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 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
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 ( هی)سا یقاسم رای: سم سندهینو

 

 Samira_ghasemi75435: نستاگرامیا جیپ

 

 نژاد ی: فاطمه عبدالله راستاری و

 

شد آنان که با گذشتن از خود    گران یخشم د یقلبشان قربان  یها   لوفریبه آنان که ن میتقد
 شدند.  گرید  یخون ختنیمانع ر

 

 ز یعز ینظر ستهیو شا   یغالم یسپاس فراوان از عل با

 

 مقدمه 

http://www.romankade.com/
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 یزندگ ی عشق، برا  یتپد برا  یحزن و محنت من بوسه زدم بر دل که آرام م  یواد   نیا در
 ...اری  ی،برا

 .دنیبودن و پر از سرآغاز  نفس کش یکوچک اما پر از عطش خواستن،پر از تمنا  یا  بوسه

 گدازد... یدر استخوانم م  یتو   غم یکنم:حضرت عشق ،من ب ی،نجواگونه زمزمه م آرام

 .رمیتو بگ یبمان بامن که نفس از بازدم نفس ها  پس

 

 *پارت اول* 

 

 زد یم م یبند صدا کی که    میمر   یصدا با

(  لناز ی)مادر ا یب نبیز  یشو عمه جان تان آمده اند. صدا  داری؟ ب  یدی وز خوابهن  لناز ی_ ا 
 در آمده است.  

 به او  کردم  یشدم با اخم نگاه داریخواب ب از 

 نم؟ یسرم نب  یچه کار کنم که تو را هر روز صبح باال  دی_من با

  دی که زدم حرصش گرفت، به سمتم آمد پتو را  کش یحرف با

 بلند شو.  ز لنای_آنقدر غر نزن ا

 دست از سرم بردارد. می که داشتم دل از رختخواب کندم تا بلکه مر  ییرویتمام ن با

چشم دوختم. چقدر    میرا  مرتب کردم و از داخل آن به مر  م یرفتم موها نهیسمت آ  به
. چقدر به خاطر  باستیبور واقعا ز  یسبز و موها  یدختر را دوست دارم،با چشم ها  نیا

   م؟یکردم  مر  شیشود . صدا  یم  ت یمن اذ  یکار ها 

 د یاز مرتب کردن رختخواب کش  دست
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 _جانم ؟ 

 عمه آمده ؟ تنهاست؟  ی_ گفت

  یکه مهمان صورت اش شد  گفت : نه دو تا تحفه اش را هم آورده. لبخند یبا اخم 
 یلی؟ حتما به خاطر خان داداش آمده اند.) خ ی زدم و به سمت اش رفتم:جد یطانیش

.(  دیشد از رفتارش فهم یرا م نیبود. ا  ری خان داداش گ شیدل اش پ میوقت بود که مر 
 . میدار شیدر پ یوسعر  یرا  بهم زدم و گفتم پس به زود میدست ها

 ؟  یو گفت : عر.. عروس  دیپر  میمر  رنگ

و من را از   یرفتم )  تا تو باش یو زمزمه کنان به طرف در خروج دمیرا بوس میمر  گونه
 ( ینکن داریخواب ناز  اول صبح ب

تازه که   ینان محل  ی.از در خارج شدم با بوامدیکه هنوز در شوک حرفم  بود دنبالم ن میمر 
  ادینان تازه بودم.  ی.عاشق بو دمی را  بستم و بو کش میبود چشم ها  دهیچیدر فضا پ

 اسب ها رفتم)اصطبل(.    یزدم و به طرف محل نگهدار یگوَزل افتادم لبخند 

 دلم دعا کردم قدرت آن جا نباشد. در

 

 *پارت دوم* 

 

ه طرف اصطبل پا  درختان سر سبز گذشتم و ب انی چادر ها رفتم از م  یقسمت پشت  به
مهمان صورتم بود در را    یکه از سر خوشحال یآن جا نبود با لبخند یتند کردم . انگار کس 

اش زدم و   یشانیبر پ یباز کردم به طرف گوزل رفتم با دستم  نوازشش کردم، بوسه ا 
 ؟   میبرو لبه داخل جنگ  یگفتم : آماده ا 

 قدرت: در اصطبل چرا باز است ؟   یصدا با
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 . میعجله کن دیاست . با  یاوضاع خطر نکهینگاه کردم :مثل ا   شی چشم ها به

به طرف در رفتم تا خارج شدم قدرت با   یمعطل کردن سوارش شدم و به آرام  بدون
قدم به طرفم آمد و    کیشده بود   ره یداشت به من خ ادی که نشان از خشم ز  ییچشم ها 

 .  دی ایب نی گفت : خانم کوچک از اسب پا

 قدم جلو آمدم   کی

 _برو کنار قدرت  

 اسب را گرفت  افسار

 . یشدن به گوزل را ندار ک ی_ دستور خان است حق نزد 

 را بستم و داد زدم برو کنار.   میچشم ها   تی شدت عصبان از 

را باز کردم به   میچشم ها   دیبه ذهنم رس یدهد که بروم فکر یدانستم اجازه نم یم
 پشت سرش نگاه کردم 

 _سالم آقا جان 

 افسار را رها کرد و به عقب برگشت تا پشت سرش را نگاه کند 

که متوجه شود به   نیکردم قبل از ا شی گوزل را به حرکت تشو  میحال با پاها نیهم در
دم را سپردم به  خو لی او کلک زده ام شروع به تاختن کردم. آنقدر تاختم تا دور شدم از ا 

( که بر سر داشتم  به  یترک ی ام )روسر  یرا با چارقد پولک م یکه موها یصبح گاه مینس
  لی ا  یها   فهیاز طا  یکیام ) فهیتک دختر خان طا  لناز یا  منکرد. یرقصاندن  دعوت م 

بلند پرواز که عاشق تاختن بود ناز پرورده آقاجانم که اگر هر روز در  ی( دخترییقشقا 
آبشار  ی نداشتم. با تمام قدرت تاختم  دلم بدجور هوا  یتا ختم حال درست یدشت نم

 وسط جنگل را کرده بود. 

  کی یگر ی بود و د ری عشا ی کیکه   فهیدو طا  نی بود ب یمرز  هیجنگل درست به شب نیا
 .نیجانش
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 سوم  پارت

 

آمدم ،افسارش را   نی از اسب پا ادی ز  اقی ، با اشت دم یآبشار دست از افکارم کش یصدا با
 را نوازش کردم  الشی به درخت بستم  با دستم 

 باش تا برگردم.  ی_ دختر خوب

سردبودنش    نیراستم را داخل آب گذاشتم سرد بود و هم یرا در آوردم پا  میها کفش
 کرد.   ی م  قیاز آرامش را به وجودم تزر ییایدن

برداشتم تعادلم را از دست دادم و به داخل   یچپم را هم داخل آب گذاشتم و قدم یپا
هر   دیکش  یبه خودش م شتری سخت بود هر لحظه آب من را ب م یآب افتادم شنا کردن برا

 . کردمیاحساس م  شتریلحظه حضور مرگ ب 

 فرو رفتم.  یکیرا گرفت و در تار  میچشم ها   یلوج یاهی از تقال کردن برداشتم. س  دست

 کرد  یکه مدام تکرار م ییصدا با

 _نفس بکش  

که اخم  وسط   دمیخود د ی رو به رو اهیرا باز کردم . دو چشم س می چشم ها یآرام به
 را چند برابر کرده بود.   تشیجذاب  شیابروها 

  یفه افتادم . )اگر مآنقدر که به سر کردم،یتالش م دن ینفس کش یتمام توانم برا  با
 ( کردمیزنده ماندنم تالش نم  یدانستم چه در انتظارم است هرگز برا

 که حالم بهتر شد نگاهم در نگاهش گره خورد. قهیاز گذشت چند دق بعد

 نگاهم کرد  یسوال
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 د؟ یا یبه  جنگل ب ییچطور اجازه داده دخترش تنها ؟پدرتیهست فهی_از کدام طا

 ؟   یو ادامه داد نکند از خانه فرار کرده ا  دیبه صورتش کش یدست 

 اخم نگاهش کردم  با

   ستی _به تو مربوط ن

گفت :   یکه م  شی بلند شدم به طرف گوزل رفتم افسارش را باز کردم و به صدا میجا از 
زد و   یندادم سوار شدم ، به او چشم دوختم پوزخند  یتی تشکر کردنت است اهم یجا

 .با اخم نگاهش کردم   یمادر بزرگم بود  شیدادم که االن پ ینجاتت نمادامه داد : اگر 

 . ی_من که از تو نخواسته بودم نجاتم بده 

  یکن  یبرداشت _چطور جرات م یزد به طرفم قدم یم  یصورتش به قرمز  تیعصبان از 
 . یکن  یمن گستاخ  یجلو

  یکه در باد گم م شیندانستم به طرف خانه شروع به تاختن کردم به صدا  زیرا جا  ماندن
گوش ندادم و   دمیبند( را شن ی چارقد م یکه بر رو  ی) دستمال قیاغلی   یشد و فقط صدا 

و گرنه حتما    دمیرس یزودتر به خانه م دیلباسم سردم بود با یسیتاختم. به خاطر خ
 خوردم.  یسرما م

 

 چهارم  پارت

 

تا متوجه حضورم شد   زدیقدم م یکه با حالت ناآرام دمیرا د میمر دمیبه خانه رس یوقت
 آمد  یکه به  طرفم م  یدر حال

 ؟ یدوباره به داخل جنگل رفته بود یمردم از نگران ؟ی _کجا بود 

 آمدم  یم نی که از اسب پا  یدر حال 



 ارباب خون خواه من 

9 
 

 به تو هم جواب پس بدهم؟  دی_با

 رد ی گ ی_ خان همش سراغ تورا م

به صورتش چنگ زد و ادامه داد:چرا   لباسم شد با کف دستش ی سیمتوجه خ  یوقت
 است؟   سی لباست خ

 اور یلباس ب  میبرو برا دنیسوال پرس یرا در دستم جابه جا کردم _به جا  افسار

َچشم  م؟ یزدم : مر  شی چادرم قدم برداشت صدا هیگفت و به سمت س یََ

 عقب برگشت   به

 _ جانم ؟ 

 نفهمه ها   ی_ کس

 هم گذاشت و سپس باز کرد و رفت.   ی را رو  شیها  چشم

 بود بستم.   یکیکه در آن نزد  یرا به درخت گوزل

لباسم کردم بعد از گذشت چند   ینشستم. خودم را سرگرم پولک ها  می جا منتظر مر  همان
 بقچه برگشت  کی با  میمر قهیدق

 ی خوریزود لباست را عوض کن وگرنه سرما م ای_ب

 

 را گرفتم   بقچه

 ؟    نجای_ا

که با خانواده اش   یبلند شوم و من را به سمت چادر میا گرفت کمک کرد از جادستم ر 
 کردند برد.  یم یدر آنجا زندگ
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به   میآن شدم که با حرف مر  یام در آن بود محو تماشا  یرا باز کردم لباس صورت بقچه
 خود آمدم 

 ها.   یخوریدست بجنبان سرما م لناز ی_ا

 صبح خان چند بار سراغت را گرفته. از 

 .  ستیام ن قیاغلیمتوجه شدم   کردمیرا که عوض م  اسملب

را به او دادم و به سمت چادر آقا جانم به راه افتادم مطمئن بودم باز   سمی خ یها لباس
 خواهم شد.  هیتنب  بتمیهم به خاطر غ

 

 پنجم  پارت

 

به طرفش   دیکش یم  انیاش نشسته بود و قل  یشگیهم یچادر که شدم جا  هیس وارد 
 دم یاما پر جذبه اش را بوس دهیرفتم کنارش نشستم و صورت چروک

 _سالم آقاجان   

 اخم نگاهم کرد  با

 نور چشمم؟  ی_کجا بود 

 نگفتم  یزیانداختم  لبم را گاز گرفتم چ  نی را پا سرم

 کردم .  یعطسه ا  ناگهان

 ؟   ی_سرما خورده ا

 ام زده ام به خاطر همان است  ینیبود به ب ی_ نه سرما ؟ آها دستم فلفل

 .  یبود یفرار  شهی؟همیعالقه مند شد یتا حاال تو به آشپز ی_از ک
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شدن به گوزل را  کی بود ادامه داد:مگر نگفته بودم حق نزد ش یکه در صدا یتیجد با
   ؟یندار

دهانش   یسکوت بر رو  یخواستم از خودم دفاع کنم انگشت اشاره اش را به معنا  تا
 گذاشت 

بچه   ی کارها نیوقت شوهر کردنت است دست از ا  یبزرگ شده ا  گری د لناز ی_گوش کن ا
 گانه ات بردار  

ام پنهان   قهی که امکان داشت در  ییگل انداخت سرم را تا جا  میاسم شوهر لپ ها با
 کردم 

  می برو یقرار است به عروس رگی _چند روز د

 دم یرا به هم کوب میها دست

 لباس آماده کند میبرا   می به آنام )مادر( بگو د ی_آخ جان  پس با 

 ی را ندار ی_تو حق آمدن به عروس

 _اما... 

 خواهم استراحت کنم یحاال هم بلند شو برو م  می_اما ندار 

رفتم بغلش کردم و گونه اش  به سمتش   دمیکه بلند شدم همزمان آنا جانم را د میجا از 
 دم ی را بوس

 کند آنام بود   ی توانست آقا جان را راض یم  طیشرا  ن یکه در ا  یکس تنها

   ؟یو گفت:کجا بود   دیکش رونی را از آغوشش ب من

 . یامدیمنتظر ماند اما ن  یلیرفت خ میعمه جانت آبرو  یجلو

 دیلوس کردم و با ناز گفتم:ببخش  شیرا برا  خودم
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چقدر   نداز یعمه ات ب ینگاه به دخترها کی لناز یبزرگ شو ا  ستی _بخشش در کار ن
 کنند.  یخانومانه رفتار م

 دم یزدم و لپش را کش یخند پوز 

 عمه جان؟   ی _دخترها

 خان داداشم اما کور خوانده اند یکرده اند برا  زیها دندان ت آن

خنده ام را گرفتم )لپ   یحالت هشدار نامم را صدا زد به زور جلوآقا جانم که به  یصدا با
 هستند.  گری آنقدر عاشق همد دمیدیخوشحال بودم که م یل یزنم را ول کن( خ

 رفتم.  رونیچادر ب هیبر لپش زدم و از س گر ید  یا  بوسه

 

 ششم پارت

 

گذشتم به رسم احترام سالم    یکه م یچادر هیقدم بزنم از کنار هر س یدادم کم حیترج
 کردم  یم

 به طرفم آمد  دیتا من را د ماز یتا  یینار دختر کوچک دا یآ

   لناز یا  ی_سالم آبج

 ماهت    ی_ سالم به رو 

 از سر ذوق کرد  ی و خنده ا دیدور خودش چرخ  به

 _لباسم خشکله؟ 

 خشکله  یلی_آره خ

 ؟ ییآ یتو هم م  میبرو ی_قرار است به عروس 
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 دانم  ی_نم

 را داشت  یهم حق رفتن به عروس ی فسقل نیا  یحت

ممکن   ر یغ میبرا یکرده بودند رفتن به عروس یک یهم که آنام  با آقاجانم دست به  حاال
 بود

 چادرم رفتم.    هیبه سمت س زانیآو  یلب و لوچه ا با

 

 بروند یبه عروس فهیقرار است  پدرجانم و چند نفر از بزرگان طا  امروز 

توانم به  یکه نم نیمتوجه شود از ا یدوست نداشتم کس میاین  رونی دادم ب حیترج
 بروم ناراحت هستم.  یعروس

 دم یدست ازافکارم کش میمر   یباصدا

 زنم  یم    تی وقت است دارم صدا یلیحواست کجاست؟خ لناز ی_ا

 اخم نگاهش کردم  با

   بله؟

 را که در دست داشت به من داد  یا  بقچه

 نشده است زودتر آماده شو  مانیجانت پش را دادند و گفتند تا آقا نیا  یب نبی_ز 

 با تعجب  

 و بقچه را از او گرفتم   دمیبروم؟ دور خودم چرخ یتوانم به  عروس  یم یعنی_

گفتم:دست    میآوردم و رو به مر رونیام نشستم بقچه را باز کردم لباس را ب  چهیقال یرو  بر
 آنام درد نکند 
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 شود.  یم  ری_دست بجنبان دارد د

 

 هفتم  پارت

 

 لبخند   با

 ؟ یکمکم کن یخواه ی_نم

 به چشم تو جان بخواه  یچشمش گذاشت و گفت : ا  یدستش را بر رو میمر 

زدم لباسم درست هم رنگ چشم  تی از سر رضا   یلبخند دمید نهی را که داخل آ  خودم
 داد یرا روشن تر نشان م دمیسبزم بود و  پوست سف ی ها

 د یآ  یلباس به تو م  نی _ماشااهلل چقدر ا

 درست کردم  زیبا کمکش چارقد و دستمالم را ن  

 زدم   یچشمک

 کنم  ی_جبران م

کنم  تشیاذ   شتریکه ب نیدانستم به خاطر ا یسرخ شدنش را خوب م   لی شد دل سرخ 
 است  یخال یلیخان داداش خ یگفتم:جا

 شد  یبلند م شی که از جا  یحال در

 شد  ری د می_برو 

 رفتم  رونی ب میبا مر همراه

سوار بر اسب آماده    شانی همه بزرگان با خانواده ها   دمیچادر آقا جانم که رس کی نزد
 بودند.
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 د ید شان یشد در چشم ها  یرا م نی همه متوجه حضور من شدند برق تحس  یوقت

 م یبر اسبم شدم و به راه افتاد سوار

 م یدی از دو ساعت باالخره رس بعد

با ِکل و مردان   فهیزنان طا ییآمد گو به رسم خوش میآمد  نی همه از اسب پا  یوقت
  شوازمانیکردند به پ یدر هوا رها م شانیکه به واسطه تفنگ ها ییها   ریبا ت فهیطا

 آمدند.

 کرد   یداماد با آنام و من روبوس یآنا

 دندیرا درآغوش کش گری د کی    یآقاجان و بزرگان رفتند به گرم شواز ی و پدرش به پ  داماد

  ییبود راهنما یعروس یکه مخصوص برگزار یبزرگ یچادرها  هیهمه را به طرف س خان
 کرد.

 چادرها به صورت جدا گانه نشستند. هی و زنان در س مردان

 

 هشتم  پارت

 

 .همه گردانده شد   نیب یچا ینیس  قهیاز چند دق بعد

 شده بود  ن ی نشستن عروس و داماد تز یبودم  که برا  یگاهی جا یتماشا  محو

 وارد شدند.  دیجد  همانانیعد مب یکم

هم    یاز او استقبال کرد خانوم ی زد و به گرم یناآشنا بود لبخند م یکه برا یزن دنیبا د  آنام
که سرنوشت ما به هم گره بخورد( از   کردمی)فکرش را هم نم یلیهمراهش بود به اسم ل

 که تازه عروس است.  دی فهم شدیلباسش م
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 ساز و نقاره همه جا را پرکرده بود  یصدا 

  یبه سر در حال رقص و پا یو مردان با  کاله دو گوش  ی رنگارنگ محل یبا لباس ها زنان
 بودند. یکوب

 دستم را گرفت  آنام

 _برو برقص 

 است   ادیز  دنیرقص ی_وقت برا 

 خان زشت است که نور چشمش نرقصد یبرا  زدلمی عز بلندشو

 بلند شدم  میگفتم و ازجا  یَچشم

 بلند شد  شیاز جا  زین آنام

 م ی_برو 

 را باال دادم  میاز ابروها  یکی

 ؟یآقاجانم برقص یبرا  یخواه  ی_آنا جان م

 کرد  یاخم

 ؟ یزنیکه م  ستی چه حرف نی _ا

 رقص من هم پشت سرش رفتم   دانیافتاد به سمت م   راه

 کردم  یخودم احساس م یه را بر رو نگاه هم ینیسنگ

 آشنا روبه رو شدم  یرا بلند کردم با چهره ا سرم

 ادامه دادم  دنمیکرد از او رو برگرداندم و به رقص یپوزخند نگاهم م  با
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  دنیآنام  گفت که خسته شده است و به من هم اجازه رقص قهیاز گذشت چند دق بعد
 نداد

 باشد  نیسنگ  دی_دختر با 

که زن ها با ِکل زدن خبر آمدن عروس وداماد را    میرقص خارج نشده بود  دان یاز م هنوز 
 دادند

 شدند.  دانیرا که عروس سوار بر آن بود گرفته و وارد م یافسار اسب  داماد

جمع گذشتند و به   انیآمد دست در دست هم از م ن ی پابه کمک داماد از اسب  عروس
 کرده بودند رفتند نی تز شانی که برا یگاهیجا

  یداماد بعد از کنار زدن دوباغ )پارچه ا ختندیر  یبا ِکل، نقل و پول بر سرشان م زنان
 مردان رفت.   شینامحرم درامان باشد( پ دیانداختند تا از د  یرنگارنگ که بر سر عروس م

 

 همن پارت

 

 اش تمام شد. یحنابندان باهمه خوش شب

   دندیجدا از هم خواب ییام در چادر ها  فه یو مردان طا زنان

 دم یآنام دراز کش کنار

 _آنا جان 

 _ جانم 

 شود در بغلت بخوابم؟  ی_م

 زد  یلبخند
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 ی _بزرگ شده ا

 را به دور شانه ام حلقه کرد شی ها دست

 هم از بغل آنا جانت  نی _ا

 دم یرا بستم و خواب میگونه اش کاشتم  آرام چشم ها  یبر رو  یا  بوسه

 رفتم   رونی چادر ب هیرا باز کردم از س میساز و نقاره چشم ها  یسحر آواز   یبا صدا  صبح

کار همه شروع به ِکل زدن و    نیداماد دستمال دوباغ را به دور ساز بست و با ا  خواهر
 کردند.  دنیرقص

 .از قلم افتاده باشد  یشد که مبادا کس یهمه گردانده م نیب قهیهرچند دق یو چا  ان یقل

 بدجور گرسنه ام کرده بود یناهار عروس یبو

 .اورند یکردم زودتر ناهار را ب یخدا م خدا

داد که   یم  نیمردان هماهنگ بود خبر از ا یبا چوب باز  تمشیساز و نقاره که ر  یصدا 
که قبل از خوردن ناهار   یساز   نی ها آخر یعروس  شتریند )در بآور یناهار را م  یبه زود

 است(  یشود چوب باز  ینواخته م

 خوردن ناهار پهن   کردند   یو سفره را برا  دیرس ان یبه پا  یباز  چوب

رقص   دان ینقاره باز هم همه جا را پر کرد از آنام  اجازه گرفتم و به م یاز آن صدا  بعد
 رفتم.

 

 دهم پارت
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کرد که عروس و داماد چشم  یاسپند دود م د یچرخ یم  دانیداماد دور تا دور م مادر
 نخورند

پشت سرش سوار بود و داماد   یکه پسر بچه ا ی بعد عروس سوار بر اسب در حال یکم 
که بچه اول شان پسر   نیشدند.)به خاطر ا  یعروس دانی وارد م دیکش یافسار اسب را م
 کردند(. یرا پشت سر عروس سوار بر اسب م یشود پسر بچه ا 

 شده بود. یکیساز و نقاره باهم  یانداختن مردان و صدا  ریت  یزن ها با صدا ِکل

بچه ها    ختندیر  یو بر سرشان نقل و پول م دندیرقص یبه  دور عروس و داماد م همه
 کردند  یآن ها را جمع م اقیهم با اشت

 رفتند  گاهشانیآمد و دست در دست هم به جا ن ی با کمک داماد از اسب پا عروس

  یبرا  دیرا نزد آنام فرستاد تا بگو  فهیاز مردان طا یکی بود آقاجانم  یعروس یآخرها 
 م یبرگشتن آماده شو

 آن ها   یبرا  یخوشبخت یو آرزو یاز خداحافظ بعد

 داماد من را هم بغل کرد  مادر

 باشد کیخودت هم نزد  یعروس دیزنم شا یو  به تو سرم می آ  ی_دخترم حتما م

 حرف آنام   نی گفتن ا با

 زد   ی مشکوک لبخند

 برگشتن آماده بودند  یبرا  همه

  ستادهی جوان ا یمسن که کنارش پسر  ینفر در حال حرف زدن با آقاجانم بودند مرد  چند
 شد  یم  شتریب  شیگفت هر لحظه اخم ها  یم یزیبود داشت به پدرم چ

بود که در جنگل از مرگ نجاتم   یهمان پسر ختیر  یدلم ُهر  اهیدو چشم س دنید با
 نگفته باشد  ی زیداده بود خداکند به آقاجانم  چ
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 چه کارکنم د یبودم اگر به پدرجان بگو دهی نرقص شبید کاش

زدم و سوار بر اسب شدم   یشوم لبخند یم هیتنب  ست ی من که دفعه اولم  ن  الیخیب گفتم
 م یکرد و به راه افتاد  یبعد با آنها خداحافظ قهیچنددق

 م ید یشده بودکه به خانه  رس کیتار   هوا

 .دمیچادرم رفتم رختخوابم را پهن کردم و خواب هیبه س میمستق

 

 ازدهم ی پارت

 

 رفتم.  رونیبا وحشت ب دمیواب پرمردان ازخ   یشب با سرو صدا  یها  مهین

بغلم  میوسط راه مر  دمیافتاده باشد به سمت چادرش دو  یآقاجانم اتفاق یبرا  دمیترس
 کرد 

 ؟ ی_خوب

 شده؟ آقاجانم سالم است؟  یچ می_مر

 _ مگر قرار است زبانم الل سالم نباشد؟ 

 ست؟ ی چ یسر و صداها برا   نی_پس ا 

 مردان بلند شده  یسر و صدا   ن ی_دزد به گله زده است به خاطر هم

 دم ی کش یقیعم نفس

 _مگر چند تا از گوسفندان را برده اند؟ 

 سکوت کرد  میمر 
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 نگاهش کردم   رتیباح

   ؟یی گو یو به من نم یدانیم ی زیتو چ ؟ یزن ی_چراحرف نم

 رد _خودت را ناراحت نکن  چند تا از گوسفندان.... ادامه حرفش را خو

 _حرفت را بزن 

 اند    دهی_اسب تو را هم دزد 

 جرات کرده؟   یاند! چه کس دهیاس ..اسب من را دزد ی_چ

 شود یم دای_ناراحت نباش  پ

نفر از  کی چادر آقا جان رفتم با  هیبه سمت س م یمستق  میمر یتوجه به حرف ها   بدون
 مردان در حال صحبت کردن بود 

 _آقاجان 

 شود  یم دای_جانم نور چشمم،همه را فرستاده ام نگران نباش اسبت پ

  یبود _نگهبان ها کجا بوده اند؟! اسب من را برده اند اما کس میکه در صدا  یلرزش با
   ده؟ینفهم

 که در صورتش داشت  ی_باخشم

   رندی روند تا دزد را بگ یبه سمت آغل م شنوندی گله را م ی_نگهبان ها تا صدا 

 رفت ام گ  هی_گر

 _بغلم کرد 

 کنم   یم شی داینکن پ هی_نور چشمم گر 

 گذرم  یباش از گناهش نم مطمئن
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 حق ندارد نور چشم من را ناراحت کند یکس

 را پاک کردم   میها   اشک

   ؟یدهی_قول م

 دهم ی_قول م

 

 دوازدهم    پارت

 

 کنم  یم ش یدایهم فکر نکن پ یز ی_برو بخواب به چ 

 از آنجا خارج شدم  یع مصنو یبا لبخند  دم یاش را بوس گونه

 توانستم بخوابم   یقرار بودم نم یب 

 بهتر باشد خودم به دنبال اسبم بگردم  دیشا

 ؟ یبه سمتم آمد  _خوب دیبود تا من را د ستاده یچادرم ا  هیجلو س میمر 

 _آره خوبم  

که گوشه چادر است تفنگ خان   یرختخواب ریکنم برو و در ز  دایبروم اسبم را پ دخودمیبا
 من جلو اصطبل منتظرت هستم  اوریداداشم را ب

 _باتعجب نگاهم کرد

 ؟ ی رو ی وقت شب  کجا م  نیا  اورند؟یحرف درب  تیبرا  یخواهی_م

 اخم نگاهش کردم  با

 را که گفتم انجام بده  ی_کار
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من را   یتا کس  ستادمی ا  یآوردم گوشه ا رونیاز اسب ها را ب  یکیسمت اصطبل رفتم  به
 ندینب

 دم یآقاجانم را شن ی صدا قهیاز گذشت چند دق بعد

     رونیب ایب لناز ی_ا

 تکان نخوردم   میازجا  دمی_ترس

 دختر؟  یی_کجا

 ستادم یانداختم جلو اش ا   نی را پا سرم

 _ آق ...آقاجانم 

 خت ی ر یگونه ام م  یوقفه رو  یب میکه خوردم اشک ها یلیس با

خوب شد که قدرت به من خبر داد که به  یستیصاحب ن یب یرا زدم تا بفهم یلیس نی _ا
مواظب دخترت    دیگو  یبه من م ییپسر مسعود خان باکمال پر رو روز ی ،دیاصطبل آمده ا

 دادم االن مراسم ختمش بود   یباش اگر نجاتش نم 

 هق هق گفتم:آقاجانم با

حاال هم زودتر از جلو چشم   ییآ  ینم رونیو تا اجازه نداده ام ب  یرو ی چادرت م هی_به س
 دور شو.  میها

 

 زدهم یس پارت

 

خودم را به داخل رختخواب انداختم   دمیچادر دو  هیپر از اشک به طرف س یچشم ها  با
  یساعت صبر کردم تا اوضاع کم  کی گذاشتم  یدست م ی دست رو دی از ته دل زار زدم نبا
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بر دوش انداختم و   دمیکش رون یگوشه چادر ب یرختخواب ها  ریآرام تر شود تفنگ را از ز 
توان نداشت   میپا  گریرفتم آنقدر راه رفتم که د رونی ل بی متوجه نشود از ا یکه کس یطور
حرف زدن چند مرد توجه ام را به خود جلب کرد آرام به طرف صدا رفتم چند مرد    یصدا 

 دبه دور آتش نشسته بودن

بودم اما   دهیترس یلیخ نکهیاند با ا  دهیها گوزل من را دزد ن یخودم گفتم :  نکند ا با
 از آن ها نشانه گرفتم  جلو رفتم  یکیو تفنگ را به طرف  دمی کش یقینفس عم

 د یتکان نخور تانی _از جا

 کردند ادامه دادم گوزل کجاست؟   یسه مات و مبهوت  نگاهم م هر

 قدم به طرفم آمد  کی داشت  یپهن ل ی درشت و سب یکلی از مردها که ه یکی

 ست؟ ی گوزل ک ؟یکنی چه کار م  ابانیوقت شب در ب نی _ا

 ا ی که در دلم بود گفتم: جلو ن یبا ترس  

 برداشت  گری د یقدم

خوردم از فرصت استفاده کرد   نیکرد و زم ریگ یبه سنگ  م یرها کردم هول شدم پا یریت
رداشت و به طرفم گرفت تمام شجاعتم را جمع  افتاده بود ب  نیزم یتفنگ را که بر رو 

 کردم 

 _تفنگم را پس بده وگرنه... 

   ؟ی _وگرنه چ

   ؟ی باش رونی ب دیوقت  شب نبا  ن ی نداده اند ا ادتی

 یی آشنا یصدا با

 چه خبر است؟   نجای_ا
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  یاخم ها   یحت دیدرخش یم اهش ی س یشب چشم ها  ی کیطرف عقب برگشتم در تار به
 د یشد د  یپر جذبه اش را م

  شتریرا ب  شیشد گفت تعجب کرد اخم ها  یصورت ام گرفت م  یآمد چراغ را جلو جلو
 دیدرهم کش

 جلو آمد  یکلیچه خبر است؟ همان مرد ه نجای_گفتم ا 

 سکوت باال برد  یدختر خودش .... دست اش را به معنا  نی_ارباب ا 

   ؟ی کن یچکار م  نجایوقت شب ا  ن یدورم زد_ا  یچرخ

 اند  دهی گردم آن را دزد ی _ به دنبال اسبم م

   ؟ی گرد یات مگر مرده اند که تو به  دنبال اسبت م  فهیگفت:مردان طا ادیفر  با

 جا خطرناک است. نیبه خانه برگرد ا زودتر

 

 چهاردهم   پارت

 

 گردم  ینکنم بر نم ش یدا ی_اما من تا پ

 دخترجان   یفهم ینم طرفم آمد مچ دستم را گرفت و فشار داد انگار زبان خوش به

اسب به   گری آن وقت د دیا ی پر از راهزن است امکان دارد هزار تا بال سرت ب  ابانی ب نیا
 خورد؟   یچه دردت م

 شود یکنم خان آنقدر اسب دارد که اسب تو در آن گم م فکر

 _اما ... 
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را ول نکرد مرا به سمت اسبش برد و اول خودش سوار شد و بعد خواست که من   دستم
 هم سوار شوم 

  دی شدم ترد یاسب م کی چگونه همراهش  سوار بر   ستی دانستم ک  ینم یکه حت  یمرد
 داشتم _آنقدر وقت ندارم که منتظر تو بمانم زود باش 

  یر خان اگر آقاجانم مدخت لناز یزدم به کمکش سوار بر اسب شدم من ا ایرا به در دلم
  یشک خونم را م یدانم  ب ی اسمش را نم  ینشسته ام که حت یکه در آغوش مرد دیفهم

 خت یر

که به  ش ی نفس ها یفقط صدا  میخانه هردو ساکت بود  ی ها یک یبه نزد  دنیرس تا
 که زد به خودم آمدم   یکردم با حرف یخورد را حس م یصورتم م

 این  رونیهم سرخود ب  گریو د  نی _برو پا

 به او کردم  یآمدم نگاه نی اسب پا از 

 بخشد  یاگر بفهمد من را نم  دی نگو یزیچ هی قض  نی_ممنون ... لطفًا به آقا جانم از ا 

متوجه  یکه کس یشب گم شد طور یاهیکه جوابم را بدهد تاخت و در س نی ا  بدون
 دم ینشود به رختخواب برگشتم و خواب

 را باز کردم  میم چشم ها آرا م یمر   یبا صدا  صبح

 شد  دایمشتولوق بده اسبت پ لناز ی_ا

 من راحت بخوابم؟  ی گذار یصبح نم کی چرا تو   میدر عالم خواب بودم :مر هنوز 

 دارم  تی خبر خوب برا کیکنم دوما  دارتیگفته اند ب یب نبی_اوال ز 

 

 پانزدهم  پارت
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 ؟ ی _چه خبر

 داشده ی! گفتم اسبت پ؟ید یکه نفهم یخواب بود جی_آنقدر گ

   ؟ییگو ی_با تعجب نگاهش کردم! راست م

 ؟ ی کرده ا  هیپف کرده است؟گر تی شد و گفت:چرا چشم ها رهی_به صورتم خ

 ست ی_مهم ن

 ؟ ی کرده ا  هیچرا گر ییبگو یخواه ی_نم

 زد؟   بتیغ ،کجایاور ی ب میقرار بود تفنگم را برا شبی_تو د 

 اما نگفت  دیبگو  خواستیم یزی انگار چ 

 را باال بردم  میاز ابروها  یکی

 بود؟  دهی_پس آقاجانم از کجا فهم

 _به صورتش زد  

 است؟   دهیرا فهم یزی_چه چ

  رونیچادرم ب هیاصطبل آمد و به من گفت بدون اجازه اش حق ندارم از س یجلو  شبید
 .. یاگر کار تو باشد و به آقاجانم خبر داده باش م،یایب

 ادامه حرفم را بزنم  نگذاشت

 شده است  دایاست که اسبت پ  نیحرف ها را ول کن مهم ا  نی _ا

 از گرفتن دزد حرف زد ی آب و تاب خاص با
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  رونیهم اجازه ب یقرار بودم از طرف یب هیرفتن به جمع  و اطالع گرفتن از اصل قض یبرا 
 د یدستم را کش می که مر رفتم نداشتم 

 _بلند شو خان خودش من را به دنبال تو فرستاده است 

پچ پچ   یچادر آقا جانم جمع شده  بودند صدا  هیهمه  اطراف س  میرفت رونیهم ب با
به دنبال دزد رفته بودند  تفنگ به دست همراه   شبیکه د لی فضا را پر کرده بود مردان ا 

شروع به حرف زدن کرد:خان اجازه   از ی دند آمدند آکه دستش را با طناب بسته بو یبامرد 
باشد   یا فه یکنم ازطرف طا یگمان م  میشرف برس  یب نیما  خودمان به حساب ا  دیبده

فردا به زن و دخترمان  ......حرفش   میننگ برو  نی ا  ریما اگر امروز ز که با ما کدورت دارند 
 را خورد نعوذباهلل گفت 

 حرف دل همه را به زبان آورده بود   از ی پچ پچ کردن شروع شد انگار آ دوباره

 بود که دلم را لرزاند  شیدر چشم ها  یبه صورت دزد انداختم  غم ینگاه

 

 شانزدهم   پارت

 

 نگهبان گله جلو آمد  قدرت

  نی ا دیما است اجازه بده یبردن آبرو  نیازب  یتوطئه برا  کی  نی_خان من شک ندارم ا 
 گران ید  یباشد برا  یکنم تا درس عبرت هیشرف را چنان تنب یب

 دزد بود  ن ینگران و غمگ یچشم ها  خکوبیهنوز م نگاهم

 کرد  یاش نگاه یشگیجانم با غرور هم  آقا

 م یر یدرست بگ یمیا  تصمت دی_ من هم به اندازه شما نگرانم امان بده

 د؟ یاز آن طرف داد زد خان منتظر چه هست ل یاز مردان ا  یکیاهلل   فتح
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 دیشد از نگاهش فهم یدر سکوتش هزار حرف را م یداشت که حت یجذبه ا  آقاجانم

 فتح ااهلل انداخت که باعث شد ساکت شود  ی به سر تا پا  ینگاه

 کردیم هیبود و فقط گر  دهیترس یلیخ دزد

 بود  شیکه در صدا  یبا خشم از یآ

 خالصت نکرده ام  ریت ک ی _حرف بزن تا با  

تمام شد و سرم را باال    یکه وقت ییشروع به حرف زدن کرد حرف ها  ه یترس و لرز و گر با
 کردم یم  هیآوردم من هم داشتم گر

  یبه ده ما م دیرا با اسب بتاز  یکنم نصِف روز  یم یاطراف زندگ  نی_من هم در هم
   دیرس

  یبه دست آورده بود چوپان یکه با خوردن حق پدرم مال و منال  می عمو یبرا  یککود از 
 آوردم   یکردم خرج خودم و زنم) گل اندام( را در م یم

 م یدی خواب یاگر هم نبود گرسنه م  میخورد یبود م  یاگر تکه نان 

 خوشحال بودم   یلیگل اندام حامله شد من خ نکهیا  تا

 خواست یآمد اما مادرم اصال خوشحال نشد دلش پسر م ایبه دن دخترمان

  ن یبار هم دختر بود با تولد دوم نیم،ا یاز دوسال به اجبار مادرم دوباره بچه دار شد بعد
 چندبرابر شد  میفرزندم دردها

فرزند دختر به   نکهیاز قبل شده بود فقط بخاطر ا  شتر یمادرم با گل اندام ب  یها  یناسازگار
 آورد   یم ایدن

به   دینبا گریزنم را به دکتر بردم دکتر قدغن کرد که اگر زنم را دوست دارم د  یسخت به
 بچه دار شدن فکر کنم
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 هفدهم  قسمت

 

شده   ماریمادرم که سخت ب  انیم  نیبخت بد من گل اندام ناخواسته حامله شد در ا از 
 بود ما را ترک کرد 

 گذاشتند  میتنها همراه با فرزندمان که پسر بود  مانیاندام هم موقع زا گل

شده   وانهی کردند، پدر زنم هم بخاطر مرگ دختر و نوه اش د یمن را لعنت م  یآباد همه
 بود.

تنها و   یمادر شده بودند با خودم گفتم:من که از کودک   یمانده بودم و دو دختر که ب  من
را   میدخترها  ندهیآ دی ام، با دهی را هم کش یو بدبخت  ی،تشنگیکس بوده ام، درد گرسنگ یب

 نجات  بدهم 

 فرار کردم  یفرزندانم را برداشتم و از آباد  شبانه

کومه بود در   کی در آن جا   میرساند  ل یا  نی هم یخودمان را تا پشت جنگل ها  یسخت به
کم   یبا همان آذوقه   کردمی م ی مدت سع  نیدرا شدیم  دایهفته پ کی آن  غذا به اندازه  

 کنم  ریرا س م یشکم بچه ها

در   شیشده بود که صدا  فی کوچکم سرماخورده بود، آنقدر گرسنه بود و بدنش ضع دختر
نظر گرفتم و شبانگاه به   ریرفت و آمد گله ها را ز  ری روز مس کینداشتم   یآمد چاره ا ینم

 گله حمله کردم 

دردها،فقط نگران آن دو طفل معصوم   نی عادت دارم به ا ستم،یمن نگران خودم ن  خان
 هستم 

شما را  به خدا  یول دی اوریبه سرم ب دیخواه یکه م ییدهم هر بال  ی به شما حق م من
 د یبرس گناهیدهم اول به داد آن دو کودک ب  یقسم م
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 قرار داده بود  ریگفت همه را تحت تاث  ی م ادیحرف ها را با اشک و فر   نیا

 دیشتش کشپر پ یها لیبه سب یدست آقاجانم

و همراه با دو کودکش    یرو یمرد م ن یها با ا  یاالن با دونفر از تفنگ چ  نیهم از ی_آ
 ی گرد  یبرم

 نکرده است  یشک چیتازه وارد ه  نیا    یمشخص بود که به حرف ها  

 گفت و حرکت کرد.  یچشم از یآ

 زد  شی جان صدا آقا

 نرود   ادتانیغذا......_ غذا......

 که دور شد آقا جانم همه را مرخص کرد  از یآ

اش راتحمل کنم به طرفش رفتم خودم را در آغوشش رها کردم و   یتوانستم ناراحت  ینم
 شد   یم  ریگونه ام سراز  یبود که رو  میباز هم اشک ها 

 هق گفتم  باهق

 خواهم   یمعذرت م  دی_بخش

 د یام را بوس یشانیپ

 ..... بدون اجازه من گریبه بعد د نی_نورچشمم از ا 

 ادامه بدهد نگذاشتم

 

 هجدهم  پارت
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 _چشم 

 خواست  ی_مگر دلت اسبت رونم

 زد  یبرق میها  چشم

 _اسبت داخل اصطبل است  

 لبخند از او جدا شدم و به سراغ گوزل رفتم با

 تنگ شده بود  تی :دلم برادمیاش کش یشانیبر پ یدست

بدون اجازه اش   گری داشتم سوارش شوم اما من به آقا جانم قول داده بودم که د دوست
 را حساب نکنم(  شبمینکنم)البته اگر کار د یکار

 رفتم  رونیب میمر   یصدا با

 آمده است  یچه کس نیبب  ای؟بیی کجا  لناز ی_ ا 

 _بچه ها را آورده اند؟ 

 _آراز خان آمده اند 

 را با تمام وجودم حس کردم  یخوشبخت

 _کجاست؟ 

 شد  هول

 زنند یم  می_من بروم دارند صدا

 زدم  یقرار گرفت لبخند  میچشم ها   یکه بر رو  یدست با

دستش گذاشتم و نوازشش کردم دستش را برداشت به سمتش برگشتم   یرا بر رو  دستم
 ختم یر یکه داشتم اشک شوق م یو بغلش کردم در حال
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   نمت؟ی_بب

 کرد  یآمدم اخم رونی _از آغوشش ب

 برگردم؟  یخواه یاز آمدنم ؟م  ی؟ناراحتیکن یم  هی_چرا گر 

 زدم  ی_لبخند 

ام زد و    ینیب یرا پاک کرد با انگشت بر رو  می_اشک شوق است خان دادش اشک ها
 دستش را دور شانه ام حلقه کرد 

 کنم ت ینفر آشنا کی خواهم با  یم   میبا من برو  ای_ب

 را باال دادم  میاز ابروها  یکی_

 ؟ یگرفته ا  یزن شهر ؟نکندی _چه کس

 زد یطانیش یلبخند

 د ی_شا

 میچادر  آقاجانم رفت هی_با هم به سمت س 

 زد  یحرف م لی داشت با افتخار از ا دم یآنام را شن یصدا 

شد بود   رهیخ یقال  یکه به گل ها دمی را د یآقاجانم مرد جوان یرو به رو میکه شد  داخل
 بر تن داشت  یو لباس شهر

 

 نوزدهم   پارت

 

 بلند شد شی _سالم کردم او هم به رسم ادب از جا
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 داش شروع به حرف زدن کرد دا خان

 لناز یهم خواهرم ا نی _سامان جان ا

 دوست وهم خانه من  نی هم سامان هستند بهتر  شانیجان ا لناز یا

 با شما خوشبختم  ییآشنا از 

 طور نی _من هم  هم

 شده است؟  یبا خواهر جانم که آنقدر خجالت دی_چه کار کرده ا 

 رفتن داد  رونیکه متوجه شده بود معذب هستم به من اجازه ب آنام

  یتخته سنگ یهم آنجا بود کنارش بر رو  میبرخاستم و به سمت چشمه رفتم مر  میجا از 
 ی خوشحال یلیکه خ نمیب یزدم و گفتم م  یطانی ش ینشستم لبخند

 من؟!   ؟ی_ک

 شی از جا  میخنده ام باال رفت ناگهان مر  یلحن حرف زدنش خنده ام گرفت صدا  از 
 کرد ی خان داداش به عقب برگشتم با اخم من را نگاه م یبرخاست همزمان با صدا 

 ؟؟ یآرام تر بخند یتوانی_نم

 کرد که برود اما من دستش را گرفتم  یخداحافظ میمر 

   ؟یروی _کجا م

 به کمک آنام بروم   خواهمی_م

 کردم به خان داداش  رو

 ردی خنده اش را بگ یجلو  تواندی آدم نم  کندی م  فیتعر فهیخوب لط یلیخ می_مر

 د یخان داداش خند  
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   د؟یگوی _راست م

 ستم ی لب زد _من؟! من که بلد ن  یگل انداخته بود به آرام شی لپ ها  یکه حساب میمر 

 

 ستم یب پارت

 

 داداش رو به من کرد   خان

 اور ی ب میبرو تفنگم را که امانت به تو سپرده بودم برا لناز ی_ا

 قبل نبود  قهیچند دق یِ ختر خجالتکه انگار د میمر 

 آورم  یم تانی_آراز خان من برا 

 برگشت و تفنگ را به سمت خان داداش گرفت  میمر قهیاز چند دق بعد

 د ی _بفرما

من کاشت    یبر گونه  یزد تفنگ را از او گرفت بوسه ا  یبرق م شیکه چشم ها  یحال در
 رفت  یصحبت   چیو بدون ه

 گشت  یبه تهران برم دیخان داداش با  گریگذشت دو روز د یپشت سر هم م روزها

 سیخ می بود،صورتم از اشک ها  یچه کابوس بد   دمی بودم نصف شب از خواب پر ریدلگ
  ده یکه خان داداش خواب یرا پاک کردم به سمت چادر میبود با پشت دست اشک ها

 است   دهیمهم نبود که دوستش هم آنجا خواب میبود هجوم بردم،دلم آشوب بود برا 

شدم که حالش خوب است وارد شدم به طرف رختخوابش رفتم  یمطمئن م  دیبا
 کردم   شی نشستم و صدا

 در رختخواب اش نشست  یبا دستپاچگ دیکش نی سرش پا یرا از رو  پتو



 ارباب خون خواه من 

36 
 

 افتاده است؟   ی؟اتفاقیکنیچه کار م نجایا  لناز ی_ا

است ؟چرا   یا  افهی قچه  نیصورتم گرفت و ادامه داد:ا  یرا از کنارش برداشت جلو  چراغ
   ؟یکنی م هیگر

 ام  دهی_  خواب بد د

 من کنارت هستم   زدلم ینکن عز  هی_ گر 

 _خان داداش؟ 

 _ جانم 

 ؟ یفردا به جنگل نرو  شودی_ م

 _چرا نروم؟  

 پوش بودند لطفا نرو  اه ی س لی و همه ا  یغرق در خون بود دمی_خواب د

 داریخواب مهمان چشمانم شد صبح که ب یدانم کِ  یرا نوازش کرد آنقدر که نم م یموها
 آمد  میچشم ها یجلو  شبیشدم تمام اتفاقات د

رفتم خان داداش و سامان در حاِل سوار شدن بر   رونیکه در دل داشتم ب یدلشوره ا با
 بودند. شانی اسب ها

 

 کم یو   ست یب پارت

 

ام   یزندگ یتراژد  نیتر  نیکه غمگ یهمان جنگل  میدیتا به وسط جنگل رس میتاخت آنقدر
 م یدر آن رقم خورد.اسب ها را به درخت بست

 داداش رو به سامان کرد  خان
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 ؟ ی _آماده ا 

 زد  یلبخند سامان

 شه ی_آماده تر از هم

کار را ادامه دادند که کالفه   نی انداخت آنقدر ا ری اش را نشانه گرفت و ت تفنگ
 راه انداخته بودند یانداز  ری شدم.مسابقه ت

 

 دادم  هیدرخت تک به

 _خان داداش؟  

 _جانم

 _ حوصله ام سر رفت 

 _صبر کن دور آخر است 

 را از حرص بستم  میها  چشم

سرم را به طرف خان داداش و سامان چرخاندم هر دو در حال   غی ج یصدا   دنیشن با
  یاباالفضل گفتن خان داداش ته دلم را خال  ایبودند من هم به دنبالشان رفتم  دنیدو
 کرد 

  شی بود و چشم ها یکه خون از سرش جار یی موطال  یسر زن یرا رساندم باال  خودم
 بسته بود 

 ت رف یاش به خطا م ریت یاز ک  لی انداز ا ری ت تک

خورده نشسته بود و   ریسر زن ت ی افتاد که باال یبه دختر  م یرا چرخاندم چشم ها سرم
 .  دیرا باز کن تو را به خدا بلند شو تی زد خانم جانم چشم ها یم غیج
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 نبض اش را گرفت  سامان

 او مرده است  زندی _نبضش نم

 افتاد  نیشل شد و بر زم شی زد پاها یم  یدیخان داداش به سف صورت

به آقا جانم خبر  دیکردم با  یم  یکار دیدر راه است با  یزی دانستم خون و خونر یم
 دادم یم

 دستش را گرفتم تا بلندش کنم  دمیشن یشدند را م یم کی که نزد  ییاسب ها  یپا  یصدا 

 بلند شو  دهمیتو را به خدا قسمت م رسندی_بلند شو االن م

 نا بود( آش میشده بود)چقدر چهره اش برا  رهیزن خ  جانیتن ب به

  دنیشروع به بار م یچشم ها میکمک سامان به زور بلندش کردم سوار بر اسب شد با
 کردند 

 خان داداش اسبش را نگه داشت.  می جنگل خارج شد  از 

 

 و دوم  ست یب پارت

 

 را به خانه ببر لناز ی_سامان ا

 کنند ی_خان داداش نرو به تو رحم نم

 گردم  یکشم من بدون تو به خانه بر نم یخودم را م ییای آمدم اگر با ما ن نی _از اسب پا

 اور یدرن یبچه باز  لناز ی_ا

 دم ی ام شن هیهق هق گر   انی را در م شیصدا 
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 _سامان مواظبش باش 

 به سامان کردم  رو

 اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم   میاگر برود... اشک ها   ریرا بگ شی _جلو

 م برو به پدرت خبر بده تو ه رومی _من به دنبالش م

 کردم  فی آقا جانم تعر یتاختم برا   لیبر اسبم شدم تا ا  سوار

چند ساعت آنام   نینبود ته دلم آشوب بود هم ی خواهر خبر زی ساعت گذشت از عز چند
 تر شده بود دهی تر و پدرم کمرش خم دیسف  شی موها

 ده یخم یبا شانه ها  ن ی پا یبود خان دادش آمد با سر یکیرو به تار  هوا

پشت    لی جانم بدون حرف دستش را گرفت همراه خودش داخل چادر برد مردان ا آقا
 سرش به داخل رفتن

 کرد  یشد که تبسم یزیمتوجه چه چ م یدانم از چشم ها یدوختم به سامان نم چشم

 توکل کن _نگران نباش و به خدا 

به سرعت در   زیرقم بخورد. همه چبرادرم در آن   ندهیکه قرار بود آ یبودم به چادر  رهیخ
 .دادی م یشنهادیحال اتفاق افتادن بود.هر کس پ

که در دلم بود زجه  یدرد  ی چادرم رفتم از ته برا هیسست به سمت س  یپاها  با
  رونیب مهیسراس غیج یصدا   دنیگذشت که با شن یکردنم م هیچقدر از گر دانمیزدم.نم
 رفتم.

 .دم یمان د  ایتا دور آ از مردان تفنگ به دست را دور    یگروه

.با زدی بود داشت با آقاجانم حرف م شیکه در چشم ها  یبا خشم اهیهمان مرد چشم س  
 شدم :خون در برابر خون.   خکوبیم م یکه زد سرجا یحرف
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 از خون راه ننداخته ام.   ییا یآن نامرد خودش را نشان بدهد تا در دی بگو

نگاهم را احساس کرد سرش را بلند کرد و چند لحظه   ینیشدم به صورتش سنگ رهیخ
 ساکت ماند. 

  کی تو که  یدارم خون در برابر خون آن هم برا  ی سر به من اشاره کرد و گفت:من فکر با
 .  برمیدخترت را به عنوان عروس خون بس م شیسخت خواهد بود بجا   یپسر دار

 افتادم.  نیو به زم دیلحظه همه جا دور سرم چرخ  کی

 

 و سوم  ست یب پارت

 

نکردم جان   یمقاومت   چیمن ه دی طرفم آمد مچ دستم را گرفت و به سمت خودش کش به
 مهم تر بود میبرادرم برا 

 کرد ی و مادرم حالم را دگرگون م میمر   غیج یصدا 

 به آقاجانم زدم  یرا به عقب برگردانم لبخند  سرم

 آمد  یخان داداش م ادی فر یصدا 

 نرو توروخدا نرو  لناز ینه ا لناز یبروم ا دی_بگذار 

 به سمت اسبش رفتم  یحرف چیه  بدون

 افتد   یبه راه م یزی نشوم خون و خونر یبود اگر من قربان دهیآقاجان هم فهم انگار

بار نگاهم را دوختم به آقا جانم،آنا جانم، خان داداشم و   نیآخر  یبر اسب شدم برا  سوار
 کردن بودند هیکه در حال گر  زانمیهمه عز 
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  ی که پر بود از خانه ها می شد  ییوارد روستا م ید یبه آن طرف جنگل رس یک دمینفهم
 کوچک و بزرگ 

 نقطه از روستا   نی باالتر در

پر از   اطشی ح میوارد آنجا شد  گریکد یبه قصر وجود داشت با   هیشب  بایبزرگ و ز  یعمارت
 بود  دهیسر به فلک کش یرنگارنگ و درخت ها  یگل ها 

 دیکش ادی کرد و فر یهمان عمارت زندان یاز اتاق ها  یکیآمدم من را در   نی اسب پا از 
 د یعاقد را خبر کن

 

 و چهارم  ست یب پارت

 

 بلند شدم  میباز شدن در،با ترس از جا  با

 را پاک کردم  میبه عروس نبود اشک ها هیشب زمیچ چیه

 که مهمان صورتم بود  رو کردم به خدمه یاخم با

 _بگو؟ 

 د یبرو  نی باب گفتند پا_عاقد آمده است ار

 مبل نشستم  یآمدم بر رو  نی محکم به سمت در رفتم از پله ها پا  یقدم ها  با

اتفاق ها خواب باشد با  ن یشد و من در دلم دعا کردم کاش همه ا  یعقد جار خطبه
 که بر مچ دستم وارد شد به خودم آمدم نگاه پر خشم اش را به من دوخت  یفشار

 ؟ یی گو یکه بله را نم  یخواه ی م  یلفظ  ری_نکند ز 

 اورم؟ یب تی برا  یلفظ ریسر برادرت را به عنوان ز   یخواه یزد و ادامه داد م یپوزخند
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بله گفتن   نیانداختم بله را گفتم در واقع با ا  نی ترس نگاهم را از او گرفتم سرم را پا با
 ام را امضا کردم.   یسند بردگ

کاش آناش   یگفتم ا  یرفتند. با خودم م رونیاز خانه ب  یخان ک اشاریعاقد و    دانمینم 
به   اشاریمهربان و خوش اخالق بود)پدر و مادر   ی لیخ دمیکه او را د یبود در عروس نجایا

  اشاریرا به  زی همه چ تی که داشتند مجبور شده اند به شهر بروند و مسئول یماریخاطر ب
 شد.  یممن بهتر   طی بود شرا نجایاو ا  راگ دی داده اند( شا

رحم که کمر به آزار   یمردمان ب نی خواست تا بتازم و دور شوم از ا یاالن اسبم را م  دلم
 دادنم بسته اند. 

  یم  شتریوارد شد دست از فکر کردن برداشتم هر لحظه فشارش ب  میکه به بازو  یفشار با
 قهقهه زدنش گوشم را آزرد. یکه از دهانم خارج شد صدا  یآخ یشد با صدا

 با اخم   

 خورد درد داشت؟  ری ت ی_درد دارد،نه؟ زن من هم وقت

 من کجا   یلیدرد تو کجا و درد ل اما

 را بستم میراچنگ زد از درد چشم ها میدست آزادش موها با

 مهمان صورتم شد، در دل خدارا صدا زدم   اشک

 را به سمت اتاق برد  من

را بدان که من ارباب تو هستم آنقدر تکرار کن تا   نی و ا یمانیم نجایبه بعد ا  نی_از ا 
 ملکه ذهنت شود من را به داخل اتاق هل داد  

بود که   ییصدا  نیآخر دیتعادلم را حفظ کنم و بسته شدن در و چرخش کل  نتوانستم
 دمیشن

 فرو رفتم. یکیبسته شد و در تار  میها  چشم
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 و پنجم  ست یب پارت

 

 را باز کردم  میزد چشم ها  یکه اسمم را صدا م یکس یصدا با

 خبر بدهم  اشاری بروم به  دی_خداروشکر به هوش آمد 

 وارد اتاق شدند  اشاریکه همراه با   دی نکش یطول

 شد  کی من نزد  به

 بس است  گرید  دنی_ بلند شو خواب

 اشار یمرد رو کرد به  همان

 به استراحت دارد  از یکه به سرش وارد شده است ن  ی_با ضربه ا

 بود اما خطاب به او  رهیبه من خ شیها  چشم

 دخالت نکن ارشی_ ک

را   فشیتاسف تکان داد ک  یاز رو یاست سر  ارشیاسمش ک دمیکه اکنون فهم   یمرد
 از اتاق خارج شد یبرداشت و بدون خداحافظ

 داشت  باز  ارشیک یخال  یمن را از نگاه کردن به جا   شیصدا 

 _ گفتم بلند شو 

رفت دستم را به  جیآمدم قدم اول را که برداشتم سرم گ نی از تخت پا یهزار بدبخت با
برداشتم     اطیرا با احت یو قدم بعد دمیکش یقینخورم نفس عم نیتاج تخت گرفتم تا زم

 کرد  یبا پوزخند نگاهم م 

 سمت در رفت خدمه را صدا زد  به
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    ؟یگل  ؟ی_ گل

توان تحمل   میکرد پاها  یام گذاشتم درد م یشانیپ  یدستم را رو  دیچیدر سرم پ شیصدا 
 مطلق یک یفرو رفتم بازهم تار  یشدن در بغل کس نیوزنم را نداشت قبل از نقش بر زم

 به هوش آمدم  یگل  یصدا با

 _آب   د؟یندار از ین یزیچ  د؟ی_بهتر 

   دمید یر نگاهش مپر از آب به دستم داد، از او تشکر کردم ترحم را د یوانیل

 باز شد فرشته عذاب باز هم به سراغم آمده بود  یبد  یبا صدا  در

 ی ا   دهیخانه پدرت هم آنقدر نخواب  ی:بلند شو لعنتدیرا گرفت و کش دستم

 ستم یبا م یپاها یتوانستم بر رو  یبلند شدم حالم بهتر بود م میجا از 

 من را به طرف اصطبل برد   میمستق

کار در  ریاز ز   یبه حالت اگر بخواه یوا  ،یکن ز یهمه جا را تم دیگردم با ی_ تا من برم
 . یبرو 

 دل تنگ خانواده ام بودم.   ختمیاستراحت کار کردم و اشک ر  یعصر بدون لحظه ا تا

 .دمیدست از کار کش  یکس یپا یصدا با

 

 و ششم ست یب پارت

 که بر لب داشت  یبا پوزخند ستادیا  میدر اصطبل زد و رو به رو  یبود چرخ  یلیل برادر

 داخل  دی ای_ ب

  سهیبود وارد شدند ک یوانیپر از فضوالت ح ییها  سهی مرد که هر کدام در دستشان ک دو
 کردند و با خنده چندش آورشان از اصطبل خارج شدند. یها را خال
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نشستم و زجه زدم  نیزم یشده بود نگاه کردم بر رو فیکه دوباره کث ی به اصطبل رتیح با
دست   ریاس میدانم چقدر گذشت که باز هم موها   یو پردردم. نم یکس یب یروز ها یبرا 

 شدم  دهیکش نیزم  یشد و بر رو  یکس

  ایشده باشد،گفتم  زیتم دیا قبل از برگشتن من  همه جا با _ به تو گفته بودم که ت
 نگفتم؟ 

 دم ی چیزد از درد به خود پ میبر پهلو یرا ول کرد و لگد  م یموها

کردن از من چه تاوان   یچیکه سرپ یفهمیم  یماند نجایشب را تا صبح ا یداد:وقت ادامه
 دارد و رفت.  یسخت

از اصطبل رفتم و درخود مچاله شدم اگر   یبلند شدم به گوشه ا  میاز جا  یسخت به
 مردم   یزمستان بود حتما از سرما م

 بود تا صبح چشم بر هم نگذاشتم میکه در پهلو یدرد  بخاطر

 به سراغم آمد   یصبح شد گل   باالخره

 د یبه طرف عمارت دو زدیکه ارباب را صدا م یچهره من در حال دنید با

 دم ی را در اصطبل کنار خودم د  اشاری که  چقدر گذشت دانمینم

 به عذاب وجدان  هیبود شب یزی چ شی چشم ها در

 من را بغل کرد و به سمت عمارت برد   یاوج ناباور در

 

 و هفتم  ستیب قسمت

 

 دمیشنی تپش قلب نا آراَمش را به وضوح م یصدا 
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بود   هم آنجا  ارشی تخت گذاشت ک یمن را رو   میرا بستم وارد اتاق که شد  میها  چشم
 زد  یلبخند

 ؟ ی_خوب هست

 _درد دارم 

  یرفت با ترس دستم را بر رو راهنمیطرفم آمد کنارم نشست دستش به طرف پ به
 گذاشتم   راهنمیپ

 نمیرا بب تیخواهم پهلو  یآرامش گفت:نگران نباش دستت را بردار م با

 شد به پهلو و شکمم که کبود شده بود.  رهیخ رتیرا باال زد با ح  لباسم

 کنم.  یبود که نتوانستم آن را معن اشاری  یدر چشم ها  یزیهم چ باز 

 سرچرخاند به طرفش  ارشیک

کرده   یداخل یزیامکان دارد خونر   یبه آب داده ا یچه دسته گل نی _خوب نگاه کن بب
 . یببر مارستانی او را به ب  دیباشد با

 ؟ ی آور یبالها را به سرش م نی کرده است که ا  یبدبخت چه گناه نیا

 با اخم  اشاری

 . یخوش اومد ،یدخالت نکن کارت را انجام داده ا  ارشی_ک

 رفت.  یرا جمع کرد و بدون خداحافظ  لشیوسا

 هان؟  ارشی ک یبرا  یکرد  یوزوز م  یچ یداشت چاندیطرفم آمد مچ دستم را گرفت و پ به

 بزن تا دستت را نشکسته ام.  حرف

 .یچی...بخدا ...ه ....هب
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گوسفند ها را   دیدر اتاق زد امروز را استراحت کن چون فردا با  یرا ول کرد و چرخ دستم
 .یبه چرا ببر

 از آن ها کَم شود.  یک یبه حالت اگر   یوا 

 را باز کردم  میچشم ها یگل  یصدا با

 ندیآ  ی_خانم جان بلند شو االن ارباب م

 ت چند است؟ _ساع

 صبح ۹_ 

 را صدا زدم  یرفتم گل رونی با عجله از اتاق ب  یبا گفتن وا همراه

 _بله خانم جان 

 _آغل کجاست؟ 

 ؟ ی خواهیچه م یخانم جان،آدرس آغل را برا  ن یشد وانهی_ د

 آنقدر سوال نپرس جواب بده  ی_گل

 در قرمز رنگ است   کی _پشت عمارت  

گرفتم و   می دستم را به پهلو دمیا به آنجا رست  دمیدو  عی نشدم سر ی_منتظر ادامه جمله گل
 در باز شد. قهیدر زدم بعد از چند دق

 

 و هشتم   ستیب قسمت

 

   ش؟یبه غول بود گفت :فرما هی شب شتر یکه ب  یمرد
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 ام گوسفند ها را به چرا ببرم.   آمده

 . دمیرا در صورت اش د  تعجب

  گرید یگوسفندان را از در  ادیکنار رفت پا به داخل گذاشتم با تالش ز  یحرف چیه  بدون
 شدم  رهیبه آسمان خ دمیچمن ها دراز کش یکردم بر رو  تی به طرف صحرا هدا 

برخاستم    میرفت از جا یکیبه آسمان بودم که هوا رو به تار رهیدانم چند ساعت خ ینم
به آغل بردم و خودم به عمارت   همراه با گوسفندان به سمت خانه حرکت کردم آن ها را

 رفتم. 

 ستادم ی ا  میخان سرجا  اشاری  یصدا با

 شد. یجار  میکه به صورتم خورد اشک ها یلیبا س ستادیا   میبه رو رو

 ی گرد  یبر نم ینکرد  شی دایتا پ یرو  یم یاز گوسفند ها را گم کرده ا  یکی

 ؟ ی دیاشاره اش را به بازوام زد و گفت فهم  انگشت

 دم؟ ینشن

 _چشم 

 ؟؟ یچ چشم

 _چشم ارباب 

 توانستم  ی_پا تند کردم به سمت صحرا به هرجا که م

  اشاریاز گوسفندان گم نشده است و    کی  چیه دانستمی شده بود م کی رفتم هوا کامال تار  
 کرده است.    ابانیشوم من را آواره ب تی اذ  نکهیا  یفقط برا 

 و خسته به  طرف عمارت رفتم  د یناام

 کردم  شی به داخل عمارت گذاشتم و صدا پا
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 _ارباب ارباب 

 که در سالن حضور داشتند نبود  ی به مهمانان حواسم

 دیرا کش میکه زد عقب گرد کردم و از عمارت خارج شدم. پشت سرم آمد موها  یداد با

   ؟ییآ  یو داخل م  یانداز   یم نی _چرا مثل گاو سرت را پا

 هان؟؟  یخودت را به دوستانم نشان بده ی خواست یم

 _نه بخدا ارباب 

 را ببر   تی _خفه شو...صدا

 را ول کرد  م یموها

 رسم ی_بعدًا به حسابت م 

 

 و نهم  ست یب پارت

 

نخورده بودم احساس ضعف داشتم   یزیرفت و داخل شد از صبح چ یطرف در ورود به
 به طرف اتاق خدمه ها رفتم 

خانم جان؟ شام خورده   یبلند شد و به طرفم آمد کجا بوده ا  شیاز جا  دیتا من را د یگل
 ؟ ی ا

  یشد من صبحانه و ناهار هم نخورده بودم او از شام حرف م م یمهمان لب ها یپوزخند
 زد

 _فقط گفتم نه 

 که درگوشه اتاق بود رفت  یطرف بقچه ا  به
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 اجازه ندارم به آشپزخانه بروم  گری_خانم جان االن از وقت شام گذشته من د

 پر از خرما آورد   یظرف

 دیتا ضعف نکن  دیخانم جان بخور دی ای_ب

  یلیخ  دمی نداشتم به زور و اجبار  چند تا خرما خوردم داخل  رختخوابم دراز کش اشتها
 هم گذاشتم خوابم برد. یخسته بودم تا چشم بر رو 

  دمیکش یآه  کردیم  دارمیافتادم که هر صبح ب  میمر  ادیچشم باز کردم    یگل یبا صدا  صبح
 کردند.   یکرد خان داداشم آقاجان و آنام چه کار م یاالن داشت چه کار م

 گفت  ینگران با

 _ارباب با شما  کار دارد 

 رفتم  اط یبرخاستم و به ح میجا از 

 بود  ستادهیبه دست ا  شالق

و من را به طرف در خت کاج    دی را کش میبه طرفم آمد موها  چشمش به من افتاد یوقت
 د یاور یبرد و داد زد طناب را ب

 گفت اما ارباب...  ش یاز نوچه ها  یکی

 زد گفتم طناب  داد

 را به دستش دادند با ترس نگاهم را به او دوختم  طناب

 زد  یطناب من را بست و به دور درخت چرخ با

 بود؟؟  شتیپ یصحرا چه کس روز ی_د

 به او چشم  دوختم  رتیح با

 ارباب  چکسی_ه
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 دم یاز ته دل کش ی غیکه به تنم خورد   ج ی ضربه ا نیاول

 بود؟؟  ی_بگو چه کس

 من فضارا پر کرد   غیرا زد و باز هم ج یبعد یها  ضربه

 

 ی س پارت

 

ببخشمت نکند گوسفند را هم خودت به او داده   یبکن یکه هر غلط ستمی _من پدرت ن
 ؟؟ ی ا

 هوش شدم  یب یک دم یکرد آنقدر زد که نفهم یرا کبود م فمیتن نح شیها  ضربه

تنم را  یزی باران پا نیرا باز کردم اول  میخورد چشم ها یکه به صورتم م یقطرات با
 کرد   ینوازش م

پرده   یرت چشم دوختم نگاهم رورفت سرم را باال گرفتم و به عما یم   یکیرو به تار  هوا
 ثابت ماند.  اشاریبه کنار رفته اتاق  

 متوجه نگاهم شد پرده را انداخت   یوقت دیکش یم  گاری بود و س ستادهیپنجره ا  پشت

توان    میاز در عمارت خارج شد و به طرفم آمدطناب را باز کرد پاها  قهیاز چند دق بعد
 ناله ام را نتوانستم خفه کنم. یکه افتادم صدا  نیزم یتحمل وزنم را نداشت بر رو

 نکرده ام ...  یمن کار  اشاری خود جمع شدم کنارم نشست ناله کردم  در

 نکرده ام...  انتیبه تو خ من

 خواست  یز گرفت دلم بازهم خواب م شد بدنم را لر یجار میها   اشک
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من را    دمیشن یم  ینا مفهوم یگرم فرو رفتم صدا ها  ییرا بستم در جا میها  چشم
 ...لنازمیببخش ا

  دنیبلند شوم با شن میتوانستم از جا یبودم نم  اشاریرا که باز کردم در اتاق   میها  چشم
 اب زدم شد خودم را دوباره به خو  یم  کیکه به اتاق نزد  ییقدم ها یصدا 

 دم یرا شن ارشی ک یصدا 

   ؟ی به کارت ادامه بده  یخواه یم  ی_تا ک

 اصال؟   یتو آدم یناکارش کرده ا  یزد

 ت ی با عصبان اشاری

گذارم آب خوش از  یمن را کشتند نم  یلیذره ذره جان بدهد ل دیبا ستم ی _آره من آدم ن
 برود نی پا شانیگلو

 تو؟؟؟  یلیتا االن شده ل یاز ک یرا نداشت یلیل دنیچشم د ی تو؟؟ تو حت یلی_ ل

   ؟ی ریبگ لناز یاز ا یخواهیرا م زی تقاص چه چ تو

 را باز کردم  میکه زد چشم ها یبا داد 

 ارش ی_خفه شو ک

 آمد دستم را گرفت  کمیمتوجه من شد نزد  ارشیک

 لناز؟ یا  ی_خوب

قفل کرده بود   ارش ی ک یدست ها  یکه با اخم نگاهش را رو  دیچرخ اشاری به طرف  نگاهم
 دم ی کش رونیدستش ب نیدستم را از ب

 _خوبم 
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 کم یو   یس پارت

 

 داد اشاری نوشت و به دست  ییها  زیبرگه چ یو بر رو  دیسوال از من پرس چند

 بخر شی ها را برا نی _ا

 صدا زد   اشاری

 _عباس عباس  

 _بله ارباب 

 را به دستش داد برگه

 ا یها را بخر و زود ب نی_برو ا 

 چشم ارباب ی _به رو

 از اتاق خارج شد میبرا  یسالمت  یبلند شد و با آرزو  شیاز جا  ارشیک

 من ماندم و فرشته عذابم بازهم

  یآوردم تا نگاهم در نگاهش گره نخورد از خشم اش م نی را تا حد ممکن پا سرم
 کردم  ینگاهش را حس م ینیسنگ  دمیترس

 رفت و در را قفل کرد  رونیاز اتاق ب قهیاز چند دق بعد

 عذاب نکشم گریکردم تا د ی را کوتاه م م یموها  دیگذاشته بود با یچ یق کی  نهیکنار آ در

را   میموها  ستادمی ا  نهیآ یرا در دست گرفتم جلو  یچیبرخاستم و ق میاز جا  یسخت به
 بود  م یعاشق موها کردم آقاجانم یچ یهمراه با اشک ق

  یپسر بود بر رو  کی  یبه موها  هیشب شتریب می به خودم انداختم موها  ینگاه نهیآ در
 برداشتم  نیزم یشده ام را از رو یچیق ینشستم  موها  نیزم



 ارباب خون خواه من 

54 
 

 کردم  یم  هیزدم و گر یرا از دست داده بود زجه م زشیکه عز  یکس مثل

 شد  انینما  اشاریشد و قامت   دهیکوب  واریبه د یبد  یبا صدا  در

 کرد  یتعجب به من نگاه م با

 را به طرفش گرفتم میکردم و موها   یاراد  ریغ یا  خنده

 توانستم کنترل کنم  یام را نم خنده

 من نشست   یبه طرفم آمد رو به رو تیعصبان با

 _نخند 

 نداشت  یتمام   میخنده ها اما

 دم یزد:گفتم نخند و باز هم من خند  داد

 قطع شد  میبه صورتم زد خنده ها که  یلیس با

 

 و دوم   یس پارت

 

 را از دستم گرفت و داخل کشو کمد گذاشت  م یموها

 نداخت؟؟ یرا داخل سطل ن میخودم گفتم چرا موها  با

 که در کشو بود  یق یاغلی ماند به   رهیطرفش رفتم کشو را باز کردم نگاهم خ به

 من آن را کنار آبشار گم کرده بودم  نجاستیمن چرا ا  قیاغلی

من   یتا دق مرگش کن ی اقاجانم بفرست  یرا برا  می موها  یخواه یرا چنگ زدم م م یموها
 دهم متعجب از کارم  یاجازه نم
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 هان؟   ؟یدستت را به کمد من زد  ی_با چه جرأت

  میکه به بازو یرا به دست باد سپردم با فشار م یترس به طرف پنجره رفتم موها  بدون
 آورد ناله کردم 

 _ولم کن 

 هان؟؟   ؟؟ی کرد  کاری_چ

 خورم یمهم نبود که باز هم کتک م  میبرا

 حال بودم که نقشه اش را نقش بر آب کرده ام   خوش

 اش دوختم  یمشک  یکرد نگاهم را به چشم ها  شتریدستش را ب فشار

که فشار دستش کمتر شد و عقب گرد کرد و از   د ی د یزیچه چ  میدر چشم ها دانمینم
 رون ی اتاق رفت ب

 دم یبه رختخواب پناه بردم و خواب دوباره

  یام کوچ م  فهیروزها طا ن یبود هم دهی گذشت و بهار فرا رس یم ی گریپس از د روزها
  یبروم حت دارشانیشده به د  یقیبه خودم قول داده بودم به هر طر  کسال یکردند بعد از 

 انم ج متیبه ق

 به خودم آمدم  یگل  یصدا با

 _ارباب با شما کار دارند 

 به سمت اتاقش رفتم و در زدم   

 تو  ای_ب

   د؟یداشت ی_ارباب بامن کار

 برخاست و به طرفم آمد  یصندل یرا که در دستش بود خاموش کرد،از رو  یگاریس
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 انداخت   ینگاه م یبه سر تا پا دیچرخ دورم

 که؟  یدانیم  یدر قبالم دار یفیداد اما وظازد و ادامه  ی،بشکنیستی هم ن ی_مال

 . دیپر رنگم

 در اتاقم باش  10ساعت   امشب

 شودیدانستم اگر التماس کنم خوشحال م  یم

 را که بلند تر شده بود چنگ زد  م یموها

 خواهد داشت  تی برا  ینرود وگرنه عواقب بدتر ادتی _ 

 

 و سوم    یس پارت

 

 برگشته اند  القی ام آقاجانت از  دهیشن

 را ول کرد  م یموها

 ی برو  یتوان ی_م 

توانستم   یو تا م دمیدو اط یداشتم به سرعت از اتاقش خارج شدم تا ح یخفگ حس
 وارد کردم   میها  هیبهار را به ر یهوا 

 گذشت و شب شد  یبه تند  ساعت

 باز شد   یبد ی اتاقم با صدا درِ 

 چه گفته بودم؟  _صبح به تو  

 د یچرخ  یترس زبانم نم از 
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 را گرفت و به سمت اتاقش برد  دستم

 طرف تخت هولم داد و در را از داخل قفل کرد  به

 شتر یب امدنشی جلو ن یشد و التماس من برا  یتر م کی لحظه نزد  هر

 کردم  یدخترانه ام خداحافظ یا یبا دن شهیهم  یشب من برا آن

 که غر ق در خواب بود.  اشاریشدم به   رهیشدم و خ داریبا درد از خواب ب صبح

 و به سمت در رفتم   دمیرا پوش میآمدم، لباس ها  نی از تخت پا  یآرام به

بود همانجا نشستم و   ده یکردم در قفل بود درد امانم را بر  نی را باال و پا  رهی دستگ
 نداشت  یا  دهیدم را کمتر کنم اما فااز در یاندک  دیرا در شکمم جمع کردم تا شا میپاها 

 تحمل نداشتم  گری کردم د یم  دارشیب دیبا

 د یشو دار ی_ارباب... ارباب ب

کردم چقدر دلم آنا جانم را   هیگذاشتم و گر میزانوها یشدنش سرم را بر رو داریاز ب د یناام
 خواست. یم

 دیپوش یرا م  راهنشیتخت نشسته بود و داشت پ  یسرم را بلند کردم بر رو شی صدا با

 ؟؟ ی_چرا آنجا نشسته ا 

 تکان بخورم   توانمی _درد دارم ارباب نم

و کنارم   دی کش میتخت گذاشت پتو را رو یدر هم شد من را بغل کرد و رو  شیها  اخم
بود که از   شی به حرکت دست ها رهیکردم نگاهم خ ینگاهش را حس م ینینشست سنگ

 گرفتم و به خواب رفتم. یداد آرامش خاص یماساژ م  یا به آرامپتو شکمم ر یرو

 

 و چهارم   یس پارت
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سالن  یریدرحال گردگ گر ید یداشت و من به همراه خدمه ها   همانیارباب م امروز 
 عمارت بودم 

  ن یرا نداشتم اما از ترس ا یکار  چیبود توان انجام ه دهیصبح حالت تهوع امانم را بر  از 
 کردم  یاستراحت کار م  یکه بهانه دستش ندهم بدون لحظه ا 

 دم یدست از کار کش ی گل یباصدا

 د ی( آمده اند به صف شوالیخانم)خواهر ل بای _دخترها ارباب و ز 

  شتریقرمزش ب ی قرمز رنگ کوتاه با کفش ها ینگاهش کردم مانتو  یچشم  ریشدند ز  وارد 
 جه ام را جلب کرد تو  یگرید ز یاز هرچ

 دانمیرا بستم نم م یماند چشم ها رهیرا گرفته بود خ اشاری  یبه دستش که بازو نگاهم
 ام شد  ی چرا حسود

 که سرکارگر همه خدمه ها بود جلو رفت  درنا

 د ی_خوش آمد 

 را به او داد  فشیبه درنا کرد ک زیآم  ری تحق ینگاه بایز 

بود که انگار هر   دهیچسب اشار ی  یبه بازو  یداشت و جور یقدم بر م یخاص یطناز  با
 لحظه امکان داشت او را بدزدند 

 مبل دو نفره نشستند   یرو

 نگاهم را به او دوختم بایز  یصدا   دنیشن با

 د؟ ی هست لناز یاز شما ها ا یکی  کدام

 رون یبه درنا کرد همه ب ی بلند شد و به طرفم آمد نگاه شیقدم جلو رفتم از جا  کی
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 شد  یسالن خال  هیچند ثان عرض در

 نفرت نگاهم کرد و   با

 زدم  یشدم  و پوز خند رهیخ شی که به صورتم زد به چشم ها  یلیس با

 را چنگ زد  م یموها

 کشمت یتو خواهرم را کشت، م ی_برادر عوض

 زحمت تکان دادن به خودش نداد  یحت  اشاری

 که خسته شد و ولش کرد  دیرا کش  میموها  آنقدر

 کردم   نگاهش

 . یخوشحال هست یلیدانند که تو از مردن ل ی_ همه م

 در هم رفت.  اشاری  یها  اخم

 د ی پر بای که رنگ ز  دمیبه وضوح د ستادی ا  میبلند شد و به سمتم آمد روبه رو شیجا از 

 

 و پنجم   یس پارت

 

 ست؟ یتکرار کن؟ منظورت چ یرا که زد یحرف  گرید کباری_

 شده بودم متعجب از کارم  شی انگارمعتاد بو دمیم وجود عطرش را بو کشتما  با

 جوابم را بده  لناز ی_ا

  یرا م شی سخت بود صدا می برا  دنیدستش را قاب گردنم کرد و فشار داد نفس کش بایز 
 کشمت  یم  یکشمت لعنت یگفت م یکه م دمیشن
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بود ثابت   م یپا  ریکه ز  یافتادم نگاهم به خون نیرا شل کرد و من را هل داد به زم دستش
 ماند 

 بسته شد میها  چشم

 باز شد  م یکه در دستم احساس کردم چشم ها یسوزش با

 دیآشنا نگاهم به سمت در چرخ ییصدا   دنیشن با

   ؟ی _به به مامان کوچولو،به هوش آمد

 را گرفت  فشارم

 کردم یکه گفته بود فکر م یزیذهنم داشتم به چ در

 وارد شد   اشاری

 نشست نگاهم کرد  کنارم

 ؟ یندار درد

 خنده اش گرفت  ارشیک دمیکه کش یقی نفس عم با

 تو است   یرو  ارشیو  لناز ی_ا

وگرنه بچه را  از دست    یمراقبش باش یلیخ  دیکه خورده با یبا توجه به ضربه ا  و
 دیدهی م

 انجام بدهد  دیفرصت با  نینوشته ام در اول شی آزما شی برا

 تنها نبودم  گریزدم د یشکمم گذاشتم لبخند ی را رو دستم

 _خانم جان 

 ی گل اداخلی_ب
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 کنار تخت گذاشت  زِ ی م  یبه دست وارد اتاق شد آن را رو  ین یلبخند به لب و س 

 د یتا آخر بخور  دی_دستور ارباب است با

 دم یدو یبهداشت  سیهوع گرفتم به سمت سرو که به مشامم خورد حالت ت یکباب یبو  با

 روم به ارباب خبر بدهم یگفت من م یگل

 وارد اتاق شد به اشاری  بالفاصله

 طرفش رفتم سرم را در اغوشش گذاشتم 

 یده یم  یخوب ی بو یلی_خ

 تعجب مرا از خود جدا کرد  با

 بود  ستادهیکنار در ا یکه با نگران یسمت تخت برد چشم دوختم به گل  و

 نگاهم را دنبال کرد  اشاری

 ؟ ی هست  نجای_تو چرا هنوز ا 

 دستپاچه شد  یگل

 روم.  یارباب نگران خانم جان بودم،االن م دی_ببخش

 

 و ششم   یس پارت

 

 لقمه گرفت  م یدر را بست و خودش برا اشاری  یرفتن گل با

در دهانم   یگریپس از د ی کیلقمه ها را   کردمی را با تمام وجودم احساس م آرامش
 خوردم ی و من م گذاشتی م
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شده بود لقمه آخر را که قورت   رهی در پنهان کردنش داشت به من خ ی که سع یلبخند   با
 دادم 

 بار خانه آقاجانم کباب خورده بودم ممنون  نی _آخر

  یروشن کرد دستم را جلو یگاریرا غم گرفت به طرف پنجره رفت و س شیها  چشم
را خاموش کرد و از اتاق   گارینزنم متوجه حالم که شد س عق گاری س یدهنم گرفتم تا ازبو 

 رفت  رونیب

 قدم بزنم    خواستیخسته شده بودم دلم م دنیخواب از 

خودم تنگ   یلباس ها  یام را مرتب کردم)چقدر دلم برا   یاز رختخواب کندم روسر دل
بپوشم( به   یآزارم بدهد مجبورم کرده بود که لباس شهر شتریب نکهیا ی برا  اشاریشده بود  

 من را با طناب به آن بسته بود رفتم  اشاریکه   یطرف درخت

گذاشتم و   میزانوها  یدرخت نشستم سرم را رو   ریآوردن آن روز حالم را بد کرد ز  ادی به
 کردم   هیگر

 سرم را باال آوردم کنارم نشسته بود  ارشی ک یصدا   دنیشن با

 امان کوچولو؟  م  ی_بهتر

 زدم  یلبخند

 _خوبم 

 کند؟   ینم  تتیکه اذ  اشاری

 شکمم گذاشتم البته بخاطر بچه اش  یبهتر شده است دست رو  یلینه اخالقش خ 

 را غم گرفت  دلم

 به او فرصت بده او دوست... یغم در نگاهم شد و گفت کم متوجه
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 ادامه حرفش را نزد  گرید اشاری  یصدا   دنیشن با

 ارش؟ یک یآمد  ی_ک

 ام  دهیتازه رس _

 من را نخورده است بروم  اشاری از کنارم بلند شد و آرام گفت تا   ارشیک

 زدم  ی_لبخند 

 در هم شد  ش ی_اخم ها

را بستم و عطر تنش را بو   میخواست بغلم کرد، چشم ها  یباز هم آغوشش را م دلم
   دمیکش

 مشخص بود گفت رگ خواب من دستت آمده است   شیکه در لرزش صدا  یلبخند  با

 افتاده باشد ناگهان من را از خودش جدا کرد و به طرف عمارت رفت  یزی چ ادیکه   انگار

 

 و هفتم   یس پارت

 شده بود  ضی ها رفتارش ضد و نق یتازگ

  ش یپ توانستمی به داخل عمارت بروم چون نم دمیترس  یقدم زدم م اطیدر ح گری د یمدت
  اشاری متوجه شده بودم که    ی)به تازگ کندیچطور با من برخورد م  اشاریکنم که  ینیب

 با من حرف بزند.(   ارش یدوست ندارد ک

 قصد رفتن نداشت من به داخل عمارت  رفتم  ارشیها گذشت و چون ک ساعت

و چون پشت شان به من بود متوجه آمدن من   کردندیسالن نشسته بودند،صحبت م در
در حق  یحق دارد که بداند تو دار   لناز یا  یگفت:ول ی که م دمیرا شن ارشیک ینشدند. صدا 
 . یکن یاش ظلم م
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 ارش یبس است ک گری_آره من نامردم د 

 افتاده است؟   یخانواده ام اتفاق ی_چه شده است؟ برا  اشاریسمت شان رفتم رو به  به

 کنم  یریل گرفتم تا از افتادنم جلوگرا به مب  دستم

 طرفم آمد  به

 است   فتادهین یاتفاق چی ه لناز ی_آرام باش ا 

 بدانم؟  دیرا با  یزی_من چه چ

 ست ین یمهم  زی_چ

 ؟ ی کنیدر حقم ظلم م یگفت که تو دار ارشیپس چرا ک ستی_اگر مهم ن

 را گرفت  میبا اخم بازو  

حالت را کرده ام فکر   تی چند وقت بخاطر بچه داخل شکمت رعا نیتمامش کن ا  لناز ی_ا
 است؟؟   یخبر یکرده ا 

 اشاره اش را به طرفم گرفت   انگشت

   ؟ی دیا،فهمین  رونی_به اتاقت برو و تا من نگفته ام ب

   دمیبه طرف اتاقم دو  هینگفتم و با گر  یزیچ

 م ام بود یگذشت ومن در ماه آخر باردار یم  یگریپس از د یکیها   روز 

 

 و هشتم  یس پارت

 

 دم ی نرس ییکنند اما به جا  یرا از من پنهان م یزیتالش کردم تا بفهمم چه چ یلیخ
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 و اخالق اش بدتر از قبل    شتریب دنشیکش  گاریشد، س یتر م نیبه روز غمگ روز 

 شوند کی داد خدمه ها هم به من نزد  یاجازه نم   یحت  گرید

 راز با خبر شوم  ن ی من از ا  خواهدیبود که نم  مشخص

  توانستمی نم گرید شدیم  شتریزدم هر لحظه دردم ب غیج دیچیکه در کمرم پ یدرد با
 یداشتم ب گری داشتم د یزیخونر دیشن یرا نم می صدا  چکسیتحمل کنم صدا زدم اما ه

 که  شدمیهوش م

 شد  ان ی نما اشری باز شد و قامت  یبا ضربه بد در

 بچم  اشاری_

 طرفم آمد و همزمان عباس را صدا زد به

 را روشن کن دردش شروع شده است  نیماش

بودند و فقط اسب داشتند اما   ری عشا لناز یا  فهی)طادیدو نیبغلم کرد و به طرف ماش اشاری
  یو برا  نیرفت و آمد به شهر از ماش یبودند برا  نیجا نش کی خان چون   اشاری  فهیطا

 کردند( یرفتن به جنگل از اسب استفاده م

بچه که به  اشاری  زدلی تحمل کن عز دیرا بوس میاش گذاشت و موها   نهیس یرا بررو  سرم
 م یرو  یآقاجان م داریآمد به د ایدن

 حتما توهم زده ام  گفتمی سخت بود با خودم م  میبرا  باورش

 خودم به گور خواهم برد خانواده ام را با  دنید  ی بود که به من گفت آرزو روز ی د نیهم

 م ید یدرمانگاه رس به

  یو ماما گفت:هر دو را سالم م  ارشی گذاشت به ک یتخت م یکه من را به رو همزمان
 کنم  یسرتان خراب م یرا رو   نجایخواهم وگرنه ا 
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 هوش شدم  یب دیدرد شد از 

 را باز کردم  میآرام چشم ها  د یآ یگفت پس چرا به هوش نم یکه م  اشاری  یصدا با

 غم داشت   شی نگاه کردم چشم ها اشاریصورت   به

 

 و نهم  یس پارت

 

 _بچه ام 

 طرفم آمد  به

 لناز ی_آرام باش ا 

 _بچه ام کجاست؟  

مهم نبود که درد داشتم اکنون دلم نوزاد تازه متولد شده ام   میتخت نشستم  برا  یرو  بر
 خواست  یرا م

 را به خودش فشرد  سرم

   میدار شدن وقت داربچه  ی_ما هنوز هم برا 

 و با مشت بهش زدم   دمیرا به عقب کش خودم

جبران   یخواست یرا با کشتن بچه من م یلیدلت خنک شد؟ تقاص ل ی_بچه ام را کشت
  نمشیبب خواهمیم اورندیادامه دادم نامرد بچه تو هم بود بگو او را ب غیج ؟بایکن

 رفت  رونی که داخل اتاق بود ب یپرستار

 آرامم کند  خواستیبغلم کرد و با نوازش کردن م دوباره
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 اشاری _آرام باش ُعمر 

 زدم  داد

راَزت آنقدر مهم   یعنی  یام را از من گرفت یزندگ دیتنها ام یکس ترم کرد  ی_ازت متنفرم ب
 رد ی بود که بچه مان بم

 آمدم   ن ی از تخت پا یو با بدبخت دمیکش رونیرا از بغلش ب خودم

 آورند  یبدهم چرا او را نم ری خواهم به او ش  ی_  گرسنه است م

 زدم  غیحالم که شد به طرفم آمد ج متوجه

 ا ی...نای_جلو ن

 گرفتم نگاه همه غم داشت  یسراغش را م دمی رسی م یاتاق خارج شدم و به هرکس از 

 کردم   هیشکمم گذاشتم و گر  ینشستم دستم را رو  نیزم یشدم و رو  د یناام

 زدم  غیبغلم کند اما نگذاشتم ج خواستینشست م  میبه رو رو  اشاری

 نشو  کی _به من نزد

 دم یآمد د یرا که به طرف مان م ارشیک

بچه ام   نمشیبب خواهمی( نم اشاریجا ببر)اشاره کردم به   نیمن را از ا   ارشیزدم ک داد
 بخاطر او مرد 

 را بستم  میدر دستم احساس کردم و چشم ها یسوزش

  واریکه به د دمیرا د اشاریکه شدم در اتاقم بودم  داریچقدر خواب بودم اما ب دانمینم
اش بلند شده بود و   شیبودم )ر دهیند تیوضع  نیداده بود تا به حال او را در ا  هیتک

 بود( دهیژول شی موها
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کردم چشم   هیبلند گر یو با صدا دمیجان سوز کش یشکمم گذاشتم آه ی را رو دستم
 و به طرفم آمد را باز کرد   شی ها

 ؟ یدارشد ی_ب

 ندادم  یجواب

 را بغل کرد  من

 را باز کرد   شیدوباره چشم ها  لنازمیشکرت که ا  ای _خدا

 دم یکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 

 چهلم  پارت

 

 _من را سر خاک بچه ام ببر 

گفتند خانم جان به هوش    یخدمه ها که م یرفتم به صدا  رونیکمکش از عمارت ب با
 نکردم   یآمده توجه

 اورند ی عمارت بود دستور داد اسبش را ب  ی عباس که جلو به

قبرستان به   یرا بجا  رشیمس  میاز ده که خارج شد میاسب شد  کی سوار بر  گریکد ی با
 داد  رییسمت جنگل تغ

 .  ستادیا  مید یرا د گر یکد یبار  نیاول  یکه برا یکنار آبشار در

 روشن کرد  یگار ی نشست و س یتخته سنگ  یبر رو  می آمد  نی اسب پا از 

 را گرفتم شیاخم به طرفش  رفتم بازو  با

   ؟ی آورده ا  نجا ی_چرا من را به ا 
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 را سر خاک بچه ام ببر  من

 را خاموش کرد و دستم را گرفت  گارشیس

 ست یمن هم مثل تو حالم خوب ن لناز ی _امان بده ا 

 تخته سنگ نشاند و به آبشار چشم دوخت   یکنار خودش بر رو مرا

 هست؟   ادت ی  میدی را د گریکه همد یبار نی_اول

 کردم  اخم

تمام سوار بر اسبش شد و   یتشکر کردن با گستاخ  یسبز که به جا   یبا چشم ها ی_دختر
 خودش کرد. ریرفت دلم را اس

 گفت.  یچه م اشاری نگاهش کردم  رتیباح

 لبم گذاشت سکوت کردم   یم انگشت اشاره اش را بر رو بزن یحرف خواستم

چون   یممنوعه را داشت  بی حکم س میاما تو برا   دیدلم لرز  دمیتو را د یدر عروس یوقت
 تک دخترش همسر دوم من شود  دادی من زن داشتم و پدرت هرگز اجازه نم

که   نی کرده بود بعد از ا ریدر آب گ یبه سنگ ُلَقتی ای روز که از غرق شدن نجاتت دادم  آن
 ی دیکردم اما تو نشن تی صدا دمیآن را د یرفت

 آمدم  یبه آبشار م  دنتیدوباره د دیروز به ام هر

 

 کم یچهل و   قسمت

 

 را در کمدم نگه داشتم  ُلَقتیای و من  ی امد یبه آبشار ن چوقتیه گریتو د  اما

 که آن اتفاق شوم افتاد یوقت تا
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 شد  رهیخ میطرفم برگشت و به چشم ها  به

بود و به اجبار پدر  شیعاشق پسر عمو  یلیل میهرگز مثل زن و شوهر نبود  یلی_من و ل
 م یازدواج کرده بود مانی ها

 دوست را داشت  کیحکم  میبرا  شتریب او

 را گرفته بود  می چشم ها  یکشته شدنش خون جلو  با

 دلم گذاشتم و خواستم زجرت بدهم  یعاشقت بودم پا رو   نکهیا با

شک کردم و درباره آن   یمتنفر بود یلیدانند تو از ل یهمه م یگفت  با یروز که تو به ز  آن
 کردم  قیتحق شتریب

 بوده است  یلیل  یکه آراز خان رو به رو یاز پشت سر به او اثابت کرده بود درحال ریت

من    نکهیا ی را بکشد به هوا  یل یکرده بوده تا ل ریرا اج یکس بایدر آخر مشخص شد که ز  و
 را دوست داشته است(  اشاریوار   وانه ی د بای)ز رمیبگ یخودش را به همسر 

 گناه است؟  یخان داداشم ب یعنی_

 کنم؟  یام برگردم و با آن ها زندگ   فهیبه طا توانمی م  گریمن د  یعنی

 سمت اسب رفتم  به

 خانواده ام  دنید  یلک زده است برا   گر،دلمیزود باش د  ی _ معطل چه هست

 پر از غم شد شیها  چشم

 من دوستت دارم لطفا کنارم بمان. لناز ی_ ا 

 

 چهل و دوم  پارت
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 دم یشن یرا نم  شی خوشحال بودم که انگار صدا آنقدر

 د یایسوار بر اسب شدم او هم مجبور شد ب  یوقت 

 به طرف عمارت حرکت کرد  اما

 اشار یو گفتم   دمیرا از دستش کش افسار

 بگو عمر من  اشاری_جان  

   ؟ی ام کن  یزندان یخواهیم یرو ی_به کجا م

 آمد  نی را نگه داشت و خودش پا اسب

 غم نگاهم کرد  با

 _برو اما بدان به دنبالت خواهم آمد 

 نجاست یتو ا  یقلبش گذاشت و گفت جا یرا رو  دستش

 دم یپر از اشکم از او رو برگرداندم و آنقدر تاختم تا به خانه رس یچشم ها  با

 آورد  میلبخند را بر لب ها  زانمیعز  دنید جانیه

 ؟ یخودت هست لناز یکه گفت:ا  میمر  یکردم با صدا شانی آمدم و صدا نی اسب پا از 

 طرفش برگشتم  به

او   نجاستیا لناز یبرگشته است ا لناز یداد زد ا میتوان قدم برداشتن نداشت مر مانی  پاها
 برگشته  

پرواز کردم چقدر   شیآمد به سو  یکه به طرفم م دم یآقاجانم را د  میهاله اشک ها نیدرب
 دی شکسته شده بود من را در آغوش کش

 آورد  یپدرت بدون تو تاب نم  ینگفت  لنازمینور چشمم ا ی_برگشت 
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شدم به آنا جانم که توان حرف زدن نداشت و فقط اشک   رهیآمدم خ رونیبغلش ب از 
 م یکرد  ه یگر مانی ها یبه طرفش رفتم بغلش کردم و با هم اندازه تمام دلتنگ ختیری م

 را پاک کردم  میآمدم اشک ها  رون یآغوش آنام ب از 

 از جانم زتر ی آمده ام عز  ،منیخوشحال باش  دیتو با شهی هم ی_من برگشته ام برا  

 را نوازش کرد  میگذاشتم موها  شیزانو  یچادر شدم سرم را رو  هیآقاجانم وارد س همراه

 نور چشمم؟  ی فرار کرده ا  لنازمی_ا

 یکردم از ب فی که نوزادم را ازدست دادم تعر  یاز لحظه ورودم به عمارت تا روز  شانی برا
 ام گفتم آنقدر گفتم تا خوابم برد   یخان داداش گفتم از دلتنگ یگناه

 شو  داریجان ب لناز یچشم باز کردم ا  میمر   یصدا با

 ؟؟؟   یعادت را کنار نگذاشته ا  نی تو هنوز ا می_مر

 زد   یلبخند

 ؟ ینیبرادر زاده ات را بب یخواه ی_نم

 

 چهل و سوم  پارت

 

 روم توهم بخواب  یپس من م باشه

 خان داداشم بچه داشت؟؟  یعنی  کردمیرفت و من داشتم به جمله اش فکر م میمر 

 آنقدر راحت از بچه اش حرف بزند.  توانستی عاشق خان داداشم نبود چطور م  میمر مگر

 نجاست؟ یخان داداش ا  مگر
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 بود  ستاده ی دست به کمر ا میرفتم مر  رونیب

 _برادر زاده ام کجاست؟ 

ده است  را به من نشان داد و گفت که مدت هاست با خان داداشم ازدواج کر بایز  ینوزاد
 دم یپرس

 _االن خان داداش کجاست؟  

 گردد ی برم گریبه شهر رفته است و تا چند روز د یانجام دادن کار  ی_برا 

 به خان داداش بود  هیچقدر شب دمیزاده ام را بغل کردم و بوس برادر

از عمارت جا گذاشته بودم گفته بود    ییاز قلبم را در جا ی گذشت و من  تکه ا یم  روزها
 امد یاما ن د یآ یبه سراغم م

  دمیخواب یخودش را رساند شب ها کنارش م  دیخبر به گوش خان داداشم رس یوقت
 از او نداشت  یگفت انگار که سهم ینم  یزی هم چ میمر 

تازه گرفته   یهمه از آمدنم خوشحال بودند انگار که جان  میگفت یمان م یها   یدلتنگ از 
 شند با

 وارد شد   مهیسراس  میگفتم که مر یم یی )دختر خان داداش( الال لیاشی   یبرا 

 خان آمده اند اشاری_

 بالخره آمد  پس

آنقدر بلند  اشاری خان داداش و  یرفتم صدا  رونی سپردم و به سرعت ب میرا به مر  لی اشی
 در چادر آقاجانم هستند   دمیبود که فهم

 خودم را به آنجا رساندم   عیسر 

 ی دهم او را ببر ی_اجازه نم



 ارباب خون خواه من 

74 
 

 رد یمن را بگ یجلو  تواندیکس هم نم چیبرم و ه یزن من است او را با خود م لناز ی_ا

 م یبرو رونیبرخواست و به خان داداش گفت ب ش ی که متوجه حضورم شد از جا آقاجانم

 _اما آقاجان 

 رفتند. رونیدو بسکوت باال برد و هر  یجان دستش را به معن آقا

 

 چهل و چهار  پارت

 

 د ی کش یقیبه طرفم آمد مرا در آغوش گرفت نفس عم اشاری

 دلتنگش بودم  یلیرا بستم خ می چشم ها  میآ ی_گفتم که به دنبالت م

 زد   میبر چشم ها یا  بوسه

 _آمده ام تو را با خودم ببرم 

 او جدا شدم  از 

 فکر کنم  د ی_ من با

 کرد  اخم

مانم   یروز سوم در کنار آبشار منتظرت م  یفکر کن یدار _باشد فقط دو روز وقت
دهم به  یاز دستت نم   یآسان  نیخواهم آمد من به ا  نجایباز هم به ا ییا یکه ن یدرصورت

 لناز یمن فرصت بده تا جبران کنم ا 

 لحن صحبتش قند در دلم آب شد  از 

 دو روز مثل برق و باد گذشت  نیرفت و ا  اشاری
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 کرد   میشده بود صدا میها   یقرار یکه متوجه ب  آقاجان

تو را دوست دارد حق انتخاب با خودت است   اشاری اما   یشده ا  تیاذ  یلیکه خ دانمی_م
 ی برو  یتوانیم   یاگر دوستش دار

   ؟؟ی_اما خان داداش چ 

 . یر یبگ میتصم یتوانیتو است و فقط خودت م  یزندگ نی _ا

 بودم  اشاری  دنیصبرانه منتظر د  یب 

نشسته و به   یتخته سنگ  یرا  که بر رو  اشاریبر اسب شدم به سمت آبشار رفتم   سوار
   دم یشده بود را د رهیآبشار خ

 رفتم   کشینزد

   ؟یخواه ی_ همسفر نم

 د یسمتم برگشت و مرا در آغوش کش به

 شدم از آمدنت  یم دی داشتم نا ام گری_د

 

 از جانم  شتری را دوست دارم ب تو
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