشه دوئل انگار  ! 

نمیشه متحیر نگاهم و گیره می عصبانیت رنگ نگاهش  !  

 غیرتی زود هم داد می بازیم و نداشت دوستم که هم زمانی اون

 . میشد

 هم حق ؛حتی حاال و غیرتش برای کردم می ضعف زمان اون

غیرتی به برسه چه بشه عصبی که نمیدم  ! 

 خوره می لختم های سرشونه  هب و گیره می وزیدن سردی باد

 بود افتاده دستم از که رو ساکم و کنم می کالهم گیر رو دستش

برمیدارم رو  . 

میگه که میرسه گوشم به راننده کمک صدای : 

- میکنیم حرکت بشین سوار همه  . 

 



 و میرم بوس مینی سمت به سرخش نگاه و بهادر به توجه بی

نداره برام میتیاه کمترین میرسه گوشم به که غرایی صدای : 

- انار کن صبر ! 

 همون این و میشه فشرده سینم درون انار کلمه شنیدن از قلبم

 بهادر زبون از شنیدنش با بارها که منه لعنتی شده مخفف اسمم

شدم رامش  . 

گلوم  تا هام خریت یادآوری از سرکشم بغض   

 سرجای میدم هلش و زنم می باز سر کردنش باز از من و میاد باال

لیشقب  . 

 رسم می که اتوبوس وبه کنم می تر محکم رو  سستم های قدم

میشم سفرهام هم هیز و ،دریده متحیر های نگاه متوجه تازه  . 

 سپس  و میشینه کلفت سبیل راننده  لذت پراز نگاه روی نگاهم

 هاش سبیل زیر از سختی به که لبش روی آور چندش لبخند به

میشینه میشه دیده  . 



 به میرم باال و  میزارم پله روی پا هیزشون  های اهنگ به توجه بی

میشینم و میرم خودم خالی صندلی سمت  . 

میدم پنجره از بیرون به و میگیرم سفرهام هم از رو بیخیالم نگاه  

. 

میشم روبرو بهادر خالی جای با و چرخونم می چشم  . 

 زور به تا نیومد دنبالم که عجیبه و گیره می تعجب رنگ نگاهم

بگیره رو شدنم سوار جلوی  ! 

نمیگیرم پنجره از رو نگاهم و کنه می حرکت بوس مینی   . 

حس خودم روی رو زیادی های نگاه  

کنم می  . 

 

 دارم برمی بغلم صندلی روی از رو ساک و میشم عصبی باالخره

 رو رنگیم بندری چادر و کنم می باز رو زیپش میزارم پام روی و

 بودن سرد بهانه به و کشم می بیرون رو هست هام لباس زیر که

پیچم می دورم هوا  . 



 واضح یا هست اما هم باز و میشه برداشته روم از ها نگاه برخی

چشمی زیر یا کنند می نگاهم  . 

 هاشون چشم توی هم تعجب و هستن ها مرد از تر بد ها زن

کنه می بیداد  !  

نگاهم که جوونی پسر روی نگاهم   

 رو نگاهم و میرم خیرش نگاه به ای غره چشم و میشینه  کنه می

میدم پنجره به  . 

- ؟ بودی مجبور  

میگم و کنم می وجدانم به کجی دهن  : 

-  زرق پراز که شهری به پا ها امل مثل ندارم ،دوست نداره ربطی

بزارم هست برق و  . 

 روی کسی نشستن احساس با و وجدانمم با کلکل حال در

 سمت اون به رو نگاهم و کشم می کلکل از دست کنارم صندلی

 روی کزایی لبخند و میشم روبرو پسر همون با که میکشم



 اینجا مردهای لبخندهای بقیه برعکس نظرم به که لبهاش

نیست چندش  . 

دیدمش بارها قبال میکنم احساس و داره خاصی برق نگاهش  ! 

 

 از بیش خیرگی و خودمه چشمهای رنگ هم آبیش های چشم

 بشه تبدیل کذایی نشخند به کذاییش لبخند میشه باعث حدم

تر شیطون چشمهاش  ! 

میگم و بیرون به میشم خیره و گیرم می ازش و  نگاهم  : 

- انگار شد تر گشاد(؟)بود تنگ جات  ! 

 و میشه محو نیشخندش و قاپه می هوا توی  درجا  رو ام کنایه

 های دندان با میده حرص به رو خودش جای نگاهش شیطنت

میگه شده کلید  : 

-  بی برام که المصب شهر اون ،تو تو از تر حوری دیدم اونقدر

بچه بشی تلقی ارزش ! 



 بچه رو دخترا ما پسرا همه چرا" که کنه می اندام عرض وجدانم

بینن می " 

 بیرون به دوباره که رو نگاهم عوض در و نمیدم محل بهش من و

میگم و چرخونم می سمتش به بودم داده  : 

-  به بیار فشار ؛یکم تر حوری کنی می تاکید   شهر میگی وقتی

برهوتی کجای االن ببین و باشی داشته دونم می بعید که مغزی  ! 

 قفل که میدم بیرون به باز و  گیرم می ازش تمسخر با رو نگاهم

 نگاه من به و نشسته ماشینش توی که میشه بهادر سرخ نگاه

 ! میکنه

 پسر به رو نگاهش و بره می پایین و باال وار تهدید رو سرش

میده کنارم  . 

 زیاد ماشینش سرعت و میزنه اش راننده بازوی روی رو دستش

 مینی وحشتناک توقف میشه ناپدید ثانیه از کسری در که میشه

 روبروم صندلی گاه تکیه به ضرب با پیشونیم همیش باعث بوس

بشه بلند" آخم" صدای کنه برخورد  . 



    میشینه اومده بیرون چادر زیر از که لختم شونه سر روی دستی

میشه بلند گوشم زیر پسر صدای  : 

- ؟ خانم انارگل خوبه حالت  

 

 تا میکشم راننده سمت به رو نگاهم و کشم می عقب رو ام شونه

 بوس مینی سوار که بهادر دیدن با که کرده ترمز چرا بفهمم

میدم قورت رو دهانم ،آب راننده گفتن"خان سالم" و میشه  . 

میگه و میشینه ختمل شونه روی دستش دوباره حواس بی پسر  : 

- گرفته؟ درد جاییت ؟ نمیگی چیزی چرا  

 

پررو غریبه این نگرانی به میفرستم لعنت دلم توی من و  ! 

 با داره همونجا از که بهادره عصبی نگاه قفل هنوز نگاهم 

 که ترسی وجود با من و حالله خونت که میکنه تهدید چشماش

 جسارت با دلم توی فهمیده حتی هم پسر و دادم بروزش علنی

که زنم می غر تمام : 



- ؟ آخه چه تو به  

هااا اینه میگن که آش از تر داغ کاسه ! 

 و میکنه تند پا همسفرهام متعجب های نگاه به توجه بی بهادر

 می هاش مشت توی رو پسر یقه ایسته می که من صندلی کنار

 بلند جام از فورا من و کنه می بلندش صندلی روی از و گیره

 شونه روی از چادر بقیه افتادن با اما بگیرم رو جلوش تا میشم

 و گیره می قرار دیدش معرض در هم باز لختم های سرشونه هام

غره می عصبانیت با و فشاره می رو پسر یقه تر عصبی  : 

-  حرومش تبر با خودم تا من زن شونه رو نشست دستت کدوم

؟ هان کنم  

 

- ؟ میگید چی..چ  

 

 های نگاه به توجه بی من و میره سرخی به رو چشمهاش سفیدی

 خونی مبادا تا میندازم اونها وسط زور به رو خودم اش خصمانه

بریزه هم باز من بخاطر  ! 



-  سگ ،به ام دیده بارون گرگ ؛من بگو سگت ارباب اون به

نمیدم باج جماعت  . 

 

 ادامه و افتم می صندلی روی که میده هلم بازوهاش با محکم

 : میده

-  و خودش بره اگه ؛که نمیره دندونش زیر من گوشت بگو

میزنم آتیش باهم و گوشتم و عمارتش  . 

 

 

 در صدامم ترس از اما کیه پسر این اصال و میگه چی نمیفهمم

بکنه میخواد دلش هرکاری بزار و دنمیا  ! 

 از رو نگاهم و برمیدارم رو افتاده صندلی روی که چادرم

گیرم می بهادر نشسته خون به چشمهای  . 

 پاش با و کنه می ول میده بهش که محکمی هل با رو پسر یقه

 پسر قبلی جای سر و زنه می افتاده صندلی پایین ساک به لگدی

شینه می من کنار  ! 



 که نفهمه تا بگیرم خودم به خونسردی حالت کنم می سعی

 . ترسیدم

 خشن رفتار همین با کنه احساس و ترسم اگه که میدونم خوب

بگیره رو من افسارگسیختگی جلوی تا تازونه می  ! 

 

 و کنم می جابجا کمی رو ،کاله میزارم هام شونه روی رو چادر

 رو همنگا  میکنم جابجاش کمی و میدم ریزم سینه به و دستم

میشه لذتش پراز نگاه قفل که گردونم برمی سمتش به آروم  . 

کنم می مکث ریزم سینه روی و کنم می دنبال رو نگاهش  . 

کنه؟ می نگاه ریزم سینه به  

 چرا؟

- برات خریده خودش چون ! 

 خودم روی به و کنم می وجدانم حوصله بی صدای به کجی دهن

 دارم سال همه این از بعد رو خریده برام که جواهراتی که نمیارم

کنم می استفاده  .  



 روی که پسر خونسرد صورت به نگاهی نیم و میشینم سرجام

 رو بهادر دوباره اینکه برای و میندازم نشسته قبلیش صندلی

میدم بیرون به رو نگاهم نکنم عصبی  . 

کنم سکوت میدم ترجیح من و کنه می حرکت بوس مینی  . 

 این بشکنه رو سکوت بهادر مکرد می فکر که انتظارم برخالف

 سکوت این شکستن به راغب هم من و نمیده انجام رو کار

 . نیستم

 ؛خان بهادر از ترس بخاطر هم بقیه انگار و گذشته ساعتی نیم

 های پچ پچ حتی نیست قرار و کردن سکوت روستاهاشون زاده

بکنن رو زنکیشون خاله  . 

 

 زود خیلی یزیپای های شب و میره تاریکی به رو هوا کم کم

کنه می غروب آفتاب  ! 

 تهران به رسیدن تا میدونم اما ام گشنه کمی و نخوردم ناهار

 مثل بهادر کنه توقف اگر که بسا چه و کنه نمی توقف بوس مینی

کنه می زهر بهم  رو غذا چسپه می من به چسپ  ! 



کردم می خفش و پیچیدم می گردنش دور بودم مار میخواد دلم  

. 

- بخ بزن نیشش  ! 

میگم و میرم وجدانم به ای غره چشم  : 

- احمق میکنی اش خفه وقتی داره بهتری حس  ! 

 

 خودش به بهادر کنه،منتظرم می توقف تهران توی اتوبوس

کنه نمی رو اینکار اما بشه پیاده و بده ونیتک . 

 من مثل جسارتش اما خودمه شبیه دندگیش یک و لجبازی

 . نیست

ندارم جسارت اصال من  . 

سکوت از دست و کشم می پوفی   

کشم می  . 

- ؟ شی بلند نمیخوای  



 تمام خونسردی ،با میده من به و  و گیره می روبرو از رو نگاهش

میگه و میکنه نگاهم  : 

 !نه-

 

گیره می ازم رو نگاهش و همین  . 

 

 که پسر همون دیدن با و چرخونم می بوس مینی توی  رو نگاهم

میشم متعجب کنه می نگاهم خیره و نشسته هنوز  . 

؟ نیست خوبی آدم اون و فهمیدم اشتباه من نکنه  

وسط این میفته داره اتفاقی یه میکنم حس  . 

 و شده مسفرمونه که میبینم رو جوون پسر یه راه وسط از

 نمیزنه حرفی همیشه برعکس دنبالمه همونجا از هم بهادر دقیقا

میکنه بیشتر رو من تعجب جای و . 

 از تر بداخالق بهادر اما خبره چه بپرسم میتونستم میخواد دلم

است همیشه  . 



 خودش به ،بهادر شدنش پیاده و پسر اون شدن بلند با باالخره

 می تر اونطرف کمی و میشه بلند صندلی روی از میده تکونی

 . ایسته

شم پیاده من منتظره انگار و کنم می نگاهش تعجب با  . 

 از فورا چشمم جلوی از بوس مینی راننده نگاه برق گذشتن با

میرم پایین صندلی از و میشم بلند جام  . 

 سرم پشت که بهادر به توجه بی و برمیدارم رو ساکم میشم خم

میرم پایین بوس مینی از ایستاده  . 

 و میکشم عمیقی نفس  صورتم توی پاییزی سرد باد خوردن با

میکنم صاف و کالهم  . 

میرم خیابون سمت به و میگیرم مشتم میون و لباسم دامن  . 

 نیست قرار انگار و میاد داره سرم پشت بهادر که هست حواسم

بشم راحت دستش از  . 

 



 شلوغی میون شاید تا میکنم تندتر رو هام قدم رو پیاده توی

برم بتونم و کنه گمم شب  . 

 بغل توی و میشه کشیده ساکم دسته یهو که برمیدارم قدم تند

 نگاهش غیض با و گیرم می فاصله ازش ،فورا رم می فرو کسی

کنم می  . 

- ؟ میخوای چی  

 

 کلید های دندان زیر از و کوبه می چشمام توی  و سرخش نگاه

میغره اش شده  : 

-  ،نه بندازی تیکه نه ؛که ازت میخوام وقت حرف کلوم دوتا قد

بزنی گذشته از حرف ! 

کنم می باز زبون و کنم می نگاه میره رژه جلوم که انگشتش به  : 

 !بگو-

میکشه رو ساک دسته و میندازه باال ابرویی تک  . 

میرم دنبالش و کشم می پوفی  . 



 هم ومن میشه واردش که داره وجود ای کافه تر اونطرف کمی

میشم وارد سرش پشت  . 

 تازه و میره ضعف دلم میرسه مشامم به که قهوه تلخ بوی

میکنم احساس رو گرسنگی  . 

شده خیره من به و نشسته کافه گوشه گرد میز روی  . 

توی رو ساک ستهد   

قدم سمتش به و فشارم می مشتم  

دارم برمی   . 

کشم می عقب رو صندلی و میزارم پایین رو ساکم  . 

میکنم هم چفت میز روی دستام و شینم می  . 

شده خیره من به سکوت در فقط اما بزنه حرف منتظرم  . 

- ؟ خب  

میندازه زیر به و گیره می ازم رو نگاهش  . 



 سکوت باالخره و کشه می فرضی های خط میز روی انگشتش با

میشکنه رو  : 

-  انتقام تو از پوچ و هیچ سر من.. ،من کردم بد دارم قبول

 زود همیشه ،من نداری گناهی تا که ندیدم بودم کور آره..گرفتم

اینه؟ غیر میشناسی، منو خودم از بهتر تو و میشدم عصبی  

 

 این با میشه عوض چی کرده فکر و میندازم بهش بیخیالی نگاه

 حرفها؟

 کنم می نگاهش و میدم تکون حرفش تایید معنای به سری فقط

میده ادامه خودش که  : 

-  کردم فکر انتقام به ؛فقط کردی پیدا قلبم توی جاتو که ندیدم

آره بودم احمق و ! 

 

 رنگ چشمهاش خیسی از نگاهم و کشید باال باالخره رو نگاهش

گرفت تعجب  : 



-  دیوونه ،نبودنت بکنم دل چشمات از نیست میفهمم؛آسون االن

من بریدم دنیا همه ،از باهامه جا همه ،فکرت میکنه ام  ! 

 

داد ادامه و کشید موهاش توی دستی  : 

-  ،برای نمیکردم قبول اما شدم دیوونت میدونستم احمق منه

 دختر اون سراغ رفتم نیازه سر از کنم ثابت خودم به اینکه

 !؛ببخش

 

میشکنه و سکوت شخود بازهم و کنم می سکوت  : 

- هان؟ میخوامت بگم چقدر ؛دیگه همش میدم جون دارم نیستی  

خوبه؟ کردم غلط  

-  از ،نه اعترافش از ؛نه چکید ام گونه روی در از اشکی قطره

 دست از میگفت که داغونی اعصاب بخاطر رو گوهرم عشق،من

 . دادم



 سرم باالی ایمان دیدن با که دادم تکون راست و چپ به رو سرم

کردم نگاهش تعجب با  . 

بود حرص پراز نگاهش . 

شدم بلند جام از و دیدم رو اش شده منقبض فک  . 

 از ای لحظه ایمان نگاه و افتاد پایین بدی صدای با صندلی

نشد جدا خیسم چشمهای  . 

ایستاد ایمان روبروی و صندلی روی از شد بلند هم بهادر  . 

نکنه تمرین و تپیدن تند انقدر تا گذاشتم قلبم روی دستم ! 

؟ میکنم گریه عشق از کرد فکر نکنه  

 تپش از قلبم شد باعث بهادر حرف و کرد رخنه تنم توی استرس

 : بیفته

- نمیدم دنیا به موتو تار یه هنوزم  ! 

            

          

 *ایمان*                 



 

 به و میگیرم خیسش چشمهای از رو ام نشسته خون به نگاه

میدم بهادر  . 

؟ ایسته می من مقابل جرئتی چه با ایمان قلمرو اینجا؛توی  

 های دندان پشت از و میشه منقبض عصبانیت و حرص از فکم

میغرم شده کلید  : 

- عمارت ببر رو خانم؛ سهراب ! 

 رو انارگل سهراب که میشم متوجه و گیرم نمی بهادر از رو نگاهم

بره می خودش با  ! 

 می اش سینه قفسه وسط و کشم می باال رو ام اشاره انگشت

میزنم لب حرص با و کوبم  : 

- بهادر کوچیکی زیادی من با افتادن در برای تو ! 

 

 می چوبی میز ویر محکم رو دستم کف و برمیدارم رو انگشتم

سمتش میشم خم و کوبم : 



-  جمعت پاهام زیر از تونه نمی هم فرخ حتی که کوچیک اونقدر

 اشتباهت هرقدم ،برای باشه کارهات  تک تک به ؛حواست کنه

ازت گیرم می تاوان  ! 

 

 عقب،بی میدم هلش و کوبم می اش سینه روی دست کف با

 از و گیرم می و راهم کافه های مشتری متعجب نگاه به توجه

میزنم بیرون کافه  . 

 می که دختری های اشک اینکه از میخوره و ،خونم خون

 جیب توی و راستم دست چکه می سابقش عشق برای پرستمش

میکنم متر عمارت به رسیدن تا رو ها رو پیاده  و میکنم شلوارم  

. 

 االن تونم نمی که داغونه اعصابم اونقدر اما دلتنگشم اینکه با

 ! ببینمش

اومدنش از کنم پشیمونش نیومده و بزنم حرفی ترسم می  . 



 ممکنه نرم اگه چون عمارت به برم ؟باید چی که باالخره اما

بشنوه دیگه کس از من زبون از بجز نباید که بفهمه رو چیزهایی  

! 

 کالهش فورا دیدنم با نگهبان و میرم جلو عمارت درب دیدن با

همیش خم مقابلم کمر تا و برمیداره رو  ! 

کنه می باز برام رو درب و میاد بیرون اتاقش از  . 

 به تند های قدم با و میدم سر دادن تکون با رو سالمش جواب

میرم عمارت سمت  . 

  زنه می حرف باهاش و زده زانو سایه مقابل که سهراب دیدن با

میزنم صدا رو سهراب و میرم سمتشون به  . 

ایسته می روبروم و میشه بلند جاش از : 

- جاست؟ک  

-  کار به رو بیچاره مخ  و رسید سر خانم ولی خودت اتاق بردمش

 ! گرفته

 



 دوبار رو دستم میکشم عمیقی نفس و بندم می رو هام چشم

میشم عمارت وارد و میزنم سهراب شونه روی  . 

 

 

 *انارگل*               

 

- میشناسی؟ کجا از رو ایمان تو  

 

 که فهمیدم عمارت بیاره منو سهراب گفت ایمان که وقتی  تازه

 یه فقط  قبال و سهرابه اسمش بود بوس مینی توی که پسر اون

دیدمش اردشیر باغ توی لحظه  ! 

- میگن بهتون آقا خود  ! 

 

میگم میکنم فکر بیشتر که همونطور و میگیرم ازش رو نگاهم  : 

-  اسممو خورد صندلی به سرم وقتی!!.. بهت کردم می شک باید

یادمه زدی صدا ! 



 

میگه ای دستپاچه حالت با که میکنم نگاهش  : 

- میدن توضیح بهتون آقا خود برم باید من ! 

 

 بهش رو نگاهم میره اتاق درب سمت به و میکنه گرد عقب

 زنی دیدن با اما  میکنه باز رو ،درب بشه خارج اتاق از تا زممیدو

میگه و میکشه عقب رو خودش جاخورده درب پشت جوان : 

- خانم سالم  ! 

 

کنم می چک رو پاش سرتا و میدوزم زن به کنجکاوانه رو نگاهم  

. 

  سرخی یاقوت جواهرات ست و شده ریخته دورش باز موهاش

 در لختش پاهای و کرده نت قرمزی کت و ،دامن انداخته رو

 و داره پا به بلند قاب مشکی های ،کفش گرفته قرار دید معرض

 احتماال خب و اونه مال عمارت این کل انگار  که ایستاده طوری

؛هست نشسته سهراب صورت توی که ترسی با . 



کنم می اون جمع رو حواسم زن صدای با  : 

- بیای دیگه وقت یه دخترجون؛بهتره نیستن آقا ! 

 

 چهارشونه و بلند قد با اون سنی؛ تفاوت سال ،دو یکی برای

دخترجون" میشم  الغرم اندام بخاطر من و"زن" میشه بودن " 

میشم خیره بهش  و میکنم تنگ رو نگاهم . 

میارن زبون به رو میبنده نقش ذهنم توی که سوالی اولین  : 

- کیه؟ آقا از منظورتون  

 

  و برم عقب قدمی یشهم باعث پره می باال که نازکش ابروهای

بندازم ایستاده درب کنار من به خیره که سهراب به نگاهی  . 

- دختر داره آقا یه فقط عمارت این . 

 

میده ادامه و میندازه سرتاپام به نگاهی  : 

- داری؟ چیکار اینجا.. باشی جدید خدمتکار نمیخوره بهت  



 

 آروم و میکشه ته لحظه در جسارتم و میدم قورت رو دهانم آب

میزنم لب  : 

- میدونه اینجا؛سهراب فرستادم ایمان ! 

 

میزنه لب و میکنه ریز رو چشمهاش  : 

 ایمان؟-

 

 با و گفتنش"ایمان"داره کنایه میکنم حس مرموزی طرز به

رو حسم میکنه تایید حرفش ادامه : 

- میزنی؟ صدا کوچیک اسم به رو همه  

 

چخبره اینجا نمیفهمم و میشم گیچ  ! 

میکنه باز لب که میدم سهراب به دوباره و نگاهم  : 

- عمارت برگردن تا باشن اینجا گفتن خانم؛آقا  ! 



میشه دوخته سهراب به و میشه گرفته من از زن نگاه  . 

میگه پوزخندی با و میندازه سرتاپاش به نگاهی هتحقیرواران  : 

- ؛برو که نزدم حرف تو با ! 

- خانم چشم ! 

 

 پا دوتا سهراب خودشه،بیچاره کنم فکر میگن که زره فوالد زن

رفت در گرفت قرض من از دوتاهم داشت  . 

میاد من سمت و میبنده رو درب  . 

میگه آروم و میکنه اشاره ها صندلی به دست با : 

 !بشین-

 

 بها هم پوزخندش به و میگیرم جا ها صندلی از یکی روی فورا

 . نمیدم

که میزنه داد سر عزیزم وجدان  : 

- انارگل؟ جسارتت کو پس  



 

میگم کن خر وجدان لحن ترین آروم با من و :  

- کجاست؟ اصال جا این نیست معلوم بابا  

سرجاش میشونمش ،خودم بفهمم بزار ! 

 

میام خودم به زن صدای با  . 

- دختر؟ چیه سمتا  

 

 میدم خرج به جسارت وجدان قول به و میندازم باال ابرویی تک

میگم میکنم صافش که صدایی با و  : 

- هستم انارگل  . 

 

میزنه لب و میکنه نگاهم نیشخند با  : 

- میشناسی؟ کجا از رو آقا  خب  

 



میزنم لب و میشه ثابت  نیشخندش روی نگاهم : 

- بپرسین خودشون از ! 

 

 از میشه باعث صورتش شدن سرخ و ندشنیشخ شدن محو

 رو خشکم نگاه فقط واقعیت در و کنم نثارش پوزخندی درون

بگیرم ازش . 

 

 رو سکوت زن دوباره و میگذره درسکوت ای دقیقه چند

 : میشکنه

- آقا ،نه میان من اتاق به کارهاشون برای ها زن  ! 

 

اون؟ اتاق برم داره انتظار و میکنم نگاهش  

میزنم لب آوردم دست به سکوت یتو که آرامشی با  : 

 خب؟-

 



میزنه لب حرص با میشه منقبض فکش  : 

- بگو من به رو کارت  ! 

 

 ام بچه برای که مادری مثل من و میکنه طلب رو زن چزوندن دلم

میکنم مادری دلم برای میخرم،  رو میخواد که چیزی  : 

- اینجا موندگارم ! 

 

 و درب شدن باز با و میشه دوخته من لبهای به متعجب نگاهش

میشه بلند جاش از فورا ایمان ورود  ! 

 

 و نشستم صندلی روی هنوز که میکنه نگاهم گرد های چشم با

انداختم دیگرم پای روی و پام  . 

 حرفی هر از قبل و میکنم نگاه ایمان به اون به توجه بی اما من

 خواهرش احتماال که زن این با ایمان اوضاع کردن سخت برای

میزنم لب  باشه : 



- نشو غیرتی ،پس نداریم هم با صنمی بهادر و من ! 

 

 و میشینه من صورت روی میخوره چرخ آرامش با ایمان نگاه

یشینهم لختم های سرشونه روی  آروم  ! 

- ؟ کیه دختر این  

میگه زن سوال به توجه بی ایمان  : 

- شهره بزار تنهامون  ! 

میشینه کنارم صندلی روی و میاد سمتم به و  ! 

 لحن از که خاصی آرامش با و میزاره هام شونه دوطرف و دستاش

میگه پیداست صحبتش  : 

- ؟ تو خوبه حالت  

 

 تسم اون به رو سرم اتاق درب شدن کوبیده صدای با

میشم مواجه شهره همون یا زن خالی جای با و میچرخونم  . 

میگم کوچکی لبخند با  و میچرخونم ایمان سمت به رو نگاهم  : 



- ،خوبم میبینمت ؛کنارم اینجا که حاال ! 

 

میگه و میگیره دستش توی رو هام دست  : 

- متاسفم چیز همه بخاطر  ! 

 دلم چقدر که نمیکنم فکر این به و میندازم پایین رو سرم

باشه کنارم رو سخت های لحظه اون میخواست  . 

میپرسم هوا بی موضوع کردن عوض برای : 

- بود؟ کی زن اون  

میزنه لب و میکنه رها و دستام  : 

 !!!زنم-

 

میخندم هیستریک و میزنم قهقه . 

 صدای و میشه باز ضرب به اتاق درب که میخندم بلند اونقدر

میرسه گوشم به هام خنده میون ای گونه بچه  : 

 !بابا-



 سرم توی ای گونه بچه و نازک صدای و پرمیکشه لبهام از خنده

میشه اکو  : 

- بابا..بابا..بابا ...! 

 

 صدای تا میدم فشار محکم و میزارم هام شقیقه روی و دستم

نده آزار روحمو دختر ! 

 سرم توی که بدی درد میکنم سعی و میبندم محکم رو چشمهام

کنم آروم رو پیچیده . 

 و میکنم جداش خودم از فورا که میشینه بازوم روی ایمان دست

میشم بلند صندلی روی از  . 

 

 راست و چپ به رو سرم و میرم اتاق درب سمت به ،عقب عقب

میدم تکون . 

- که بودم نکرده تو حق در کاری من..م.م ! 

 



میریزه فرو ام گونه روی و میشکنه رو چشمهام سد اشکی قطره  

! 

 

 و کرده پنهون خودش درون رو کینه و بغض حجم صدام لرزش

قدیمی کینه این کنه سرباز که خدانکنه  . 

- ؟ کیه خانم  این بابا  

 

ببینم رو شا بچه نمیخواد دلم حتی و ایمانه روی نگاهم  . 

میگه و میاره باال راستشو دست میاد جلو قدمی   : 

- انارگل برات بدم توضیح باش؛بزار آروم  ! 

 

 ای ساله پنج،شش دختر به چشمم و میزارم عقب دیگه قدمی

میزنه صدا بابا رو ایمان که میوفته  ! 

 اینکه بدون سختی به میخوره اتاق بسته درب به که پشتم

 داره سعی برمیداره قدم سمتم آرومی به که ایمانی از رو نگاهم

میکنم باز رو درب و میکشم و دستگیره بردارم کنه آرومم  . 



 از کنم صبر ای لحظه اینکه بی من و برمیداره خیز سمتم ایمان

میدوم لعنتی عمارت این از بیرون سمت به و میزنم بیرون اتاق . 

 

نمیدم اهمیتی و میرسه گوشم به ایمان گفتن"انارگل" صدای  . 

 به یکی یکی متعجب های نگاه میشم که عمارت حیاط وارد

 میشناسم که مردی تنها روی ام پرازکینه نگاه و میچرخه سمتم

 ! میشینه

 سمت به میزنه صدا رو اسمم که ایمان صدای شنیدن دوباره با

 از خروجم از قبل  ایمان صدای و میدوم  حیاط خروجی درب

میرسه گوشم به حیاط  : 

- دار نگش بسهرا ! 

 و تاریک کوچه ووارد میکنم باز افرادش رسیدن از قبل رو درب

میشم خلوت  . 

 پیاده شلوغی میون و میدوم کوچه باالی سمت به توانم تمام با

میشم گور و گم رو . 

 



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

 روزبعد3                    

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

 

 *ایمان*              

 

- کردین؟ پیداش  

 

 چیزی و میندازه پایین رو سرش که میدم سهراب به رو نگاهم

 ! نمیگه

یعنی رفته کجا  ! 

 

- ؟ نه یا داره شهر توی آشنایی ببینید کنید تحقیق  

اون پیش بره داره احتمال بگیرین نظر زیر هم رو بهادر  ! 

- آقا چشم ! 



 رو سرم من و میشن خارج درب از باهشن که دونفری و سهراب

یگیرمم دستام میون  . 

- لعنتی؛کجایی پس کجایی ! 

 

میرم بود نشسته روز اون که مبلی سمت به و میشم بلند جام از  

. 

مبل پشت به میدم تکیه رو سرم و میشینم مبل روی  . 

 و میکنه عبور چشمهام جلوی از میرفت که زمانی ای لحظه

بستم های چشم  

میشه باز فورا ! 

نبود همراهش ساکش میرفت وقتی . 

میگردم چشم با و اتاق اطراف و میشم بلند جام از  . 

 باز رو درب  و برمیدارم قدم بیرون سمت به ساکش ندیدن با

 . میکنم

میرم باال ها پله از و میدم خدمتکارهارو جواب سر تکون با  . 



میکشم عمیقی نفس و ایستم می اتاق درب پشت  . 

 بدی صدای دیوار به خوردنش با  که میکنم باز ضرب به رو درب

میکنه ایجاد  . 

میکنه سالم و میشه بلند جاش از بیخیال دیدنم با شهره  . 

- بود،کجاست؟ همراهش ساک یه اومد اتاقم که دختری دیروز  

 

میگه و نهمیک هم در رو اخمهاش  : 

- میپرسی؟ من از چرا  

 

 از بیخبری روز سه از که عصبانیتی تا میکشم عمیقی نفس

میزنم لب ،شمرده شمرده و نکنم خالی سرش رو دارم انارگل  : 

- تمیزکنن.. منو اتاق گفتی..تو ! 

 

 خب؟-

 



- دادند تو تحویل بوده اونجا چیزی اگه ! 

 

 

 

 گوشش شتپ رو مشکیش موهای و میشه بلند صندلی روی از

میگه و میزنه  : 

- دور درسته؛انداختمش ! 

 

 و دستام و میرسونم بهش و خودم بلند قدم دو با و میشم عصبی

پیچم می گردنش دور  . 

- ؟ ؛نگفتم نزار دمم روی پا بودم گفته  

 

 

- کن ولم.و..و  ! 

 



 با و میکشه عمیقی نفس که میکنم شل گردنش دور از و دستهام

میکنه نگاهم خیس چشمهای  ! 

- نباش چشمهام جلوی بیاره؛خودتم و ساک بگو کبری به ! 

 

میرم پایین ها پله از  و میزنم بیرون اتاق از  . 

میاد سمتم به دیدنم با سهراب که میشم عمارت حیاط وارد  : 

- روستا برگشته امروز بهادر دادن خبر ها بچه آقا  ! 

 

 مطمعنی؟-

 

- ،مطمعنم آقا آره  . 

 

میزارم میز روی رو ساک و میشینم میز پشت  . 

میبرم ساک داخل رو سرم و میکشم رو زیپش  . 



 خوش جا ساکش توی چوبی ای صندوقچه و لباس دست چند

 . کرده

هاست اسلب زیر ساک داخل هم کفش دوتا . 

میکنم باز رو دربش و میارم بیرون رو صندوقچه  . 

 جلدی سه روی و میوفته صندوق داخل طالهای به نگاهم

میشه خشک اونجاست که(شناسنامه) ! 

 صندقچه داخل جلد ،سه نبودنش وجود با روز سه از بعد

میکاره لبهام روی رو لبخندی  . 

 خیره  خشهمیدر جلد سه توی که انارگل اسم به و میکنم بازش

 . میشم

 فاصله کمی و میکشم اسمش روی وار نوازش رو  شصتم انگشت

نبودنش تلخ حس از میگیرم  ! 

بره بخواد که نداشت جایی دختر اون  ! 

خبر بهم یکی میرفت روستا به اگه  

رسوند می   . 



 آورده سرشون بالیی چه بهادر فهمیدم که روز همون کاش

، روستا برمیگشتم  

برمیگشتم نسبتی چه با اما  . 

نمیکشیدمش؟ بغلم توی و میدیدم و خیسش نگاه و میرفتم  

؟ نشم غرقش و بیارم تاب رو نگاهش دریای میتونستم مگه  

 به تا میکشیدم درآغوش رو انارگل مثل دختری نسبتی چه با

، بگه دردش از و بزنه مشت ام سینه  

گذاشتم سرجاش رو جلد سه  و کشیدم صورتم توی دستی  . 

شدم ندبل جام از . 

بستم رو ساکش  . 

و فشردم مشتم میون رو دستش و   

شدم خارج  اتاق از  . 

 دختری از بیخبری روز چهار میشد کردم نمی پیداش امشب اگر

کردم اش آواره غریب شهر توی که  . 



 پرسه شهر توی لباس اون با هیز مرد همه این میون که دختری

 ! میزنه

 اشاره دست با سهراب به و میرم پایین عمارت حیاط های پله از 

بیاد دنبالم که میزنم  ! 

میگیره جا دستم بغل سهراب و میشم ماشین سوار  ! 

 که میکنم زیاد رو سرعتم جا همون از میشه باز که عمارت درب

میذارم ترمز رو سرعت به رو پاهام روبروم صحنه دیدن با  . 

 

 شل بازوش روی  های بندینه  از یکی و است پاره دامنش پایین

 پیاده ماشین از و میدوزم چشم ،بهش افتاده پایین و شده تر

 . میشم

برگشت که خوب چقدر  . 

برمیدارم قدم سمتش به  . 

 خستگی نزارش حال و نهمیز سرخی به رو چشمهاش سفیدی

میزنه فریاد رو دری به در روز چهار  ! 



 دلم میکنم تصور فقط رو روزش چهار این های سختی وقتی

 حصار توی ای هرکلمه قبل من و برگردیم عقب به میخواد

کنم اسیرش آغوشم  . 

بره مبادا تا  ! 

 هام چشم توی رو نگاهش که ایستم می کمی فاصله با روبروش

 ! میدوزه

 یخی های تیر و انداخته راه به یخبندانی چشمهاش تالکریس

میشه پرتاب من سمت به چشماهش  ! 

 گله حق که میدونم حتی و میذارم بازوهاش روی رو دستهام

ندارم هم رو اشتباهش از کردن  . 

میزنم لب مالیمی لحن با  : 

 خوبی؟-

 

لرزونه می رو تنم تمام سکوتش همین و میکنه نگاهم فقط  ! 



 و ببینم چشماش توی نفرت حس که ای لحظه از متنفرم

میزنه فریاد و نفرت چشماش کریستال  ! 

 گرفته نشونه قلبم سمت به رو تیزش نوک که یخی کریستال یه

بدره میخواد و  ! 

 متمایل راست به رو سرم و نمیکنم دریافت سوالم از جوابی

 لب میکنه دعوت آرامش به رو اون که لحنی با مظلومانه و میکنم

زنممی  : 

- بزنم حرف برات بزار ! 

           

     

 *انارگل*             

 

نمیکنم توجهی اما لرزونه می رو دلم آرومش لحن  . 

کرد فرض احمق ؛منو داد فریبم  ! 

بودم ساده و احمق ،من کنه نثارم پوزخند داشت حق زن اون  . 



نحس؛احمقم عمارت این به برگشتم که االنم حتی  . 

میخواست آرامش و مطلق سکوت کردم،دلم سکوت  ! 

باشم اش بازیچه که نبود مهم دیگه  . 

؛ داره زن که نیست مهم  

؛ داره بچه که نیست مهم  

باشم ؛کنارش اینجا میخوام فقط  . 

من به لیال با بهادر و کرد خیانت همسرش به من با اون  ! 

اینه دوتا این فرق ! 

نپیچید زنی تن دور به مار نگفت؛مثل رو حقیقت اگه حداقل  ! 

 

بشم داخل تونستم نمی و بود ایستاده مقابلم  . 

 کثیفی و گیر پا و دست لباس این از دری به در روز چهار بعداز

بودم خسته تنم  . 

کرد پر رو فاصله هراسون که گرفتم فاصله شاز قدمی  . 



؟ کنم رهاش ترسید می  

؟ برم دوباره که  

 برنمی حتی بود من جای دیگه هرکس ،شاید میدادم حق بهش

 ! گشت

زندگی برای جنگیدن از بودم خسته اما من ! 

 چند عرض در رو دلم که مردی دست به رو زندگیم سکان بار این

 می رها زندگیم متالطم دریای توی رو خودم و میدم لرزوند روز

 . کنم

 دست ناخدا و کرده گیر طوفان میون که ای کشتی همون میشم

کشه می تالش از  ! 

 تا میشینه منتظر و میسپاره خروشان های موج به رو کشتیش

بشونتش ساحل به یا و کنه نابودش یا دریا  ! 

 لب و میشکنم و سکوت روزه ،این مطلق سکوت روز چهار از بعد

 : میزنم

- اتاقت ؛ببرم ام خسته ! 



 چهره میکنه فکر ،شاید میچرخونه صورتم توی رو ناباورش نگاه

هست درش شوخی از اثری خستم  . 

 درک رو اش چهره حاالت حتی تونم نمی که ام خسته اونقدر

 . کنم

 صدام حاال که(؟) زدم هق چقدر که کنم می فکر این به فقط

است گرفنه و دار خش انقدر  . 

 

 راهنماییم داخل سمت به و میزاره لختم بازوی روی رو شدست

 ! میکنه

 هم بعضی و تعجبه و حیرت از پر عمارتش مردهای از برخی نگاه

سهراب جمله ؛از اند توجه بی  ! 

میریم عمارت ورودی سمت به و گذریم می ماشین کنار از  . 

 رو عمارت سکوت ها سنگ به پاهام شدن کشیده صدای

 عمارت داخل تا منو  سختی به رمقم بی پاهای و میشکنه

میکنه همراهی  ! 



 بهش حدودی تا من و شده حلقه بازوم دور هنوز ایمان دست

دادم تکیه  . 

 به قلبم امان بی ،تپش میپیچه مشامم توی که تلخش عطر بوی

میاره فشار ام سینه دیواره  ! 

شدم تر دلتنگ و بودم دلتنگش  . 

 انتهای که سیاهی درب سمت به منو و میشیم اتاقش وارد 

میبره هست اتاقش  ! 

شم وارد تا میده هل رو کمرم دست با  کمی و میکنه باز رو درب  

. 

 های پارچه که اتاق دونفره تخت روی نگاهم میشم که اتاق داخل

میشینه شده آویخته اطرافش رنگی کرم  ! 

میرم تخت سمت به راست یک و ندارم و اتاق دیدن حوصله  . 

- انارگل میزنیم حرف هم اب ؛بعد بخواب ! 

 هام کفش حرف بی و میاد سمتم قدمی میکشم دراز تخت روی

میذاره تخت کنار و میاره در پام از رو  ! 



 و میزنه کنار رو افتاده پیشونیم روی که مویی تار و میشه خم

میشونه لبهاش روی لبخندی  ! 

میگیرم رو دستش که بره میخواد و میکنه راست رو کمرش . 

میزنم لب آروم  : 

 !نرو-

 

 سختی به بدنم دور حصاری حس با و میزنم غلت جام توی

میکنم باز رو چشمهام  . 

 گرفته محکم منو که دستهای روی نگاهم اتاق تاریکی میون

 و میکنه خوش جا لبم روی لبخند ایمان عطر حس با و میشینه

میکنم نگاهش  و چرخم می دستاش تنگ حصار توی سختی به  

. 

 تا میکنم نگاه خیره اونقدر رو خوابش در غرق و جذاب صورت 

 نگاهم توی ذغالیش نگاه و میلرزه تکون پلکهاش باالخره

 !میشینه

میخوامش دلیل بی چرا نمیدونم ! 



 ؛عشق عالقه اون باشه داشتن دوست برای دلیلی اگه لبتها

نمیشه خونده  ! 

 کنی رو سرم عمد از میشه تر عریض که لبهاش روی لبخند

گردنش توی میبرم فرو و میدم تکون ! 

 حس و کنم می پخش گردنش پوست روی داغمو های نفس

کنه می بزرگتر رو لبخندم کمرم رو دستاش شدن تنگ شیرین ! 

 اون از قبل به برمیگرده کردم شیطنت انقدر که باری آخرین

نحس اتفاق  ! 

 و رفتارم و حرکات تمام نافذش نگاه با و میگیره فاصله ازم کمی

میکنه رصد  . 

 های نفس که همونطور گوشم زیر و میاره نزدیک رو سرش

میزنه لب میکنه پخش گوشم الله روی داغش  : 

- داره اندازه من ؛صبر خانم نکن شیطونی ! 

 



 ازش فورا و سوزه می داغش های نفس برخورد از گوشم الله

گیرم می فاصله  . 

- آرومی؟ ،انقدر ها اتفاق این از بعد که عادیه  

 و محلی بی من جواب و میشه واک سرم توی وجدانم صدای

اونه به سکوت  ! 

 آروم یا کنم طردش و باشم دلخور ،که درگیرم خودم با هنوز

بمونم کنارش و بگیرم . 

- ؟ نسبتی چه با  

 دستهام حواس بی و میکشه سوت وجدانم تلخ حرفهای از سرم

میزنم لب و میزارم هام شقیقه روی رو  : 

- شو خفه  ! 

 

- ؟ شد ؟چت خوبی  

 



 و کشیده دراز پهلو به که ایمانی به و میکنم باز ور چشمهام

دوزم می چشم زده خیمه من روی کامال  . 

میزنم لب سرد و آروم  : 

- بردار؟ رو ؛دستت نیست چیزی  

 

 رو نشسته پهلوم روی که دستش و میکنه نگاهم تعجب با

 ! برمیداره

میرم آینه سمت و میشم بلند جام از  ! 

 تر افتاده کمی بلندم چمنی سلبا و نیست جواهراتم از خبری

 ! شده

کنه می خودنمایی زخمی لبم کنار و افتاده گود چشمهام زیر  ! 

میزنه چنگ سینم به غریبی حس  ! 

نالی می عجز با که حسایی اون از : 

- کسم بی چقدر  ! 

کنه می تالقی ایمان نگاه با نگاهم آینه توی از  ! 



شده خیره من به گرفته ای چهره با و نشسته تخت روی  ! 

کنه حس و ناراحتیم مبادا تا دزدم می ازش رو نگاهم  ! 

 نیست مهم برام کنه فکر اون ؛میخوام عارم بی کنه فکر میخوام

داره بچه و زن  ! 

هست که خدا به ولی  ! 

آوردم کم  . 

خوشبختی به رسیدن برای جنگم به دنیا با تونم نمی دیگه  ! 

 ؛قدرت هدار رو بهادر مقابل من از محافظت ایمان؛قدرت

داره رو من کردن خوشبخت برای دنیا با جنگیدن  ! 

بجنگه من به رسیدن برای ؛اون میکشم پس پا من   ! 

 

میشینم اتاق نهآی جلوی و میزنم تن رو ای ساده لباس  . 

میکنم ناپدیدش رژ زدن با و شده کمرنگ کمی لبم زخم  . 

 که نویی حوله با و خیسم موهای و میکنم سرمه رو چشمم

میکنم خشک داده بهم خدمتکار  . 



 جواهراتی ست شده کم ازش که چیزایی تنها که ساکم به نگاهی

 طرح و میندازم هست جلدم سه و بودم کرده استفاده که

 لبم زخم سوزش حس با که بنده می نقش لبهام روی یپوزخند

میره بین از فورا  ! 

درآره حرص کارهاش بعضی  ! 

برم خبر بی نتونم که برداشته و جلدم سه . 

 

میشم خارج اتاق از و میزنم پا داری پاشنه صندل  . 

هست چیزی یادداشت درحال و نشسته میزش پشت  . 

 باال رو سرش ام خیره نگاه حس با و میشم نزدیک بهش آروم

میگه و میزنه ،لبخندی میاره : 

 بهتری؟-

 فقط من ؛و بهتری میگه بینتم می که بار هر و اینجام روزه دو

میکنم سکوت  . 

؟ نه داره خنده  



 حرفی داده ترجیح ،اونم رو اتفاق این نمیارم خودم روی به من

دربارش نزنه  ! 

شدم روبرو شهره با دیروز  . 

 فرود سر برای ها خدمتکار و میومد یینپا باال طبقه های پله از

آوردند می  . 

ملکه اون و قصره اینجا انگار کرد می رفتار طوری  ! 

کرد کج و راهش و کرد نازک برام چشمی پشت  . 

نایستاد ولی بخونه کوری و وایسه داشتم توقع . 

نمیدم محل وجدانمم به و میام بیرون دیروز به فکر از  . 

 دوباره کاش ای میکنم آرزو من و زنه می حرف زیادی ها روز این

ببره پناه ذهنم سیاهی قعر به و بشه افسرده  ! 

روستا بزودی برگردم باید  ! 

برگردونه بهم رو جلدم سه که بگم ایمان به بهتره شاید  . 



 به کاره در غرق که جذابش چهره به خیره و نشستم صندلی روی

 برداشته رو جلدم سه که بیارم روش به اگر که میکنم فکر این

؟ کشه می ،خجالت  

 

میزنم لب و میزنم دریا به رو دلم  : 

- روستا برگردم ؛باید بدی و جلدم سه میشه ! 

 

 می من صورت روی و شهمی کنده دستش زیر کاغذ از نگاهش

 . ایسته

- زودی؟ این به  

 قلبم اعماق به رو گلوم توی خفته بغض و میکشم عمیقی نفس

میزنم لب و میدم هل  : 

- بازار برم سر یه باید رفتنم قبل ،البته موندم زیاد االنشم  ! 

 رو دستش  و میگیره اشارش و وسط انگشت بین رو خودکارش 

میکنه قفل اش چونه زیر  ! 



 خیره شده ها ای مدرسه بچه عین که ایمانی به و میزنم یلبخند

 . میشم

- میبرمت خودم  . 

میره استراحتش اتاق مشکی درب سمت و میشه بلند جاش از  ! 

میشه داخل میکنه باز رو درب  . 

میشینه بود میزش روی که کاغذی روی و میچرخونم رو نگاهم  ! 

برمیدارم رو کاغذ و میشم خم کمی  . 

بزنم لبخند میشه باعث داره که ییزیبا خط دست   . 

حتی نبود ایمان ظریفی و زیبایی به من خط دست  ! 

 ایمان و میشه باز اتاق درب که میکنم رو زیر رو هاش نوشته

میگیره قرار درب آستانه میون آماده و حاظر  ! 

 

 تنش به سپیدش پیراهن و داره تن به رنگی مشکی شلوار و کت

نشسته خوش  ! 



 رو دستم و میاد سمتم به میکنه شکار که رو ایتمرض لبخندپراز

کشه می و میگیره : 

- منتظرتم سهراب پیش ،بیرون شو آماده برو  . 

میرم اتاقش داخل من و میکنه رها رو دستم  . 

 ای خنده تک و میوفتم دیشب یاد ریخته بهم تخت دیدن با

 . میکنم

 پشت از رو درب و بودم انداخته بیرون اتاق از رو ایمان دیشب

بودم کرده قفل  . 

 

میکنم صافش  و میرم تخت سمت به  . 

 از خبری اما میگردم مناسب لباسی دنبال و میکنم باز رو ساکم

نیست حسابی و درست لباس  . 

 قیییژی صدای با که میزنم ایمان کمد باز نیمه درب به لگدی پا با

 دلم خوشحالی از و میوفته کمد داخل که نگاهم و میشه باز

بزنم جیغ میخواد  . 



 هست کاور داخل که ای زنونه لباس و میکنم پرواز کمد سمت به

میشم پوشیدنش مشغول آینه جلوی و میکشم بیرون رو  . 

 

 رنگه مشکی و میرسه زانوم باالی تا لندیشب که ای ساده لباس

میشم خارج اتاق از و میزنم پا رو مشکی های کفش با همراه . 

 و کافیه روحم بی صورت دادن نشون بهتر برای ام سرمه و رژ

نداره بیشتر رسیدگی به نیازی  . 

 عمارت آمد و رفت پر سالن به پا و میکنم باز رو ای قهوه درب

 . میزارم

 ،برام مشخصه نگاهشون توی تعجب و میشینه من روی ها نگاه

 توی تعجب موندم می اینجا من میدونند که این با که عجیبه

میشینه نگاهشون  . 

میشم حیاط وارد و میشم رد کنارشون از توجه بی  . 

 دو کنار سهراب و ایمان دیدن با و میچرخونم اطراف رو نگاهم

میرم پایین روبروم پله چند از دیگه نفر سه  . 



 و میپیچه مشامم توی عمارت دلباز حیاط های گل طراوت و عطر

میبنده نقش لبهام روی محوی لبخند  . 

 جابجا دستم توی داشتم برش آخر لحظه که رو ام صندوقچه

برمیدارم عمارت های سنگریزه روی رو هام قدم و میکنم  . 

 رو و میکنم بقیه به سالمی زیرلب  سهراب و ایمان به رسیدن با

میگم مانای به : 

- ؟ بریم.. ایمان ام آماده من  

 

 سوار کرد اشاره و گرفت ماشین سمت به رو دستش حرف بدون

 . شم

 عقب و کردیم طی ایمان با قدم هم ماشین تا رو فاصله قدم چند

گرفتم جا ماشین . 

کرد روشن رو ماشین سهراب و نشست کنارم هم ایمان  . 



 خیره مردم ایه آمد و رفت و بیرون به ساکت مسیر طول در

 پیاده و کردم جدا شیشه رواز سرم بازار به رسیدن با و شدم

 . شدم

میداد زندگی بوی بازار ازدحام و شلوغی  . 

، انداختم هم کنار های مغازه به رو نگاهم  

 زده چمباتمه بازار کنار ،یکی چرم کیف یکی و داشت لباس یکی

 کمی رو پیاده گوشه یکی و بود نمک گل و فرفره جلوش و بود

میکرد پخش بازار فضای توی رو لبو بوی تر اونطرف  . 

 گوشه پیرمرد گاری توی ملس و سرخ انارهای و بود پاییز اواخر

 بودن متنفر وجود با من و میزد چشمک بدجور بازار راست سمت

بودم فصل این ملس و ترش انار ،عاشق اسمم از  . 

 رنگش بود خون از تر سرخ و بود شده تیکه گل مثل که اناری

 وصف هیجانی با ناخودآگاه و دراومد رقص به چشمهام توی

رفتم گاریچی سمت به نشدنی  . 

 

گفتم و برگشتم ایمان سمت به وصفی بی شوق با  : 



- میخوام انار نم  ! 

گفت شیطنت با و زد لبخندی  : 

- میخوام منم ! 

 به ،قدمی کشیدم و گرفتم دستم میون رو کتش گوشه حواس بی

گفتم و دادم نشون رو گاری ام دیگه دست با که اومد سمتم  : 

- ،بخریم؟ انار اینم  

 گذاشته گاری گوشه که شده تیکه انار از سختی به رو هام چشم

 با که دوختم ایمانی به و کندم میبرد دل سرخیش و بودنش

 با و گذروند می نظر از رو صورتم اجزای تمام ذغالیش چشمهای

میچرخید هام لب سمت به هام چشم از ولع  . 

 ول بود شده مچاله دستم توی که رو کتش و اومدم خودم به

گفتم گاریچی به رو و کردم  : 

- ؟ میدی ما به انار کیلو یک پدرجان  

 



 گذاشتن مشغول و گفت" جانی بابا بله" و زد یلبخند پیرمرد

شد پاکت توی تازه انارهای  . 

گفتم ایمان به رو و گرفتم پیرمرد از رو نگاهم  : 

- بابا کن جمع اتو لوچه و لب  ! 

 شد باعث که رفت بهم ای غره چشم و ماسید لبش روی لبخند

بگیره ام خنده  . 

 رو حقیقت اه گفتن کاش این اما بود مجرد کاش گفتم دلم توی

کرد نمی عوض  . 

میشدم تنها روستا به رفتنم بعداز  . 

میکرد کم رو آمدش و رفت باهام باباش بخاطر قطعا آالله  . 

 ایمان و گوهر ؛بدون من  و میرفتن کارشون دنبال بابا و سرحاد

روستا توی میشدم تنها  ! 

 لحظه از کردم سعی زدم کنار رو کنندم ناراحت و مزاحم افکار

رمبب لذت  . 

کردم هم رو کار این و  . 



 

 یادم و اومد جاش سر حواسم تازه داد ایمان که رو پیرمرد پول

اومدم اینجا به کاری چه برای که اومد  . 

 طال دنبال و چرخوندم چشم سختی به زدحاما و شلوغی توی

گشتم فروشی  . 

نالیدم و چرخیدم ایمان سمت به نکردم پیداش وقتی اما  : 

- ؟ ایمان کجاست فروشی طال  

گفت و انداخت بهم متعجب نگاهی صدام شنیدن با  : 

- ؟ چیکار ،میخوای باالتر یکم  

 

 و کردم حرکت باال سمت به سوالش برای جوابی دادن بدون

افتاد راه سرم پشت هم انایم  . 

 کمی و میاد دنبالمون ما از تر دور کمی سهراب که بود حواسم

ها داشتن مراقب این میکرد اذیتم !، 



 خان و ها ارباب میون حاال که بودم آزاد و روستایی دختر یه من

ایمان یا و بود بهم حواسش بهادر خان یا و افتاده گیر ها  ! 

 اجازه بهش اما نمیدونم دربارش رو چیزها خیلی هنوز که ایمانی

 ازم و باشه کنارم کاریهاش پنهون و ها دروغ از بعد حتی دادم

ببره دل  ! 

 شدن آشکار  از بعد که باشم من این که دارم شک هم هنوز

 کنارم در دادم اجازه و نکشیدم پس پا تلخی حقیقت  چنین

کنه پیدا حضور  ! 

 خودش سمت به رو من که بود سیاهش نگاه عمق این شاید

 ،یا اشتباهاتش وجود با حتی نتونستم که طوری ،به کرد جذب

کنم  ؛ترکش داره زندگیش توی هم رو ای دیگه کس اون که این  

. 

 فکر ،از کشیدم عقب به و شد پیچیده بازوم دور که دستی با

بود کشیده رو بازوم که کردم نگاه ایمان به و اومدم بیرون  . 

 رو دستش که همونطور و کرد اشاره چپ سمت مغازه به دست با

گفت میرسیدم فروشی طال به و میگذروندم نظر از نگاهم با : 



- بیا فروشی طال اینم  ! 

 سمت به و کرد قفل هاش پنجه توی بود آزاد که رو چپم دست

برداشت قدم فروشی طال  . 

شدیم مغازه وارد و داد هل رو درب  . 

 بهم خوبی حس شد باعث صورتم سمت به گرم هوای هجوم

 لذت از های چشم فروشنده گفتن"بفرمایید" با و بده دست

بردارم قدم میزش سمت به و کنم باز رو شدم بسته . 

کردم بازش و گذاشتم میز روی رو صندوقچه  . 

 طالها ویترین کنار فاصله با و کرد می نگاه من به حرف بی ایمان

بود ایستاده  . 

گفتم و آوردم بیرون رو ها النگو  : 

- اومدم ها این فروش ایبر  ! 

 

- حتما بله  ! 



 اون با که میکردم حس خودم روی رو ایمان خیره و نافذ نگاه

بود هزد تکیه سرم پشت ویترین به سینه به دست حالت  . 

 کجا از رو طالها این که نپرسید ،حتی گفت نمی چیزی

 با زنه نمی حرفی زندگیش درباره اصال که بود جالب برام..آوردی

 توجیح منتظر حرفام و ها رفتار تمام برخالف من میدونه که این

توضیحم و . 

 صندوقچه توی رو پولش و فروختم رو النگوها و گردنبند باالخره

گذاشتم ام  . 

رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون مغازه از ایمان اههمر  . 

 متوجه من که بود داده سهراب به رو انارها پاکت کی نمیدونم

بودم نشده  . 

بودم رفته فرو فکر توی که بود زمانی شاید . 

** 

 رو درب و شدم اتاق وارد ایمان از زودتر عمارت به برگشتن با

کردم قفل  . 



 باز رو درب قفل و کردم عوض تر ساده لباس یک با رو لباسهام

 . کردم

گذاشتم ساکم توی و برداشتم تخت روی از رو صندوقچه  . 

اومد داخل ایمان و شد باز درب که شدم ولو تخت روی . 

- شام بریم بیا  ! 

 یکی رو پیراهنش های دکمه  و آورد بیرون تنش از رو کتش

دادم سقف به و گرفتم ازش رو ،نگاهم کرد باز یکی  . 

 درب از بهش کردن نگاه بدون گرفت فاصله درب از که کمی

نشستم میزش پشت و شدم خارج  . 

 شد داخل سهراب بندش پشت و اومد در صدا به اتاق درب

گفت و انداخت بهم متعجبی نگاه ایمان میز پشت من ،بادیدن  : 

- ؟ کجان آقا  

زدم لب خیال بی و انداختم باال ای شونه  : 

- میکنه عوض لباس داره  ! 

 



 به تقه چند و رفت ایمان استراحت اتاق سمت به حرف بدون

زد درب  . 

 سهراب متعجب نگاه و گرفت ام خنده ایمان صدای شنیدن با

برگشت من روی دوباره  : 

- انار تو بیا ! 

 

 ،یکی یکی رو ها کشو و کرد گل فضولیم حس سهراب رفتن بعد

گشتم رو داخلش و کردم باز  . 

 که جلدی سه و کردم تعجب ایمان شوک داخل تیر هفت دیدن با

برداشتم رو بود تفنگ زیر  . 

 با اولش صفحه کردن باز با اما باشه خودم جلد سه میکردم فکر

شدم خیره بهش تعجب  . 

 شد باعث که بود پدرش اسم تر مهم همه از و بود ایمان جلد سه

ببره یاد از رو قلبم؛تپیدن و بشینه نگاهم توی تعجب ! 

 



 سوت گوشم توی وجدانم صدای و گرفتم دستام میون رو سرم

 : کشید

 !...احممممق-

 بارم نفرت نگاه و قلبم میون در یکی ،تپش وجدانم فریاد صدای

 خونسردی و کشیدند پر وجودم از نیدمش که نحسی صدای ؛با

دووند ریشه تنم توی  ! 

- خوبه؟ حالت  

زدم لب و کردم قفل ایمان چشمهای توی رو تفاوتم بی نگاه  : 

 !آره-

 جام از و گذاشتم جیبم توی رو جلد سه نشه متوجه که طوری

شدم بلند  . 

- نمیدی؟ بهم و جلدم سه  

 

گفت و زد لبخندی  : 

- ناهار از بعد  ! 



 

گفتم و زدم لبخند سردیخون با  : 

_ ام گرسنه خیلی من که بریم پس  ! 

 

 من تا ایستاد منتظر و کرد باز رو ای قهوه درب و شد دور میز از

بشم خارج اول  . 

 غذاخوری میز سمت به ایمان با همقدم و شدم خارج درب از

 . رفتم

 روی راستش سپت من و نشست میز نشست راس در ایمان

گرفتم جا صندلی  . 

 دختر صدای و میکرد سنگینی من روی شهره بار نفرت هنگا

شکست رو پذیرایی سکوت ایمان ساله شش  : 

- دیدی؟ و نقاشیم بابا  

 



 توی که چرخوندم دختری معصوم صورت روی رو دلتنگم نگاه

میکرد ذوق ببینه رو نقاشیش باباش اینکه از بود خودش دنیای . 

بودم کودکیم دلتنگ  . 

میرفتم فرو بغلش توی من و بود زنده مامان که وقتایی همون  . 

میگفت سرحاد و خندید می بابا  : 

- کرد خودشیرینی این باز ! 

میکنم حس پیشونیم روی رو مادرم بوسه داغی االنم حتی  . 

زد زنگ گوشم توی سوگل صدای  : 

-  آغوش و حمایت به بشه هم سالشون صد اگه حتی ها بچه

دارن نیاز مادراشون  ! 

 

 به خوردم که سبزی قرمه قاشق و بود بسته رو گلوم راه بغض

فرستادم جنگش  . 

 هرچند ،لبخندی وجودم اعماق به بغضم راندن عقب از پیروز و

نشوندم لبهام روی تلخ  . 



 شدم غرق کودکیم و گذشته در انقدر و نفهمیدم چیزی غذا از

نفهمیدم هم رو بحث موضوع که  . 

 سایه ایصد که شدم پرت حال به گذشته از ای لحظه فقط

پیچید گوشم توی من به خطاب  : 

- میگی؟ چی شما خاله  

گفتم و دوختم بهش رو نگاهم  : 

 چی؟-

گفت و کشید پوفی : 

- نقاشی این نیست شما شبیه میگه بابا . 

 

 روی لبخندی و کردم نگاه گرفت صورتش جلوی که نقاشی به

نشست لبهام   . 

دبو کشیده بود گل شاخه دستش توی که فرفری مو دختر یه  .. 

- خودمه کپی  ..! 

- ؟ بابا گفتم دیدی  



 

 بدون اون و نشست بود خیره بهم لبخند با که ایمان روی نگاهم

زد لب من از گرفتن نگاه  : 

- گفتی می راست آره  ! 

 

شدم اتاق وارد و گرفتم رو جلدم سه ناهار از بعد  . 

 اتاق از و کردم مخفی ساک توی لباسام زیر رو جلد سه دو هر

شدم خارج  . 

 حرف باهاش داشت سهراب و بود نشسته میزش پشت ایمان

 لب ایمان و برگشتند من سمت به قدمهام صدای شنیدن با میزد

 : زد

 ! جان-

 ناز و توجه از میشد آب دلم توی ،قند بود عادی مواقع در اگر

 ام سینه توی که بود خنجری گفتن جان این ؛حاال اما هاش دادن

بردن فرو  ! 



گفتم و نشستم صندلی روی  : 

-  همونطور.. حقیقت در کنم صحبت باهات که اینجا بودم اومده

گرفت آتش ما مزرعه میدونی که .. 

مداد ادامه و کردم قفل هم توی رو هام پنجه  : 

-  بدیم بهت رو بعد سال محصول و کنی لطف میشه اگه میخوام

 توی دادی که هایی پول که میدونی بهتر تو.. پول اون بجای

سوخت آتیش  . 

 

زد لب و گرفت میز  از نگاه ،ایمان سکوتم با  : 

- نیست مشکلی  ! 

 

گفتم و نشوندم لبهام روی لبخندی  : 

- سرحاد و پدرم نه.. خودت و من بین بنویس قرارداد یه پس . 

 

کرد پایین باال رو سرش فقط و نشست لبهاش روی لبخندی  . 



 

        * بعد روز یک  * 

- امضاء اینم ! 

گذاشتم ساکم توی و برداشتم رو  قرارداد کاغذهای از یکی  . 

- دیگه رفتنه وقت ! 

 

برداشتم رو ساکم و زدم تلخی لبخند  . 

. 

. 

. 

. 

 رو چشمهام و دمچسپون بوس مینی سرد شیشه به رو ام گونه

گذاشتم هم روی . 

 

 !سالم-

 



 از و کردم رها دیگ توی رو مالقه.. آشنایی صدای شنیدن با

زدم بیرون آشپزخونه  . 

 سمتش به و زدم خفیفی ،جیغ بود روبروم که دختری دیدن با

زدم لب و رفتم فرو گرمش آغوش توی.. دویدم : 

- ؟ اومدی کی.. خواهری بود تنگت دلم..آخخ  

-  ؛چرا این.. رفت خودش و کرد باز رو درب سرحاد.. االن همین

بود؟ عنق بد اتقدر  

 

میگم و خندم می  : 

- شده دیوونه مدته یه.. لحظشه یه مال بدعنقی  ! 

 

دادم ادامه و کردم اشاره اتاقم به  : 

- کن عوض لباستو برو.. منه اتاق اون  ! 

 

 



 و رفتم سماور سمت به.. شدم آشپزخونه وارد و شدم جدا ازش

گفتم بلند و چیدم ظرف توی رو ها میوه.. ریختم چای  : 

- ؟ چرا نیومد..کجاست؟ سوهرت پس  

 

- زمین سر رفتن سرحاد ،با اومده ! 

 

داد ادامه و وایساد کنارم اومد : 

-  واقعا ببین.. گذشته ماه دو به نزدیک دیدمت که باری آخرین از

روز اون بمونم نتونستم ! 

 

زدم لب و گرفتم صورتش جلوی رو سرخی سیب و زدم لبخندی  

: 

- دیگه نزن رو روزها اون حرف.. نیست مهم  ! 

گفت و کشید دستم از رو سیب  : 



-  همونقدر من رایب گوهر که بدونی میخوام زنم،فقط نمی حرف

بود تو برای که بود عزیز  . 

 آروم میشد احساس داخلش بغض از هایی رگه که صدایی با

 : گفتم

 . میدونم-

 

زدم لب و گذاشتم دیگ کنار رو مالقه  : 

- بشینیم بریم بیا  ! 

 اومد سرم پشت.. رفتم بیرون سمت به و برداشتم رو چای سیتی

نشست وکنارم  . 

 شوهر)حمید و سرحاد و بابا که قتیو تا زدیم حرف دری هر از

اومدن خونه به(سوگل  . 

- نیووردن و ،بچم بابا بگو خواهرت به چیزی یه تو  ! 

- بوده مریض خب بابا  ! 

زدم صداشون و چیدم ایوون توی رو شام  : 



- شام بیاید ها بابا،سوگل،بچه  ! 

 

گفت بابا که گذاشتم دهنم توی رو بادمجون قیمه قاشق  : 

- سراغم اومد سهراب سما به یکی امروز . 

 افتادم سرفه به و پرید گلوم توی غذا سهراب اسم شنیدن با

سرکشیدم نفس یک و گرفتم سرحاد از رو آب لیوان..  .. 

گفتم تعجب با و کنار گذاشتم رو لیوان  : 

- ؟ داشت چیکارت  

 رو موضوع بودم پرسیده عجوالنه که منی به مهربونی لبخند بابا

گفت و انداخت  : 

میرسن خدمت آینده هفته خیر امر برای که گفت - ..! 

 

 ممکن که سوالی ترین مسخره و نمیشد این از گردتر هام چشم

پرسیدم لحظه اون رو بود  : 

- کی؟ برای  



 

گفت تمسخر با و رفت هوا به سرحاد قهقه  : 

- میان من برای  ! 

 

 و چپوندم  دهنم توی برنج از قاشقی دوباره  و گفتم ایشی

گفتم بیخیال  : 

- ؟ خودش برای  

گفت تعجب با بابا  : 

- ؟ کی برای پس  

 

گفتم و دادم قورت رو دهانم آب  : 

- میاد اربابش برای کردم فکر  ! 

 

پرسید مشکوکانه سوگل  : 

- ؟ کیه بابشار  



 

گفتم و انداختم باال ای شونه  : 

- دیگه ایمان ! 

 برسه چه نمیشناسن رو سهراب حتی اونا که نبود حواسم انگار

ایمان به  . 

- ؟ کیه ایمان  

 توی رو قاشقم و بیارم باال رو سرم شد باعث بابا عصبی صدای

کنم رها بشقاب  . 

- خرید محصول که ؛همون ایمان ! 

 

 چیی؟-

گفتم و چرخوندم رو مسر سرحاد داد با  : 

- شماها چتونه عه  ! 

- میخوادت؟ پسره اون میدونی کجا از  

گفتم و میگن چی دارن فهمیدم تازه سرحاد شبهه پراز سوال با : 



-  آشنا باهاش ؛آره میگیره نشات کجا از رفتاراتون این بگو پس

؟ چیه.. شدم  

 

 درد از چشمهام نشست صورتم روی و اومد باال که سرحاد دست

نشست ام گونه روی دستم و شد عجم  . 

 جام از حرف بدون و گردوندم دستش روی رو چشمهام ناباور

شدم بلند  . 

نبود درست رفتار این  . 

 باعث سرخودانش رفتار این با حاال بود نکرده برادری تنها نه

بشم عصبی بیشتر میشد  . 

 پشت ایمان اسم که میکرد فوران وقتی هم عصبانیت این تمام

میشد تکرار ذهنم توی شپدر نام  ..: 

- خان فرخ فرزند ایمان  ! 

 

میکردم تحقیق باید . 



 خانوادمم حتی و بود نشنیده کجا هیچ ایمان از اسمی حال به تا

رو ایمان  

شناختند نمی   . 

پرسیدم می اون از و میرفتم سراغش به بود زنده خاله اگر  . 

 تحمل اگر که بود عزیز خاله همین سر زیر من دردسرهای تمام

دادم نمی پس تاوان ،من میکرد  . 

 صبح و رفتم خواب به کی نفهمیدم که رفتم فرو فکر توی اونقدر

شدم بیدار ها خروس صدای با  . 

 ؛از بودم دلخور که بود ،درست بیرون رفتم و دمش بلند جام از

 آماده صبحانه مهمونم برای که نمیشد این بر دلیل اما.. همشون

 . نکنم

 و کره.. رفتم آشپزخونه سمت و شستم رو صورتم و دست

 نون و گذاشتم ها بشقاب توی رو گردو و محلی مربا،عسل،پنیر

کشیدم بیرون رو یخچال توی های  . 



 خنک نسیم از عمیقی نفس و چیدم وونای توی رو همه

کشیدم صبحگاهی  . 

 خیسی و بارون نم بوی و بود مونده زمستون پایان به هفته یک

میشد پیچیده مشامم توی خاک  . 

بودند سال های بارون ترین دلبر پاییزی های بارون  . 

 رو ای عاشقانه هوای و باریدند می طوالنی مدت توی و آروم

 از هوا بی میخواست دلش لحظه هر دمآ که آوردند می بوجود

کنه متر رو روستا این کل و بزنه بیرون خونه  ! 

گذاشتم کاغذی سفره وسط سوگل برای و چیدم رو صبحانه  . 

" آبجی جان بزنم،نوش قدم بیرون میرم من " 

 از و برداشتم لباسی چوب روی از رو رنگم کرم کاموایی شنل

زدم بیرون خونه  . 

 خودم به و بود شده پرت کل به مدت نای مروارید از حواسم

اسطبل به برم تیمارش برای باشه یادم که دادم هشدار  .. 



 از قبل.. رفتم روستا سمت به و گرفتم پیش در رو خاکی جاده

 نفس و کردم کج رو راهم ها زمین سمت به روستا  ورودی

کشیدم لذت حس از عمیقی  . 

 که جایی.. شد غازآ من تنهایی دوم فصل که بود همونجایی اینجا

خورد گوشم به پناهم تنها شدن کشیده آتش به خبر  . 

 من و میدرخشید من انگشتر رو که بود ارزشمندی گوهر؛گوهر

فهمیدم دیر . 

  جوون پسر که همونجایی به و نشستم قبلی همونجای دقیقا

شدم خیره"آتیش،آتیش" میزد فریاد و میدوید  . 

 و نفرت و شد تکرار بارها پسر گفتن آتیش صدای گوشم توی

 نگاه و فشردم خودم به کمی رو شنلم.. بیشتر بهادر از من انزجار

 میرفتن مزارعشون سمت به که جوون های مرد و ها پیرمرد از

 . گرفتم

 که بابا دست دادم  و خریدم طالهام پول با رو ها مزرعه از یکی

 خوردن سیلی من های خوبی تمام دست مزد.. کنه زرع و کشت



 بهادر سر توی تیر ،یک میتونستم میخواست دلم.. بود رادرمب از

دادم می نجات هاش ظلم از رو دنیا یک و میکردم خالی  . 

 ؛که هاش بوته زیر و علی روستای چنار سمت به کرد پرواز فکرم

بود شده پنهان علی تفنگ  . 

 پنج این تمام برای کنم مجازات اونرو بودم حاظر من واقعا یعنی

؟ زندگیم از تهرف هدر سال  

گرفت؟ علی از که جونی برای  

؟ رفت خاک زیر که ای دایه برای  

داد؟  دق که مادری برای  

؟ گرفته آغوشم در سالهاست که ای تنهایی برای  

اعتماده؟ بی که برادری برای  

؟...برای  

 کشتنش؛دردی آیا.. بهادر بخاطر دادم دست از چیزها خیلی من

کرد؟ نمی دوا من از  

 



 کرد جاخوش لبم کنج پوزخندی افتاد بابا و سرحاد به که نگاهم

 نام به رو زمین.. میزفتن مزرعه سمت به و بودن زدن حرف گرم..

 رو بابا بدهی.. زدم خودم نام به هم ور دادها قرار و خریدم خودم

 بابا.. باشه خودش مال که ندادم چیزی بهش اما خریدم جون به

 نامش به چیزی اگر.. بود پرست پسر اون ولی داشتم دوست رو

 سرحاد نام به دنگ شش رو سندش سرحاد حرف یه با میشد

 اینکه بخاطر هم رو خونه.. سوخت که زمینی همون مثل.. میکرد

میداد ،وگرنه سرحاد به بده نتونست بود مامان منا به  ..! 

تکوندم بود شده خاکی که مشکیمو قبای و شدم بلند جام از  . 

 بیرون ابرها زیر از که رو آفتابی و کردم حرکت خونه سمت به

 اما بود زمستون کم کم اینکه با.. کردم نگاهی نیم رو بود اومده

 ویال به رسیدن با.. داشت سوزانی های اشعه هم هنوز آفتاب

 در رو هام صندل.. شدم وارد و دادم هل رو بازش نیمه درب

 بیخیال هم من و نبود کسی از خبری.. رفتم حال داخل و آوردم

 سری گرفتم تصمیم.. ریختم آب و برنج و  آشپزخونه داخل رفتم

 سمت و شدم خارج خونه از هم همین ،برای بزنم مروارید به



 بودم دور ازش سالهاست که انگار مروارید دیدن با.. رفتم اسطبل

 زیر تا چشمش باالی  ا وار نوازش رو دستم و کردم پرواز سمتش

 خارج اسطبل از و دادم غذا بهش کمی.. کشیدم چندبار پوزش

 از داشت که شدم روبرو سوگل با خونه داخل به ورودم با.. شدم

میشد خارج اتاق . 

- بخیر سالم،صبح  ! 

گفت و زد بهم آلود خواب لبخندی  : 

- توعم ،صبح سالم  ! 

 سرحاد بابا نتیجه در ،پس نبود سفره از خبری ایوون توی

 بر مبنی من نوشته به و کردن جمعش و خوردن رو صبحانه

 جان نوش" مهمتر همه از و" بزنم قدم بیرون رفتم "اینکه

نکردند توجهی"آبجی . 

- میچینم رو صبحونه بزنی آب رو روت و دست بری تا  . 

 بیرون بیخیال بود کرده گرم رو ایوون روی که آفتابی اطربخ

چیدم حال توی رو صبحانه و شدم خوردن صبحانه  .. 



- بخیر صبح سالم  ! 

 لبی زیر"سالم" خجالت با و چرخوندم حمید  سمت به رو سرم

کردم فرار آشپزخونه سمت و گفتم  نشنید داشتم حتم که . 

 جلوش میکشیدم التخج افتاد اتفاق دیشب که افتضاحی اون با

شم ظاهر  . 

 مثل و بود کرده پیدا رو جایگاهش ما بین قبال اون که هرچند

 رو ،من خوردم سرحاد از دیشب که ای سیلی اما بود برادرم

بود کرده زده خجالت  . 

 به کردن نگاه بدون و حال به برگشتم بدبختی هزار با باالخره

خوردم رو ،صبحانه حمید  . 

. 

. 

. 

. 

. 

یلداست شب فردا و شدیم نزدیک یلدا شب به باالخره  . 



 محسن و دخترشون خدیجه تا فرستاد رو ،حمید سوگل

 سوار و سپردم سوگل به رو ناهار من و اینجا بیاره رو پسرشون

اومدم جنگل سمت به مروارید بر  . 

نشستم ها قبر دوتا میون و کردم رها رو مروارید افسار  . 

 بهم نگاهی نیم بودند نشسته تر اونطرف که  مردی دوتا

 حفر گودالی داشت یکیشون.. دادند ادامه کارشون به و انداختند

 تمیزی از.. بهش میکرد نگاه و بود نشسته باال هم یکی و میکرد

 و نداره گودال حفر به کاری اون که بود مشخص سیاهش لباس

 نگاهم و گرفت باال رو سرش ام خیره نگاه حس با.. عذاداره قطعا

 برای دل و درد به کردم شروع و دزدیدم رو نگاهم فورا که کرد

مادرم و گوهر   . 

 

 تکوندم رو قرمزم بلند قبای روی خاک و شدم بلند جام از

 سمت به و بشه تر صاف تا کشیدم به کمی وسیاهم جلیقه..

رفتم مروارید  . 



 که زدم گردنش کنار به ای ضربه و شدم ،سوارش حرکت یک با

 میگذشتم که دونفر اون کنار از.. اومد در حرکت به آهسته

 و انداخت من به تگاهی و کرد بلند سر پوش مشکی جوون همون

داد دمیکر حفر رو گودال که کسی به رو نگاهش دوباره . 

 و رفت راه سمت به آهسته و نکردم دیگه اونها به توجهی هم من

 چند حرکت صدای با.. کردم حرکت بود جنگل توی که آمدی

 با.. هستند کی ببینم ایستادم،تا تعجب با سمت این به اسب

 سمت به همه از جلوتر که بهادر دیدن و سواران اسب رسیدن

وگفتم لب زیر و کشیدم پوفی حرص با..تاخت می اینجا  : 

- لعنت معرکه خرمگس بر  ! 

کرد نگاه و ایستاد خودش و زدند چرخ دورم تا دور همراهاش  .. 

- ؟ میکنه چیکار اینجا بانو  

 

خر مردک  ! 

- بکنن قبر برات کنم سفارش اومدم  ! 

 



 اطرافم  که هاش نوچه به توجهی و دادم حرکت مروارید به

 آخه نمیکردی بخرا روزم میشد چی.. نکردم بودند ایستاده

 داشته آرامش من نشد روز یه..داریاا سرجنگ من با توعم.. خدا

 . باشم

- بزنیم حرف کن صبر  ! 

 

زدم لب و انداختم خونسردش صورت به عصبی نگاه نیم  : 

- گفتی و بود هرچی.. نداریم حرفی ما  ! 

 لحنی با خودش و شدن راهم سد اسباشون با هاش نوچه از تا دو

گفت میزد وجم درش خونسردی که  : 

-  تو االن که داشتم نگه حرمت.. داریم زیاد حرف هم با ما

باشه ،حواست نیستی عمارتم ! 

 لبم روی پوزخندی شد باعث زد باهم که ای کنایه و تحدید

کنم یادآوری و بگیره شکل  : 

- ؟! چطوره دستت  



 غرق رو آدم که بود مردابی رنگ که سیاهش نگاه خونسرد رنگ

 و داد عصبانیت به رو خودش جای لحظه در، میبلعه و میکنه

 : غرید

- ؟ هست حواست.. انارگل میاری باال منو سگ روی اون داری  

 

 پای که جوونی پسر سوال و کرد خوش جا لبم گوشه پوزخندی

 بود ایستاده بهادر های نوچه از یکی کنار دقیقا حاال و بود گودال

کرد اون جمع حواسم  : 

- ؟ خان بهادر افتاده اتفاقی  

دادم رو جوابش من بزنه حرفی بهادر اینکه از قبل  : 

- برسید کارتون به ،شما خیر  ! 

 قبرستون توی اش احمقانه خنده و بهادر زدن دست صدای 

گفت تمسخر با  بندش پشت و پیچید  : 

-  نیست امان در ؛هیچکس خودت جز که  فهمیدی ،خوب آفرین

من خشم از  ! 



 

؟!بودم آدمی چنین عاشق من واقعا.. عقلم به میکنم شک دارم  

 جوون پسر اون روی نگاهم و کشیدم مروارید بلند یال به دستی

 قاضی بود بهتر شاید.. شد کشیده بود ایستاده هنوز که

 که رو بهادر میکردم قانع امروز شده هرطور و یکردمشم

نیستم عاشقش ..! 

- ؟! قبوله.. کن قضاوت تو.. میگم برات داستانی یه  

 کرد نگاهم فقط حرف بی.. کنه تایید تا شد بهادر به خیره نگاهم

بود؟ برده ارث به کی از رو خونسردی این..  

 !.. میشنوم-

 

"  تعریف به کردم شروع و لب زیر کردم  نثارش یی"پررو بچه

 ..  کردن

-  ارباب خونبس که خواهرش تا کرد کمک ؛مادرم قبل سالها

 عاشق که ارباب.. کنه فرار ارباب خونه از بود اطراف روستاهای

 رو جا همه و کرد صدا و سر و شد عصبانی فرارش ،از بود ام خاله



 با نتونست رو پسرش ام خاله زمان  اون.. کنه پیداش تا گشت

 ؛بزرگ پسر اون حاال.. شد بزرگ مادر بی پسر اون.. ببره خودش

 اش خاله دختر سراغ.. شدنش مادر بی از انتقام برای و شده

؟ حقه این.. اومده  

 

 با.. میکرد نگاهم خونسردانه هنوز که بهادر روی خورد سر نگاهم

شدم خیره پسر به و گرفتم ازش نگاه جوون پسر همون صدای  : 

- ؟ داره گناهی چه دختر اون ولی..سخته ریماد بی.. داره حق  

 از که کرد بدل و رد بهادر و من بین مشکوکانه نگاهی بعد و

کرد خوش جا لبم روی لبخند خنگیش  . 

- ؟ دارم گناهی چه من.. دیدی  

زد غر حرص با  : 

-  انتقامش که نگفتی.. نکردی تعریفش کامل که اینه گناهت

 تو؛توی جای.. سر رهخی عاشقتم من.. شد بدل عشق ؛به ،نفرتش

منه خونه  ! 

 



 و زدم چنگ روسری زیر از و موهام و کشیدم صورتم توی دستی

کنم قانعش چجوری.. من خدای وای.. کشیدم . 

اصال نمیدی انتخاب حق تو..رمندا دوستت -  ! 

 این.. نمیشد ناراحت زود همیشه مثل چرا.. نمیشد عصبی چرا

میترسونه منو داره خونسردیش  ! 

-  ازدواج قرار مرتیکه اون با من لج از پیش چهارسال

که داشتی دوستم موقع گذاشتی؛اون  ! 

 

زدم جیغ  : 

-  نترفت با بود،که عمیق وابستگی حس یه ؛فقط نبود عشق اون

 ! پرکشید

 

 اینکه از قبل سرعت پر و زدم مروارید بدن به ضرب با رو افسار

تاختم روستا سمت به بگیرن رو جلوم ها نوچه  . 

بود دیوونه انگار اصال..نمیشد قانع .. 



 

- انداختی؟ پس بود بچه این ؛آخه جان خاله برم قربونت  

 

 هخون وارد و بردم اسطبل داخل رو مروارید خونه به رسیدن با

 . شدم

- ؟ سوگل  

 کجایی؟

 

اومد صداش آشپزخونه از  : 

 ! اینجام-

 

 زمینی سیب ،داشت نشستم کنارش و رفتم آشپزخونه سمت

میکند پوست  . 

- ؟ کردن درست ناهار برا نشستی تازه خانم تنبل  

گفت و داد تکون سر ها بچه مثل  : 



- ؟ امروز یا میاد فردا نگفت جونت ایمان  

فتمگ و رفتم بهش ای غره چشم : 

- موقوف فضولی  ! 

هاش دروغ و ایمان سمت رفت فکرم  ! 

 خبر ایمان از کسی اما کردم جو و پرس خیلی مدت این توی

 و مامان کنن کمک بهم میتونستن که کسایی تنها.. نداشت

کنم خر و هیچ،سوگل که بابا.. بودند سوگل و بابا،گوهر  ! 

- ر؟بهاد فقط..؟ داشت  بچه چندتا خاله..آم..میگم سوگل  

 

گفت و کرد بهم متعجبی نگاه  : 

-  چی واسه..میدیدی تو که بودن دوتا اکه.. دیگه معلومه خب

 پرسیدی؟

 

 قابل سوگل اما یکردمم کاری باید..رسیدم نمی جایی به تنهایی

بود؟ اعتماد  



 

- کنم؟ کمک.. همینجوری  

 

گفت و زد دستم پشت ضرب با که رفت چاقو سمت دستم  : 

- کنم هنرنمایی خودم میخوام اونور برو  ! 

 

 شدم اتاقم وارد.. شدم خارج آشپزخونه از و کردم ای خنده تک

 دوباره.. تخت روی نشستن از قبل شد باعث زدن در صدای که

کنم کج حیاط سمت به رو مسیرم . 

گفتم بلند که زدن در دوباره  : 

- اومدم کن ،صبر مگه سرآوردی.. چیه  . 

رفتم درب سمت و پوشیدم و کفشم  . 

کردم نگاهش ،سوالی سهراب دیدن با و کردم بازش . 

- دنبالتون فرستادن ایمان آقا ! 

 



گفتم و انداختم باال ابرویی  : 

- االن میام کن صبر  ! 

 

 شدم خارج حیاط از و آوردم بیرون اسطبل زا رو مروارید

گفت اسب با من دیدن با که بود نشسته ماشین توی سهراب..  : 

- آوردم ماشین  ! 

 

گفتم تفاوت بی  : 

- میام سرت ،پشت بیوفت راه  . 

 

رفتم سرش پشت و داد حرکت و ماشین فورا  . 

 

 همراه هم من و کردن باز رو درب دونفر  ایمان باغ به رسیدن با

شدم باغ داخل ابسهر  . 



 صدای که کردم اطراف به نگاهی و پریدم پایین اسب از

برگردم عقب به سرعت به شد آشنایی،باعث  ! 

- شدی من عروس باالخره  ! 

 پشت که ایمان به تعجب با فرخ دیدن با و برگشتم عقب به

شدم خیره بود سرش  . 

 ایمان؟-

 

گفت و اومد جلو قدمی ایمان  : 

-  هم  رو شناسنامم..میدونی چیزهارو خیلی که میدونم ببین

 راحت حقایق خیلی گفتن برای رو کارم.. برداشتی که دیدم

 . کردی

 

 ادامه من به رو دوباره و انداخت خان فرخ به نگاهی و کرد مکثی

 :داد



-  بشی مطمعن عشقم از تا بزنم حرف گذشته مورد در میخوام

 ،قبوله؟

 

 سری و کردم بدل و رد خان فرخ و اون بین نگاهی تردید با

دادم تکون  . 

- بشین تخت رو بریم بیا ! 

 

 ایمان بدونم که بودم کنجکاو.. نشستم و رفتم تخت سمت

 تفاوت سال سه فقط بهادر با سنش و هست فرخ پسر چطوری

 .هست

 بچه ای دیگه زن از کرد،فرخ فرار خاله وقتی جورایی یه یعنی

زمان اون بوده حامله زن اون جورایی یه..داشته  . 

 کنه شروع باید فهمید که دوختم ایمان به رو نگاهم کنجکاوی با

کرد شروع و دادن توضیح به  : 

-  به و کرد فرار تو ،خاله خان فرخ خشن رفتار بخاطر قبل سالها

رفت تهران  .. 



بیاره گیرش نتونست ولی زد ردشو بار چند خان فرخ  . 

بارداره که شد متوجه فرارش از بعد ماه سه  . 

 بود،حاال داده دست از جونش نجات بخاطر رو اش بچه  که زنی

.. میداد زندگیش به امیدی که داشت شکمش توی ای دیگه بچه

بودم من بچه اون ! 

 

میکردم تحلیل رو حرفهاش تعجب با و بود وندهم باز دهنم  . 

داد ادامه که : 

-  سیاستمدارای و تاجرا دست توی شدم بزرگ اینکه از بعد

 یک فرخ؛تا..ایمان ارباب شدم و آوردم دست به جایگاهی تهران

 سه از که نرسید فکرش به حتی.. بود بیخبر من از قبل هفته

کنه پیدامون تا کنه استفاده جلدش  . 

 

داد ادامه فرخ و کرد وتسک  : 



-  زمین تو بود رفته بود شده آب ولی گشتم دنبالش خیلی

 نتونستم جلوشو..گرفت انتقام قصد شد بزرگ که بهادر..

 ،بد بودم بد که فهمیدم(انارگل خاله)صنوبر رفتن بعد من..بگیرم

 . کردم

کشیدم چی کنی درک نمیتونی  . 

 

-  شده رگه دو بغض فرط از که صدایی با و کشید عمیقی نفس

داد ادامه بود  : 

-  کردم پیداش تهران توی..نبود زنده دیگه که وقتی اون از بعد

 از رو هست من بچه ایمان میداد نشون که شواهدی تمام اما..

 صنوبر مثل ای ساده دختر لعنتی شهر اون توی..بود برده بین

 شناسنامه جز به بود برده بین از رو مدارک تمام.. بود شده هار

بود گذاشته جا به ایمان برای من ارث گرفتن برای که ای  ! 

شد خیره من به و گرفت تیره آسمون از  رو گاهشن : 



-  نداره رو کسی و.. شده عاشق چون.. من سراغ اومده اگه االنم

 رو زن اون ولی.. داره زن که دارم خبر.. بگیره براش رو تو که

میخواد رو نمیخواد؛تو ! 

 

 به رو نگاهم.. میکرد آرومم کمی و میبارید حرفهاش از صداقت

گفتم و دوختم زمین : 

-  تر دیوونه.. باشین بهادر مراقب.. میاین امشب که میدم خبر

 ! شده

 

 افایار  دادنشون جواب برای صبر بدون و شدم بلند جام از

 یعنی..  بودم کرده باور رو حرفهاشون.. کشیدم رو مروارید

 رو شهره وجود تلخی ایمان حضور..بشم؟ خوشبخت بود ممکن

 جدا ام خونه که کنم رطش میتونستم من قطعا و میبرد بین از

 لذت از قلبم شدن فشرده..  نرم هم تهران حتی شاید..باشه

 سرعت با و نکردم اینکارو اما بزنم جیغ بخواد دلم شد باعث

 میدید رو خان فرخ اگر بابا قطعا.. تازوندم خونه سمت



 هر لگد با بسا چه و میبافت ایمان و من نداشته ریش به"نه"یک

 داشتن زن بگذریم که اول خان از.. ردمیک پرت بیرون دو دو

 های خان..بود داشتنش بچه بدتر و تحمل قابل غیر بس ایمان

 بود خواهند دشوار بسیار قطعا ولی بزنم حدس نمیتونم رو بعدی

 تر دشوار و تر ترسناک وصال این برای هم سر دو دیو از بابا و

 بود

 

 قدم با خودم و بردم اسطبل داخل رو مروارید خونه به رسیدن با

رفتم داخل سمت به کوتاه های  .. 

 گوشم توی ای دخترونه جیغ صدای که کردم باز رو ورودی درب

گفتم بهش و زدم دیلبخن.. پرید بغلم توی خدیجه و پیچید  : 

- شد کر گوشام.. خاله آرومتر  ! 

 

 انداختم تپلش  صورت به نگاهی و  آوردمش بیرون بغلم از

بود سالش دو فقط علی روستای به کردم محکوم خودم وقتی..  .. 

کردم زندگی اصال نه و دیدم رو ام خانواده نه چندسال  .. 



 و شتمشگذا پایین زانوم روی از بوسیدمش و کشیدم رو لپش

رفتم محسن سمت  .. 

بودند متفاوت اخالقی نظر از خیلی سوگل های دوقلو  .. 

بود من کپی محسن  .. 

سرد و ای کینه  .. 

 ندیده مدت همه این که منی به و ایستاده دور ولی سالشه شش

میکنه نگاه  .. 

 خودم از رو کسی دارم ؛توقع دلخورم خودم از که منی.. داره حق

؟ باشم نکرده دلگیر  

 جلوی و کردم سالم بود ایستاده سوگل کنار که حمید به سر با

زدم زانو محسن پای .. 

- ؟ کنه بغل رو خاله نمیخواد خاله عسل  

 لب و چرخوند حدقه توی رو خوشرنگش و یخی چشمهای

برد رو دلم بچگونش صدای با و ورچید  : 

- انارگلی؟ خاله تو  



 

ندید و من و نبود باهاشون گوهر  خاکسپاری موقع  .. 

و معرفت بی خاله این نشناسه که کوچولو این داره حق  ! 

- ببینم اینجا بیا خاله خوشگل آره  ! 

اومد بغلم توی تردید با و کردم وا هم از رو دستهام   .. 

دادم فشارش خودم به و پیچیدم دورش محکم دستام  .. 

زدم لبخند  .. 

بودم ای ؛ویرانه اما درون از  ! 

 

کردم تر عریض رو لبخندم و کشیدمش بیرون آغوشم از  .. 

گفتم ذوق با  : 

- باشه من واسه تو مثل کوچولو یه بشه کی که آخ  ! 

 

 حمید و سوگل سمت شدم بلند جام از و بوسیدم رو لپش

زدم لب و چرخیدم  : 



- ؟ جان حمید بدی خبر بابا به میکنی ؛لطف داریم مهمون امشب  

 

" زد بیرون خونه از فورا و گفت ای" باشه . 

 هیچ به نمیخواستم  که لبخندی با همراه و کردم سوگل به رو

زدم لب بشه محو هام لب روی از دلیلی  : 

- برام کن ؛دعا خواهری میشم رفتنی دارم ! 

خزیدم آغوشش توی و کشیدم پر سمتش .. 

نداشتم دیگه اون بعد که پناهی بوی.. میداد رو مادرم بوی  .. 

؟ میکشیدم زجر  انقدر کجا من بود زنده مامان اگه  

*** 

 نگاه سرحاد به و جویدم می دندونام زیر رو هام ناخون استرس با

 نمی خان فرخ از رو اش نشسته خون به چشمهای که میکردم

 !.. گرفت

زد داد عصبانیت و حرص با  : 

- ؟ دختر این به کردین ظلم هرچی نیست بس  



هان؟ بچه این از میگیری پس داری چیو تاوان  

دامنش؟ تو انداختی دیگه یکی نبرد جایی به کار بهادر  

 مثل دیوی اسیر و خواهرم خرم من کردی ؛فکر بهم میبافی قصه

؟ کنم این  

 

 سمت و پیشونیم توی کوبیدم دست کف با محکم یکی حرص با

رفتم سماور  .. 

 که من.. بینشون اونجا میرفتم خودم باید اینجوری نمیشد نه

 منو قراره کجا به االن ببینم بزار..سپردم سرنوشت دست و خودم

 .. برسونه

 تهران از که خوشگلی عباسی شاه های فنجون توی رو ها چایی

 و طرف یه گذاشتم و قند.. چیدم سینی توی و ریختم خریدم

خشک توت از کردم پر رو بلور ظرف  .. 

 خورد می خشک توت چاییش با ایمان که دیدم بودم که تهران

 .. فقط



 میون هم کشیدنش نفس و بودم داده ،دل بودم عاشق

میکردم بر از هام قهر و دلخوریهام  .. 

افتاده راه به غوغایی چه من درون میدونه خدا  .. 

 یا و ایستاده قدیمی چوبی پل  یه  اول که شدم آدمی اون عین

بود که جایی همون به برگرده یا و بشه رد باید  .. 

 رد ریسک و گذشته تنهایی و مزخرف زندگی یعنی برگشت

 عمق که ای دره ته به افتادن یا شدن ؛رد یعنی پل این از شدن

است فاجعه  ! 

گذشتم می زندگی این از و میکردم ریسک.. میشدم رد باید  .. 

 که ایمانی و میشدم من ؛یا عاشقمه که ایمانی و میشدم من یا

میگیره انتقام و داده بازیم  ! 

پردازم می رو حس این بهای اینبار  .. 

پردازمش می من و کردنه ریسک شدنم عاشق بهای  ! 

 



 دارچین و هل عطر از عمیقی نفس و برداشتم رو چای سینی

 .. کشیدم

رفتم پذیرایی سمت به طمانینه با و آروم و گذاشتم جلو قدمی  .. 

 بهادر با زیادی خاطرات که ویالیی به اگر میکردم فکر همیشه

 اما میمیرم ها روز اون برای دلتنگی درد از برگردم دارم داخلش

 تمام که مردی تنها به.. نبودم عاشق من که فهموند من به ایمان

 یکی به اینکه از و بودم شده وابسته بود من به محبتش و توجه

 تمام اگه حاال.. دلخور و عصبی بود داده نشون توجه دیگه

بگیریم فاکتور رو بهادر دردناک کارهای .. 

 و دردها این اما.. کنم قبولش شوهر برادر یک عنوان به میتونم

نیست شدنی کرده؛پاک ایجاد بهادر که هایی زخم  ! 

 گذشته مزخرف بحث از دست همه کردم که ی"سالم "با

خورد گره من به نگاهشون و کشیدند  .. 

 موند ثابت ایمان ژرف و سیاه چشمهای روی و زد چرخی نگاهم

 برای کننده قانع دالیل از یکی بهادر با ایمان چشمهای شباهت..

بود زدند می که حرفهایی این  .. 



 لبخندی میشد دیده درش لذت برق حاال که چشمهایی به خیره

کردم جابجا دستم توی رو چای سینی و  زدم  .. 

 رو چای سینی و برداشتم قدم خان فرخ سمت به احترام رسم به

گرفتم مقابلش .. 

 چه بفهمم بتونم که بود اونی از تر خنثی سیاهش های چشم

شب این توی داره احساسی  .. 

 و بابا چشمهای به کردن نگاه بدون من و برداشت قند ای حبه

 که حمید و سوگل از و گذاشتم بلشونمقا رو چای سرحاد

 توی هرگز که شیطنتی برق و رسیدم ایمان به تازه گذشتم

میزد چشمک انگار  نبود چشمهام  .. 

 خالی لباسش روی رو چای اگر و نشست لبهام روی لبخندی

نمیشد؟ پشیمون میکردم  

نگاهش باتالق به شدم خیره و گرفتم مقابلش رو سینی ! 

 توی خشک های توت دیدن از زدگیشو ذوق حاال که باتالقی

 به منو که ای عاشقانه و گرم لحن و میداد نشون واضح سینی

میکشوند باتالق این داخل : 



- گل خانم دستت فدای  ! 

 

بشین؟ مچاله نفر یه بازوهای میون بخواد دلتون شده حاال تا   

خواست دلم من  .. 

بکشه آغوش به بازوهاش میون منو ایمان که خواست دلم  ! 

تنش از جزئی بشم تا بده فشارم خودش به اونقدر و  .. 

 روبروش و ایمان مقابل کوتاه پایه میز روی گذاشتم رو سینی

 .. نشستم

 دستم کار داشت شدنش سرکش و ودب شده سرکش نگاهم

 !میداد

  زیر ایمان و نمیرفت غره چشم بهم بابا داشتم حیا کوچولو یه اگه

خندید نمی پوستی  .. 

 در سرحاد و شد شکسته سکوت دوباره و انداختم پایین رو سرم

زد لب من نگر آینده و غیرتی برادر نقش  : 

- نداریم بخت دم دختر ما  .. 



چیم؟ من پس" نگم تا فشردم هام وندند زیر رو پایینم لب " 

 

  شد بلند نهادم از آه شد بلند سرحاد از حمایت به که بابا صدای

گرفت بهم ایمان بودن دور همه این از دلم و  .. 

؟ بودیم قصه کجای ما  

 میگفتند جونم از همه و بودم ایستاده ای شکسته پل سمت این

بره دستت از شاید بشی رد مبادا که  .. 

بود ایمان جانانم و جان تمام اما من .. 

 کنم باز لب سرحاد و بابا شدن عصبی از ترس بدون میشد کاش

کنم فکر نمیتونم کسی به ایمان جز دیگه که بگم و  .. 

شکست بد رو ها کوزه کاسه زد بابا که حرفی با اما  : 

- بشه مرتضی عروس ؛قراره دخترم داره خواهان ! 

 

 و دوخت و برید که شدم خیره بابا به گرد چشمهای و تعجب با

کرد تنم  ! 



 بابا؟-

 

- نبودم اینجا باشه دیگه  یکی مال بود قرار اگه  ! 

 لب لرزون دایص با و موند ایمان شده منقبض فک روی نگاهم

 : زدم

- بابا کردم انتخاب و ایمان زندگیم برای من  ! 

 

 درهمش اخمهای با و کردم نگاهش دیدم رو بابا سکوت وقتی

شدم روبرو  .. 

- بچگانت عشق سر از میکنی بدبخت رو خودت  ! 

؟ باشه فرخ بچه که معلوم کجا از اصال  

 

زدم لب و دوختم بهش و ملتمسم نگاه  : 

-  مرتضی کنار ولی بشم بدبخت حاظرم من.. ؛هست بابا هست

باش کنارم بار یه با.. نباشم  ! 



 

****** 

زدم لب سردادم ای قهقه  : 

- دیوونه نکن  ! 

 

زد لب  و برداشت دادنم قلقک از دست  : 

- بخدا دیوونتم  ! 

 

زدم بهش لبخندی و نگاهش سیاهی به شدم خیره  ! 

شد درست چیز همه که خوب چقدر  .. 

شد راضی بابا تا شدیم اذیت یکل دوهفته این توی  .. 

- رشت؟ بریم  

 

- زد لب و کرد حوالم چشمکی  : 

- میام جهنمم سهله که باش؛رشت تو  ! 



 

شدم بلند جام از و رفتم بهش یاشباز زبون این از ای غره چشم  

.. 

 

- بشه؟ جدا میخواد شهره واقعا  

 

شد بلند جا از زمین به دستش کف فشار با و داد تکون سری   .. 

 انگار ،اما باشم داشته شهره با رو بزرگی جنگ میکردم فکر

آرامشه فقط ایمان ! 

 

کردیم حرکت ویال سمت به و شدیم همقدم  . 

زد لب و فرستاد بیرون رو نفسش ندمان آه و کشید عمیقی نفس   

: 

 انار؟-

- انار؟ جون  



-  مادر بی من..کشیدم زیاد انار؛سختی نداشتم خوبی زندگی من

چرا پدر بی ولی نبودم  ! 

چرخید سمتم به و ایستاد   . 

-  دختره،باهاش اون های رگ تو من دخترمه؛خون سایه انار

باش مهربون ! 

 

بودم نکشیده زجر هم ایمان نصف من شاید .. 

 بیشتره من از زخماش روبرومه که مردی این میگه بهم حسی یه

نمیگه ولی ! 

نمیکردم نامهربونی ؛قطعا داشتم دوست رو سایه  ! 

 حاال میخواد پناه دختر اون میفهمم که بودم پناه بی اونقدر من

هست که قلبم دار اختیار از نباشه من از اگه حتی ! 

 اش گونه روی و دستم و زدم ناراحتش و مظلوم چهره به لبخندی

کشیدم نوازش با  .. 

- نیست من پناه بی باش؛سایه من پناه تو ! 



 قفل هام پنجه توی  هاشو پنجه و رفت کنار مقابلم از حرف بی

 .. کرد

کردم فکر عروسیم به من و کردیم زدن قدم به شروع بازهم   .. 

میکنیم ازدواج  شهره طالق بعداز  .. 

 توضیح بهش کم کم تا من پیش یارهم رو سایه ایمان موقع اون تا

کنه زندگی ما با قراره که بدیم  ! 

 و کشید خب اما کشید پس پا زود انقدر شهره که بود عجیب

نیست  مهم چندان دلیلش  ! 

 

شدم خونه وارد و دادم هل رو درب  .. 

زدم لب و کردم متمایل کمی رو سرم  : 

- تهران؟ بیام باید عروسم لباس دوختن واسه  

گفت و زد لبخندی   : 

-  خماری توی بزاری میخوای ،منو هیچی خانم؛خودت نکن تنبلی

میکنی؟ تن که عروسی لباس  



- داشت؟ ربطی چه  

زد لب و انداخت باال ابرویی تاک  : 

-  از زودتر.. کنارتم لحظه به لحظه تهران توی که اینه ربطش

میبینم و لباس تنت تو موعد  ! 

 

رفتم بهش ای غره چشم و گرفتم گاز و لبم  : 

-  با و عروس عروسی قبل داماد نداره شهون میگن نشنیدی

ببینه؟ لباس  

 

زد لب اش خنده ی مونده ته با و داد سر بلندی ی خنده  : 

- میبینتت ؛دامادت گنب بزار میگن هرچی ! 

 

کرد رو و زیر رو جاده خوب  و کشید عقب رو صورتش  .. 

زدم شیطونی لبخند و کردم درهم و ابروهام  جفت  .. 



 همین و کشیدم حیاط داخل کمی توجهش جلب بدون و خودم

 محکم و درب ببوستم که آورد من سمت و لبهاش سرعت با که

و بستم  .. 

 !آااخ-

 

بود شحق ولی سوخت براش دلم ! 

 

- داماد آقای خوش روز  ! 

 

کردم پرت ایوون گوشه و کفشام و رفتم داخل سمت  .. 

- اومدم بیت؛من اهل ای  ! 

 

نمیزد پر مورچه انگار و بود ساکت خونه  .. 

زدم لب و کردم روبروم قدی آینه توی خودم قیافه به کجی دهن  

: 



- میپیچونناا خانوادگی ! 

 

 فشار خودم به رو رنگم ای قهوه بافت و ایستادم ایوون روی

 . میدم

 می ایوون روی سرد هوای این توی که عاشقم اونقدر اما سرده

میشم خیره زندگیم مرد به و ایستم  .. 

 سردش  و ایستاده بیرون اون ساده پیراهن یک با اما عجیبه

انگار نیست  ! 

مخالفه ازدواجمون با هنوز سرحاد ! 

میگم بهت االن از اما برنمیاد دستم از کاری"میگه  " 

 با و "خط این" میده ادامه و میکشه دستش کف انگشتاشو

نشون اینم" میده ادامه مکثی " 

بگه رفتار همین با دقیقا رو حرفها این باید وعده سه روزی ! 



 رسیدن  وعده اینکه وجود با حتی من دل این اما داره حق شاید

 رحمی بی همون با هنوز و نمیگیره ؛آروم گرفته ایمان از رو

میزنه ام سینه قفسه به رو خودش امان بی و قبل؛دلتنگ  ! 

میکرد ؛رسوام بزنه حرف میتوتست اگر شاید ! 

 دستهام به رو دمخو و میگیرم ایوون چوبی نرده به رو دستهام 

 ! میسپرم

 میون حاال آورده ارمغان به رو بارون بوی که داری نم نرده

میکشه رخم به رو زمستون سرمای من دستای  ! 

 رو سبد و چینه می درخت از هم رو پرتقال دونه آخرین ایمان

میده حمید دست  ! 

 بهادر؛برادرش های کارگر جای به اینبار رو ویال درختای محصول

 حس از لبالب من و میچینه خودش دستای با من همسر و

عشقم نام به خوشی ! 

باشه من ضعف نقطه گرفته یاد که عشقی ! 



 حمید شونه به ای ضربه خنده با و  میپره پایین درخت روی از

میخندند و میزنند حرف هم با باجناق تا ،دو میزنه  . 

؟ بشه حسودیم اگر داره اشکالی  

 ؛عشق نداره عشق به ربطی که مزخرفه حس یه حس این قطعا

 خنده اما باشه کرده خودخواه ایمان داشتن به نسبت منو شاید

 خودش همجنس اینکه وجود با حتی دیدن دیگه یکی با و هاش

هست هم ...! 

  نمیدونم

 فقط و هاش خنده که بود خندیده من برای فقط اونقدر شاید

میخوام خودم برای  ! 
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 توی دستی و میزنه لبخندی میکنه تالقی همنگا با که نگاهش

میده تکون برام هوا  .. 



 زیاد بینمون انقدر ها فاصله کاش و میشه لبریز عشق از دلم؛

 !نبود

 مقابل عروسم لباس توی حاال نداشت؛من وجود ای شهره اگر

 با رو لبخندهاش و بودم نشسته میخواستمش عاشقانه که مردی

میکردم نگاه دل و جون  . 

 کنارم حاال که اون به نگاهی و میام بیرون فکر از سوگل دایص با

میندازم ایمان و حمید به شده خیره و ایستاده . 

- داخل؟ نمیای ،چرا سرده  

میگم و میزنم لبخندی  : 

-  فکر بدون اینجا شدم مجبور که میکرد آرومی نا جوری دلم،یه

کنم نگاه بهش و وایستم سرما به کردن  ! 

 

 رو لبخندم هم من شد باعث بست نقش اشلبه روی که لبخندی

کنم تر عریض  . 

- کجان؟ ها بچه  



زد لب و انداخت بهم نگاهی نیم  : 

- برد خوابشون که کردن صدا سرو انقدر  ! 

 

 و سرحاد با که هامون بچگی بود؛مثل قشنگ شیطنتهاشون

میکردیم شیطنت مرتضی . 

- سوگل؟ نبودی ما بین هیچوقت چرا  

 

چرخید سمتم و گرفت حمید از رو نگاهش : 

- باشم باهاتون نمیشد شیطون شما بودم آروم من ! 

-  بیچاره گربه که بودم من اون واقعا؛حتما بودی آروم که چقدرم

بریدم؟ سر رو  

دادم بینیم به چینی من و خنده زیر  زد بلند   

- خورد بهم حالم یادآوریش از سوگل ایییی ! 

 



 تر تند رو نهاشو قدم ایمان و حمید سوگل خنده بلند صدای با

گفتن ها پله پایبن از و کردن  : 

- بخندیم بگین ماهم به هست داری خنده چیز  ! 

گفتم حمید به رو و انداختم باال ابرویی تاک : 

- میزدیم حرف زنت شاهکارهای از داشتیم  ! 

 آرنج با و کرد قطع رو اش خنده فورا حرفم شنیدن با سوگل 

 پس محکم یکی و گفتم آخی که زد نازنینم کلیه توی محکم

زدم گردنش  ! 

- ؟ میاری در چیه بازیا وحشی این  

 

 روی گذاشت سبد حمید و اومدن باال ها پله از هم دوتا اون

ایوون وسط بود شده پهن که گلیمی  . 

زد تکیه پشتی به و درآورد پا از رو هاش کفش ایمان  . 

بست رو چشمهاش و گرفت آسمون به ،رو رو سرش  . 

حالتش نای برای کشید پر دلم  . 



بود خسته  .. 

 و شدم آشپزخونه وارد سوگل شاهکارهای جذاب بحث  خیال بی

ریختم کاسه توی رو خشک توت و ریختم براش چای فنجون  . 

رفتم ایوون سمت به  . 

- ؟ بدم قلقلکت یا میگی   

- خدا رو تو نه وای    

 ! بگو-

- زد صدام بابا عه  ! 

- میری؟ در کجا ببینم وایسا  

 

زدم اش بسته های چشم به لبخندی و ستمنش ایمان مقابل  
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زد بهم لبخندی  و کرد باز رو چشمهاش  .  



- گل؟ خانم احوال  

گفتم سوالش جواب بیخیال  : 

- نه؟ شدی خسته  

زد لب و برداشت مقابلش سینی از رو چای  : 

 ! یکم-

زدم لب و سمتش دادم هل رو ها خشک توت کاسه  : 

- حاال تا نکردی کارا این از و بودی رتعما ارباب تو باالخره ! 

میگه و میندازه باال ابرویی تاک  : 

- خانمی؟ میندازی تیکه داری  

 

میگم و میشینم اش شونه به شونه و میکشم سمتش و خودم  : 

- کنی؟ چیکار و عمارت میخوای   

میکنه نگاهم و میزاره سینی توی رو خالیش فنجون  ! 



 رو بازوم که میکنه ساحسا رو نگرانی شاید چشمام توی از

میگیره آغوشش توی منو و میکشه  ! 

- گذاشتم فروش برای رو عمارت  . 

میگم و میدم فشار اش سینه توی و صورتم  : 

- ؟ ایمان میشه درست چی همه داره جدی جدی  

 

 باال از که میکشه عمیقی ،نفس میده فشار خودش به بیشتر منو

میشم متوجه اش سینه شدن پایین و  . 

میشنوم اما همیگ آروم  : 

- اولشه تازه  ! 

ندارم سرنوشت با جنگی دیگه من اما میده بد گواه دلم . 

نیست مهم برام اینبار بیفته بدی اتفاق قرار اگر  . 

سرنوشت با مقابله از شدم خسته زیادی . 

 کمال االنمون های لحظه از من و  مینشونه موهام روی ای بوسه

میبرم رو استفاده . 



میکنم سپری رو آرامشم روزهای آخرین شاید  . 
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میشم ماشین سوار و میندازم کور و سوت جاده به نگاهی  . 

بود گرفته فرا رو وجودم تمام دلهره  .. 

باشه؟ تنها من با که میکرد مرخص رو محافظینش همه باید چرا  

باشه نشسته کمین در ممکنه بهادر که نمیدونست مگه  ! 

 لباس و مینداخت چنگ هی و بود نشسته دلم توی که بود یکی

میشست قدرت تمام با رو چرک های .. 

 آزار رو هام گوش جمله یک که ای لحظه به برگشت ذهنم تمام

شد هماهنگ من جیغ با که صدایی و داد .. 

- خاک ما منه؛یا مال یا انار ! 

 بود درد سمفونی که جیغم و شد رها تفنگ از که تیری صدای 

بود همین از ترسم هم االن..من شتسرنو نحسی آغاز شد  .. 

کرد حرکت و ماشینش پشت نشست  .. 



زد لب و زد بهم لبخندی دید که رو من سکوت  : 

- انگار؟ نیستی خوشحال  

من شادی کنه نمایی رخ که گذاشت نمی ها دلهره بودم؛اما  ! 

زدم لب و کاشتم لبم روی لبخندی : 

- ولی سقف یه زیر میرم باهات دارم که خوشحالم  ..! 

- چی؟ ولی  

 میکردم نگاه عکسالعمالمو چشمی زیر که انداختم بهش تگاهی

گفتم و   : 

- کنه کاری دوباره بهادر میترسم ولی . 

 

زد لب حرص با  خورد گره بهم اش مردونه ابروهای  : 

-  است؛نگران بسته بالش و دست بهادر هست فرخ که وقتی تا

نباش چیزی ! 

 



 دلهره این اما بودم نمی گرانن و میکردم اعتماد حرفهاش به باید

میاورد هجوم من به من، عقل از فراتر جایی از  .. 

 همین به بهادر که میکرد پیشبینی ناخودآگاهم در جایی انگار

نمیکشه کنار راحتی  ! 
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 از نشون دستش سرخی و فشرد محکم فرمون دور رو مشتهاش

میداد اش اندازه به عصبانیت ... 

 دلیلم بی های استرس خاطر به رو روزها این که رفتمگ تصمیم

 لب روی لبخندی کوتاهی مکث بعداز هم همین برای نکنم تلخ

زدم لب و نشوندم هام  : 

- نه؟ یا بدوزم بلند و عروسم لباس   

گفت و زد لبخندی هم اون و انداخت به چشمی زیر نگاهی : 

- بشه کشیده زمین روی که بلند تور بلند؛یه  ! 



 بعداز که چرا کنم پرت بهادر از رو حواسش بودم ونستهت انگار

آواز زیر زد و کرد عوض رو دنده حرف این گفتن ...! 

 

نزدم حرفی و دادم خاکی ی جاده و بیرون به رو نگاهم  ... 

 به رسیدن بعداز و گذشت سکوت در طهران به رسیدن تا

شدم پیاده ماشین از عمارت ... 

رفتم عمارت خلدا سمت به و برداشتم رو ساکم  ... 

 بی اخیر اتفاقات از که بود این از حاکی ها محافظ متعجب نگاه

 که نگفته بهشون ایمان هنوز اینکه یعنی این و هستند خبر

کجاستمن جایگاه  ...! 

 بخاطر من و آدمهاشه از دوتا با زدن حرف درحال ایمان

 نایما اتاق وارد ومیشم عمارت وارد بقیه به توجه بی خستگیم

 !... میشم

میشم اتاق وارد ومیکنم باز رو خوابش اتاق درب ... 



 ثابت افتاده تخت گوشه که ای زنونه خواب لباس روی نگاهم

 اینجا اینو ممکنه ایمان راضی خود از زن اون جز کی و  میشه

؟ بده حرص منو تا باشه انداخته  

 

میشم خارج اتاق از  و میکنمتنم رو رنگم صورتی دامن کت  ... 

 باال رو سرش که میرم نشسته کارش میز پشت که ایمان سمت

میزنه لبخندی دیدنم با و میاره  ! 

- شدی؟ آماده  

 میزش روبروی صندلی روی  و میدم تکون آره معنی به سری

 ... میشینم

- جیگرکی ببری منو دادی قول ! 

 رو کتاب میزنه ورق که همونطور و میکنه کتابش گرم رو سرش

میزنه لب  : 

 !میدونم-

میگم و میکشم جلو کمی و خودم  : 



 خب؟-

میزنه لب بگیره کتاب های متن از رو گاهشن اینکه بدون    : 

- چی؟ خب  

 پرت و برمیدارم جلوش از رو کتاب  حرص با و میکشم پوفی

اونطرف میکنم .. 

- انار میکنی چیکار عه ! 

میزنم لب و میرم بهش ای غره چشم  : 

- است خفه هواش ؛اینجا جیگرکی ببر منو یاال  ... 

رانگا میده فشار گلومو داره زنت تن عطر بوی  ! 

 

میگم چی میفهمه خوب  ... 

 وقتی اون و نمونده اینجا قبل هفته چند از عطرش بوی قطعا

 خالی اتاق توی رو عطرش  میایم طهران به داریم ما فهمیده

بده حرص منو تا کرده  ! 



 میکنه تالش داره هم هنوز اونطرف از و میخواد طالق طرفی از

 با چه و اش زنانه های سیاست با چه کنه در به میدون از منو که

اختیارشه در عمارت توی که قدرتی  ! 

نگرفتم یاد رو کشیدن اما؛کنار من  ! 

 جدال یک از بیش عشق؛ارزش ،این جنگیدم چیزی هر برای من

داره رو ساده  ! 

 خواهم ایمان کنار در هم اون رویاهام به رسیدن ؛برای پس

 ! جنگید

جنگید خواهم توانم تمام با  ! 

 

گفت و شد بلند جاش از  : 

- بریم بیا  ! 

 و پهن دست بین رو دستم و انداختم شدش دراز دست به نگاهی

گذاشتم اش مردونه . 

کرد حرکت بیرون سمت به بعد و کرد وارد دستم به فشاری  . 



 که بودم برده یاد من؛از و بود شده هوایی که بود ها قلبم؛مدت

باشه میتونه قشنگی حس چقدر عاشقی ! 

 ای شهره و  افتاد پنجره پشت به نگاهم شدیم که ماشین سوار

میکرد نگاهم نفرت با که  ! 

بودم افتاده زندگیش وسط بختک مثل ،من داشت حق شاید . 

 بسته رو پاهام و دست عشق اما میکشیدم خجالت خودم از باید

 باعث نداره شهره به احساسی ایمان میدونستم کههمین  و بود

 بدون زندگی این کردن خراب بخاطر وجدانی عذاب بود شده

باشم نداشته عشق  . 

ببینمش نتونم من تا خالش خونه بود فرستاده رو ؛سایه شهره ! 

 آرومش اما شد عصبی کمی شد موضوع این متوجه وقتی ایمان

 . کردم

 و میره بیرون زندگی این از شهره دیگه روز چند تا حال هر به

دهبرمیگر خونه این به سایه  ! 



 کارهای بخاطر کنیم خراب رو قشنگمون های روز این که این

 که نمیدم اجازه من و میخواد اون که چیزیه همون دقیقا شهره

برسه هدفش به  . 

نمیگذرم خوشبختیم و خوبم حال از بار این  ! 

انداختم اطراف به نگاهی و اومدم بیرون فکر از ماشین توقف با  . 

میکرد نگاهم و بود دهکر توقف جیگرکی یه روبروی  ... 

- ؟ بریم  

شدم پیاده ماشین از و دادم تکون سری  . 

بود سرد حدودی تا و مرطوب هوا و بود زده بارون دیشب  . 

شدم همقدم ایمان با وفشردم خودم به  رو پالتوم  .. 

 اومدن با.  نشستیم بود بیرون همون که ای سنتی تخت روی

دوختم چشم بهش  ودب جیگرکی کارگر نظر به که پسرجوونی  . 

- خدمتتون بیارم ،چی اومدین خوش ! 

زدم لب بزنه حرفی ایمان اینکه از قبل و زدم لبختدی  : 



- جیگر سیخ تا شیش  ! 

 رفت بهم ای غره ،چشم بود ماسیده دهنش توی حرف که ایمان

گرفت ام خنده رفتارش بودن بامزه از که  ! 

 

رفتند طالق برای شهره و ایمان که روزیه امروز . 

نمیشم بند جا یک و  دارم دلشوره صبح از  . 

- ؟ سهراب  

 

میزنه لب و میاد سمتم حیاط آخر از سهراب : 

- خانم؟ بله  

 

- ؟ نکردن دیر سهراب  

 

- میاوردن میرفتن هم رو سایه باید خانوم نه ! 

 



زدم چونم زیر رو دستام و نشستم ها پله روی  . 

بود مزخرف خیلی انتظار این  . 

 شد زده که بوقی تک با تا نشستم ها پله همون روی ساعتی یک

شد عمارت وارد  ایمان ماشین و شد باز  عمارت  بزرگ درب  . 

 به و شدم بلند جام از و نشست لبهام روی دیدنش با لبخندی

رفتم سمتش  . 

 سایه و بود تنها تعجب کمال در شد پیاده که ماشین از 

نبود همراهش  . 

- ؟ پس استکج سایه  

 

- بمونه دخترش پیش بزارم مدت یه کرد اصرار شهره  ! 

؟ لباست برای رفتی تو  

 

زدم لب و انداختم اش گرفته صورت به نگاهی  : 

- برم میخوام ؛االن نه  ! 



 

 به ومن تا زد صدا رو" سهراب" بلند و زد لبخندی نیمچه

برسونه خیاطی  ! 

- خداحافظ فعال پس ! 

 ایمان و سهراب صحبت تا ندممو منتظر و  شدم ماشین سوار

بشه تموم  . 

 که انداخت دلم توی رو ترس این ایمان بودن پکر و گرفتکی

باشه شده پشیمون جداییشون از نکنه  . 

نمیشد زندگیم وارد کاش خدایا  . 

بخرم جون به رو دادنش دست از ترس هرروز باید حاال  . 

کرد حرکت و شد ماشین سوار سهراب  . 

 و شدم پیاده ماشین از  رسیدیم خونه یاطخ به ربع یک از بعد

کنم دور خودم از رو منفی های فکر کردم سعی  . 

شدم که خونه خیاط وارد   . 

گفت و اومد سمتم لبخند با لباسم خیاط خانم مریم  : 



- خانم عروس اومدی خوش  ! 

زدم لب و پاشیدم روش به لبخندی  : 

- هست؟ آماده من ؛لباس جان مریم مرسی  

 منو میزش سمت که همونطور و انداخت کمرم تپش رو دستش

زد لب میداد هل  : 

- بپوشیش که بیارنش میگم االن  هست آماده که بله ! 

 میترا؟-

 ایمان خانوادگی نام ارسالن) بیار رو اَرسالنخانمِ لباس میترا

 ( هست

 

 غرق بود شده گذاشته من روی که ایمان خانوادگی نام شنیدن از

اومد کش لبخندم و شدم خوشی  . 

انداختم دیگرم پای روی پا و نشستم بود نزدیکم که مبلی روی  . 

 از ،یکی یکی داشتن مشکالت تمام انگار اما بود سخت باورش

میزدن رقم رو خوشبختی به من رسیدن راه و میرفتن بین  . 



 با من و گرفت مقابلم رو عروسم ،میترا؛لباس بعد دقیقه چند

 شب بهترین بود قرار که بودم شده خیره سپیدی لباس به لذت

بزنه رقم رو زندگیم  . 

 جایی ام خوشبختی پراز های لحظه میان روزها دلهره؛این

 هرکس و شهره و بهادر  به ای لحظه خواستم نمی حتی و نداشت

 فکر دونست نمی من الیق رو ایمان و ایمان الیق منو که دیگری

 .کنم

 اتاق سمت به و گرفته میترا از رو ،لباس شدم بلند مبل روی از

رفتم پرو  . 

 خارج تنم از رو هام لباس  و کشیدم لباس بلند تور به دستی

 . کردم

**** 

**** 

 مثل سپید لباس اون توی که میکنم برانداز رو خودم هآین مقابل

شدم پرنسس یک  . 



 توی بودم شده آشنا بهادر با تازه که زمانی از دور ای خاطره

میخوره رقم  هام چشم جلوی آینه توی میچرخه سرم  ! 

 

# بک_فلش  

 کلید های دندون زیر از حرص با و گرفت هاش پنجه بین و فکم 

غرید اش شده  : 

-  خواستنی چقدر لباس این توی فسقلی درازِ زبون یِتو که آخ

انار میشی ! 

 

 درد از لحنش شیرینی اما میشد فشرده هاش پنجه میون فکم

 درِش لذت برق اشک برق جای به چشمهام که بود بیشتر فکم

میشد دیده  . 

 لبهای و آورد فشار اشارَش و شصت انگشت با لبهام به کمی

کرد غنچه رو سرخم  . 

زد لب و شد خیره لبهام به لذت با  : 



- خواستنی لعنتیِ ! 

 ممنوعه من و میکرد هوس رو من لبهای که هربار مثل نگاهش

خواستن پراز و بود میکشیدم؛خمار رُخِش به رو بودنش  . 

بودم گرفته یاد مادرم از رو  دلبری  . 

 که گرفتم یاد هم من بُرددل شوهرش از ما چشم جلوی که انقدر

ببرم دل همسرم زا خجالتی هیچ بی  ! 

نبود همسر که بود شده زندگیم وارد تازه که بهادری اما . 

بُردَم دل ازش خجالت بی من و همسرنبود . 

 ناز با و دیدم و لبهام هوس نگاهش توی که ای لحظه اون مثل

کردم جدا صورتم از رو میداد فشار رو لبهام که دستش  . 

 نزدیک اونقدر رو سرم ،و کردم قفل هاش پنجه توی هامو پنجه

دارم رو بوسیدنش قصد کنه فکر که بردم  . 

 شد؛بازدمم شیطنتم پراز چشمهای خیره که خمارش چشمهای

زدم لب فقط و کردم پخش صورتش روی رو  : 

- نیست وقتش االن  ! 



 های پنجه میون رو ظریفم های پنجه حرص با هربار اون و

کرد خورد اش مردونه  . 

 عروس لباس توی مادرش کسع به دوباره و گرفت رو من از

بود ام پسرخاله بهادر که بودم فهمیده ؛تازه شد خیره . 

 به بستم دل و شدم صمیمی ام پسرخاله ،با گذشته از خبر بی

شده من دلبسته میکرد ادعا که بهادری ! 

 حال#

 دست هام خریت درباره کردن فکر از تا دادم تکون رو سرم

 . بردارم

گفت بلند صدای با همونجا از و شد بلند خانوم مریم صدای  : 

- دیگه تنت تو شاهکارمو ببینم بیا خانم عروس  ! 

    و ام گرفته بود خیره اش خاله عکس به که دخترکی از رو نگاهم

شدم خارج پرو اتاق از  . 

 دهنم آب همراه رو بود ام گذشته های حماقت از ناشی که بغضی

ایستادم میترا و خانوم مریم  لذت پراز نگاه مقابل و دادم قورت  . 



 لباس توی چرخی و نشست تنم توی جونی لذتشون پراز نگاه از

زدم خودم دورِ  . 

 و مریم تحسین پراز نگاه تا کشیدم باال رو نگاهم  خوشحالی با

 شیفتگی که شد مشکی گوی تا دو قفل نگاهم که ببینم رو میترا

بود غضب در تواَمان نگاهش  . 

 

 

 

 دلم توی  من و میرفت سرخی به رو چشمهاش ذغالی مردمک 

میشد خالی ترسناکش نگاه از  . 

 چشیدم می رو خوشبختی طعم داشتم که ؛حاال نه حاال خدایا

میومد نباید  . 

 رفتم عقب ترس با قدمی و فشردم مشتم توی رو لباسم دامن 

کرد معطوف خودش به رو حواسم خانم مریم که  . 

- ؟ پرید رنگت چرا  دخترم شد چی  



 به خونه خیاط درب که بود نشده خارج دهانم از ای کلمه هنوز

 سمت به نفرمون سه هر سر  و کرد برخورد بهم وحشتناکی طرز

شد کشیده درب جلوی  زخمیِ مَرد  . 

 ای زلزله لرزید؛مثل اش نشسته خون به و خشمگین نگاه از نمت

میکشونه ویرانی به رو شهر یک که   

انداخت می تزلزل به و میکشید آتش به داشت رو شهرِتنم . 

 این آتیش به زد دامن شد بلند خشم با که خانوم مریم صدای

 .مردِترسناک

- است زنونه خیاطی شکوندی؛اینجا درو هوووی ! 

 

ای لحظه برای حتی نشد کنده تنم عروسِ لباس از شسرخ نگاهِ  

! 

غرید محکم و آروم تنم لباسِ و من به بود خیره که همونطور  : 

- میرم بعد بزارین تنها و دختر این و من دقیقه چند قد  ! 

بود؟ شده ادب با اینهمه کی از  



 بهش رو و انداخت میترا به نگاهی و اون به نگاهی خانم مریم

 : گفت

- میترا؟ داره چیکار تو با این  

 

 و داره کار من با که میفهمید اگه بود شده حبس سینم توی نفس

 پر طهران کل قطعا داریم هم با سِری وسَر که میفهمید طرفی از

گفتند می  که هایی شایعه از میشد  : 

" دیدند دیگه مرد یه با و تاجرارسالنِ عروسِ !" 

" هست هرزه زنش " 

" بوده دیگه ردم یه کنار عروس لباس با " 

 و تجار مهمونی توی برد خودش با منو که بود دیروز همین

کرد معرفی همسرش عنوان به منو و طهران بزرگ ثروتمندان  . 

بگیره و دستام تا زدم صدا رو خدا بارها دلم توی  . 

  متالطم خشم و احترام همون با بهادر که بگیره نخواست انگار اما

زد لب نگاهش و صدا توی  : 



- دارم کار یکی این ؛با ندارم کار دختر اون با  ! 

 بود رسیده من به و بود کرده دنبال رو نگاهش که خانم مریم

گفت من به رو و انداخت دومون هر به متعجبی نگاه  : 

- پشتیم اون ما  ! 

 

خشم از بود پر لرزونم نگاه  . 

سوخت می داشت و رویاهام شهر به بود انداخته آتیش  . 

میشد پا به خون میرسید مانای گوش به که خبر  . 

دیگه کرد نمی رحم برادر به برادر ! 

زد چنگ رو بازوم و اومد سمتم تندی های قدم با   ! 

بیوفته ام گونه روی چشمم از اشکی قطره شد باعث سوالش  ! 

 

 لب وار پچ پچ و کشیدم بیرون ترس با دستاش بین از رو بازوم

 : زدم

- خدا رو تو بهادر یبینهم یکی  ! 



 

 تنم لباس روی بار چندین رو سرخش نگاهِ و کرد رها رو بازوهام

کرد پایین و باال  . 

زد لب حرص با بعد و سایید هم روی رو هاش دندون  : 

-  تنت عوضی اون عروسِ لباس و بده برات ببیننت من دستای تو

نه؟ باشه  

 

زدم لب و  کنم زیاد رو فاصله تا رفتم عقب ای دیگه قدم  : 

-  نیست داداشت میزنی دم ازش که عوضی بهادر؛همون وای،وای

 مگه؟

 

 بی کرد پر خشم با رو بودم کرده ایجاد که ای فاصله قدم یک

 چشمهام توی خیره و زدو چنگ دوباره رو بازوم تذکرم  به توجه

زد حرص  : 

- انار نمیزد بُر رو تو ،نیومده بود برادر اگه عوضی اون ! 

 



مَرد این نفهمی زبون از ایخدا؛و وای  . 

-  باهم ایمان از قبل تو و من انگار که میزنی حرف جوری یه چرا

؟ بودیم خوب  

 از دَم وقتی بود تنیده لیال تن دور که نیستی مردی تو؛همون

میزد؟ من برای عاشقی  

 

  میگذاشتم عاشقم مَردِ  زندگی به پا داشتم که حاال گذشته؛نباید

 گذاشته ؛اما انداخت می راه به معرکه و میگذاشت وسط را پایش

نداشتم ام زندگی از را انداختنش بیرون توان من و بود  . 

شد بلند گوشم زیر بهادر حرص پراز صدای  : 

-  تنها نه موقع اون که میدونی خوب ،تو کردم غلطی یه من

 که میکردم فکر زنی دختر از انتقام به فقط بلکه نبودم عاشق

بود گرفته ازم رو مادرم ! 

نیست دیر ؛هنوزم انارگل کن فراموشش  ! 

 



 اش سینه روی گرفتن فاصله برای رو هام دست کف عصبی

 حتی و نگرفت فاصله ازم هم کمی اما   دادم هلش و گذاشتم

کشید آغوشش توی منو بیشتر  . 

بود نشسته تنم توی ایمان فهمیدن از ترس  . 

کشت می رو برادرش فهمید می اگه درک به خودم ! 

- بهادر کن  مول  ! 

 

زد لب و نشست ام چونه زیر آزادش دست  : 

- میکنی تمومش رو بازی مسخره این بگو هیییش؛فقط ! 

 

بود گذشته کردن پچ پچ از کارم دیگه  . 

 و میشد فریاد باید که غمی و درد از پربودم که بود وقت خیلی

میکرد کر رو ام گذشته گوشِ  . 

ریختم نمک لهامسا این خوردهِ زخم تن روی و شدم فریاد  . 



-  تو که نیست بازی من ؛زندگی عوضی بازی مسخره کدوم

 بفهم نیست هیچی ما ،بین بری ور باهاش خواستی هروقت

 ! لعنتی

 ؛بخدا میکشم رو خودم نرسم بهش اگه و ایمانم عاشق من

بهادر میکشم ! 

 

 و ترین انتهایی در  خفته بغضِ و نشست اشک به هام چشم

 بودم ساخته براش که انفرادیی زندان از قلبم قسمت ترین عمیق

زد چنگ رو گلوم و آورد هجوم سمتم به سرعت با و مهابا بی  ! 

 

 هم زودتر اینطوری اما هام غصه و دردها زدن فریاد داشت درد

میشد درمان  ! 

 روی فرش بافتن موقع بُرید می رو دستش که وقت هر مادرم

میریخت نمک زخمش ! 

انارم میکنه خوبش زودتر اما باشه داشته درد شاید" گفت می  " 

بودم کرده عمل مادرم حرفهای به حاال من و  . 



 رو میشد تر تازه هرروز و بودم کرده مخفی  سالها که رو زخمی

 ،شکستن بودم پاشیده هام زخم روی نمک و بودم کرده باز

 بود هام زخم دلیل خودش که مردی و غریبه دوتا مقابل غرورم

بشه خوب زودتر تا ریختم های زخم روی که بود ؛نمکی ! 

 

 

 پایین و خورد ،سُر بود  نشسته ام گونه روی حاال که دستش

 . افتاد

 خیره شبش همرنگِ چشمهایِ توی و کشیدم باال رو خیسم نگاهِ

 . شدم

- نشو خستَم تن های زخم روی ای تازه زخم و برو.. برو ! 

 

 کردم تکرار بارها ذهنم توی من و لرزید  بغض از گلوش سیبک

 مقابلم غرورش تمام با روز یک که بود مَردی همون این که

گفت و ایستاد  : 



"-  آخر و ؛اول کنم می خسته رو خودم نه و میریزم اشک نه

منی مُرده،تو؛مال یا ،زنده !" 

 

 برای بریزه اشک خواد می که گفت می گلوش توی بغضِ حاال

نشد اما باشه تونست می که درمانی و بود خودش که دردهایی ! 

کرد پشت بهم حرف بی  و گذاشت عقب قدمی  . 

 با یکی یکی رو اشکم های قطره و انداختم پایین رو سَرَم

کردم پاک سرانگشتهام  . 

بود نکرده حرکتی هنوز و بود یستادها من به پشت  . 

بزاره راحت رو برادرش و من و نکنه لجبازی کردم می دعا ! 

 حس حتی نداشتم قلبم توی بهادر به حسی هیچ دیگه حاال

 ! نفرت

 

شد کشدار که هاش نفس صدای  . 



 که کرد اصابت مَردی به اون از قبل نگاهم و آوردم باال رو سَرَم

بود گرفته نشانه اون قلب روی رو تیرِش هفت  . 

کرد لمس رو بازوم دستی و نشست تنم توی ترس  . 

شد خیره خانم مریم غمگین چشمهای به و شد جدا ازش نگاهم  

. 

 - بریم بیا  ! 

 

میرفتم کجا  . 

میکشت رو یکی اون یکیشون موندم نمی اینجا اگر  ! 

- بگیرم رو جلوش باید  . 

دادم ادامه و دمکر اشاره بهش و بُردم ایمان سمت به رو دستم  : 

- جون مریم گرفته وچشماش خون ! 

 

زد لب و کشید رو بازوم  : 

- بیا من با ،تو دخترم کنن حلش مَردونه بزار  ! 



 

 

 نفس صدای فقط و بود فرما حکم خونه خیاط توی بدی سکوت

پیچید می فضا توی بهادر و ایمان عصبی و دار کش های کشیدن  

! 

 

  خانم مریم همراه  و چرخوندم ادوت اون بین تردید با رو نگاهم

رفتم باال طبقه به  . 

بود اش خونه باال طبقه . 

نبود خودم دست حالم  . 

میشد داشت بدتر و بود بد  . 

میرفت گیج سَرَم و بود افتاده انگار فشارم  . 

 هم روی رو چشمهام و شدم ولو  خودم به نزدیک مبلِ روی

 بهتر ام هسرگیج تا فشردم دستهام میون رو سرم و گذاشتم

 . بشه



 نشسته من روی باال طبقه به ورودم لحظه از میترا اخمالود نگاه

میکرد نگاهم غضب با و بود  . 

بدونم که خواستم نمی و دونستم نمی رو دلیلش  ! 

 

 

ترسوند می رو من این و شد نمی شنیده صدایی هیچ  . 

 می چیکار باید میکرد شک من عشقِ به ای لحظه ایمان اگر

 . کردم

 

بده نجات و زندگیم تا زدم صدا رو خدا بارها رلبزی  . 

 هرچند شد باعث گرفت قرار مقابلم که قندی آب لیوان 

بگیرم رو لیوان و بزنم خانم مریم به لبخندی مصنوعی  ! 

 - ؟ چی که میکنی دلسوزی اِفریته این واسه آخه  

 



 توی  رو اش زننده لحن و نشست میترا سرخِ صورت روی نگاهم

کردم یحالج ذهنم  . 

؟ بودم اِفریته چرا  

؟ داشت من با مشکلی  

 لب و گرفت گاز رو اش اشاره و شصت انگشت بین خانوم مریم

 : زد

- میترا شو خفه  ! 

 

رفتارش این داشت دلیلی چه بدونم که بودم کنجکاو اما من  ! 

- میگی؟ اینطوری چرا  

؟ کردم اشتباهی کار  

 

زد لب و تگذاش دوطرفش دستاشو  و رفت بهم ای غره چشم  : 

- کردی که معلومه   

بگیره میخواد رو تو کرد ول و زنش کردی خرش  که ایمان از اون   



میکنه ول رو فریبا داره که بهادر از اینم  ! 

 

 از  که شدم بلند سرعت به مبل روی از و شد گرد هام چشم

رفت عقب قدمی ترس  . 

پرسیدم کجکاوی با  : 

- ؟ کیه فریبا  

 

گفت و زد پوزخندی  : 

-  تو بندازی خودتو کنی خر یکی میری ،وقتی  باش انوموخ

نه یا داره زن ببین اول پاچش ! 

 

 

  برای بودم کرده پیدا محکمی دلیل حاال و شد باز لبخند به لبهام

زندگیم از کردنش بیرون  . 

 



 پله از اش خاله و میترا به توجه بی و گذاشتم میز روی رو لیوان

پایین به شدم سرازیر ها  . 

نبود کسی اما پایین  . 

بودند رفته دوتا اون و نبود خونه خیاط توی هیچکس  . 

جدال برای جایی به  ! 

 

 

***  

 

 

 سمت به  هراس و گرفتم مشتام بین رو عروسم لباس  دامن

دویدم خونه خیاط بیرون  . 

 سمت به توجه بی من  اما زد صدام و دوید دنبالم  خانوم مریم

دویدم خیابون باالی سمت به رو پیاده توی و دویدم بیرون  . 

 به هراس با که نِشِست می عروسی روی یک به یک ها نگاه

میشد کشیده زمین روی لباسش بلند دامن و دوید می سمتی  . 



بودم من این  . 

 لباس روز یه من مامان" بود گفته سالگی ۹ توی که دختری

بود پوشیده عمه که اونا از میپوشم بلند عروس " 

 

بود افتااه ممکن شکل بدترین به اتفاق این  حاال اما  . 

 شده بدل ممکن حالت  ترین تلخ به و نبود شیرینی آرزوی دیگه

 . بود

 زیر و چرخوندم اطراف به رو نگاهم رسیدم که سرخیابون به 

زدم صدا رو" خدا" اسم لب  . 

میکرد نگاهم غم با  که افتاد آشنایی مردِ به نگاهم . 

 نرسیده آرزوش به و داشت من برای خوشبختی آرزوی که مردی

 .بود

شد ناپدید ناگهان  که برداشتم سمتش قدمی  . 

انگار بود وهمت . 



 دردهای تمام میون اینجا نه کشاورزیه زمین روی االن پدرم

تغاریش ته دختر ! 

 و دادم تکون دست اومد می سمتم به  که ای کالسکه برای 

شدم سوار  . 

 این منو خواستم ازش و ندارم خودم با پولی هیچ که نبود حواسم

کنم پیدا دوتا اون از اثری شاید تا بگردونه اطراف  . 

 گوشم پشت رو بود ریخته پایین تاج زیر از که موهام از ای طرّه

 ازشون خبری هیچ انگار اما چرخوندم اطراف رو نگاهم و انداختم

 . نبود

 سمت به بره خواستم چیکالسکه از دوتا اون کردن پیدا از ناامید

 . عمارت

باشند اونجا شاید  . 

 سمت به و تمرف پایین کالسکه از سرعت به  عمارت به رسیدن با

کرد متوقف منو صداش که رفتم عمارت  : 

- رفت یادت مارو پول آبجی  ! 



گفتم و برگشتم سمتش به  : 

- بیاره براتون میگم یکی به االن وایسا  ! 

 

 مشت چوبی درب به محکم و ایستادم عمارت درب پشت

 . کوبیدم

 و من روی نگهبان متعجب نگاه و شد باز درب که نکشید طولی

نشست عروسم لباس  . 

زدم لب و نکردم ام تنه باال لختی به اش خیره نگاه به توجهی  : 

- بده پول  اون به  ! 

 پشت با رو هیز نگهبان  حرص با بعد و زدم اشاره چی کالسکه به

شدم عمارت وارد و زدم کنار دست  . 

 و بود آورده درد به رو قلبم ها محافظ حرف پراز های نگاه

میکشید ادد سرم تمام پررویی با وجدانم  : 

-  برای هست کمی تاوان این و کردی خراب رو خانواده یه زندگی

 ! اشتباهت



 

 پس رو چکید ام گونه روی که اشکی قطره و  رفتم باال ها پله از

 . زدم

 در  شهره و شد باز خونه درب که رفتم باال هم رو آخر پله

شد ظاهر مقابلم دست به چمدون درب آستانه ! 

 رو نیشش و  گذروند نظر از رو پام سرتا و زد من به پوزخندی

کرد فرو قلبم توی : 

- نه؟ برات شده کفن عین لباست هه  

بودن ایمان عروسِ میاره خفگی که بگم بهت رفت یادم  ! 

** 

 

 

 به تنها نه بودن ایمان عروسِ از من که دونست می چه اون

کردم پیدا دوباره تنفس برای راهی بلکه نشدم دچار خفگی  . 



 ایستادم غمزده ،کمی عروس لباس با شهره مقابل اینجا اگر من

 نابودی به منو زندگی خورده قسم که هست بهادری بخاطر فقط

 ! بکشونه

 ای که کردم آرزو بار هر بهادر های اذیت دردِ از سالهاست من

 با کردن بازی خاله درحال هنوز من و برمیگشتیم عقب به کاش

بودم رودخونه اون کنارِ آالله  . 

 هرهاش این از همیشه برای و کنم رها رو چیز همه میشد کاش

کنم فرار  . 

کردم می پیدا زندگیم نجات برای راهی کاش  . 

 شده کشیده آتش به زنده زنده، روستا و شهر این توی بارها من

بودن صنوبر خواهرِ دخترِ جُرم به بودم  ! 

 ای دیگه پوزخندِ شُهره که  میکشم روحم درد از عمیقی آه

میکنه نثارم  ! 

 ،کاش جانم از تر زیزع خالهِ و جدیدم ؛مادرشوهرِ جان صنوبر

 زبون همسر و پسر برای رو چیز همه و  بشی زنده دوباره میشد

بگی نفهمت  ! 



نمیشه بدل واقعیت به هرگز من های کاش ای ولی  ! 

 های موعظه خوندن برای رو خودش که شهره به توجه بی 

 داخل به مستقیم و میشم خونه وارد میکنه آماده داره جدیدی

میرم ایمان اتاق  . 

 مثل خودم توی عروس لباس همون با و میشم ولو تخت ویر

میشم جمع نوزاد یک  . 

 اتفاقاتی همهِ از و میرم فرو عمیقی خواب به که نمیکشه طولی

میمونم بیخبر وقوع درحال که  . 

میده قرار خودش شعاع تحت رو من زندگی  تمام که اتفاقاتی  ! 

ربهاد زبان از * 

 

 هفت  و میکنم نگاه شده پیدا تازه که کوچکی برادر به خشم با

رفته نشونه قلبم روی که تیری ! 

 

خاک مال یا باشه من مال یا انار که بودم خورده قسم  .. 



 نه و کنم دفن خاک زیر تونستم می رو ام معشوقه نه حاال اما

رو برادرم ! 

 قلبم های آواره یرز رو انارِ  عشق و بدم ادامه سمیه با بودم ناچار

کنم دفن  . 

 

 

 به شدم ماشینم سوار  و زدم بیرون حرف بی خونه خیاط از

 بالفاصله و رفتم بودم گرفته سمیه برای که ای نقلی خونه سمت

شدم خونه وارد رسیدن بعداز  . 

میکرد آرومم همخوابگی یه فقط و نبود خوب حالم . 

شدم حیاط وارد  و کوبیدم بهم محکم رو درب  . 

 با که بود کشیده دراز ایوون روی حیاط توی روسری بدون یهسم

شد بلند جا از ترس با بهم درب برخورد صدای  . 

 با که سمیه  مقابل  رفتم باال ها پله از و زدم دور رو حوض

 با و ایستادم  میکرد نگاه خشمم پراز رفتار به گرد چشمهای

زدم لب بود شده رگه دو خشم از که صدایی  : 



- نک آرومم ! 

 

 اسارت به رو ،لبهام لبهاش فورا و نشست نگاهش توی برقی

بوسید عمیق و درآورد  ! 

کنه تحریک منو بود بلد خوب  ! 

 

 عقب عقب میفشرد لبهاش بین محکم رو لبهام که همونطور

کشید داخل به خودش با منو و رفت   

 خیمه روش و دادم هلش اتاق وسط شده پهن خواب رخت روی

 .زدم

 خودم خشم با من و شدیم یکی باهم عریان ردوه بعد لحظاتی

دادم هل درونش رو ...! 

 

 

ایمان زبان از * 

 



 

 دستم توی تیر هفت  و خورد سُر اش غمزده نگاه  روی نگاهم

شد شُل  . 

 و کت که مانکنی به لگدی حرص با شد خارج که خونه خیاط از

خونه خیاط از شدم خارج و زدم بود تنش دامن  ! 

ودب بدی روز امروز  . 

 بهم رو سایه میگفت که هاش تهدید و شُهره حرفهای طرفی از

 عروس لباس با میپرستیدم که رو زنی هم حاال  و نمیده پس

میدیدم ثابقش معشوقه مقابل  . 

 

میلرزید خشم از تنم تمام  . 

 که اناری به توجه بی بشه ماشین سوار تا زدم اشاره سهراب به

 نگه رو سایه ، شُهره که تمرف جایی سمت به بود خونه خیاط توی

 ! میداشت

 



 و بره که کردم اشاره سهراب به و ایستادم ویالیی خونه مقابل

بیاره رو سایه  ! 

 

انارگل زبان از  * 

 

کشیدم ای خمیازه و کردم باز  رو هام چشم  . 

بود؟ چند ساعت  

رفتم بیرون عروس لباس همون با اتاق از . 

بود کور و سوت و خلوت عمارت   . 

 هم حیاط داخل حتی اما رفتم حیاط به و زدم بیرون خونه از

نبود سیک  . 

بودند؟ رفته کجا ها محافظ پس  

 بغل و دستام و کردم جمع کمی رو خودم که وزید سردی باد

 . گرفتم



 ظاهر مقابلم زخمی صورت بهادر یهو که رفتم پایین ها پله از 

و کشیدم جیغی ترس ،از شد  ... 

 

 خوبی؟-

شو بیدار انار  ! 

 که ایمان به و کردم باز رو چشمهام  نامفهومی صدای شنیدن با

دوختم چشم بود نشسته کنارم نگران . 

 شصت انگشت با که غلطید گونم رو چشمم گوشه از اشکی قطره

زد لب  و کرد پاکش : 

- عزیزم دیدی خواب ،فقط نیست چیزی ! 

 

کردم پرت آغوشش توی رو خودم و شدم خیز نیم تخت روی  . 

بلعیدم رو تنش عطرِ و فشردمش آغوشم توی  توی محکم   

 



 پایینِ تا باال از  بار چند وار نوازش و لغزید کمرم پشت دستش

کرد نوازش رو کمرم  . 

 

 پیراهن بعد و غلطید می ام گونه روی دیگری پشت یکی اشکهام

میکرد خیس رو سپیدش  . 

 

زدم لب و زدم هقی  : 

- کنیم؟ عروسی فردا  

 

 گودی داخل رو سرش  و کاشت گردنم  پوست روی ای بوسه

زد لب میزد ای دیگه یبوسه که مونطوره و بُرد گردنم  : 

- کنیم ؛عروسی انارم کنیم عروسی  ! 

خندیدم اشک و بغض میون  . 

گفت و زد گوشم پشت رو موهام  : 

- نمیاد دیگه هم شُهره و رفت ؛بهادر شد ،تموم نریز اشک دیگه  ! 



 

خزیدم بیرو آغوشش از و کردم پاک دست پشت رو اشکهام  . 

- تهران؟ کنه راهی و خانوادم بگی خان فرخ به میزنی زنگ  

 

میشد بد حالم بود صدام توی که مظلومیتی همه این از  . 

 به بودم کرده تکیه که حاال و نبودم ضعیف انقدر هیچوقت من

میشدم قبل روزهای از تر ضعیف روز هر ایمان  . 

 

 سر و کرد باز آروم رو میخورد کمرم پشت که رو لباس زیپ

داد نوازش  تنم لختی روی پایین تا گردنم پشت از رو انگشتش  . 

گرفت شهوت رنگِ هام نفس هوای و انداخت گل لپهام ! 

 

 بوسه و کشید لبهام رو سرخم لپهای از رو برقش پراز نگاه

کرد شروع رو خیسی  ! 

 



گرفت بازی به رو پایینم لب و  زد خیمه تنم روی ! 

 دوست که یکردم ایجاد من برای ای خلسه گرمش های بوسه

بیام بیرون ازش  هرگز نداشتم  . 

 نزاشتم شد جدا لبهام از که کردم حلقه گردنش دور و دستم

کردم اسیر رو لبهاش من اینبار و کنه تازه نفس  . 

  که میبرد لذت انگار اون و بود شده وحشیانه و حریص هام بوسه

میزد برق نگاهش  ! 

 

شدیم جدا هم از و آوردیم کم نفس هردو باالخره  . 

زد لب و انداخت تنم روی رو سنگینیش : 

- میشی من مال فردا  ! 

 

 

 موهای توی و انگشتام و زدم اش جمله مالکیت از لبخندی

بردم فرو نرمش  ! 



 

 

* 

* 

* 

 

کردم تن ای ساده لباس  و  اوردم بیرون رو عروسم لباسِ  . 

 بود شده خیره من به و بود نشسته تخت روی  که سایه به رو

گفتم و زدم لبخندی : 

- شام بریم بیا  خانم خوشگل  ! 

 

 

گذاشت دستم توی دستشو و پرید پایین تخت روی از  ! 

نشستیم شام میز پشت و رفتیم بیرون اتاق از   ! 

 



 به سری و کردم میکرد نگاهمون اخم با  که ایمان به سالمی

گفت که دادم تکون چته معنای  : 

- تویین اون دوساعته که هم دوتا ،شما گشنگی از مُردم  ! 

 

زدم لب لوس های بچه مثل و دادم نشونش و دندونام  : 

- داشتیم دوست ! 

 

گفتم و گرفتم جلوش دستمو من و خندید سایه  : 

- من کوچولویِ قدش بزن  ! 

 

 

میکشم دندونهام زیر رو ناخونهام و نشستم تخت روی  . 

 برای شدن آماده حال در من  و شد انجام عجله با ها کار همه

هستم خودم عروسی در شرکت  . 



 جشن به رو طهران بزرگ سیاستمدارن و تاجران همه ایمان؛

کرده تزئین ممکن شکل بهترین به رو عمارت باغ و کرده دعوت  

! 

 اهمیتی قلبم محکمِ تپش به و میدم تکون استرس با رو پاهام

 . نمیدم

 با و میشه اتاق وارد آرایشگرم خانم طاهره  که کشه نمی طولی

میگه تعجب  : 

- خانم نشستی هنوز که تو اِوا  ! 

 

 صندلی روی  و میزنم لبخندی دلیلم بی و عجیب استرس میون

کنه شروع رو کارش تا میشینم آینه جلوی  ! 

 و هبش تیره آبیِ چشمهام تا میکنه سرمه رو آبیم چشمهای

تر خاص رنگش  ! 

میگم ایستاده کنارم که راحله به  : 

- هنوز؟ نرسیدن خانوادم  

 



- دنبالشون رفته ،سهراب اومدن خانم چرا  ! 

 

" میسپرم خانم طاهره به رو خودم و میگم لب زیر "باشه  ! 

 

میشه تموم که چشمهام کار  ! 

میگم راحله به رو بازهم من و میره فرو موهام بین دستاش  : 

- کردین؟ آماده رو سایه  

باشین مراقبش ،خیلی بشیناا غافل ازش مبادا  ! 

 

 

 و طاهره کمک به من و شده بلند ساز صدای بعد ساعت چند

میکنم تنم رو عروسم لباس راحله  ! 

 خاصِ زیبایی به لبخندی و میشم خیره خودم به آینه توی

میزنم امشبم ! 

 



میشه باز اتاق درب  ! 

 خاله میون و  دَوَن می سمت سوگل وروجک دوتا همراه به سایه

 رو لبخندم سایه گفتن "مامان" صدای وروجکها های گفتن

میکنه تر وسیع  ! 

 

 منو که خواست ازش و داد توضیح رو چیز همه ایمان دیشب

کنه صدا مامان ! 

 

رو موضوع پذیرفتاین راحت خیلی ولی عجیبه  ! 

 و میشه زیاد مادرش برای دلتنگیهاش بزودی که میدونم هرچند

میخواد رو خودش مادرِ که میگیره بهونه  ! 

 

 و گرفتن دست به رو لباس به بودم کرده وصل که رو بلندم تور 

کردم حرکت بیرون سمت به  و کشیدم عمیقی نفس من  ! 

 پیچیده باغ توی  دُغُل و ساز صدای و میرفت تاریکی به رو هوا

 ! بود



 

منه عروسیِ بَزم؛بَزم که بود سخت باورش هم هنوز ! 

 

 بین بود زده یخ استرس از که رو ایستاد،دستهام مقابلم ایمان

 لرزونم نگاه روی به جذابی لبخند و فشرد مردونش دستهای

 ! پاشید

 به رو من و کرد حلقه کمرم پشت رو دستش و ایستاد کنارم

چسپوند خودش ! 

گفتیم آمد خوش ها مهمان همه به باهم  ! 

 رها رو دستم هم لحظه یک حتی و ستیمنش صندلیمون روی

 !نکرد

گفت خنده و  اومد سمتم به سوگل  : 

-  شوهرت با برقص بیا کنار بزار و بازی تنبل خانم عروس آهای

 !،بدو

 



 چشمهای به پرشوری شدم،نگاه بلند جام از  خواسته خدا از

 به کشیدم خودم دنبال رو ایمان و انداختم سیاهش و جذاب

پیست وسط  ! 

شدم خسته رقصیدن از که خرهباال . 

 جواب مهمونا تبریکهای به جشن آخر تا و نشستیم سرجامون 

 . دادیم

کردن رفتن عزم ها مهمان و  شد تموم جشن باالخره  ! 

 چشمهام توی زده حلقه اشک کردم سعی و ایستادم بابام مقابل

نشه ؛بارون ! 

- دخترکم بشی خوشبخت ! 

بارید اشکم قطره اولین و زدم لبخند  ! 

بود نیومده و بود کرده لجبازی سرحاد ! 

کشیدم آغوش به رو سوگل  . 

بوسیدم رو وروجکهاش  . 

کردم نثارش لبخندی و بوسیدم هم رو سایه پیشونی  ! 



شدیم اتاقمون وارد باهم و فشرد رو دستم ایمان   ! 

 و شد حلقه کمرم دور درب شدن بسته بعداز باالفاصله دستش

کوبید درب به منو ! 

 فرار ازش تونم نمی دیگه امشب که میدونستم و اشتمد استرس

 ! کنم

بود شده تموم چیز همه که چرا   

بودیم گرفته هم جشن و بودیم کرده عقد  ! 

میشدم یکی ایمان با باید امشب  ! 

 

شد لبهاش اسیر لبهام  ! 

کشید پایین رو لباس ،زیپ بوسیدم می ولع با که همونطور و  ! 

 

**** 

* 

 



 ایمان بازوهای میان عریان من و افتاد زمین روی عروس لباس 

بودم ایستاده  . 

 سه**بو و کرد رصد رو ختم**لُ تنِ خاصی برق با ِسیاهشنگاه

کاشت گردنم پوست روی خیسی  . 

 از بود شکستن لحا در گردنم و بود شده سرخ صورتم شرم از

بودم شده خیره زمان به که بس  ! 

 که تختی سمت به رو من و شد محکمتر کمرم دور ایمان دست

کرد هدایت بود رز سرخِ های گلبرگ پراز حاال ! 

 و خوابوندم بودن پوشونده رو سپید مالفه که هایی گلبرگ روی

زد خیمه تنم روی  ! 

 ستشد و شد گوشتیش درشت لبهای اسیر لبهام دوباره

زد چنگ رو ام ینه**س  

 

کشیدم غلیظی آه که زد هام ینه**س به چنگی  ! 



 کُت کنار و کردم باز  یکی یکی، رو پیراهنش های دکمه

انداختم دامادیش  . 

کردم رفت،مکثی شلوارش دکمه سمت که دستم  . 

 و کرد باز و شلوار دکمه خودش و زد لبخندی مکثم دیدن با

کشیدش پایین  ! 

 زیر از که نشست کلفتش مردونگی روی ام زدهخجالت نگاه

میشد دیده کامال رتش**شو  ! 

گذاشت مردونگیش روی آروم و گرفت و دستم  . 

 تش**آل روی وار نوازش رو دستم و انداختم زیر رو نگاهم

 قفسه میون خیسی بوسه و تنم روی زد خیمه دوباره که کشیدم

نشوند ینم**س  ! 

 جونشون به ولع با و زد نم**سی صورتی نوک به رو زبونش

 !افتاد

 دستام بین رو کلفتش ت**آل و کشید پایین رو رتش**شو

 . گرفتم



 

 روی هاش انگشت و زد بوسه رو تم*ش*به تا سینه زیر از

 به کرد شروع بعد  و داد مالشش کمی  نشست تم*ش*به

فشردم سرش به ورونمو کشیدم آهی که خوردنش  ! 

 روی رو ش*ت*آل زد خیمه تنم روی و کشید خوردن از دست

کرد لبهاش اسیر رو لبهام و کرد تنظیم بهشتم  ! 

 از اشکم های قطره و پیچید دلم زیر بدی در که نکشید طولی

باریدن ام گونه روی درد ! 

کشید دراز کنارم و کشید بیرون رو ش*ت*آل  ! 

 رو ش*ت*آل روی و پاهام بین خون و برداشت رو سفید پارچه

 بود تخت پایین که رنگی طالیی سینی توی رو پارچه و کرد پاک

 !انداخت

 روی دستش که میپیچیدم خودم به و بود بریده رو اَمونم درد

کرد نوازشش به شروع و نشست شکمم  

 

بهادر زبان از             * 



 

بعد سالیک ! 

 

بودم کرده خریت  . 

 ،ونگ ونگ کنارم که پسری این نه و داشتم سمیه به ای عالقه نه

 ! میکرد

 انار به ذکرم و فکر تمام و میروندم روستا سمت به  ماشین توی

 ! بود

 فراموشش بودم نتونسته هنوز ندیدنش یکسال بعداز که اناری

 ! کنم

خودم برای زن اون از بودم ساخته بُت  ! 

کشیدمی تیر  و بود اومده درد به تموممنا های فکر از سرم  ! 

انداخت من به ربیمضط نگاه و کرد ساکت رو بچه باالخره سمیه  

! 



 دَم و موند کنارم بازم ولی دادم عذابش خیلی سالیک این توی

زد عشق از  ! 

 

 و دادم فشار بهم رو چشمهام کشید سرم که شدیدی تیر از

 صدای که کشیدم چشمهام روی رو ام اشاره و شصتانگشت

شد بلند سمیه جیغ  ! 

- باششششششششش مواظب ...! 

 

 

ایمان زبان از            * 

 

- ؟ خوبه حالت  

 

- میپرسی؟ چندبار ایمان خوبم  

 

زدم لب و  دادم تکون سری  : 



- میپرسم جوجومو حال که نمیپرسم رو تو حاله اصال  ! 

 

زد لب و داد نشونم آخر تا رو زبونش  : 

- بپرسی حالشو نمیخواد دلش اونم ! 

داد ادامه و کشید برآمدش شکمِ به رو دستش : 

- مامان؟دخترِ نه مگه   

زدم تشر و کردم یاخم  : 

- ؟ پسره نمیگم مگه  

میدم طالقت نشه پسر اگه اصال  ! 

 

زد لب و کرد باریک رو خوشرنگش چشمهای  : 

- غلطاااا چه !  

 

کل دانای  ** 



 میکردند فکر که چه اون از زودتر بهادر ماشین شدنِ پرت خبرِ

کرد سکته پسرش مرگ بخاطرِ خان فرخ و پیچید روستا توی  ! 

 خواست به که بود ای چندماهه نوزاد اتفاق این بازمانده تنها

 شد بزرگ تهران عمارتِ در فرزندشون عنوان به انارگل و ایمان

کشید قد اونها فرزندانِ با همراه و ! 

 

انارگل زبان از * 

 

 بودم دوخته خودم که عروسی لباس به و بستم رو خاطرات دفتر

شدم خیره  ! 

دردها و مشکالت اون همه بعداز   

بشه بهادر پسر زنِ قرارهمندخترِ حاال  ! 

رفته پدرش به شده نصف وسط از سیبی مثل که پسری  ! 

 



 میبره فرو گردنم توی رو سرش  و شینهمی سرم پشت ایمان

میگه و میزنه گردنم به ای ،بوسه : 

- میدم بهادر پسر به رو دخترم که خوشحالم  ! 

کشیده قد خودم بغل توی اون ! 

 

 رو افتاده چشمم روی که سفیدی موی تار و میچرخم سمتش

میفرسته گوشم پشت ! 

- ایران به برمیگرده داره خواهرش ازدواج برای گفت سایه  ! 

میزنم لب لجبازی با  : 

- بره نداره حق دیگه ! 

 

میگه و میزنه ضربه بینیم نوک به انگشت با  : 

- غُد پیرزنِ ! 

بشه خفه تا میزنم شکمش توی آرنج با من و  ! 

 



میکنم نوازشش و میبرم اش گونه سمت رو دستم  . 

- دخترکم بشی خوشبخت الهی ! 

 

میزاره صدرا دست توی و میگیره رو دستش  ایمان  ! 

 

 خودمون خونه سمت به هم ما و میشن خونشون وارد باالخره

 . میریم

میگه  و میشینه ماشین عقب سایه : 

-  بتونه زودی این به نمیکردم هااا،فکر شده بزرگ خیلی صدرا

کنه ازدواج ! 

 

میزنم لب و میرم بهش ای غره چشم  : 

- بچم؟ بود چش مگه   

 

میگه باز نیش با  : 



- بود ،گوش انارخانم نبود چش ! 

 

 

میزنه تشر ایمان باراین : 

-  کسی به رفت یادت بودی زره فوالد مادره اون پیش روز چهار

مامان؟ بگی کرده بزرگت که   

 

میگه لجبازی با هم باز اما شده سالش ۲۷ که این با  : 

- انار بگم میخواد دلم ! 

 

 فکر ای گذشته به و میچسپونم زده یخ و سرد شیشه به رو سَرم

داشتم دسردر هزار که میکنم  . 

آغوشم توی گذاشتن و آوردن رو صدرا وقتی  . 

 به حاال و امه خونده مادر قاتلِ پسرِ این که میکردم فکر این به

دونمه یه یکی دخترِ شوهرِ و پسرم اون که میکنم فکر این  ! 



 

 شدم اتاق وارد و دادم خدمتکار به رو پالتوم خونه به رسیدن با

شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی  . 

کشیدم ایمان به رسیدن برای که هایی سختی تمام با من  . 

بودم خوشبخت  . 

میخوام جونم تمام با رو خوشبختی این و  

# آخرپست  

 

 کرد پرت تخت کنار صندلیِ روی رو کتش و شد اتاق داخلِ ایمان

اومد تخت سمت و  . 

 داد قرار چپم سمت رو دیگرش پای و راستم سمت رو پاش یک

چسپوند پیشونیم به رو نیشپیشو و  . 

گرفتم ازش عمیقی بوسهِ و گذاشتم لبهاش روی رو لبهام  . 

 رو رنگش گندمیجو ریشِ ته و انداختم تنم روی رو سنگینیش

کشید ام گونه به  . 



سوختم داغش های بوسه زبر  و سپردم مَردَم دست به رو خودم . 

 یکی باهم بار هزارمین برای و شد هاش بوسه غرق تنم تمامِ

 . شدیم

بود شیرینتر هربار از که شدنی یکی . 

 

 پایان#

 


