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وسآ یفیس نیرسن   

 

اول فصل   

 خواستمی عمدا   نفر یک گویی.آمدمی فریاد و هلهله صدای

 و سرنا صدای. برساند اشخاصی یا شخص گوش به را صدایش

 فریاد کوبان¬پای مردان و بود درآورده لرزه به را هاشیشه دهل

بودند داده سر شادی .   

 صندلی یک روی تاریکی نیمه اتاق میان آشفته و ترسیده من

 و بود شده مختل فکرم. بودم شده مچاله خودم در دررفته زهوار

گریختندمی چشمانم مقابل از فیلم های¬فریم مثل صحنه هزاران .   

 گوششم زیر چیزی بود رسیده راه از روزه،هرکس چند این تمام

 روح و قلب در آنچه بداند آنکهبی بود، گذشته و بود کرده زمزمه

 کوبیده صدای. آورددرمی لرزه به را اندامم تمام کارد¬می من

 طبل صدای این. بود فروبرده تلخ ایاندیشه در مرا دهل شدن

 سور به را فرزندمان بهایخون اینجا گفتمی که بود پیروزی

شماست آن از سوگ که ایمنشسته .   

 بشقاب یک. بودند گذاشته زمین روی رویمروبه بزرگ سینی یک

 بریده سر امروز همین که گوسفندی شدۀ کباب گوشت و برنج

 و بود سینی توی هم بلوری لیوان یک و دوغ تنگ یک. بودند

بودند پوشانده رنگ قرمز تور با را رویش .   

 که بود آشفته آنقدر ذهنم. نداشتم حسی هیچ یعنی. نبودم گرسنه

 اتاق در الی گاهی چند از هر. کنم تمرکز چیزی روی توانستمنمی

 من به نگاهیداخل،نیم آوردمی را سرش نفر یک شد،می باز

 حاال تا عصر از. رفتمی و دادمی تکان تأسف به سری کرد،می
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 رفته در دستم از شمارش که بودم دیده واجور جور صورت آنقدر

   .بود

 را خان،مرتضی دختر آسو، همه! نه بودم، غریبه اینجا من اینکه نه

 تا بودم خوانده درس کالس یک سر هایشان-بعضی با. شناختندمی

 دیده عباسعلی آقا قبر سر را هایشانبعضی و بگیرم ششم تصدیق

 و گرفتمی باال را سرش نخوت با مادرم که هاموقع همان. بودم

 سبکبال پرندۀ یک مثل شادان من و کشیدمی خودش دنبال به مرا

 ترسان ده دو هر زنان که هاموقع همان. رفتممی سو آن و سو این

پاییدند-می را ما رفتار زیرچشمی و کردندمی سالم مادرم به .   

 سر برایم تأسف به هاهمان که بودم شده کوچک و خوار آنقدر حاال

 نیمه اتاق این در ترسیده و تنها من و. گذشتندمی و دادندمی تکان

بودم نشسته عزا به را خودم عروسی جشن تاریک .   

 روی بنشینم حداقل یا بکشم، دراز خواستمی دلم. بودم خسته چقدر

 که چه هر عصبانیت، یا و ترس کنم،اما دراز را پاهایم و زمین

بخورم تکان جایم از گذاشتنمی تلخ حس یک بود، .   

 فریاد صداها بلندترین با و کنم باز را در توانستممی خواستمی دلم

 نه. شدنمی اما« .کنید بس متنفرم، تونهمه از کنید، بس» بزنم؛

نه و داشتم را جرئتش  ..   

بود گفته گوشم زیر خانه ترک از پیش مادرم :  

-  و خون دوباره نکنی کاری. آسو برادرات جان و تو جان

 به گفتم چه هر که، دیدی مادر، جانم به دردت. بشه ریزیخون

 تو جای به کاش گممی بار هزار روز هر خدا، ای نرفت، خرجشان
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 دختر. شدمنمی سیاه رو جوراین که بودم زاییده خون دختر دانه یه

 به گفتم چه هر کنم، چه اما مادر، نیست خوب هم همیشه بودن خان

. پایین و باال ده جوانای همۀ جان و تویی حاال. نرفت کسی خرج

 شاید دیدی، چه رو خدا. دهمی رو هات¬سختی تمام جواب خدا

 ها؟. کردند فراموش شانه¬بچه داغ و نشست دلشان به مهرت اصال  

شهمی بخواد خدا. دیگه شهمی .   

 غیرتم رگ تا نبودم پسر من چرا کردممی فکر فقط من و

دادمنمی بسخون به را خواهرم و جنبید¬می .   

 موهایم تمام. پریدم جا از بسملنیم مرغ مثل. خورد در به ای¬تقه

 اتاق به ورود قصد که باشد هرنگ نکند اینکه ترس. بود شده سیخ

 گردن تا سری و شد باز در الی. انداخت شماره به را نفسم دارد را

 دستم. دوختم در به را تیزم نگاه و نشستم سرجایم محکم. شد داخل

 لمس را بودم کرده پنهان لباس در که کوچکی خنجر اختیاربی

   .کرد

- دیگه ببینمش منم کنار بیا آسوئه؟ دیدیش؟ .   

-  از حیف. خوشگله چقدر. بشنوه صدات   خاتون خوایمی! هیش

دختر این .   

شد داخل در الی از اولی سر باالی از دیگری سر .   

- خانمرتضی غیرتت به تف. آسوئه آره روزگار، هی هی .   

گفت اول زن. کشیدم هم در چهره پدرم اسم شنیدن با :  
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-  ببیندمان که دانیمی. ندیدتمان خاتون تا برو برو. نیفت من روی

کنهمی سرمانه پوست .   

 من چرا اینکه به. کردممی فکر خانمرتضی به من و شد بسته در

باشم امطایفه مردان هایحماقت تمام پاسوز باید .   

 طایفه دو میان دعوایی اصال  . شد شروع قبل سال یک از ماجرا

 رسیده هم با شیرینی سازش یک به. بودند خرم و خوش. نبود

 گوشتشان و شیر هم با و بردندمی صحرا به هم با را هاگله. بودند

 شیرها بردن برای ماشینش روز هر که شهری تعاونی به را

فروختندمی آمد،می .   

 پارچه نیاز درخت به هم با و رفتندمی عباسعلی آقا به هم با هازن

 خرید به هم با. کند برآورده را هایشانحاجت خدا تا بستندمی

ریسیدندمی را گوسفندان پشم هم با و رفتندمی .   

 به شکار برای بودند هم خوبی دوستان که پایین و باال ده پسران

 و شودمی دعوایشان مارال یک شکار سر. روندمی صحرا

 تیراندازی. یکدیگر روی گرددبرمی قوچ و کل روی از هااسلحه

 را باال ده ایل رئیس آقاخان، کوچک پسر عمویم، پسر و کنندمی

کشدمی .   

هم و صحرا همان از  

 امنیت کسی دیگر. شد عوض چیز همه پر سر تفنگ گلولۀ ان

. کشتیم¬می ما و کشتندمی آنها. زدیممی ما و زدندمی آنها. نداشت

 که بود شده ایگونه به وضع. نداشتند امنیت دیگر هم هازن

. شدن ربوده ترس از فرستادندنمی مدرسه به دیگر را دخترکان
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 و ما هفته یک. میان در هفته یک بود شده عباسعلی آقا زیارت

 و خط هم برای مردان و گرفتندمی رو هم از زنان. آنها هفته یک

کشیدندمی نشان .   

 عروسی نداشت جرئت کسی. عزا و بود عزا فقط سال یک این در

 ده از هجوم ترس از یکی و مردها به احترام سر از یکی. بگیرد

 و شب مردان زدند، آتش را تیمور گندم مزرعۀ وقتی از. مقابل

 به رنجشاندست تا دادندمی نگهبانی هایشان¬مزرعه در روز

نرود تاراج .   

 و رفت و آمد و رفت آنقدر و آشتی برای شد پیشقدم که بود مدیر آقا

 هم شما و بودید کننده شروع شما گفتند. شد بسخون بر قرار تا آمد

گفت پدرم. باشید دهنده پایان :  

- بخواد خان را که هر .   

فرستاد پیغام آقاخان :  

- خانمرتضی دختر آسو، .   

گفت. کوبید به را زمین و زمان. برآشفت پدرم :  

- بتراشه سبیل باید که بده بسخون به دختر خان. آسو جز هرکی .   

فرستاد پیغام آقاخان :  

-  هم پسرم قاتل و گیریممی بسخون به دختر تا دو باشه آسو جز

   .روش
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 و آمدمی آن و رفتمی این. بود جنگ مانخانه در روز شبانه دو

 گرفته دست در مرا آیندۀ که کردممی نگاه مردانی به ناباورانه من

. دادمی اشدلداری مدام عمویمزن و ریختمی اشک مادرم. بودند

گفت مادرم بار یک حتی :  

-  سیاه بخت از خیالته چه زنی،می جوش داری که پسرته برای تو

من دختر .   

. برادرهایم و پدر حمایت به بود گرم دلم. ریختممی اشک فقط من و

 به. بود نگذاشته ده توی را پایش سال یک این توی عمویم پسر

 و کنند پیدایش آقاخان افراد مبادا کجاست، گفتندنمی هم کسی

 پسر اگر. افتادمی اتفاق این کاش کردممی آرزو گاهی. بکشندش

 تمام جنگ سپردمی آقاخان دست به را خودش و آمدمی عمویم

 آن. تمام و کشتمی را شاهو پسرش قصاص به آقاخان. شدمی

دادممی را دیگران کردۀ گناه تقاص نباید من وقت .   

. رفتندمی و کردندمی من نثار فحشی لب زیر و آمدندمی برادرهایم

 بود قرار که حاال و بود شده ننگشان مایۀ من بودن دختر که انگار

 بود ناسزاهایی در غیرتشان اوج بروم آقاخان خانۀ به بسخون به

 پر از این و آیدمی کوتاه دارد کمکم پدرم دانستممی. دادندمی بهم که

بود معلوم خانه مداوم شدن خالی و .   

 با خودش گفت سکینه. کندمی اعالم فردا را نظرش بود گفته

است گفته خان شنیده خودش هایگوش :  

- نه؟ یا آقاخان خانۀ رهمی آسو که گممی بشتان فردا   
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 و بود هم عمویم. رفت باالخانه اتاق به مادرم شب همان

گفت. بودند باالخانه اتاق در هم برادرهایم. پسرعموهایم :  

-  قربونی گوشت نده رضایت. ببخش من به رو دختر این و بیا خان

 پاشو شهمی چی سرنوشتش دانیمی که خودت. بشه آقاخان خونۀ

بگذاره آقاخان خانۀ تو .   

- زن شو ساکت .   

- مانهطایفه کل دختر دونه یه اصال  . دخترمانه دونه یه این خان .   

-  ننگ مایۀ شده حاال که بودی زاییده خون جاش کاش! ها

مانطایفه .   

- کشته؟ آدم چرا؟  

 گفتمی سکینه. مادرم به بود کرده حمله و بود پریده جا از پدرم

 بعد روز صبح. بود کشته را مادرم نبودند عموهایم پسر و عمو اگر

 بود گفته آقاخان و کرده قبول خانمرتضی که بردند آقاخان به خبر

آیدمی عروسش دنبال پنجشنبه .   

 مویه فقط کبود صورت و سر با مادرم.کردنمی کار فکرم دیگر

 جرئت. ریختممی اشک صدابی من و کوبیدمی سینه بر و کردمی

 بودند عصبانی آنقدر برادرهایم. نداشتم را اتاق از رفتن بیرون

 سکینه. دادندمی پس را تقاصش باید آنها و بودم کشته آدم من انگار

گفتمی :  

-  الکی.خوانهمی خروس کبکشان. نباش هاغیرتبی اون ناراحت

 حسن اندازۀ. خاصیتبی غولندر نره تا سه. ناراحتن آرندرمی ادا
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 به که کجا نیست معلوم برد و برداشت خواهرشه. نیستند چکولم

نده بسیخون .   

گفتمی و کردمی نگاهم :  

- دهمی تقاصشانه ها،خدانشی ناراحت .   

 چنان بیرون آن و تاریک نیمه اتاق این توی بودم، اینجا من حاال و

 که کوبیدمی را آقاخان پیروزی طبل و بود بلند دهل و سرنا صدای

 را هایملباس و کنم بکشم،گریه فریاد خواستمی دلم چقدر. نگو

 اتاق به رفتم قبل شب. کنم خالص را خودم خواستمی دلم. بدرم

 بازی هایشانسبیل با و بودند بیدار شانسه هر. برادرهایم

شد گرد چشمانشان تعجب از دیدند که مرا. کردندمی .   

  :گفتم

-  خوبی فکر من. خورهمی خونتانه خون و هستید عصبانی دانممی

شممی دارتانممنت باشه بگید شما کردم .   

گفتم. بودند شده خیره من به سه هر :  

- . پسرش دست نه و رسهمی بهم آقاخان دست نه. تمام و بکشیدم

 قبول جانم آقا خواستید،¬نمی گیدمی. نیست وارد بشتان هم ننگی

هست خداشم از. کنهمی .   

گفت و آمد حرف به که بود بزرگم برادر. کردند نگاهم خیره خیره :  

-  دخترمان چی؟ که آقاخان به بدیم بیاریم بسته کت رو شاهو بعدم

   .نخواست



 

9 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

غرید اما کوچکم برادر :  

-  که ماندید گهنمی هم کسی. رهمی سرمان از ننگش. گهنمی که بدم

ببردند بسخون به خواهرتانه .   

گفت دیگرم برادر :  

-  جان آقا داشت چاره اگر. دهمی شیر بوی دهنت ای،بچه تو

. باشه پایدار ریزیخون و خون خوایمی. کردمی عالجش خودش

کشت شهنمی رو بسخون دختر .   

- نرسه بهش نامردا اون دست تا برد خواهرشه کمتریم؟ حسن از .   

-  گدایی به عمری آخر ندیدی؟ مادرشانه. کشتن باباشم شد؟ چی

بود افتاده .   

- . دهمی خواهرش رو خرجش و شده معتاد گنمی. دارم حسنم خبر

که دانیمی  ...   

 بزرگم برادر. شدند ساکت سه هر و کرد اشاره من به برادرم

گفت و ایستاد :  

-  کوچیک رو خان. زدیم حرف خان حرف روی بکشیم رو تو

 به پسرش یا آقاخان بلکه. بزرگه خدا فردا تا بخواب، برو. کردیم

ندیدند رو فردا و شدند گرفتار غیب تیر .   

-  التماست نه؟ شاید و بشه شاید که غیب تیر به بسپارم رو خودم

 گناه خودکشی گفتمی بیبی. نکشم خفّت تا کن خالصم کنممی

کارو این خودم وگرنه  ...   
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 چشمانم. نشست گوشم زیر محکمی کشیدۀ که بود نشده تمام حرفم

 گیج بودم خورده که ایکشیده شوک شدت از و بود اشک از پر

گفت که شنیدم را برادرم صدای. بودم :  

-  اولین تو. باش آماده فردا برای و برو. ننداز زمین رو خان حرف

برو نیستی، آخریشم نیستی، بسخون دختر .   

 در را سرم. دویدم خودم اتاق طرف به ناباورانه و رفتم عقبعقب

ریختم اشک آزادنه و نشنود را صدایم کسی تا کردم فرو بالشت .   

 روی چشم شب تمام. کردم فکر بکنم خواستممی که کاری به خیلی

. بدهم پس را نکرده گناه تقاص خواستمنمی. بودم نگذاشته هم

 دانستممی. رفتمی ام¬صدقه قربان و آمدمی و رفتمی سکینه

نیست بلد کردن همدردی اما است، نگران .   

 شهر از پدرم. داشتیم انباری توی. کردممی پیدا موش مرگ باید

 آورد خانه به را موش مرگ که روزی. هاموش برای بود گرفته

گفتمی سکینه به مدام :  

-  نریزی. موشه مرگ رنگ آبی کیسۀ این هست؟ حواست سکینه

بدی خوردمان به ادویه جای غذا تو .   

- هست حواسم آقا .   

- بریم بمیریم غذا تو بریزی چیه این نگی انبار، ذارمشمی سکینه .   

گفتمی سکینه به مدام جدی خیلی پدرم و خندیدیممی ما :  

- نکشیمان هست، حواست سکینه .   



 

11 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 و کردم جمع را حواسم شد، بلند که مادرم گفتن بفرما بفرما صدای

 بود دعواها همین توی. قاسم زن بود، مرضیه. تیز را هایم¬گوش

. بودند کرده آویزان چاه از زمین سر خودش تنبان با را قاسم که

 و آمد طرفم به مستقیم شد که اتاق وارد. داشت تن به مشکی هنوز

افتاد پایم روی .   

-  چه دانینمی. کردی قبول که بشم قربانت الهی برم، تصدقت الهی

دختر دادی من به نعمتی .   

داد ادامه و افتاد گریه به ناگهان :  

- شده هوایی پسره این کشتن قاسمه خبرابی خدا از که روزی از .   

 گریه که طورهمان و کرد بوسیدن به شروع و گرفت مرا دست

داد ادامه کردمی :  

-  بابامه قاتل جا هر چی؟ که تنبانش تو گذاشته قاسمه قدیمی برنو

 شر کردی قبول که بشم سرت تصدق جان آسو. بکشم ببینم

 و تن روز هر شاهده خدا. بیاد عقل سر منم پسر این بلکه. بخوابانی

 منم. نشده اشمساله پانزده هنوز خو. بیاد بچه این تا لرزه¬می بدنم

 اینم رفت، که قاسمم. ضعیف و دخترن که اونام. پسر یه همین و

برام واویالست که نباشه .   

خیز مادرم طرف به و کرد رها مرا دست  

 جا در من. کرد مادرم هایدست بوسیدن به شروع و برداشت

 و مادرم. شنیدمنمی را مرضیه صدای دیگر و بود زده خشکم

 روی من و کنند جدا مادرم از را او خواستندمی زور به سکینه
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 خدا انگار. کردممی فکر خودم شوم آیندۀ به و بودم نشسته زمین

 بشوم من و بگیرد سر عروسی این تا بود گذاشته را خود توان تمام

بسخون عروس !  

 داخل به قدم نخوت با آقاخان زن خاتون،. آمد خودم به. شد باز در

 جذبه عجیب زن این. بود افتاده شماره به قلبم و ایستادم. گذاشت

 اتاق داخل به قدم که دم همان از و اول لحظۀ همان از. داشت

 گوشم زیر و داد هل مرا کردندمی صدایش بیبی که زنی و گذاشتم

  :گفت

- ببوس رو خاتون دست .   

گفت تحکم با. بود مانده وجودم در زن این از ترس :  

- نخوردی؟ چرا رو غذات   

زد صدا و :  

- بیبی !  

گفت بود سرش پشت که کسی به ترآرام و :  

- بانو بفرما .   

گفت. شد اتاق وارد بلندباال زنی :  

- شده نصیبت خوشگلی عروس. خاتون ماشاهلل .   

- پسرمه قاتل .   

- افتاده گیر خودشم این چیه؟ این تقصیر خاتون .   
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گفت و کرد نازک چشمی پشت خاتون :  

- اونا یا مایی طایفۀ از .   

گفت و شد جمع کمی زن :  

- راه تو. دایانه حرفای اینا نرنج، من از خاتون. شما طایفۀ از  ...   

گفت و پرید حرفش میان به خاتون :  

-  که تو! دانهمی چه ما رسومات و رسم از. نیست ما از دایان

ماست حق این که گفتیمی بشش باید دانیمی .   

 به بود نشسته صورتش در دلخوری کهدرحالی و شد بور زن

گفت سردی :  

- دایانم هرنگ، و شما مبارک  ...   

-  و نبود کاش پسرم، خون دیۀ. بسهخون عروس. نداره مبارکی

بود پسرم .   

گفت و شد اتاق وارد بیبی. افتاد گریه به و :  

-  داماد داره خودت پسر بگذره، دختره این از. خاتون نداره شگون

شهمی .   

گفت زن :  

- شد ناراحت خاتون همینه، منم حرف .   

- نزد بدی حرف که خانمم عمه .   

گفت تحکم با و شد ساکت خاتون :  
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- هرنگ عمۀ هستن، خانم عمه .   

گفت خاتون. شنیدم جواب و کردم سالم زحمت به :  

-  هرنگ. نیفته پس شب بخوره بده بهش نخورده، رو غذاش این

نشه بدتر این کردن غش با حاال عصبانیه .   

 پس جاهمان بود نزدیک افتادن پس و شب و هرنگ اسم شنیدن از

 نگاهینیم آنکهبی خاتون. داشتم نگه سرپا را خودم زحمت به. بیفتم

گفت بکند صورتم به :  

- دهمی رو غذاش بیبی بانو بریم .   

 بیبی. رفت بیرون در از و زد رویم به کمرنگی لبخند خانم عمه

  :گفت

- نخوردی؟ چیزی چرا تو   

- بی؟بی شهمی تمام کی   

گفت و برداشت غذا روی از را رنگ قرمز تور :  

-  بیا بیا،. کنم گرمش نداریم هم جا. افتاده دهن از شده سرد اینکه

بخورش سرد سرد .   

کشیدم عقب را سرم. کرد نزدیک دهانم به را قاشق .   

-  آبروریزی و اینجا بیاد خوایمی. خاتونه صورت ندیدی بخور،

 از عروس جا همه واال. موجودیه چه دانممی. شناسمشمی من. کنه

 خانه خواهر که اون. خاتون از بانو اینجا ترسهمی شوهر خواهر

 غروب ندیدی. پسرشی قاتل طایفۀ از که تو حال به وای اینه،
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 اصلی خان خانه این تو نصیحت، یه تو به من از دختر. کرد چکار

نذار دمش رو پا خاتونه، .   

 مزۀ دهانم. گذاشت دهانم در را قاشق بیبی و کردم باز را دهانم

 را بعدی قاشق بیبی. بلعیدم را لقمه زحمت به. دادمی زهرمار تلخ

گفت کشیدم، عقب را سرم. کرد بلند :  

- بانو شوهر پسر آمده، هم خان دایان آوردیم شانس .   

گفت و درخشید چشمانش :  

-  بشش داری دردی هر. حالیشه خیلی اما خوانه،می دکتری درس

کنهمی دوا دردتو دم همون بگو .   

 طبابت از چیزهایی یک امبیبی. بشوم دکتر داشتم دوست هم من

 به چیزی حبی، ای،جوشانده شدممی مریض هروقت. دانستمی

 و باال ده مردم بیشتر اصال  . شدممی خوب فوری و دادمی خوردم

 شهر در که وقتی از. بود داده یاد هم من به. آمدندمی پیشش پایین

 بودند هنوز اما خواستنمی گیاهی داروی کسی بود آمده دکتر

دادندمی ترجیح شهری دکتر به را بیبی داروهای که کسانی .   

- بگو بشش داری چیزی مرضی، دردی، اگر هم تو .   

پرسیدم و دادم جرئت خودم به. بلعیدم را بعدی لقمۀ :  

- هرنگ بی،بی  ...   

. کشید دادن غذا از دست بیبی. انداختم زیر به سر زدهخجالت

گفت و داد بیرون را نفسش :  
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- جان؟ دختر بگم چی !  

گفت و زد شادی لبخند بعد :  

-  اما هست شور و شر. کنه خودش شیفتۀ رو مرد تانهمی که زنه

 دل جور چه داده یادت مادرت کماالتی، با خانوادۀ از خوشگلی، تو

جان دختر تانیمی. بیاری دست به رو شوهرت  ...   

گفت. زدند صدایش : 

_  من تا بخور رو غذات جان دختر بیا. ُمردند نباشم من...  آمدم

دارند چکارم ببینم .   

- بی؟بی شهمی تمام کی   

- شبه سر که تازه. شهمی تمام تو، داری ایعجله چه .   

 من به هرنگ دست آنکه از پیش بودم آماده. داشتم عجله واقعا   و

 ذهنم. بردم خنجر طرف به را دستم. کنم خالص را خودم بخورد

رفت دیشب به .   

- اینجایی؟ ها   

. انداختم زیر به سر دوباره. عمویم پسر. بود شبرنگ. کردم سربلند

 دانستمنمی من و بزنم حرفی بود منتظر انگار. کرد سکوت کمی

گفت. بگویم باید چه :  

- شکار صحرا بریم دنبالشان بیام گفت بابا. پسرها دنبال آمدم .   
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 حالجی ذهنم در تا ماندم ساکت من و بزنم حرف من تا شد ساکت

 حرفی دید «تنهایی امشب آسو» شود؛می حرفش معنی که کنم

گفت زنمنمی :  

- آرممی بزن بزن رو لندهور اون و رممی نه بگی تو اگر .   

داشتم احتیاج جمله این شنیدن به چقدر. کردم نگاهش .   

- بشه؟ چی که   

خورد یکه .   

- آسو. بگیره گردن گناهشه خودش که بشه؟ چی که  .. 

زد زانو مقابلم در و زمین روی :  

- . کشندمی چه هم بقیه و عمو دانممی. کشیمی چه تو دانممی من

که نیست قرار  .. 

گفتم و دویدم حرفش میان به :  

- تمامه دیگه دانممی خودم عمو، پسر تمامه دیگه .   

   ... اما-

- بهتره نباشند پسرا، دنبال برو .   

 تا. بودند گریخته ذهنم از کلمات تمام. شد برقرار سکوت لحظاتی

 مادرم. آمدندمی دنبالم به آقاخان خانۀ از دیگر ساعت چند از کمتر

 کسی چندگاهی از هر. بودند کناری اتاق در دیگر هایزن با

 و زفاف شب از. رفتمی و گفتمی گوشم زیر چیزی آمد،می

 به دادن گوش از. شوهر طایفۀ با سلوک و همسرداری اصول
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 و نه یا بخورم عروسی روز صبح باید آنچه و مادرشوهر حرف

 فکرم که بود کرده زدهوحشت مرا قدری به اینها همۀ و نه یا بکنم

کردنمی کار .   

   ... آسو-

  ها؟-

- دی؟می بهم قولی یه   

گفت دید که را پرسشگرم نگاه. کردم نگاهش :  

-  چه دانممی. شناسممی هرنگ من اما کنم، خالی دلته تو خوامنمی

 شد که موقع هر شد، هروقت کرد، اذیتت اگر بده قول ایه،اعجوبه

 که بکشه ساعت به نذارم دممی قول بهت. برسانی گوشم به

کنم خالصت .   

 دراز طرفم به که چاقویی به چشمم بعد لحظاتی. انداختم زیر به سر

خورد بود شده .   

- خورد دردت به شاید بگیر، اینم .   

 به و چپاند دستم کف را جلدچرمی کوچک خنجر. کردم نگاهش

 خیره بود دستم در آنچه به لحظاتی. رفت بیرون اتاق از سرعت

 پیراهنم در را خنجر سرعت به آمد که سکینه پای صدای. شدم

کردم پنهان .   

 از ترس. غمگین و ترسیده بود، خنجر همان روی دستم حاال و

 غمگین و دارد ارجحیت آن بر مرگ دانستممی که خودم شوم آیندۀ

بود گذشته من بر روزه چند این در آنچه از .   
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 ترینکوچک بود، رقیه. آورد داخل را سرش نفر یک و شد باز در

. آورد داخل به و کشید را دیگری دختر دست. آقاخان دختر

گفت سرمست و شاد دخترک :  

- اینه عروس .   

 انگار. نبودم اتاق این در اصال   من انگار. داد تکان سر رقیه

 نگاهی آمدمی کسی هر. بودند گذاشته نمایش به که بودم عروسکی

رفتمی و زدمی حرفی کرد،می .   

- سالم! خوشگله .   

   .سالم-

- رقیه عمۀ دختر هستم، دنیا .   

زد تشر و کرد اخم رقیه :  

- بزنی حرف باهاش خوادنمی .   

  چرا؟-

- قدغنه گفته مادرم .   

  چرا؟-

کرد تکرار دوباره و انداخت باال شانه رقیه .   

   .قدغنه-

. آمدیممی نظر به سال و سن هم تقریبا  . زد لبخند رویم به دخترک

 سفیدرنگی شلوار و بلوز و بود کرده جمع سرش روی را موهایش
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 یافته پرورش شهر در بود معلوم اشقیافه و تیپ از. بود پوشیده

پوشیدنمی شلوار و بلوز زنی هیچ اطراف این. است .   

گفت و کشید را دستش رقیه :  

- تمامه کارمان ببیندمان یکی بریم بیا .   

- چیه؟ اسمش حاال، ریممی   

- بشت گممی بیرون رو هابقیه بیا دیگه، بریم بیا! آسو .   

 توی اشک شد بسته که در. برد بیرون در از و کشید را دستش

 صحبت که بودم شده کوچک و خوار آنقدر. زد حلقه هایمچشم

شدمی اینگونه هم باید. بود قدغن هم من با کردن .   

 عروس دنبال آمدند باال ده از سفیدریش نفر چند که بود گذشته ظهر

. نیامد بیرون در از اصال   و بود نشسته خانه باال توی پدرم. خان

 باال به چه هر. کشیدنم آغوش در یا و من کردن بدرقه برای حتی

 به هازن را مادرم. نکرد کند، باز را در الی شاید کشیدم گردن

 بی و شدم بود فرستاده خان که اسبی سوار. بودند داشته نگه زور

کردم عبور جمعیت بارغم سکوت میان از صدایی و سر هیچ .   

 گرد جا همه انگار که بود رفته فرو سکون و سکوت در آنقدر ده

 همه. نبود بلند نیز کودکان گریۀ صدای حتی. بودند پاشیده مرگ

 میان راه. برون عروس برای نه بودند آمده جنازه تشیع برای انگار

 در را پایین ده که پیچی از گذشتن از پیش. کردیم طی را ده دو

 به بار آخرین برای و برگشتم عقب به کردمی پنهان خود پشت

 روی از خواستمی دلم. کردم نگاه بودم شده متولد آن در که جایی
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 دلم. بدوم خانه سوی به را آمده مسیر تمام و بپرم پایین اسب

 بخواهم او از و بیندازم پدرم پای به را خودم و بروم خواستمی

 را زمان شدمی کاش. برهاند زدمی چنگ جانم به که دردی از مرا

 و برداشت میان از را هالحظه تمام شدمی کاش برگرداند، عقب به

 دوبا

شد خانمرتضی سرخوش و شاد دخترک همان ره .   

. شد پنهان نظر از پایین ده و پیچید من خواستۀ به توجهبی اسب

 چه دانستمنمی که سرنوشتی و بودم من حاال. سربرگرداندم

است دیده برایم دیگری هایخواب .   

 ریخته بیرون هاخانه از همه. بود غلغله پایین ده عکس بر باال ده

 عروس. ببینند را خانمرتضی دختر آسو، آقاخان، عروس تا بودند

 ورانداز مرا مشتاقانه اینگونه که حتما   داشت هم دیدن بسخون

 انداخته سرم روی مادرم که سفیدی چادر زیر در من و کردندمی

خوردممی دل خون و ریختممی اشک قطره¬قطره بود .   

. بودم ندیده که ایرنگی هایخواب چه داشتم، درازی رویاهای چه

 من، عروسی اینکه و کردمی تعریف عروسی از برایم همیشه مادر

 و هلهلهبی زنان بیوه همچون من حاال و شد خواهد ها¬بهترین

رفتممی بخت خانۀ به دهل و سرنابی .   

 نیامده استقبالم به کسهیچ. شدم پیاده اسب از آقاخان خانۀ رویروبه

 یک هرکس. بود ولوله حیاط در. شدیم وارد و شد باز در. بود

زد فریاد نفر یک ما دیدن با. کردمی کاری و دویدمی طرفی :  

- آمدند آمدند، .   
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 و داد سالم باال همان از. آمد ایوان روی آقاخان و شد باز در

 را بازویم زیر نفر یک. نیست من با که دانستممی. گفت آمدخوش

گفت و چسبید :  

   .بیا-

 هایمراسم برای باری چند. شناختممی را بیبی. کردم نگاهش

 از را بیبی. بودیم آمده آقاخان خانۀ به دادن نذری و عاشورا

 زن دورتادورش که برد اتاقی به خود با مرا. شناختممی جاهمان

 انگار که صدایی با. اتاق باالی دخترش سه و خاتون و بود نشسته

 بیبی. دادند را جوابم نفری سه دو. کردم سالم آیدمی در چاه ته از

ببوس رو خاتون دست» گفت؛ گوشم زیر و کشید مرا .»  

. برگرداند رو نخوت با. بوسیدم را خاتون دست و شدم خم

 درس مدرسه یک توی رقیه با. کردم نگاه دخترها به زیرچشمی

 دانستممی و بودیم دعوت منیرماه عروسی. بودیم خوانده

 خاطر به که کند عروسی بوده قرار و دارد نامزد سلطانفاطمه

شود تمام عزایشان تا مانده پدر خانۀ همچنان برادر مرگ .   

 مرا بیبی. کردندمی نگاهم و بودند کرده نازک چشم پشت دخترها

. آمدمی مردها صدای بغل اتاق از. نشاند ایگوشه در و کشید عقب

 شده جدا بغل اتاق از توری ایپرده با که بود تودرتو اتاق یک اینجا

گفت نفر یک. بود :  

- آمده خانه این به که خانهمرتضی امانت آسو خان، .   

غرید خاتون :  
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- شهنمی امانت که بسخون عروس .   

 در و شد بلند بدنم تمام از سختی گرمای. ایستاد قلبم کردم احساس

 ابایی و بود بسته رو از را شمشیرش خاتون. شکستم فرو خود

 این خواهدمی بیشتر دانستممی. بگوید بلند را حرفش نداشت

. شود آشوب جانشان و برسد مادرم و پدر گوش به هاحرف

آمد صدا پرده طرف آن از. شد بلند ایهمهمه :  

- رسوندم خانهمرتضی پیغام فقط من صحیح، خاتون حرف .   

- برسان خانمرتضی به منم پیغام .   

 با هم هازن. نداشت آمدن کوتاه قصد خاتون. شد بلند همهمه دوباره

زدندمی حرف هم گوش زیر حاال ترسشان همۀ .   

گفت بار این مرد :  

-  اینجا محرمیت بدون دختر. بریم ما که کنید جاری رو عقد خان،

مانهنمی .   

- بخوانه عقد که آمده هم آقا حاج. پیربابا حقه اینکه .   

 ترسیده شدت به. شنیدممی را آقاخان صدای بود بار اولین برای

. بود خیس بدنم همۀ و کرده عرق استرس شدت از هایمدست. بودم

زد صدا آقاخان :  

- هرنگ...  هرنگ .   

گفت نفر یک و شد باز در :  

- شکار صحرا رفته خان هرنگ خان، .   
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 به حواسش. کردم نگاه خاتون به اختیاربی. شد پا به همهمه ناگهان

 سر سرعت به. بود منیرماه. کردم حس را نگاهی سنگینی. نبود من

غرید. کردم خم :  

-  زورش جان آقا خواد،نمی رو برادرش قاتل دختر دیگه، همینه

   .کرد

گفت تشر با خان :  

- اشپی بفرستید. بمانه خانه امروز باید بودم گفته کرده، غلط .   

   ... خان-

- زود اش،پی بفرستید .   

شد بلند پیربابا صدای و شد بسته در :  

   ... خان-

گفت و پرید حرفش میان به آقاخان :  

-  امروز باید که بشش بودم گفته. خودشه دست مگه پیربابا، آدمی

باشه اینجا .   

- برم باید من شده، شب برگرده صحرا از تا .   

- خواستید که هرجا ببرتتان دممی خودم بشه تاریکم. آقا حاج آدمی . 

-  برای دادم قول دیگه دارم،جای کار من ولی حجت خان حرف

   .عقد

- رو امروز خانه بمانه گفتم پیرو بی .   
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زد صدا خاتون :  

  خان؟-

 منیرماه. بود شده بلند همهمه. رفت بیرون اتاق از و شد بلند و

 به و شد بلند بود دوخته من به را بارششماتت نگاه کهدرحالی

 با را نگاهش. کردم نگاه رقیه به. رفت بیرون در از مادرش دنبال

 نبودیم خوبی دوستان شاید مدرسه دوران در. گرفت امچهره از اخم

آمدمی صدا بغل اتاق از. نبودیم هم دشمن گاههیچ اما :  

-  عروس. دادم قول خانمرتضی به من. مانهنمی اینجا عقد بی

نیستیم که غیرتبی هست، که هست بسخون .   

- دادم قول دیگه جای برم، باید من اما آقا، حاج شماست با حق .   

-  تونست آقاخان هروقت خان،مرتضی خانۀ گردونممی برش

 سر بسخون که نتونستم. آرمشمی دوباره کنه پیدا رو پسرش

کرده عمل حرفش به خانمرتضی. جاشه .   

 صدای.رفت بیرون در از و شد بلند جا از سرعت به سلطانفاطمه

 شده پیدا امیدی کورسوی دلم در من و بود شده بلند هازن همهمۀ

است شده تمام چیز همه و کرده نظر من به خدا شاید که بود .   

گفت بیبی. لرزید پشتم آمد که در صدای :  

-  دوربین خان دایان. ببرم رو سینی نخوردی؟آمدم چیزی که تو

 چه ببین بیرون بیا. گیرهمی عکس چیلیک و چیلیک داره آورده

شاده خیلی خبره، .   

داد ادامه و کشید هم در چهره بعد :  
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- دختر هی. نداره شادی که تو برای بمیره مادرت   .. 

 اینکه از. بودم شده خسته. رفت بیرون در از و برداشت را سینی

 شده خسته بودم نشسته سفت چوبی صندلی این روی مدت این تمام

 گلیم یک ک  دو در سه اتاق یک. چرخاندم اتاق در سری. بودم

 پردۀ با که داشت بیرون به پنجره یک. بودند کرده پهن تویش

 پسر عکس رویش که داشت رف یک. بود شده پوشاندهضخیمی

 دست یک. گردسوز چراغ یک و بودند گذاشته را آقاخان مردۀ

 شدمی باعث بهش کردن نگاه حتی که بود اتاق گوشۀ هم رختخواب

بگیرد درد پشتم تیرۀ .   

 عرض در که بود کوچک آنقدر. زدم اتاق توی گشتی و شدم بلند

 و رسیدم پنجره پشت به. رفتم را سرش آن تا سر این از ایثانیه

 جرئت خودم به. شدنمی پاگیرم و دست و بود ساده لباسم. ایستادم

 بودند ایستاده ایوان دورتادور زنان. زدم کنار را پرده گوشۀ و دادم

 کشیدم گردن چه هر. کردندمی چوپا رقص داشتند حیاط توی و

. شد باز در که ببینم چیزی کردممی سعی داشتم. نبود معلوم چیزی

 و کرد گیر گلیم گوشۀ به پایم. کشیدم عقب را خودم سرعت به

گفت نفر یک. پیچید جانم تمام در درد. خوردم زمین محکم :  

- خوبید؟ نشد؟ چیزیتون   

 به را نگرانش نگاه و بود نشسته رویمروبه نفر یک. کردم باز چشم

 بودم دیده امروز به تا که کسانی تمام با که کسی. بود دوخته من

 تا موهایش و بود کرده اصالح کامل را صورتش. داشت فرق

پرسید. بود پوشانده را هایشگوش روی :  
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  خوبید؟-

 خورد، یکه حرکتم از. کشیدم عقب و کردم جور و جمع را خودم

 پوشیده رنگیمشکی شلوار و کت. شد مسلط خود بر سرعت به اما

 نگاهش تردید با. بود درباری آبی کراواتش. سفید لباس با بود

 این که آمدم خودم به تازه. افتاد دستش توی دوربین به چشمم. کردم

هرنگ عمۀ پسر بانو، پسر. است دایان .   

- کنه؟نمی درد که تونجایی   

- شده؟ چی سرم بر خاک   

 و ایستاد دایان. آمدمی ما طرف به و کوبیدمی صورتش توی بیبی

  :گفت

- ترسوندم رو خانم کنم فکر اتاقه، این توی کسی دونستمنمی من .   

 بیبی. داشت انگیزیدل صدای چه. زدمی حرف قشنگ چقدر

  :گفت

- خوبی؟ شده؟ چیزیت   

 با. شد جمع پیچید بدنم در که دردی از صورتم. ایستادم زحمت به

پرسید نگرانی :  

- خوبه؟ حالتون   

گفتم زدهخجالت و زحمت به :  

- خوبم بله، .   

- اتاقه این تو کسی دونستمنمی خوام،می معذرت ازتون واقعا   .   
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گفت بیبی :  

- نیست خودش به که حواسش منتهی گفتم، ورپریده رقیۀ این به .   

- باشه مبارکتون گم،می تبریک بهتون .   

گفت من به توجهبی بی،بی. انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

- انشاهلل بشه خودتان قسمت .   

- خوشگلی همین به باشه یکی کن دعا بیبی .   

 دلم ته همزمان و خجالت از شدم سرخ من و خندید غشغش بیبی

داشتم دوست را تعریفش چقدر. پیچید مطبوعی شیرینی احساس .   

- جان آقا خوبه که اشتهاتانم .   

گفت بیبی. خندید قهقه به دایان :  

- مانندیده خاتون تا بریم بیا .   

- بندازم ازتون عکس یه دیدمی اجازه .   

گفت بیبی. بودم زدهخجالت واقعا  . کردم خم سر بیشتر :  

-  خان هرنگ. بندازید عکس ازش شهمی مگه آقا؟ حرفیه چه این

کنهمی پا به خون بفهمه .   

-  این به عروس هست؟ خودش حال تو اصال   هرنگ بیبی

 گیمی تو گرفته دم کیا با نیست معلوم گذاشته تنها رو خوشگلی

 شما خانم گه؟می کی نگی بهش تو ضمن در. کنهمی پا به خون

گید؟می بهش   
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گفت و خندید دوباره بیبی. کردم سکوت :  

- آقا براتان خوب داره خرج .   

-  آممی من خوب بی،بی. کنی امتلکه خوایمی جوری چه دیگه

هاکنیمی امسرکیسه ایبهونه هر به اینجا .   

-  که اندازهمی رو زانو درد که حبا اون از تا ده. بشم تصدقت ای

نداره رو حرفا این قابل .   

گفت بیبی لحن همان با دایان :  

-  خانم اگر البته بندازم؟ رو عکس حاال. قبول برم، تصدقت ای

بدن اجازه .   

جای به بیبی  

 

 [19:00 21.06.19] آ

داد جواب من :  

- دهمی اجازه .   

گفت و نشاند صندلی روی و کشید مرا دست و :  

- شهمی پا به خون ببینه بیاد کسی آقا، زودتر فقط .   

پرسید و ایستاد رویمروبه دایان :  

- خانم؟ دیدمی اجازه    

گفت بیبی. انداختم زیر به را امزدهخجالت نگاه :  
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-  تو میرممی دارم من. کنیمی استخاره حاال دیگه، باش زود

وایسادی سرخوش .   

گفت و خندید دایان :  

- نرفته یادت که درد زانو حب بی،بی کردی قبول خودت !   

- بگیرند مچمانه بده لفتش نگفتم ولی کردم قبول ها، .   

 نیاید کسی بود مراقب و بود ایستاده در الی که بیبی به توجهبی

  :گفت

- کنید نگاه من به شهمی .   

 به و آورد پایین را دوربین. دوربین لنز توی مستقیم کردم، بلند سر

گفت آرامی :  

- دارید قشنگی چشمای چه شما .   

 که کشید طول لحظاتی. انداختم زیر به سر و دزدیم نگاه سرعت به

گفت و آمد حرف به :  

- کنید نگاه من به .   

 آنقدر چرا بود؟ شده پیدایش کجا از دیگر این. بود غوغایی دلم در

 بود برای اولین این کرد؟می زبانیشیرین اینگونه چرا بود؟ مهربان

 از و کردمی تمجید مرا که شنیدممی مرد یک زبان از که

 در و بودم دیگری جای خواستمی دلم. زدمی حرف هایمزیبایی

کاش. دیگری شرایط  ...   
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 زد تشکرآمیزی لبخند. آورد بیرون خودم از مرا دوربین فلش نور

گفت و :  

  .ممنون-

پرسید بیبی :  

- شد تمام . 

 

 [19:00 21.06.19] آ

#5 

 

 

 

   .آره-

- نفهمیده کسی تا برم،بیا تصدقت بریم بیا .   

 بیرون در از و زد لبخندی دایان.رفت بیرون در از سرعت به و

گذاشت برجا مختلف احساسات از دریایی با مرا و رفت .   

 برگشت اتاق به وقتی خاتون. بکنم باید چه دانستمنمی و بودم نشسته

گفت خان. بود بسته نقش لبانش بر ایپیروزمندانه لبخند :  

- برسه کارش به بره بتانه هم آقا حاج تا کنید اشصیغه .   
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 صحرا بود فرستاده را پسرش عمد به انگار.کردم نگاه خاتون به

نباشد پذیرامکان دایم عقد که .   

- بدم؟ چی خانهمرتضی خان؟جواب شهمی مگه   

-  صحرا رفته عقلبی پسرۀ بینینمی پیربابا؟مگه کنم چکار گیمی

بمانه تانهنمی گفتی خودت که محرمیتم بی. نیست پیداش و .   

 ... اما-

- راهه بهترین این که دانیمی خودتم پیربابا .   

 حاال بود شده پیدا که امیدی کورسوی. بود شده پا به همهمه دوباره

شدمی ختم مطلق تاریکی به دیگر .   

- خان داره شرط !  

- منت دیدۀ به باشه هرچه. پیربابا بگو ها؟ .   

- صیغه موعد از پیش کنی، عقدش که خواممی رو خان قول .   

- کنممی عقدش پیربابا، کنممی عقدش .   

- نداشته صیغه به رسم بسخون عروس دانیمی خودت .   

- پیربابا دانممی .   

-  مردانه قول خان باشه شاهد نیست و هست اتاق این تو هرکس

پسرش واسۀ کنه عقد رو خانمرتضی دختر داده .   

گفت خان. دادمی نظری هرکس و شد بلند دوباره همهمه صدای :  

- آقا حاج هللا بسم .   



 

33 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

. شد جاری آقاخان غایب پسر هرنگ و من بین ماه سه صیغۀ و

 بلند. ترساندمی مرا که بود پیروزی این از سرمست چنان خاتون

گفت گوشم زیر بیبی. رفت بیرون اتاق از و شد :  

   .مبارکه-

 منیرماه. ریخت لباسم روی و لغزید هایمگونه روی اشک قطرات و

گفت بیبی به خطاب :  

- کنید اشآماده شب برای .   

 بودم شده عروس. بود پایکوبی بیرون و بودم اینجا من حاال و

 نیامده هم صیغه برای حتی او. باشم دیده را هرنگ حتی آنکهبی

دادممی را امطایفه مردان گناه تاوان داشتم من و بود .   

. کردم لمس بود داده من به شبرنگ که را کوچکی خنجر

بخورد من به مرد این دست گذاشتمنمی !  

 سکوت. شدند خسته تا کردند شادی و کشیدند کل و زدند آنقدر

 فقط و آمدنمی دهل و سرنا صدای دیگر. بود شده برقرار نسبی

 و تمیزکاری مشغول که آمدمی مردانی و زنان فریاد و داد صدای

 و سفت ترسیده، ایمردهنیم همچون من. بودند وسایل کردن جاجابه

 را خنجر هم لحظه یک دستم و بودم نشسته صندلی روی سخت

 حمام به مرا بیبی که موقعی بدبختی هزار به. کردنمی رها

 کرده پنهان هایملباس الیالبه را خنجر برد، خان خانۀ کوچک

   .بودم
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 بسیار برایم این و دارد حمام ایخانه دیدممی که بود بار اولین این

 مدام و شستمی را تنم و سر بیبی حمام، توی. بود انگیزشگفت

 که خواندممی نگاهش از اما کردنمی نصیحتم. خواندمی آواز

آیدنمی زبانش به و مانده گلویش در حرف هزاران .   

 کسی دیگر خواستمنمی حتی. نداشتم شنیدن نصیحت حوصلۀ هم من

 صبح و باشم خواب بودم امیدوار فقط. بکند جدید ایتوصیه من به

 چیزی بودم دیده که کابوسی از کنممی باز را چشمانم که بعد روز

باشد نمانده نیز ذهنم زاویۀ دورترین در .   

 و همسر و بود خانم عمه. پریدم جا از اختیاربی. شد باز در

 مردی دانستممی که همسرش،. کردم سالم و ایستادم. دخترش

 مرگ از بعد و بوده خان دوستان دوستان   از و است شهری

 همسری به را آقاخان خواهر بانو، فرزند، دو وجود با و همسرش

داد را سالمم پاسخ مهربانی به برده، خود با را او و است گرفته .   

گفت شنگ و شوخ صدایی :  

-  عکس یه ازتون تا خانم عروس کنار وایسید برید جون، آقا خوب

بگیرم یادگاری .   

پرسید بانو از حبیبی آقای :  

- بگیریم؟ یادگاری عکس آرندنمی تشریف داداشتون خان   

گفت و کشید را پدرش دست دنیا :  

- جون آقا بریم بیا .   

گفت نجوا به و آورد پایین را صدایش :  
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- بده اجازه بهش داییزن دونممی بعید .   

زد تشر بانو :  

  !دنیا-

پرسید و کرد همسرش به رو مرد. افتادند خنده به نفر چهار هر و :  

- بگیریم؟ عکس خانم عروس با ما شندنمی ناراحت   

گفت و داد هل جلو به را پدرش دایان :  

- گیرمامی عکس باهاش رممی خودم نرید شما جان آقا .   

 یک برای. گذاشت اتاق داخل به قدم هرنگ. شد باز دوباره در

 که بودم ترسیده چنان. ایستاد حرکت از قلبم کردم احساس لحظه

بروم هوش از است ممکن آن هر کردممی احساس .   

 نشسته اتاق توی کرده بزک من. برگشت صحرا از که بود غروب

 و داد و آقاخان صدای از. صدا و آدم از بود پر بیرون و بودم

 کشیدمی فریاد آقاخان. است بازگشته هرنگ فهمیدم که بود فریادش

. است کرده پولش یک سکۀ دیگران جلوی و برده را آبرویش که

 بود بهتر و خواهدنمی مرا گفته که قبال   کشید؛می فریاد هم هرنگ

کردمی عقد خودش برای مرا آقاخان .   

گفت و آمد اتاق به بیبی :  

-  به آدمی هرنگ کنم خبرت گفت سلطانفاطمه آمده، خان هرنگ

   .اتاقت
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 ترس. امافتاده جهنم آتش میان کردم احساس و شد بلند سرم از بخار

 چنگ جانم بر چنان شود همبستر من با حاال بخواهد نکند اینکه

 از دنیایی با مرا و رفت بیبی. بود شده کلید هایمدندان که زدمی

گذاشت تنها ترس و درد .   

وحش بر توانستمنمی و بود شده مختل فکرم  

 

 [19:00 21.06.19] آ

 خان فریاد و داد صدای. کنم غلبه بود فراگرفته را جانم که تی

 بود برخاسته پسرش حمایت به که خاتون صدای و آمدمی همچنان

گفتمی و :  

-  قایم زن پشت آمد،می نامردش خود. نکنیم قبول بسخون گفتم

 زن از مرد قصاص ، َمرده هرنگ. فرستاده عموش دختر و شده

گیرهنمی .   

کشید فریاد خان :  

-  که بدتره َمرد برای ُمردن تا صد از این. صفتزن یه برای بمانم

 براش رو کسی کم مگه بعد. بده پس جواب اون جای ناموسش

 دختر باشم؟ ناکس و کس هر خجالتزدۀ تا صحرا رهمی که آوردم

ده پایین چراغ و چشم خانه،مرتضی !  

-  باشه کی خانمرتضی جان، آقا هست کی کنهمی فکر ندانه هرکی

دخترش؟ که   
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 خودم به چه هر. نشست چشمانم در اشک زد هرنگ که حرفی از

داشتند چکار پدرم به نبود، حرفی گفتندمی .   

- خان خانۀ فرستادنمی دختر داشت غیرت اگه خانمرتضی !  

-  غیرتیبی چرا تو اینه من حرف ندارم، کارا این به کاری من

عقد سر نیامدی کردی .   

-  کتم تو نه دارم قبول رو حرفا این نه من جان، آقا بودم گفته

 با خون  . شهنمی راحت خیالم که نکشم برادرمه قاتل تا من. رهمی

زن با نه جان آقا شورندمی خون !  

-  این به چیزی یه تو خاتون. بوده همین به رسم بوده تا! استغفرهللا

بگو چموشت ولد .   

-  این با شهمی آروم دلم من رسهمی خیالت تو خان؟ بگم چی من

پسرمه خونه دلم هنوز من عروسی؟ این و دختر .   

- این برادر و بود تو پسر همین نبود، من پسر نه !  

- کردیمی قبول بسخون نه گرفتیمی خونش   تقاص بود پسرت .   

-  بشند؟ ما پاسوز مردم ذاشتممی. زنیدمی خودتانه حرف که بازم

 و سر خانمرتضی پسرای ُمردند؟ اونها خانۀ و ما خانۀ از نفر چند

 لندهور. اندگنده و مر و سر خانم هرمز پسرای. انگنده و مور

زمین تو رفته شده آب که غیرتشانمبی .   

- جان آقا کنممی پیداش من .   
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-  خودش کردیم قبول بسخون ببینه. بگردی اشپی تو نیست الزم

ام؟چی فکر تو من دانیمی چه تو. آیهمی   

 و جاهمان از گمانم. لرزیدمی شنیدممی آنچه از پشتم. شد سکوت

 یکسره را هرنگ کار امشب شد جزم عزمم که بود هاحرف همان

بکشم هم را خودم و کنم .   

آورد خود به مرا دنیا صدای :  

- خوبه؟ حالتون شما  

 

 [19:00 21.06.19] آ

#6 

 

 

 

 آمد طرفم به دنیا. انداختم زیر به سر. چرخید من طرف به هانگاه

گفت بانو. نشاند صندلی روی بر مرا و :  

  خوبی؟-

داد جواب من از قبل هرنگ :  

- رهمی نازش پفیوزشه بابای خانۀ اینجا خیالش به نیست، چیزیش .   
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 سرازیر هایمگونه روی چشمانم در بسته حلقه اشک. شد سکوت

گفتم زحمت به. شد :  

- دی؟می فحش چرا آقاجانم به   

-  دخترش پشت آمد،می خودش نبود پفیوز جانت آقا. کنممی خوب

شدنمی قایم .   

گفت حبیبی آقای :  

-  بزنی حرف جوریاین عروست با عروسی شب نیست درست

جان هرنگ .   

- که نیست من عروس این  ...   

 انگار. شد تبدیل نجوا به فریادها که بود آقاخان هایحرف از بعد

 هم با بود کشیده خان که را اینقشه داشتند خان و پسر و مادر

 برادرهایم و پدرم به. دادممی خبر شبرنگ به باید. کردندمی مرور

 نمایشی تنها بسخون این و دارد اینقشه چه آقاخان گفتممی باید هم

 را کارش آنها و برگردد که شاهو آوردن دست به برای است

کنند یکسره .   

 کرده بغل محکم را زانوهایم من. آمد هرنگ که بود بعد ساعتی

 که خیالم به. شد باز دراتاق که بودم کرده کز گوشه یک و بودم

 که دیدم را هرنگ چرخید در سمت به که نگاهم. است آمده بیبی

 افتاد جانم به آتشی چنان. کندمی نگاه من به و ایستاده در آستانۀ در

 و پریدم جا از سرعت به. هستم جهنم هایشعله میان انگار که

پیچیدم خودم دور را چادرم .   
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 آمده وقتی ایوان باالی از بار دو یکی. بودم دیده هم قبال   را هرنگ

 نذری برای وقتی آقاخان خانۀ هم باری چند و برادرهایم دنبال بود

 از همیشه. رو در رو و دقیق نه اما بودیم، آمده عاشورا خوران

 و موها با بود بلند قد. بودمش دیده محو ای سایه شکل به و دور

 آفتاب بود رفته صحرا به بس از پوستش. پر و مشکی هایسبیل

 هم دور از که داشت خاصی درخشش چشمانش اما بود، سوخته

بود هویدا .   

 بدهد را سالمم جواب آنکهبی. انداختم زیر به سر و کردم سالم

  :گفت

- نده رو پسراش که دهمی ناموسش خانمرتضی بینممی ها، .   

داد ادامه. زد حلقه هایمچشم در اشک :  

-  آقاخان خانۀ خواهرشان امشب باالتر بذارن ُکالشانه برادراتم

خوابهمی .   

 کال   که بودم ترسیده آنقدر و بود افتاده شماره به نفسم. آمد جلوتر

بودم کرده فراموش ار خنجر .   

-  غیرت خانوادگی شما. کنه اتصیغه شده مجبور جانم آقا شنیدم

بشی؟ صیغه مرد بی بشینی تا نبود بهتر مردیمی ندارید؟   

 از را صورتم آن با که چادری در و خورد سر صورتم روی اشکم

گفت و آورد پیش را دستش. شد پنهان بودم کرده پنهان هرنگ :  

-  خیلی...  پایین ده چراغ و چشم.. خانمرتضی دختر.. آسو

آسو و بود آبادی پارچه چند. شنیدم رو تعریفت .   
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 در که بودم زدهخجالت چنان. کشید را آن و برد چادر به دست

 من و کردمی ورانداز مرا داشت و بود ایستاده. شدم مچاله خودم

 زیر دست. بودم شده فرو خودم در باشم ایستاده عریان که انگار

 کرده پر را صورتم پهنای اشک. کرد بلند را صورتم و برد امچانه

 زیر به را چشمانم. بود دوانیده ریشه وجودم تمام در ترس و بود

بودم دوخته .   

-  حاضر چطور غیرتتبی پدر ماندم آبادی، پارچه چند داشتند حق

 زن از که خانمرتضی غیرتت به تف. اینجا بفرسته رو تو شده

شیمی پنهان زن پشت که تریپست .   

 محو را صورتش اشک پردۀ پشت از کهدرحالی و کردم بلند چشم

. شدم خیره هایشچشم توی مستقیم. کردم نگاهش دیدممی تار و

 عوض رنگ که نگاهش و کردم حس امچانه زیر را دستش لرزش

 باشدت طوریکه به داد، هل عقب به مرا شدت به ناگهان. کرد

گفت عصبانیت با. افتادم زمین روی :  

-  برادرم خون از من بفرستند پیشکش ترمخوشگل آسو از تا هزار

گذرمنمی .   

 تهدید نشانۀ به را اشاشاره انگشت کهدرحالی و برگشت طرفم به

گفت بود کرده دراز سویم به :  

- کن گوش خوب  .. 

 خیس صورتم باشم داشته هایماشک روی بر کنترلی بتوانم آنکهبی

 سر بر چادری. بودم شده ولو زمین روی بدی وضع با. بود شده

 بزک موهای و صورت. بود افتاده امشانه روی امروسری و نداشتم
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 خون چشمانش از که مردی چشمان مقابل در عریان حاال امکرده

 و کرد رها کاره نیمه را حرفش. بود شده گذاشته نمایش به باریدمی

رفت بیرون اتاق از سرعت به .   

 را در شدن باز صدای. افتادم هقهق به و کردم بغل را زانوهایم

 که شنیدم را بیبی صدای. نداشتم کردن بلند سر توان اما شنیدم

  :گفت

- کرد؟ بلند دست روت سرم، به خاکم   

 ریز یک بیبی و بدهم را بیبی جواب گذاشتنمی گریه هقهق

 خواستمی فقط و نبود هم جواب منتظر انگار اصال  . کردمی سوال

 زیر کهدرحالی و کرد مرتب را امروسری. بدهد تسکین را خودش

کردمی نجوا گوشم :  

- سیان بیبی بخت مثل هم تو بخت که بمیره مادرت .   

رفت بیرون اتاق از و شد بلند کنارم از .   

داد ادامه هرنگ :  

- شماست کنیز .   

- ماست چشم نور جان، آقا دارید اختیار .   

- چشم نور بگیم خونمان قاتل به نیست عادتمان ما .   

 از همه از بیشتر انگار. کردم نگاه دایان به اختیاربی چرا دانمنمی

 غرورم و شدممی خرد مقابلش در اینگونه که کشیدممی خجالت او

گفت خانم عمه. شدمی دارجریحه :  
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- جان عمه شهنمی پامال وقتهیچ برادرت خون .   

- جان عمه بشه ذارمنمی من .   

- بای رو هاکینه  

 

 [19:00 21.06.19] آ

ریخت دور د .   

گفت هرنگ. بود دایان صدای :  

-  هم نخامرتضی از که وقتاون. وقتاون بذاریم کجا غیرتمانه

 دانیمی ای،طایفه آن از آقاته، باالخره آسو؟ نه. که شیممی ترپست

ها؟ جوریه؟ چه غیرتیبی که   

گفت داشت دست در مرا دست که دنیا. لرزیدممی داشتم :  

- خوبه؟ حالت   

داد ادامه. دادم سرتکان :  

- لرزی؟می داری   

 بود آورده یاد به انگار اما گذاشت پیش قدمی نگرانی با دایان

 خانم عمه. شد خیره دنیا به و ایستاد که ماست جمع در هرنگ

  :گفت

- بیاری؟ قند آب لیوان یه براش بری شهمی جان دنیا افتاده، فشارش   

گفت دایان :  
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-  هم رو اونا ماشینه، پشت هم معاینه وسایل آرم،می رممی من

آرممی .   

 صدا را بیبی رفت،می بیرون در از سرعت به که طورهمان و

گفت. جویدمی را هایشسبیل و بود ایستاده تفاوتبی هرنگ. زد :  

- شهریه آبادم علی کنهمی فکر االن جان، عمه نکنید لوسش .   

زد تشر دنیا :  

-  چه تو تونخانم نیستید متوجه انگار شما نیست، خوب حالش

   .وضعیه

گفت و زد پوزخندی هرنگ :  

- خانم دنیا خوشه دلتان! خانمم .   

پرسید خاتون. آمدند اتاق به دخترها و خاتون و شد باز در :  

- خبره؟ چه   

غرید خاتون. آمد طرفمان به مستقیم و شد اتاق وارد دایان :  

- دختر؟ تو چته   

 طرفمان به و شد اتاق وارد دایان وسایل کیف با نگران هم بیبی

 بودم نکرده تکیه دنیا هایدست به اگر و داشتم شدیدی ضعف. آمد

 دهانم جلوی را لیوان خانم عمه. افتادممی صندلی روی از حتما  

گفت حبیبی آقای. خوردم ایجرعه سه دو زور به. گرفت :  

- خانم. شد خانمانه خیلی جمع بیرون، برم من اجازه با  ...  
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 سرتکان کهدرحالی و گذاشت تمام نیمه را اشجمله من حال دیدن با

 دست از را لیوان سرعت به منیرماه. رفت بیرون در از دادمی

گفت و کشید بیرون خانم عمه :  

-  رو خودت پاشو کنی؟می ناز که باباتی خانۀ کردی فکر تو؟ چته

 وایساده اینجا شوهرت نه. نیار در هم بازی غریبم من ننه کن، جمع

تو منتظر ! 

 

 [19:01 21.06.19] آ

#7 

 

 

 

 

 دهان زمین خواستمی دلم که شدم زدهخجالت دایان مقابل در چنان

 پشت از چیز همه و نشست اشک به چشمانم. ببلعد مرا و کند باز

گفت دایان. شد محو اشک از ایپرده :  

- نیست؟ خوب حالشون بینیدنمی مگه   

شد خراب سرم روی آوار مثل هرنگ صدای :  

-  شما خانۀ امشب! خوابهمی خانه کلفتای با خان پسر گفته کی

بعد تا خوابممی .   
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 گوش به را گوشی. کرد باز را کیفش دایان. رفت بیرون اتاق از و

 نگهش باال تا داد بیبی دست به را فشارسنج دستگاه و گذاشت

غرید خاتون. دارد :  

-  کلی بیرون رفت، که هرنگ کن، جمع رو بازیت لوس زودتر

ریخته کار .   

 خانم عمه. کرد نگاه مادرش به سپس و خاتون به تعجب با دنیا

. رفتند بیرون در از دخترها و خاتون. نگوید چیزی کرد اشاره

گفت دایان :  

- باال بگیر پاهاشم دنیا زمین بخوابونش. پایینه خیلی فشارش .   

- ممنون. خوبم. کمک برم باید بیرون، برم باید نه، .   

گفت بیبی :  

-  خاتونم جواب. کمک بیای تو خوادنمی کنم،می رو کارا خودم

دممی خودم .   

 آسوده خیالم خوابدنمی اتاق این در هرنگ امشب دانستممی که حاال

 خواستمنمی ندارم، دوستی هیچ خانه این در دانستممی. بود شده

 تمام. بیندازم دردسر به را خودم و کنم تراشیدشمن این از بیشتر

 را چوبش آنها و شدمی نوشته پدرم حساب به من هایکاری کم

خوردندمی .   

گفتم و ایستادم زحمت به :  

- کمک آممی جان، بیبی نه .   
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گفت نگرانی با دایان. خوردم سکندری و رفت گیج سرم :  

- کنید استراحت امشب بهتره. ایهبیبی با حق منم نظر به . 

گفت بیبی :  

-  منم فشار یه جان دکتر. زنهمی رو من حرف دکترم آقای دیدی

گیری؟می   

 من به نگرانی با کهدرحالی دایان. افتادند خنده به خانم عمه و دنیا

گفت کردمی نگاه :  

- هاآوردی گیر وقت بیبی . 

زد تشر خانم عمه. نگفت چیزی اما شد بور بیبی :  

  !دایان-

گفت و نشست زمین روی دایان :  

-  گمونم هستی، وضعی چه در تو ببینم بیبی بگیرم رو فشارت بیا

بیاد جا حسابی حالت تا بدم استعالجی روزی چند بهت باید .   

گفت خانم عمه :  

-  بخواد شاید آسو. بپیچی نسخه براش اونجا بیرون، بریم بهتره

که شهنمی باشید که شما کنه استراحت .   

گفت و ایستاد سرعت به دایان :  

-  االن هم داییزن گمونم که دیگه جای بریم. شدیم اخراج بیبی

باشه گرفتنی فشارش .   
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گفتن با و شد بلند :  

- خانم اجازه با .   

گفت خانم عمه. رفت بیرون در از  :  

- گذرهمی روزاهم این. نکن ناراحت رو خودت .   

 سعی شدت به هرچند. داشت خود با را ده از لهجهای ته هم هنوز

 دنیا. انداختم زیر به سر و زدم تلخی لبخند. کند پنهان را آن کردمی

  :پرسید

- کنم؟ کمکت بمونم   

گفت و زد لبخندی. دادم تکان سر :  

- نداره رو تو لیاقت نده، اهمیت هم عوضی پسرۀ اون به .   

رفت هم او و. زدم لبخند زحمت به. غلتید صورتم روی اشک .   

 بود گناه کدامین به اندیشیدممی خود با و بودم نشسته تنها اتاق میان

 به را زمان توانستممی کاش خورد؟ رقم برایم چنین سرنوشتی که

 من از که برادرهایم یا افتادممی پدرم پای به کاش. برگردانم عقب

نفرستند آقاخان خانۀ به بسیخون به مرا و بگذرند .   

 به راضی گاههیچ است ایاندیشه چه در خان دانستمی اگر پدرم

 باشیم داشته نقشی آن در ما آنکهبی سرنوشت اما شدنمی کار این

رفتمی را خود مسیر .   

گفت خنده با. کردم نگاهش. برگشت اتاق به دوباره بیبی :  
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-  کنی استراحت باید تو گفت خاتونم به کنم، کمکت گفت دکتر

فردا تا بخوابه گفت و گذشت خونت سر از خاتونم. پایینه فشارت .   

- کمک بیرون رممی بی،بی خوبم .   

-  سرده بیرون. لجبازتر و بدتری خاتون از تو بگی خوایمی ها،

 چند این کم. احوال ناخوش هم تو است، گزنده هنوز شبا دختر،

 اونا حاال. افتادی خودت جون به خودت االنم که دیدی بدی روزه

باال؟ رفتی تو اومدن زیر شیطان خر از   

- بابامه خوامنمی  .. 

گفت بیبی. کردم سکوت :  

-  گوشت یه فردا از جان، دختر کن گوش گن؟می باباته اینان همین

 سخت برات خیلی زندگی وگرنه دروازه رو گوشت یه و کن در رو

 تو آمدم داشت خان بابای به بابام که قرضی به خودم من. شهمی

 کم خاتون همین. آقاخان ننۀ و بابا از نکشیدم حرف کم. خونه این

 عزت حاال که بینیمی! نه شد؟ُمردم؟ چی اما. نکرد جیگرم به خون

 سرت. بخوره آب تانهنمی بیبی بدون هیچکی. دارم احترامم و

 امشب. نده دستشان گزک و برس خودت کارت به باشه پایین

آرنمی در سرت تالفیشه فردا نباش نگرانم کن، استراحت !  

 استراحت را امشب بود بهتر است، بیبی با حق اندیشیدم خود با

 باید. باشم قوی باید که دانستممی و بود جدیدی روز فردا کردم،می

 خوابی چه آقاخان دادممی خبر امخانواده به شدمی که هرطور

 زنده باید کار این برای و دارد سر در اینقشه چه و دیده برایشان
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 اجازه تا کردممی جلب را دیگران اعتماد آن از باالتر و ماندممی

بگویم برایشان را ماجرا و بروم امخانواده دیدن به بدهند .   

 و کرد پهن را رختخوابم. کردم تعویض را هایملباس کرد کمکم

گفت برود بیرون در از آنکه از پیش :  

-  خالص دردا همه از کن نیت خوابی،می خانه این تو اولته بار

شم خالص دردا همۀ از منم کن دعا منم واسۀ. بیبی شی .   

بو خسته. رفت بیرون در از و  

 

 [19:01 21.06.19] آ

 کرده تالش آفتاب تیغ زیر را روز تمام که مردانی از ترخسته. دم

 ناگهان. تلخ و آوروهم. بود رفته فرو سکوت در خانه. بودند

 در توانستممی کاش بیاید؟ اتاق این به کسی شب نیمه اگر اندیشیدم

 بیدار ذهنم. بردم فرو پتو زیر را سرم. نداشتم جرئت اما کنم قفل را

ربود در مرا خواب و. نداشت مقاومت یارای چشمانم اما بود . 

 

 [19:45 22.06.19] آ

#8 
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دوم فصل  

 

  

 هنوز. کردم باز را چشمانم بیبی دست هایتکان با بعد روز صبح

 تا کشید طول ای¬ثانیه چند. آمدمی خوابم شدت به و بودم خسته

گفت آرامی به بیبی. است افتاده اتفاقی چه و هستم کجا بفهمم :  

- شهمی قضا صبحت نماز دختر، پاشو .   

- بیبی امخسته .   

-  کار از که کنم بیدارت زود صبح کرده سفارش هم خاتون پاشو،

نمونیم وا .   

گفتم و نشستم. پرید سرم از خواب ، خاتون اسم شنیدن با :  

- بیدارند؟ خودشانم   

گفت و کرد نگاهم چپ¬چپ بیبی :  

-  تا مانده شند؟می پا خواب از االن خاتون و خان خوابی؟ هنوز

 خیلی امروز که بزن صورتت و دست به آبی یه پاشو. شن بیدار

داریم کار خیلی .   

کردم جمع را جایم و شدم بلند .  

 و زمین و بود تاریک هنوز هوا. کردم تعجب رفتم که ایوان روی 

 مورمورم صبحگاهی سرمای از. بود رفته فرو سکوت در زمان
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 حیران. بود سرد شدت به هنوز هاشب و بود فروردین اواسط. شد

گفتآرامی به و کشید را دستم. آمد طرفم به بیبی که بودم ایستاده  :  

- مطبخ بریم بیا وایستادی، چرا اینجا .   

 را حیاط خانه روشن و تاریک در و شدم روان بیبی دنبال به

گفت بیبی. کاویدم :  

-  هم با و بیام تا کن جمع رو کثیف ظرفای و مطبخ تو برو تو

بدوشم گاو برم منم بشوریمشان، .   

غرید. بودم ایستاده همچنان من و افتاد راه بیبی.  دادم سرتکان :  

- ری؟نمی چرا ها؟   

- کجان؟ مطبخ  

گفت و برد مطبخ در جلوی تا مرا و برگشت بیبی :  

-  تازه دم کهنه چایی از آقاخان. چایی برای بیاد جوش بذار آبم

 رو ظرفا تو تا. آممی و دوشممی گاو زود من. آدمی خوشش جوش

آمدم من کنی بندیدسته .   

 و ریخت و شلوغ جا همه قدری به. شدم آشپزخانه وارد. رفت و

 باید کجا از دانستمنمی و بودم شده گیج. کردم وحشت که بود پاش

 بعد و شد مرتب ذهنم کمی تا ایستادم ایدقیقه چند. کنم شروع

آشپزخانه کردن جمع به کردم شروع . 



 

53 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 بیدار خواب از صبح وقت این گاههیچ مانخانه در نداشتم یاد به 

 کارها همۀ خودش همیشه مادرم. کار سراغ باشم آمده و باشم شده

خرامیدممی سو آن به سو این از شاد و سبکبال من و کردمی را .   

 مختلف های¬بهانه به پدرم که را خواستگارانی دارم یاد به حتی

 عذاب در تا بگیرد کلفتی برایم بتواند که باشد کسی تا بود کرده رد

 و داشت پسر فقط عمویم. بودم خانواده کل دختر تنها من. نباشم

 خدا از نیاز و نذر با مرا خودش قول به. طورهمین هم مادرم

ندارد بچه ندارد دختر که ایخانه بود معتقد که چرا بود گرفته .   

 را ظروف هایدسته. نیامد بیبی و شد تمام هاظرف کردن دسته

 به افتاد یادم تازه. آوردم حیاط توی پاشویه لب و برداشتم یکی یکی

 صورتم به آب مشتی و کردم باز را آب شیر. امنزده آب صورتم

. آورد جا را حالم و کرد نفوذ استخوانم مغز تا آب خنکای. زدم

گفت سرم پشت از صدایی :  

- شدید؟ بیدار خواب از زود چقدر   

پریدم عقب به ترس با .   

-  ترسوندن حال در ریز یه شده چم بابا ای. ترسوندم رو شما بازم

هستم شما . 

   .سالم-

- خیر به شما صبح سالم، .   

بروم کنار پاشویه کنار از بود منتظر و بود ایستاده. بود دایان .   

- شده؟ بهتر حالتون   
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  حالم؟-

گفت و زد صورتش به آب مشتی و شد خم : 

- بود؟ پایین خیلی فشارتون دیشب   

- بهترم! ها .   

-  حال با. کنید استراحت برید بهتره شدید؟ بیدار زود آنقدر چرا

نیاید بیرون رختخواب از اصال   امروز من نظر به دیشبتون .   

 را آبشان تا داد تکان هوا در را هایشدست. انداختم زیر به سر

گفت و بگیرد :  

- سرده چقدر ووی . 

- سرده بیرون خان، تو برید .   

گفت و من به شد خیره :  

-  بهم فوقش فوق حاال. دایانه من اسم جان، دختر باباته خان خان؟

چی؟ یعنی خان دکتر، بگو   

گفت و کرد برداشت اشتباه گویا. انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

- نبود پدرتون به توهین قصدم خواممی معذرت .   

گفتم و دادم سرتکان :  

- دکتر آقای ،...خا دانممی . 

گفت و خندید :  

- کنه امتلکه آمپول و قرص تا سه دو بیاد کجاست؟ بیبی . 
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- بدوشه شیر طویله رفته . 

-  تو. نیست خوب کارا این واسه سنش دیگه گفتم بهش بار صد

سرده تو برو وایسادی؟ سرما تو چرا .   

-  کنم آب رو کتری رفت یادم وای ،... چایی. بشورم رو ظرفا باید

آتیش رو بذارم .   

گفت تعجب با :  

-  درست چایی بخوان ازش اول روز نبود تو از غیر دیگه کسهیچ

   .کنه

- آقا کنممی آماده رو چایی االن .   

-  رفتممی باید...  یعنی...  چیزه...  سرما از من نکن، عجله

نیست چایی وقت که االن شدم، بیدار که دستشویی .   

 را حرفش ساده چه. داشت فرق همه با چقدر. انداختم زیر به سر

 او یا و شناسمشمی هاستسال انگار. بود خودمانی چقدر و زدمی

آمدم خودم به بیبی صدای با. شناسدمی مرا :  

- کنی؟می چه اینجا دکتر   

- بیبی خیر به صبح سالم، .   

- وایستادی؟ چرا اینجا پیرهن ال یه با سرده،. ماهت روی به سالم   

- بیبی شناسیمی که منو !  

گفت و خندید بیبی :  
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- بدم داغت نبات رفت یادم بود شلوغ سرمان دیشب .   

گفت و خندید دایان :  

- داری خودت واسه دکتری پا یه هم تو گممی دیدی .   

گفتم من :  

- آدمو کنهمی گرم خوبه، زنجبیلم چای .   

- دکتری تو شده پیدا رقیب اتواسه بیبی به،به .   

- دکتری اشبیبی. که نیست رقیب مدیره، اون خوب  

 

 [19:45 22.06.19] آ

 بیبی پیش رفتمی داشت مرضی هر کی هر. خودش واسۀ بود

   .این

پرسید و کرد من به رو دایان :  

- بود؟ عطار شما خونۀ بییب جدی   

گفت و خندید قهقهه به بیبی. کردم نگاهش تعجب با :  

- شما خانۀ بیبی. جان پسر گممی رو مادربزرگش  ...   

 و خاراند را سرش پشت زدهخجالت دایان. خندید قهقهه به دوباره و

  :گفت

- بی؟بی ذاریمی سرکار رو من حاال   

داد ادامه من به رو و :  
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- بود؟ عطار تونمادربزرگ واقعا   

  عطار؟-

-  سر گیاهی دارو از که کسی یعنی. گیاهیه داروی منظورم ببخشید

آرهمی در .   

- بود ها، .   

- هستند؟ حیات قید در االن عالی؟ چه   

گفت دید که مرا متعجب نگاه :  

- اند؟زنده   

داد جواب من جای به بیبی :  

- شما به داده رو عمرش نه، . 

 

 [19:47 22.06.19] آ

#9 
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گفت ناراحتی با دایان :  

- حیف چه .   

گفتم و دادم جرئت خودم به سختی به. شد دمغ و :  

- بلدم منم .   

گفت و کرد نگاهم تعجب با دایان :  

- بلدید؟ واقعا     

- داده یادم بیمبی! ها .   

- بگیرم یاد چیز ازتون تونممی حسابی پس! عالی چه .   

  چیز؟-

-  خواص روی امنامه پایان برای خواممی. گیاهانه خواص منظورم

کنم کار دارویی گیاهان .   

گفت و خندید دید که مرا سرگشتۀ نگاه :  

- چی یعنی کنممی تعریف مفصل برات بعدا  . کن ولش .   

 و آمد بیرون دست به کتری بود رفته آشپزخانه به که بیبی

گفت غرولندکنان :  

-  ولش دکتر. بگیرونیم باید آتیشم دختر، بیاد جوش نذاشتی چرا آبو

 این و من جان به بندازی خاتون   خوایمی. خدا به داریم کار کن

  دختر؟

- من با آتیش شی؟می عصبانی چرا بیبی هستم نوکرتم .   
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گفت بیبی. افتاد راه به آشپزخانه طرف به فورا   و :  

-  پسره این برم من کن آب رو کتری این بگیر نبره، ماتت جاهمون

نسوزانه خودش   .   

 هم آن عروس، اسم به کاش! بود دیگر جور یک چیز همه کاش

 آیا. کردم نگاه آسمان به. بودم نیامده خانه این به بسخون عروس

 و خانه این از توانستممی. فرونریزم و بیاورم تاب توانستممی

بکشم؟ دوش به را مشکالت تمام بار و نگریزم هایشآدم   

 خواب همه. بگریزم توانستممی! بودم؟ خودمان خانۀ در االن اگر

 شاید دور، خیلی. رفتممی. بود گرم دایان به سرش بیبی و بودند

 اما. فرستادندمی پسم دوباره حتما   خانه گشتمبرمی اگر نه، اما خانه؟

 ناگهان است؟ دیده برایشان خوابی چه خان گفتممی بابا به اگر

 رفتممی شاید چه؟ شدنمی باورشان اگر جوشید؛ مغزم در چیزی

 گونهآن. نرسد من به کسهیچ دست تا صحرا رفتممی. دیگری جای

اگر. افتادنمی هم اتفاقی هیچ و گشتبازنمی هم شاهو  ...  

 زن تو نه. بریزند خونت   خوایمی هرگز،» زدم؛ نهیب خودم به 

 مگر ان،ساده ماهه سه صیغۀ یه گیرم نشدی، گیرم شدی، هرنگ

 شد خوب نشد؟ شاید زودی؟ به کنه عقدت داده شرف قول خان نه

 برت نه افتادی؟ خان آدمای گیر و صحرا رفتی اصال   چه؟

آسو؟ شدی دیوونه شه؟می بدترم روزگارت و جاهمین گردوننمی »   

 که جوشیدمی ذهنم در متفاوت احساسات آنقدر. بودم شده دیوانه و

بود نذاشته عقل برای جایی .   

   ... آسو-
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 مانده خیزنیم همچنان من و رفتمی سر کتری آب. آمدم خودم به

 بروم خواستمی دلم. دادم بیبی دست به را کتری سرعت به. بودم

 من با او و ببینم را دایان دیگر بار یک خواستممی. مطبخ داخل

 خانه این در امدلخوشی تنها او آمیزمحبت هایحرف. شوم همکالم

 سرد آب. پاشویه لب برو و برگرد» زدم؛ نهیب خودم به اما. بود

 شستن مشغول و برگشتم پاشویه لب و« .آرهمی جا رو حالت

شدم هاظرف .   

 نهایتبی آب و بود سرد هم هنوز هوا. آمدبرمی داشت تازه آفتاب

 افتاده گزگز به و بود شده قرمز سرما شدت از هایمانگشت. سردتر

گفت و گذاشت زمین روی ظرف دسته یک دایان. بود :  

-  کمک شدندمی بیدار هم دخترها. بعد ذاشتیدمی. سرده هوا

کردندمی .   

 را قلبم توانستمی محبتی هر که روستایی سادۀ دختر یک من

 در بیشتر لحظه هر دایان دریایی اما کوچک هایلطف زیر بلرزاند

 بودند من جای اگر هاشهری دختر دانستممی. ریختممی فرو خود

 با دنیا نگاه و برخورد طرز دیشب خودم نبود، هم خیالشان به اصال  

 اما. زن دنیا و است مرد او که انگار نه انگار. بودم دیده را هرنگ

 این. بگیرم را وجودم در احساس غلیان جلوی توانستمنمی من

 ریشه قلبم توی داشت و بود من برای دنیا احساس ترینممنوعه

دوانیدمی .   

 کالم و دایان و پدرم خانۀ برگردم کنم، فرار خواستمی دلم

کنم فراموش را آمیزشمحبت .   
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- نیست امچیزی نه، .   

 را مغزم آب سرمای خواستمی دلم. نبود هم چیزی واقع به و

 که زیبارویی مرد این. بیاورد بیرون اوهام از مرا و بشوید

 موهای و روشن ایقهوه هایچشم آن با بود، ایستاده رویمروبه

 من به برسد، هایششانه روی بود مانده کم که مشکی نهایتبی

 آمیزیمحبت رفتار هر و هستم زن یک هم هنوز کردمی یادآوری

 مردهای تمام از روزها این که منی هم آن. بلرزاند را قلبم تواندمی

 کرده خان پیشکش بس،خون به مرا پدرم. بودم دیده بدی اطرافم

 پسر. بودند گذاشته تنها اهریمنی وانفسای این در مرا برادرانم. بود

 و بود گذاشته من عهدۀ به را اشکرده گناه تاوان که عمویی

 حاضر حتی و دانستمی ترپست نیز کنیزکان از مرا که همسری

 را تلخ خیاالت تا داشتم نیاز آب خنکای این به من. کند نگاهم نبود

بشوید ضمیرم لوح از .   

 این در من برد خواهد یاد از حتی و رودمی زودی به او دانستممی

 راستش. کنم نرم پنجه و دست غریب سرنوشتی با باید دنیا گوشۀ

 توی خاصی طمانینۀ یک بود، نخواسته مرا هرنگ که دیشب از

 در ایدرازی دست بود شده راحت خیالم انگار. کردممی حس قلبم

باشم خان واقعی عروس نیست الزم و نیست کار . 
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 خانه این کنیز بودم دیده و بودم اندیشیده هرنگ هایحرف به دیشب

 خود این و برسانم صبح به را شب او کنار در تا است بهتر باشم

 گوشم زیر هازن خان خانۀ به آمدن از پیش چند هر. بود غنیمتی

بودند خوانده :  

-  به خان   هرنگ. نخوادش مردش که اینه زن یه برای چیز بدترین

 که مردی که دار نگه خودت رختخواب تو شده ترتیبی هر

شهمی گرم دیگه جای رختخوابش نکنه گرم تون ه رختخواب .   

 کسی چه با و کجا او که نداشت اهمیتی ترینکوچک من برای و

کرد خواهد گرم را رختخوابش .   

. گرفتمی دیگری بوی و رنگ خانه کمکم و بود شده شروع صبح

 بیشتر صداها و سر شدند، خان خانۀ وارد که هایشبچه و منیرماه

 توی من و چیدمی را صبحانه سفرۀ تند و تند بیبی. شد هم

 ظرف توی را مربا و پنیر. کردممی آماده را وسایل آشپزخانه

 رقیه و بردممی اتاق در پشت تا و چیدممی سینی توی ریختم،می

بچیند را سفره بیبی تا داخل بردمی و گرفتمی را سینی .   
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 به انگار که ایرقیه. دادم رقیه دست به و ریختم را هاچایی

 یک در هم با روزگاری انگار نه انگار و کردمی نگاه کلفتشان

بودیم گرفته را ششم تصدیق و بودیم خوانده درس کالس .   

گفت بلندی صدای با خان که برگردم خواستممی :  

- کجاست؟ عروس   

- خورهمی چیزی یه مطبخ توی .   

- باشه مطبخ توی عروس شهنمی داریم عزیز مهمان. اینجا بیاد نه، .   

زد صدایم و برگشت رقیه که بودم برنداشته بیشتر قدمی :  

- بخور ما با را صبحانه بیا گهمی جانم آقا .   

 لرزیدمی پاهایم و دست دلشوره و خجالت از کهدرحالی و برگشتم

 با که بود خانه این اتاق ترینبزرگ اینجا. گذاشتم اتاق داخل به قدم

 بود داده خان. داشت راه خانه بلند ایوان به زیبا دری پنج یک

. رنگی هایشیشه و چوب. بودند آورده شهر از را هاپنجره

 هامهمان رخ به را جبروتش و جالل کار این با خواهدمی گفتندمی

 ظهر دوباری یکی. بود کننده محسور بود چه هر اما بکشد،

 چقدر هارنگ بازی بودم دیده و بودم اتاق این توی عاشورا

   .زیباست

 خاتون و آقاخان. بودند نشسته بود پهن که بزرگی سفرۀ دور همه

 آقای همسرش کنار در بانو کنارشان در. بودند نشسته سفره باالی

 در و شاهرخ پسرش آقاخان راست دست. دنیا او کنار در و حبیبی

 پسر کنارش در و بود او کنار در دایان. منیرماه همسر او کنار
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 کنار در رقیه و فاطمه. بود نشسته مجید، آقاخان، ترکوچک

هایشبچه و بود منیرماه سفره پایین و بودند نشسته برادرشان .   

 و کرد باز جا برایم دنیا. شنیدم جوابی توک و تک و کردم سالم

 و بود نشسته رویمروبه دایان کردم، بلند سر. نشستم کنارش در من

 تپید،می شدت به قلبم کهدرحالی. کردمی نگاه من به مهربانی با

 سنگینی انگار. بودند ساکت همه. انداختم زیر به سر زدهخجالت

گفت خان. کردمی خفه داشت را همه که خودم تنها نه من حضور :  

- نیست تعارف قابل هللا، بسم .   

گفت که بود دایان، پدر حبیبی، آقای :  

- همیشه مثل است، شاهانه هم خیلی دارید، اختیار .   

پرسید خان. شد دراز سفره سوی به هادست :  

- کجان؟ هرنگ  
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 شده خیره من به آقاخان. کردم بلند سر. زد پهلویم به ایسقلمه دنیا

گفت و کرد دستیپیش منیرماه. بود :  

- کنم بیدارش نیامد دلم. جان آقا بود خواب ما، خانۀ .   

- کرد؟می چکار تو خانۀ   

شدند ساکت همه .   

- نیامد؟ خانه هرنگ دیشب عروس،   

. انداختم زیر به سر. بودم من مخاطبش صددرصد دیگر حاال

گفت خاتون :  

- منیرماه خانۀ رفت نه، .   

-  و کن جمع رو صبحانه بساط مطبخ برو عروس، پاشو. استغفرهللا

بخور صبحانه شوهرت با و منیرماه خانۀ برو .   

 با آمیخته ترس   جوریک. شوممی خفه دارم کردممی احساس

 دوانده ریشه جانم تمام در دایان حضور در خصوصبه خجالت،

   .بود

   ... خان-

زد تشر. بگوید چیزی خاتون نگذاشت آقاخان :  

- پاشو مرتضی، دختر نشستی چرا .   

 منیرماه. شدم بلند. کند تحقیرش تا بود نگفته را پدرم اسم آخر عمدا  

  :گفت
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- رممی باهاش منم پس .   

-  تو بخوره صبحانه شوهرش با خوادمی. رهمی خودش کجا؟ تو

اینجاست؟ نه شوهرت   

- نشه گور و گم برم گممی. جان آقا را ما خانۀ نیست بلد .   

- گردهبرمی و ذاردشمی بیبی. رهمی بیبی با .   

 خوردمی صبحانه داشت. شد کشیده دایان طرف به نگاهم اختیاربی

 آماده قربانگاه به رفتن برای مرا داشتند که انگار نه انگار و

. کرد سربلند دایان. کشید هم در چهره و نشست منیرماه. کردندمی

 چشم سرعت به. خورد گره هم در نگاهمان لحظه یک برای

گفت آقاخان. انداختم زیر به سر و چرخاندم :  

- دیگه برو ایستادی؟ چرا .   

کرد تعجب دید مطبخ در که مرا بیبی. رفتم بیرون در از .   

- خوردی؟ صبحانه   

- بخورم صبحانه هرنگ با منیرماه خانۀ برم گفت خان نه، .   

- گفت؟ خان   

   .ها-

رفت فرو فکر در بیبی .   

- ...  چایی. ببری ببندم صبحانه پس بذار. طوراین که خوب

کنی؟ درست چایی اونجا تانیمی   
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- تانممی ها، .   

 من از بهتر و بیشتر او انگار. بود متفکر هم بیبی. بودم غمگین

 فرو فکر در و نشستم سکو روی. چیست خان خواستۀ دانستمی

 را آنجا به رفتن و بودم گذاشته جا اتاق در را شبرنگ خنجر. رفتم

 دیگر گونهآن و کند شک بیبی ترسیدممی. دانستمنمی جایز هم

امشنیده چه خانه این در بدهم خبر پدرم به توانستمنمی .   

- زدی؟ غمبرک چیه؟   

انداختم زیر به سر و ایستادم. بود فاطمه .   

- ان؟آماده بقچه بیبی   

- بندمشمی دارم ها، .   

- منیرماه خانۀ تا ببریش گفت خان .   

داد ادامه من به خطاب و :  

- مرتضی دختر داره رو هوات جانم آقا آوردی شانس .   

- گی؟می بد چرا آقاجانم به   

گفت و کرد جور و جمع را خودش اما خورد، یکه :  

- بسخون عروس آوردمنمی دیگه جانمم آقا اسم بودم تو جای من .   

- سر از شه تموم دعوا آمدم، بسخون به  ...   

- درازه چه زبانشم !  

گفت و آورد باال تهدید نشانۀ به را دستش :  
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-  دیگه اما کنم، دفاع حقم از نیستم بلد منیرماه مثل من درسته

 باش مواظب. بدی رو جوابم و جلوم وایسی تو نیستم هم عرضهبی

بیاد بر پست از چطور دانهمی کنم خبر رو هرنگ که گیمی چی . 
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گفت و کرد پادرمیانی بیبی :  

-  بگی، چیزی هم کسی به خوادنمی سفره سر برو دیگه، خوب

کنه کبراش صغری خوادمی حاال بره کنید حلش هم با خودتان .   

- درازه چه زبانش که دیدی بیبی .   

-  بخور رو اتصبحانه برو دختر، دیگه دادی جوابش   هم تو

افتاد دهن از اتچایی .   

. رفت بیرون آشپزخانه از کردمی نگاهم تهدید با کهدرحالی فاطمه

گفت بیبی :  

- دختر بندندنمی دستمال کنهنمی درد که رو سری .   
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- گهمی بد جانم آقا به .   

- بردشمی باد هواست باد حرف بگه، بذار .   

 را چیزی هر توانستممی. انداختم زیر به سر و کشیدم هم در چهره

 حرفی امخانواده و مادر و پدر مورد در کسی اینکه جز کنم تحمل

پرسید. داد دستم به و بست را بقچه سکوت در بیبی. بزند :  

- بلدی؟ منیرماه خانۀ   

- ببریدم شما گفت خان .   

گفت خوردهترس بیبی. شد آشپزخانه وارد منیرماه. داد تکان سر :  

- آد؟می یکی آن رهمی این خواهرا شما چتانه. هللا بسم یا   

- دارم حرف آسو با .   

 و گرفت مشت به را موهایم و انداخت دست ناگهان. کردم نگاهش

شد کج دستش فشار با گردنم و گفتم آخی درد از. کشید .   

-  بلد که فاطمه نه باشه، بچه که امرقیه نه من کن باز گوشات   خوب

 برای خبرش که ذارممی دستت کف حقته چنان بزنه، حرف نباشه

گفتم؟ چی شنیدی. بره هم مرتضی   

 شده اشک از پر هایمچشم بود پیچیده سرم در که سوزشی و درد از

گفت بیبی. بود :  

- داره خجالت دیگه، بسه .   

 فشار. کند باز موهایم از را منیرماه شدۀمشت دست کرد سعی و

شدممی خم بیشتر من و شدمی بیشتر لحظه هر .   
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-  دختر هستی چی و هستی کی خانه این تو بمانه یادت خواستم فقط

   .مرتضی

 کشیده درد تا زدمی نیشتر جانم به بیشتر مرتضی دختر گفتن درد

. بود شده جاری صورتم روی اشک وضوح به حاال. موهایم شدن

گفت و کرد رها را موهایم باالخره :  

-  خانه کلفت با من برادر کن، فرو گوشت تو هم دیگه چیز یه

 و تریپست کلفتم از تو بدان خوابید باهات و رفتی اگر خوابه،نمی

پسرش به  کنه پیشکشت وقت اول صبح خواسته جانم آقا .   

 بیرون در از بود صورتش روی بخشیپیروزی لبخند کهدرحالی و

 یا بودم خورده که بود کتکی درد از دانمنمی. افتادم گریه به. رفت

 و کرد نوازش را بازویم بیبی. بودم شنیده که هاییحرف درد از

گفت نجوا به :  

- آخه بود کاری چه این صبحی اول صبح منیرماه بشکنه دستت .   

گفت و گرفت را بازویم زیر :  

-  شوهرته، هرنگ. نباش هم چیزی نگران نده، گوش حرفاش به

 شما نذارن بخوان هرجور یا بگن خوادمی دلشان اینا چی هر حاال

 ترسندمی نازکه، دلش هرنگ دونندمی خودشانم. باشید تنها تا دو

 بزرگشان من. نباشه بند جایی دستشان ببری رو دلش بمانید تنها

 دل بتانی اگر. خدابیامرز اون تا ورپریده این از. شان ههمه. کردم

کنه چپت نگاه نداره جرئت کسی بیاری دست به هرنگ   .   
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 در هرنگ اصال  . نبود مهم برایم اصال   بیبی هایحرف. شدم بلند

 دلم. بیاورم دست به را دلش بخواهم که نبود من زندگی کجای هیچ

 رفته عمویم پسر که جاهمان بروم هم من کنم، فرار خواستمی

رسیدنمی من به کسهیچ دست دیگر اینگونه. بود .   

  خوبید؟-

 به سر. داشتم کم را همین فقط. بود ایستاده ایوان روی که بود دایان

گفت بیبی. فشردم خودم به ترمحکم را بقچه و انداختم زیر :  

- هاپریده ور  ...   

 دست از. بودم عصبانی دستش از. کرد نگاه من به نگرانی با دایان

 را صدایش. شدم سرازیر هاپله از سرعت به. بودم عصبانی همه

گفت که شنیدم سرم پشت از :  

- برسونمتون؟ ماشین با بیبی   

- ریممی پیاده نه، .   

گفت و رساند من به را خودش :  

- خوایمی تو اگر فقط نیستا، دور ببردمان؟ ماشین با دایان بگم  ...   

-  و نبوده شوهرش پیش شب آقاخان عروس ببینه ده بذار بی،بی نه

برهمی صبحانه براش داره حاال .   

 هم به امچانه زیر و خوردمی سر صورتم روی اشک قطرات

 محکم من و داشتمی بر قدم کنارم در سکوت در بیبی. رسیدمی

نبود َمردم که رفتممی مردی سوی به استوار و . 
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سوم فصل  

 

 

 

#13 

 

 

 

  

 سفارش رفتن از قبل. رفت و کرد دم را چایی چید، را سفره بیبی

  :کرد

-  یه. شهمی بدخلق بزنی صداش بلند اگر. کن بیدارش یواش خیلی

بشت نکنه تخم و اخم که کن بیدارش جوری .   

 بزرگ حیاط یک. آقاخان بزرگ دختر. بود منیرماه خانۀ اینجا

 شده ساخته هم کنار در چیز همه. حیاط وسط عمارت یک و داشت

 طرح» بود؛ گفته بیبی. باشد ساده چیز همه به دسترسی تا بود

 بده خیرش خدا. شده هاشهری خانۀ شبیه. داد حبیبی آقای رو اینجا
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 که درآورده اتاق توش هم تا چهار. راحت و دسته دم چیز همه

 فرق بودم دیده که هاییخانه همۀ با هم واقعا   و« .همه باشن راحت

 باز بزرگ هال یک به و بود ساختمان داخل آشپزخانه. داشت

شدمی .   

 کتری. کردم نگاه وسایلش و خانه به و نشستم حیران و گیج مدتی

 که بود شده امگرسنه آنقدر. بود پهن جورهمین سفره و جوشیدمی

 و ترس با. خوردمشمی و بود سفره سر بره یک خواستمی دلم

 بود گفته بیبی که اتاقی به و شدم بلند گرسنگی شدت از و لرز

رفتم است خوابیده آنجا در هرنگ .   

 پتو و بود خوابیده تشک روی. کشیدم گردن و کردم باز را در الی

. ایستادم در پشت جاهمان و بستم را در. بود پیچیده خودش دور را

 بیشتر امگرسنگی. کنم بیدارش چگونه یا و بکنم باید چه دانستمنمی

بود کرده مختل را مغزم و بود شده .   

 رختخواب کنار در. گذاشتم داخل به قدم و کردم باز را در دوباره

 من زندگی مرد توانستمی مرد این آیا. کردم نگاهش و نشستم

 چهرۀ. کنم نگاهش توانستممی ترراحت بود خواب که حاال باشد؟

 مشکی ابروهای. بود شده ایقهوه آفتاب تیغ زیر اشمردانه زمخت

بود اشداده تاب سبیل رنگ به پرپشتش .   

 دستم. کرد تپیدن به شروع شدت به قلبم و پریدم جا از. زد غلتینیم

 نگاهش دوباره. شوم بهتر کمی تا فشردم امسینه قفسۀ روی را

. بزنم صدایش چگونه بودم مانده مردد من و بود خواب کردم،
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 تنها از ترس و خوردمی زنگ گوشم در مدام بیبی هایحرف

شود بیدار نخواهد دلم شدمی باعث بیشتر او با بودن .   

 دهان در اگر ایلقمه. شدم بلند جا از و شدم غالب خودم به باالخره

 بخواهم تا بود بهتر این و شدمی کم امگرسنگی شدت از گذاشتممی

 که بودم نرفته بیشتر قدمی چند هنوز. کنم بیدار خواب از را او

  :گفت

- هستی؟ کی   

گفتم و برگشتم طرفش به. بود شده بیدار. پرید رنگم :  

   .سالم-

گفت و کشید هم در چهره من دیدن با :  

- پس؟ کجان منیرماه   

- بیارم صبحانه براتان اینجا بیام گفتن آقاخان. شما خانۀ .   

- آمدی؟ تنها   

- بیبی با نه، .   

- کنی؟ بیدار منو اومدی تو که کجان بیبی   

- برگرده و برسانه منو بود گفته آقاخان رفت، .   

 و شد ترسم متوجۀ. برداشتم عقب به قدمی. نشست رختخواب روی

 :گفت
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#14 

 

 

 

 

- امخورخوره لولو من مگه ها، .   

 زدمی حرف خودش با که انگار. انداختم زیر به سر زدهخجالت

  :گفت

- چی؟ که فرستادن رو تو سحر کله داره، خودش با فکری چه خان   

 من متوجۀ باالخره. نداشتم حرکت توان و بودم ایستاده پا لنگه یه

گفت و شد :  

- حیرونی؟ چرا ها،   

- خورید؟می. انآماده صبحانه   

- خورممی .   

 آشپزخانه به را خودم و رفتم بیرون اتاق از سرعت به. شد بلند

. نداشت حد که بودم ترسیده آنقدر. تپیدمی شدت به قلبم. رساندم

 و بود شده کاسته عصبانیت و تندی آن از. نبود دیروز مثل دیگر

کردمی نگران شدت به مرا این .   
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زد صدا تا کشید طول طوالنی دقایقی :  

- کو؟ چایی پس   

 استکان دیدن از. آمدم بیرون آشپزخانه از و ریختم چای استکان دو

پرسید. کرد تعجب دوم :  

- نخوردی؟ صبحانه تو   

- بخورم شما با بیام گفتن آقاخان .   

- . بشینه سفره یک سر خانه کلفت با داره دوست همیشه آقاخان

خورهمی غذا ما با همیشه هم بیبی .   

 جلوی زحمت به. رفتفرومی قلبم در خنجری همچون هایشحرف

 رفته بین از کامال   اشتهایم. گرفتم را هایمچشم در اشک شدن جمع

 میلیبی با. نبود خبری قبل دقایقی گرسنگی آن از دیگر و بود

گفت هرنگ. کردم خوردن به شروع :  

-  نفرستادتت خان مگه پوشاندی؟ محکم رو خودت آنقدر چرا حاال

کنی سرگرمم صبحی سر .   

 حواسم و بودم زده گره گردنم دور محکم را چارقد. لرزید دستانم

 کمی خواستمی من از هرنگ حاال و بود دامنم و پیراهن به کامال  

 با. انداختم زیر به سر و کردم رها سفره توی را لقمه. باشم آزادتر

گفت تفاوتی¬بی :  

- مجتبی خواهر ببینم بزن چرخی یه پاشو .   

خندید قهقهه به و .   
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-  توی آسو که داره پزی چه. دارد دیدن برادرهات قیافۀ که آخ

کنی براندازش راحت تو و باشه اتخانه .   

غلتید هایمگونه روی اشک قطرات .   

-  خودشانه اطراف دهات پسرای نصف بودند گفته بشت

بگیرن؟ رو تو که داداشت به چسبوندند¬می   

گفت و چپاند دهانش توی را مربا و کره لقمۀ :  

- خان...  مجتبی خواهر .   

گفت تحکم با. ایستادم. خندید قهقهه به دوباره و :  

- بشین کجا؟ .   

داد ادامه. نشستم زمین روی دوباره اختیار¬بی :  

-  چکار داره دانستهمی. نکنه درد آقاخان دست. آمدم کیف سر تازه

کنهمی . 

 

 [19:03 24.06.19] آ
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گفت و من به شد خیره :  

-  داره چی آسو بده نشونم پوشاندی؟ خودت   که هنوز شد؟ چی ها،

داشت خواهان همه این که .   

 دلم. بود کرده یخ هایمدست و بودم ترسیده شدت به. بودم ترسیده

 به و کشید زمین روی را خودش سفره دور. کنم فرار خواستمی

. بود کرده یخ بدنم تمام و تپیدمی شدت به قلبم. شد نزدیک من

گفت داشت لب بر ایکننده مشمئز لبخند کهدرحالی :  

- هست چی آقاخان پیشکشی بده نشانم .   

 خنده. کشیدم عقب را خود ارادهبی. برد امروسری گرۀ به دست و 

گفت و کشید هم در چهره. شد خشک هایشلب روی :  

  !چموشی-

 بر که بودم ترسیده آنقدر. برد امروسری گرۀ به دست دوباره و

 کهدرحالی و دوباره. نداشتم اختیاری کارهایم از یکهیچ روی

 عقب سر بود شده هماهنگ بدنم آشکار لرزش با اشک قطرات

خواباند گوشم زیر محکم کشیدۀ یک و برد باال را دستش. کشیدم .   

-  کی من کردی فکر کنی؟می ناز. نیار در بازی چموش من برای

 رو تو که گفتندمی غیرتتبی داداشای مجیز که همونا هستم؟

بکشم نازت   که باباتم یا بدن بهشون .   

 ایضربه شدت از هنوز من کهدرحالی و برد امروسری به دست

 را روسری. کرد باز شدت با را اشگره بودم گیج بودم خورده که

گفت و کشید سرم از :  
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-  بدی؟ تلخ چایی بهم اینجا فرستادتت صبحی سر خان خیالت به

کنهمی چه دانهمی خان .   

 مرد این بودم کرده فراموش انگار. پوشاندم را موهایم دست دو با

 کار مغزم که بودم ترسیده آنقدر. است شده من محرم دیروز از

شد خیره صورتم به و کشید خشونت با را دستانم. کردنمی .   

- ببینمت کن باال سرتُ  .   

گفت و داد تکان را دستانم. نکردم بلند را سرم :  

- ببینمت کن باال سرت دختر، توام با .   

 عمق در ناگهان. شدم خیره او به و گرفتم زمین از را نگاهم

 چیزی از آنقدر. کشید شعله هوس با آمیخته ای¬مهربانی چشمانش

. انداختم زیر به نگاه سرعت به که کردم وحشت بودم دیده که

 و برگشت جایش سر بود آمده که طورهمان و کرد رها را دستانم

شد اشصبحانه خوردن مشغول سکوت در .   

. ریختممی اشک فقط و بودم نشسته بکمصمم طورهمان من

. رفت بیرون در از بگوید چیزی آنکهبی و کرد تمام را اشصبحانه

افتادم هقهق به شدت به و شکست بغضم رفتنش با .   

 بلند شد خالی که دلم. کردم گریه و نشستم جاهمان چقدر دانمنمی

 به بودم مانده مردد. شستم را هاظرف و کردم جمع را سفره شدم،

 هم بیشتر. بیاید دنبالم به کسی بمانم منتظر یا بازگردم آقاخان خانۀ

 چه وقت آن دانستمنمی و کنم گم را برگشت مسیر بود این از ترسم

شودمی .   
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 رویروبه. زدم هااتاق در گشتی کنجکاوی روی از و شدم بلند

 ضربۀ شدت از لبم. کردم مکث بود شده آویخته دیوار به که ایآیینه

 به را دستم. بود نشسته لبم گوشۀ خون رد و بود شکافته هرنگ

 دست. کردمی درد هاضربه جای هم هنوز. بردم صورتم طرف

 صورتم و رفتم آشپزخانه به. بود شده خشک خون. لبم روی کشیدم

کردمی گزگز لبم. شستم را .   

 هم آب شیر یک. شده بندیقفسه و بزرگ بود، مدرن آشپزخانه

 و بشوری ظرف و پاشویه لب بروی نبود الزم دیگر و بود تویش

 ایستاده توانستی¬می و بود باال شیر تازه. بود چیز بهترین همین

 طرز این و شیر این با کردن کار لذت از. بشوری را هاظرف

 خشک و شستم را منیرماه هایظرف بیشتر که بود شستن ظرف

گذاشتم سرجایشان و کردم .   

 سر امحوصله. بودم کرده فراموش را لبم گزگز و صورتم درد

 شانهمه درهای که اتاق تا چهار. زدم هااتاق در چرخی. رفتمی

 نور و داشتند پنجره هااتاق همۀ. شدمی باز اصلی بزرگ هال به

 باغ درختان هااتاق پنجرۀ از. یافتمی راه درونشان خورشید

 هاساعت شدمی. کشیدندمی رخ به را زیبایی منظرۀ و بود مشخص

کرد تماشا آرامش با را باغ و ایستاد هاپنجره از کدام هر پشت . 

 

 [19:04 24.06.19] آ
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 اشگونه روی دید که مرا. آمد دنبالم به بیبی که بود ظهر نزدیک

گفت و کوبید :  

- شده؟ چی لبت سرم بر خاک   

گفتم و کشیدم لبم روی دست :  

- نیست چیزی .   

- ها؟کردی بیدارش بد زدتت؟   

- شد بیدار خودش وایسادم اصال   خدا، به نه .   

- ها؟ دادی؟ رو جوابش کرد؟ بلند روت دست چرا پس   

 بدهم اجازه خواستمنمی چون بگویم بیبی به کشیدممی خجالت

 غرولند هی بیبی. بود خوابانده صورتم توی کند باز را امروسری

 قدم دنبالش به سکوت در من و زدمی حرف لب زیر و کردمی

 به بیشتر چه هر و بودم گرفته دلشوره چرا دانمنمی. داشتمبرمی

شدمی بیشتر من دلشورۀ شدیممی نزدیک آقاخان خانۀ .   

 دیدنم با و بود کرده فکری چه موردم در االن تا دایان اینکه ترس

 دانمنمی. کردمی امدیوانه داشت آمد خواهد سراغش به افکاری چه

 تنها او انگار. بود شده مهم برایم آنقدر پسر این فکر طرز چرا

 ناراحت این از هم کمی. باشم پاسخگو قبالش در باید که بود کسی
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 شادمان و خرسند چقدر کبودم لب دیدن با دخترانش و خاتون بودم

 بود پیچیده جا همه غذا بوی. گذاشتیم خانه داخل به قدم. شد خواهند

گفت بیبی. ام¬گرسنه چقدر آمد یادم تازه و :  

- اونجا برو بزرگه، اتاق تو خاتون .   

گفت سرم پشت از بیبی. افتادم راه :  

- ببوس خانمم عمه دست ببوسی، دستش   نره یادت .   

 با منیرماه شدم که اتاق وارد. افتادم راه به دوباره و دادم تکان سر

 خاتون طرف به مستقیم. شد دقیق صورتم توی شده ریز هایچشم

 با. بوسیدم را دستش و شدم خم. کردنمی نگاه صورتم به. رفتم

 را او دست و رفتم خانم عمه سمت به. کرد جمع را صورتش اکراه

پرسید دنیا. بوسیدم هم :  

- شده؟ چی لبت   

. انداختم زیر به سر. شد دقیق صورتم توی و کرد بلند سر خاتون

  :پرسید

- کجان؟ هرنگ   

- رفت و خورد صبحانه .   

 اصال   برایم. نشست منیرماه هایلب روی شماتت و پیروزی لبخند

 برادرش که شادمانم او از بیشتر من داندنمی دانستممی. نبود مهم

دانمنمی خودم ضعف را این و ندارد من به رغبتی .   

- کمک آشپزخانه بری تانیمی پس خوب .   
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- تانممی ها، .   

 دیدنم از. پیوستم آشپزخانه در بیبی به و بازگشتم را رفته راه

گفت عامرانه خیلی و نکرد تعجب :  

- ناهار واسه بشور رو هاسبزی .   

 از دست به کیف دایان. رفتم پاشویه لب و برداشتم را هاسبزی سبد

 جواب. کردم سالم و انداختم زیر به سر زدهخجالت. شد وارد در

پرسید. نبیند را لبم تا نکردم بلند سر. داد را سالمم :  

- گذشت؟ خوش همسر با صبحانه   

 من، مورد در فکری چه خود با اندیشیدم. شدم سرخ شرم شدت از

 ایوان روی از بیبی. کردم نگاهش. است کرده مان¬تنهایی و ما

  :گفت

- صدیقه؟ خانۀ رفتی جان، دکتر نباشی خسته   

- بیبی رفتم .   

- بود؟ چش اشبچه   

-  باید. بیبی بهش زدم آمپولم بهش، دادم دارو بی،بی بود خوب

شهر ببردش .   

. بود شده خیره من به زدمی حرف بیبی با که مدت تمام در و

  :پرسید

  زدتت؟-

غرید. انداختم زیر به سر :  
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-  و رسم این. آمانمی من بانو به گفتم. اینجا است خونهدیوونه

 زدند شوشتر به آهنگری بلخ در کرد گنه چیه؟ دیگه رسومات

 دیگه یکی پای به شهمی مگه رو دیگه یکی گناه. مسگری گردن

. داره قانون مملکت. نیست وزک وز شاه عهد االن گفتم. نوشت

 االن. بکشیم دندون به چرا کرد باز دست با شهمی که رو ایگره

  خوبی؟

گفت. دادم سرتکان :  

- بندازم لبت به نگاهی یه اتاق تو بیا . 

 

 [19:04 24.06.19] آ

#17 

 

 

 

 

پرسید و شد نزدیک ما به بیبی :  

- بود؟ چی اشبچه درد کرد؟می چکار صدیقه   

- کجاست؟ هرنگ بیبی   

گفت دستپاچه بیبی :  
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- بی؟بی داری چیکار هرنگ     

- بزنم حساب حرف باهاش کلمه دو خواممی .   

گفتم هول به. کرد اخم من به بیبی :  

- بیبی نگفتم بششان چیزی من .   

-  اون. بینممی دارم چشم که خودم ولی بیبی نگفته بهم چیزی آسو

امروزش شست ناز از اینم دیشبش از .   

- آدمی پیش چیزا این از هم شوهرا و زن بین بی،بی زنشه .   

- چرا؟ دیگه تو! بیبی   

انداخت زیر به سر بیبی .   

- کجاست؟ هرنگ   

   .اینجام-

 و برگشت هرنگ طرف به دایان. شدم بلند پاشویه لب از ترس با

  :گفت

   ... داداش-

گفت و دوید حرفش میان به هرنگ :  

-  فرستادتش باباش نه. آرممی سرش بالیی هر بخواد دلم زنمه،

بیاریم سرش خواست دلمان بالیی هر اینجا .   

-  خواستید بالیی هر که باشندش فرستاده این برای واقعا نکنم فکر

بیارید سرش .   
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- خر و گاو نبرد فرمان تر چوب نباشد تا گفتن قدیمم از چموشه، .   

-  شده چطور چموشه؟ رسیدی نتیجه این به حاال تا دیشب از یعنی

سرعت؟ این به   

- بدم نشانت تا خوایمی عمه، پسر خوبه سرعتم من .   

گفت و کرد گریمیانجی بیبی :  

-  صداتانه بانو و خاتون خوایدمی. خدا به زشته بفرستید، صلوات

   .بشنوند

- االن مثل کنم،می باهاش بخواد دلم کاری هر زنمه بگو بهش .   

 بودم ایستاده پاشویه لب نگران و ترسیده که من طرف به ناگهان

 به اشناگهانی ضربۀ شدت. کوبید شکمم به لگد با و آورد یورش

 و کرد گیر سبزی سبد به پایم. شدم پرت زمین روی که بود قدری

ریخت زمین روی هاسبزی کل و برگشت .   

 در کردممی احساس که بود پیچیده بدنم در وحشتناکی درد چنان

. شنیدنمی چیزی هایمگوش و دیدنمی چیزی هایمچشم. مردنم حال

 از انگار بیبی فریاد صدای و خوردمی گوشم به مبهمی صداهای

 به نفسم. گذشت چقدر دانمنمی. رسیدمی گوش به  هادوردست

کردمی گزگز تنم تمام و بود افتاده شماره .   

 زمین روی از کردمی سعی که بود دنیا دیدم که صورتی اولین

 بود شده گالویز هرنگ با دایان. کردم بلند سر زحمت به. کند بلندم

 کردندمی سعی بقیه و بیبی و بودند کاریکتک مشغول سختی به و

کنند جدا هم از را آنها .   
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 دلم و کردممی گریه شدت به. کشید ایگوشه به مرا زحمت به دنیا

 و هرنگ و آمدند کمک به طرف هر از کمکم. بودم چسبیده را

 به که دیدم را حبیبی آقای و آقاخان. کردند جدا هم از را دایان

 فحاشی تا بگیرند را پسرها دهان جلوی کردندمی سعی زحمت

 با و کشید بیرون آقاخان هایدست میان از را خودش هرنگ. نکنند

گفت عصبانیت :  

- شهمی بلند تو گور از آتیشا این همۀ .   

کرد اشاره من به و . 

 

 [19:04 24.06.19] آ

#18 

 

 

 

 

 به نفسم گریه و درد شدت از و بودم چسبیده دست دو با را دلم من

گفت دایان. بود افتاده شماره :  

. پسر مریضی مگه شکمش، تو زدی لگد با که داشت چیکارت اون

بگیری آرامش بهت بزنم دارم آمپول تا چند من بخوای .   

- بزن رو آمپوال  ...   
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غرید آقاخان :  

- خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی. دیگه بسه   

. کردممی گریه شدت به هم هنوز که من جز شدند ساکت همه

گفت آقاخان :  

بیبی  ...   

گذاشت پیش قدمی جمعیت میان از بیبی و .   

- خبره؟ چه اینجا   

. چرخاند دایان سوی به چشم. کرد نگاه هرنگ به نگران بیبی

گفت دایان :  

- آسو شکم تو زد لگد با بیخود و الکی بگو بی،بی بگو .   

پرسید آقاخان. انداخت زیر به سر بیبی :  

- گه؟می راست   

 تکان هوا در دستی هرنگ. داد تکان سر مکث کمی از بعد بیبی

گفت و داد :  

-  تو زنممی لگد با جهتبی و بیخود بخواد دلم وقت هر زنمه، نه

   .شکمش

غرید آقاخان :  

- کنیمی غلط تو .   

کرد نگاهش نفرت با دایان. خورد یکه هرنگ .   
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- جان آقا  ...   

-  خواست دلت وقت هر نیست قرار. زنته که زنته. درد و جان آقا

شکمش تو بزنی .   

 و داد تکان هوا در دستی بود شده کنف دایان مقابل در که هرنگ

  :گفت

- بابا برید .   

گفت دایان. رفت بیرون در از و :  

- مونی؟می یا آیمی. برگردم خواممی من بانو   

غرید دوباره آقاخان :  

-  تا پس هستید، هفته آخر تا گفت مادرت. رهنمی جاهیچ کسهیچ

هستید هفته آخر .   

. رفت هااتاق طرف به کردممی گریه همچنان که من به توجهبی و

. افتاد راه به خان دنبال به توجهبی و کرد من به نگاهینیم خاتون

 با اما رقیه. شدند روانه مادرشان دنبال به هم فاطمه و منیرماه

 کهدرحالی او و زد صدایش فاطمه. کردمی نگاه من به نگرانی

پرسید آهسته دنیا. افتاد راه به رسیدمی نظر به مردد :  

  خوبی؟-

زد فریاد ایوان روی از خاتون :  

-  بازیتم غریبم من ننه بشور، و کن جمع رو هاسبزی پاشو

شد تموم خواستیمی که جوراون .   
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 خاتون به عصبانیت با کردم، نگاه دایان به. فشرد را دستم دنیا

گفت خاتون. گفت چیزی لب زیر بود، شده خیره :  

- آیی؟نمی بانو   

   .آمدم-

پرسید من به خطاب و :  

- دختر؟ خوبی   

گفت نگرانی با و زد زانو کنارم در بیبی. گرفت اوج هقمهق :  

- دلش تو زد بدجور. باشه نشده پاره دلش .   

گفت دنیا :  

- کنی؟می اشمعاینه دایان   

 لباسش. نبود من از بهتر خودش روز و حال. داد تکان سر دایان

 به هم لبش گوشۀ. بود آشفته موهایش و بود شده پاره جا چند از

بود نشسته خون .   

- بیام تا اتاق تو ببرش . 

 

 [19:12 24.06.19] آ

#19 
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زد صدا ایوان روی از رقیه :  

- داخل؟ آینمی گهمی مادرم عمه   

پرسید بانو :  

- دایان؟ خوبی   

-  یا آییدمی بکیند رو فکراتون هم شما ریممی صبح فردا ما

دنبالتون بیام مونیدمی .   

 بیبی و دنیا. افتاد راه به هااتاق طرف به و برداشت را کیفش

 به دوال دوال داشتم درد هم هنوز کهدرحالی. بایستم که کردند کمکم

 فاطمه. کرد پهن برایم رختخوابی بیبی. افتادم راه به اتاق طرف

گفت و آورد داخل در الی از را سرش :  

- ان؟¬آماده غذا گهمی مادرم بیبی   

گفت و کرد غرولندی لب زیر بیبی :  

- گرفته اشعجله امروز مادرتم کنم،می حاضرش االن .   

- کنه؟ کمکت تانه¬نمی این   

غرید دنیا. کرد اشاره من به و :  

- کنی کمکش تو شهمی تونه،نمی نه .   
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 جز آمد اتاق به که دایان. رفت بیرون در از و شد بور فاطمه

 نمانده وجودش در پیش دقیقۀ چند دعوای از اثری صورتش کبودی

 هنوز اما بود، شده ترآرامکمی دردم. داشت هم در چهره فقط. بود

 دنیا. زد زانو کنارم. بردارم شکمم روی از توانستمنمی را دستم هم

  :گفت

- دایان؟ خوبی   

- مونی؟می یا آیمی هم تو. خوبم   

- آممی .   

کرد غرولند لب زیر. بود تلخ چقدر صدایش آهنگ :  

- اینجا است خونهدیوونه .   

گفتمآرامی به :  

- منه تقصیر اشهمه .   

-  بردار نه بذار نه. است دیوانه مردیکه این. نداره شما به ربطی نه

کنه ثابت کی به خوادمی رو چی فهممنمی من...  .   

گفت بیبی :  

- جان مادر دیگه مرده .   

- . بکنه خواست دلش غلطی هر مرده چون. بیبی دلیل شد اینم

 مردونگی. مرده که ببره گوش تا گوش رو طرف سر برداره چاقو

 این از باالتر خیلی مردونگی. بیبی نیست چیزا این به که

   .حرفاست
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گفت و داد سرتکان بیبی :  

- نشده پاک دلش از برادرش داغ هنوز .   

-  در سربانو رو تالفیش باید نشده پاک دلم از مادرم داغ هنوز منم

   .بیارم

گفت دایان. کرد سکوت بیبی :  

- کنم اتمعاینه دیمی اجازه .   

  !ها-

گفت خنده با دنیا :  

- بله بگو ها جای به خوشگله خانم .   

گفتم زدهخجالت من و :  

   .بله-

گفت. زدندمی صدا را بیبی :  

- جان دکتر نداری کاری که من با برم؟ من .   

- برو شما بی،بی نه .   

گفت کردمی غرولند کهدرحالی :  

- گرفتند جوع مرض همگی یهو حاال .   

 و گذاشت گوش به را اشپزشکی گوشی دایان. رفت بیرون در از

  :گفت

- باال بزن رو لباست و بردار رو دستت حاال .   
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 لباسم توانستمنمی. رفت یادم از عالم دردهای همۀ لحظه یک برای

 ترینکوچک بدون! دایان هم آن. بزنم باال غریبه یک مقابل در را

 با االن بود مهم برایم و کشیدممی خجالت که کسی تنها از دلیلی

بود دایان کندمی فکری چه خودش . 

 

 [19:12 24.06.19] آ

#20 

 

 

 

 

 به نگاهش و بود نرسیده دستم به محرمم هرنگ، دست حتی که من

 خودم محرم پیش آوردن در روسری تاب که من بود، نخورده بدنم

کند معاینه را شکمم او تا بزنم باال را لباسم توانستمنمی نداشتم، را .   

 روی را گوشی دایان. داد باال کمی را لباسم دید مرا تعلل که دنیا

بستم چشم شرمگین و زدهخجالت من و گذاشت شکمم .   

گفتم و کردم جمع را خودم. آورد فشار شکمم روی :  

   .آخ-

- خواممی معذرت. خواممی معذرت .   
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- دایان خطرناکه .   

-  به امیدوارم کرد، مشخص دقیقا   شهنمی برداریعکس بدون

باشه نخورده ضربه طحالش .   

- شد؟ جوریاین چرا   

-  یهو که صورتش تو زده چرا بگم بهش خواستممی فقط من

شکمش تو زد لگد با مقدمهبی .   

- عجیبند خیلی اینجا مردای .   

-  قحطی افتاد، اینورا به گذارش چطور بابا دونمنمی من! انددیوانه

نبود که زن .   

- خوبیه زن بانو .   

- قماشه همین از اما آره، .   

- بگم چی .   

 با. بودند غمگین و داشتند هم در چهره دو هر. کردم نگاهشان

گفتم شرمساری :  

- بود من تقصیر .   

- هستی قربانی وسط این خودت تو عزیزم، نه .   

گفت و زد لبخندی. کردم نگاهش :  

- بگم جوریچه...  شدی بدبختی دچار خودتم تو که اینه منظورم .   

گفت دایان. کند کمکش تا کرد نگاه دایان به و :  



 

96 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  همچین یه گیر که تو خوشگلی به دختری حیف اینه منظورش

افتاده آدمایی .   

 خنده به را دنیا که شد سرخ رخسارم رنگ و شدم زدهخجالت چنان

گفت بلند و انداخت :  

- دایان کشید خجالت .   

 به را او قبل از بیشتر و کشیدم خجالت بیشتر دنیا جملۀ از من و

 چشم من به مبهوت و مات دایان. کردم بلند سر. انداختم خنده

گفت و انداخت باال ابرو. باشد دیده ایتازه چیز انگار بود، دوخته :  

- خوشگلی واقعا   .   

 بند داشت نفسم و تپیدمی شدت به قلبم. انداختم زیر به سر دوباره

 او و کرد اشاره دایان به ابرو با. شد قطع دنیا خندۀ صدای. آمدمی

انداخت باال سری .   

-  خودم با چیزی. مسکنه بکنم براش تونممی که کاری تنها

. مسکنه عاشق که آوردم بیبی برای هم رو هامسکن این نیاوردم،

 باید باشه خون مدفوعت تو نکرده خدایی اگر کنیم صبر فردا تا باید

باشی کرده پیدا داخلی ریزیخون ممکنه چون شهر، بریم .   

- بردیممی خودمون با هم رو آسو شدمی کاش .   

 با امشب هم مرا توانندمی بگویم آنها به خواستمی دلم چقدر

 از آنها با و کنم فراموش را چیز همه خواستمی دلم ببرند؟ خودش

کنم فرار عذاب سرتاسر دنیای این .   

- خدامه از من . 
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 [19:12 24.06.19] آ

#21 

 

 

 

 

 چگونه را دایان رفتار دانستمنمی. بود خارج من توان حد از دیگر

 خودم به عشقش پای را آن خواستمی دلم من و کنم تعبیر باید

 من از ترمهربان بیبی با آوردممی یاد به که بار هر اما. بگذارم

 حساب جوریاین آسو، شدی دیوونه» زدم؛می نهیب خودم به است

 جوره،همین همه با اصال  . تو تا بیهبی عاشق بیشتر دایان کنیم

 از بگی خوایمی. دنیا یا ذاره،می رقیه سر به سر چطور بینینمی

 داداشات؟ بفهمه؟ بابات اگر. شدی دیوونه تو. آدمی خوشش هم اونا

 آوردن یاد به با و...«  بفهمه هرنگ اگه مصطفی؟ و مجتبی

کرد مچاله هم در را امچهره و پیچید دلم در دردی هرنگ .   

- داری؟ درد   

- شهمی کم گاهی و گاهی گیرهمی .   

- کنه استراحت کم یه بذاریم بریم پاشو دنیا کنی، استراحت بهتره .   

گفت و شد بلند زدمی رویم به آمیزیمحبت لبخند کهدرحالی دنیا :  
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- شه کمتر دردت شهمی باعث بخواب، کم یه .   

 اختیاربی رفتند بیرون در از که آنها. کردم تشکر و زدم لبخند

 که زندگی این از و بمیرم خواستمی دلم. شد سرازیر دوباره اشکم

شوم خالص است من بیشتر عذاب مایۀ فقط . 

 

 [19:13 24.06.19] آ

چهارم فصل   

 

 

 

#22 

 

 

 

 سالم زدهخجالت. کرد نگاهم چپچپ خاتون شدم، که اتاق وارد

 تا چرخاندم سری. شنیدم جوابی توک و تک صبح مثل و کردم

 نه انگار و بودند سفره دور همه. کنم پیدا خالی جای شام سفرۀ کنار

 که دنیا. بودند کرده پر را جا همه هستم، خانه این در هم من انگار

گفت و کشید کنار را خودش بود شده من حال متوجۀ :  
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اینجا بیا - .   

. باشم حاضر شام سفرۀ سر که دنبالم بود فرستاده را بیبی خان

 راست و خم یا و کشیدممی که عمیق نفس فقط. بود شده بهتر دردم

. بود نشده مزاحمم کسی غروب تا. گرفتمی درد دلم شدممی که

 و رفتند و نشستند دقایقی. آمدند اتاقم به رقیه و دنیا که بود غروب

بود ساکت مدت تمام در رقیه .   

گفت خان :  

- رقیه فاطمه، !  

. شد باز برایم جایی هرنگ کنار و سریدند زمین روی دخترها

 و داشت هم در چهره. کردم نگاه دایان به اختیاربی چرا دانمنمی

 خودم در شدت به و نشستم هرنگ کنار. بود دوخته سفره به نگاه

گفت آقاخان. نکنم برخورد او به تا شدم مچاله :  

- هللا بسم .   

 من. بود گذاشته تمام سنگ بیبی. شد دراز سفره طرف به هادست

 خوردن مشغول و کرد پر را بشقابش هرنگ. بکنم چه بود مانده

 چه بودم مانده زدهخجالت و کرده گم پا و دست هم هنوز من. شد

گفت بانو. بکنم :  

- بکش غذا هم آسو برای عمه، جان، هرنگ .   

 مقابلم در و کرد پر را بشقاب هرنگ. چرخید من سمت به هانگاه

 صدای. برداشتم را قاشق و کردم تشکری لب زیر. گذاشت

 هایلیوان شدن خالی و پر صدای ها،بشقاب به ها¬قاشق برخورد
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 سکوت خاتون تعارفات و رقیه و دنیا ریز نجواهای صدای و دوغ،

 بازی غذایم با داشتم بیشتر. شکست¬می هم در را ذهنم سنگین

بخورم را آن بخواهم تا کردممی .   

 امشب اگر اینکه. بود هولناکی چیز هر آور¬پیام من برای شب

 سربه بخواهد شبانه خاتون اگر اینکه بیاید، خوابگاهم به هرنگ

 نفرت زن این چشمان از. کردم نگاهش و کردم سربلند کند؟ نیستم

 بود، مانده ذهنم در خوب که چیزی تنها پاشویه کنار. بارید¬می

بود خاتون چشمان در تنفر رنگ .   

   .بخور-

 زحمت به. بخورم بود کرده امر تحکم با. کردم نگاه هرنگ به

 زیر به سر. پاییدم را دایان چشمی زیر و گذاشتم دهانم در قاشقی

 هر. بخورد را آن تا کردمی بازی غذایش با بیشتر من مثل و داشت

 تنگ و نمکدان و ماست و سبزی حاال و خواستمی چیزی کس

گفت فاطمه نامزد. شدمی جاجابه سفره داخل که بود دوغ :  

-  بر دیگه ماه یک تا داده پیغام شاهو گنمی که شنیدید آقاخان

گردهمی .   

. ایستاد قلبم کردم احساس لحظه یک برای. افتاد تکاپو از چیز همه

اندیشدمی چه به خان دانستممی .   

- شنیدم ها .   

گفت حبیبی آقای :  
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-  به ختم چیز همه شکر رو خدا دیگه، بود همین برای بسخون

شده خیر .   

 جمع بیشتر را خودم من. ایستاد هرنگ. نگفت چیزی کسهیچ

   .کردم

- کجا؟ ها،   

- گوسفندا آغل به افتاده آب و آمده باران باال دادن خبر .   

- چرا؟ نگفت چیزی کسی من به داده؟ خبر کی   

- آممی شب گفتم آورد، خبر سلیم .   

- بره تانهمی شاهرخ بری، تو خوادنمی .   

- جان آقا ولی  ...   

گفت و دوید حرفش میان به خان :  

- تانهمی شاهرخ گفتم چی؟ و جان آقا . 

 

 [19:14 24.06.19] آ

#23 
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 از. کوبید من بازوی به را زانویش عمد به و نشست دوباره هرنگ

شد جمع صورتم درد .   

- نگفت؟ چیزی من به چرا سلیم   

-  هم آنقدرها. بهش کنممی رسیدگی خودم گفتم. خوادنمی گفتم من

کنم سرکشی خواستم فقط نزده، صدمه .   

- خبره چه آغل ببین باال برو سر یه شد تمام که شامت شاهرخ، .   

گفت شاهرخ :  

- برم؟ صبح تانممی ندیده آسیب زیادم گهمی شبه، که االن جان آقا   

- ببر خودت با مجیدم نه، .   

گفت خاتون :  

- سرده هنوز شبا خان؟ بره چرا مجید  ...   

گفت و دوید حرفش میان به آقاخان :  

-  همه گفت هم حبیبی آقای که دیدی. بردشاننمی لولو زن، نترس

مرتضی دختر با خیره به ختم چیز .   

گفت بود شده متوجه را آقاخان زبان نیش که حبیبی آقای :  

- آقاخان نداشتم منظوری من .   

- شکر رو خدا خیره به ختم گفتم نداشتم، منظوری منم .   

   .ایستادم

  کجا؟-
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گفتم. کردم نگاه هرنگ به :  

- کنم کمک بیبی به برم شده تمام غذام .   

گفت و آمد در صدا به شب طول در بار اولین برای دایان :  

-  شرایطتون کنمنمی فکر. کنید استراحت اتاقتون تو برید شما بهتره

کنید کار بتونید که باشه طوری .   

غرید هرنگ :  

- نیست که سوسول شهری بچه تانه،می .   

 و برداشتم ظرف مقداری سرعت به. شدمی متشنج داشت اوضاع

 دیدنم از بیبی. نباشم دوباره دعوایی شاهد تا رفتم بیرون در از

کرد تعجب .   

- شد؟ تمام غذا   

- بیبی کردم تمامش من .   

- کردی تمامش که دختر رسید دهانت به چیزی اصال   تو .   

- بیبی سیرم .   

گفت و نشست کنارم نگرانی با :  

- داری؟ درد هنوزم   

- بیبی...  نه  ...   
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 تا بگیرم کمک بیبی از خواستمی دلم. ماند کاره¬نیمه ام¬جمله

 توانممی که به دانستمنمی هنوز ولی ببرد، پیغام مادرم و پدر برای

نه که به و باشم داشته اعتماد .   

- بگو؟ ها،   

   .هیچی-

- بگو. حرف نشد که هیچی .   

- بیبی گممی بشتان بعدا   .   

 جمع مشغول بیبی و من و آمد اتاق از هاظرف کمکم. زدم لبخند و

 بیبی کنار آشپزخانه این در جاهمین خواستمی دلم. شدیم کردن

 رفتندمی و آمدندمی فاطمه و رقیه. بگذارم اتاق داخل به قدم تا باشم

 و زدندمی حرف بیبی با دارم، خارجی وجود من انگار نه انگار و

گفتندمی چیزهایی .   

 لب شاهرخ. شدم شستن مشغول و بردم پاشویه لب را هاظرف

کرد غرولند شستمی را هایشدست که طورهمان و آمد پاشویه :  

-  المصب سرده کوه، فرستهمی رو ما شب باشه تو کنار خوادنمی

   .خوب

 آن و این از فقط روزها این بودم شده متوجه. انداختم زیر به سر

کشیدم¬می خجالت .   

- تو زنیمی زر چی! ها .   

گفت و کرد راست قد شاهرخ. بود هرنگ :  
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- نکنی زابراه رو ما شب بگی نداشتی دیگه دروغ .   

- آممی منم سلیم خانۀ برو بود، داده گیر که دیدی .   

- کرد آویزونم که دیدی کنم؟ چکارش مجید . 

 

 [19:14 24.06.19] آ

#24 

 

 

 

 

 

-  به چیزی فردا که ببند دهنشم. دانهمی خودش سلیم، خانۀ ببرش

نگه جان آقا .   

 صدا و کوبید زمین به تیپایی بود عصبانی هنوز کهدرحالی شاهرخ

  :زد

- پس؟ موندی کجا...  مجید   

گفت و نشست کنارم هرنگ. رفت بیرون در از و :  
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-  امشب دیگه، خوبه کردی فکر. خوانهمی خروس کبکت ها،

 نه و هستم شوهرت نه من. خوندی کور. پیشم مانهمی شوهرم

مانممی پیشت .   

- بری تانیمی .   

  چی؟-

- گمنمی جانت آقا به من سلیم، خانۀ بری تانیمی .   

گفت و کرد جور و جمع را خودش سرعت به اما خورد، یکه :  

- شناسی؟می کجا از رو سلیم   

-  هم تو. اون خانۀ بره شاهرخ گفتی االن خودت ولی. شناسم¬نمی

برو خوابیدن که همه تانی،می .   

گفت باشد آمده خوشش حرفم از انگار و کرد فکری :  

- نیست هم فکری بد .   

گفت و نشست دوباره باشد آورده یاد به را چیزی انگار اما. ایستاد :  

- باشم؟ تو پیش خوامنمی چرا دانیمی   

. کردم نگاهش. کردمی گزگز و بود شده سرخ آب سردی از دستم

  :گفت

-  عوضی تا صد چشم که رو زنی من. دانهمی خاتونم! خوامتنمی

 کجا از اصال  . خوامنمی بودند غیرتبی داداشاش و بود دنبالش

باشی مانده سالم برادرها اون و پدر اون با معلوم .   
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 دهانش توی دادن هل جای به خواستمی دلم. دادم هلش اختیاربی

 آیدمی دهانم از چه هر و بزنم فریاد خواستمی دلم. کوبیدم¬می

گفت و زد لبخندی. کنم نثارش :  

-  بی کردندنمی اینجات راهی که نبودند غیرت¬بی برخورد؟ بشت

مهریه بی و عقد .   

- شو خفه !  

 میان را فکم. آورد هجوم طرفم به و شد بور. نداشت را انتظارش

داد فشار و گرفت دست .   

-  برادرای من گم،نمی بیشتر دفعه یه کن وا گوشات   خوب

 یه پشت که نیستم هم ترتغیرتبی عموی پسر نیستم، غیرتتبی

 روزی یه. فرستاد پیشکش رو تو موندش زنده واسۀ و شد قایم زن

 نیست، اون من حرف اما ده،¬می کارشو تقاص و گردهمی بر

 تو کرد زورم خان. من زندگی تو افتادی بختک مثل که تو. تویی

 و خوام¬می رو دیگه یکی من بگه بشش گفتم خاتون به. بگیرم رو

 که بینیمی ولی کنه درستش داد قولم. نیست من تن وصلۀ آسو

 خواممی که دادم پیغامم کردم، رو فکرام دیروز از من آسو. نتانسته

 اینکه بی اینجا مانی¬می تونم. سردارخان دختر خواستگاری برم

 بتانی اینکه بی و باشی من خانۀ زن اینکه بی بزنم، دست بهت من

. بشه سفید دندونات مثل موهاتم تا مانیمی آنقدر. بیاری ای¬بچه

 شدنم دار بچه و بینیمی رو زنم بینی،می منو عروسی و مانیمی

 هایبچه شورکهنه آسو نازاست، آسو گنمی همه. بینیمی هم رو

 من بینیمی و مانیمی. که فهمیمی. کوره اجاقش خودش و هرنگه
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 خالص رو خودت که بودی بدبخت چقدر تو و خوشبختم چقدر

اینجا آمدی و نکردی .   

 تفاوتیبی با و شدم خیره هایشچشم در مستقیم. کشیدم عقب را سرم

گفتم آشکاری :  

- نشد ولی خواستممی .   

گفت و شد مسلط خود بر سرعت به اما خورد، یکه :  

- آقاخان عروس بشم اینکه از بهتر چی گفتی باخودت! نخواستی .   

- عروسم؟ من االن آدمی نظرت   

 در سر آن از آدم که بود چیزی چشمانش در. کرد نگاهم هرنگ

 شده عوض نگاهش رنگ که ببینم وضوح به توانستممی. آوردنمی

 ولی ام¬بوده پذیرش به مجبور دانست¬می هم او انگار. است

بگیرد آرام خودش تا دهد آزارم خواستمی .   

گفت و ایستاد :  

- ببر چایی بیا گهمی بیبی .   

 طرف به و کشیدم آب را باقیمانده هایظرف. افتاد راه به و 

گفت و داد دستم به را چای سینی بیبی. رفتم آشپرخانه :  

- پاشویه؟ سر بهت گفتمی چی   

- گیرهمی زن داره .   

  چی؟-
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گذاشتم برجای حیرت در را بیبی و افتادم راه به . 

 

 [19:15 24.06.19] آ

#25 

 

 

 

  

. بود صحبت مشغول ای¬گوشه در کس هر شدم که اتاق وارد

گفت که بود حبیبی آقای فقط. چرخاندم دور را سینی :  

- خجالت؟ یا بخوریم چایی   

 داشت هم در ایچهره با هرنگ و نبود دایان. زدم لبخند من و

 دایان» بپرسم؛ دنیا از خواستمی دلم. جویدمی را سبیلش

را اشاجازه نه و داشتم را جرئتش نه اما «کجاست؟ .   

 همه به. یافتم را سوالم جواب آمد، داخل دست به شیرینی که بیبی

پرسید کرد، تعارف که :  

- کجاست؟ دکتر پس   

گفت بانو :  

- بخوابه رفت سراغش، بود اومده درد معده دوباره .   
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- زدمی خودش به چیزی دوایی، آمپولی، خوب .   

- بیبی نیاورده رو آمپولش .   

 را حالش و بروم اتاقش به خواستمی دلم. کردم نگاه دنیا به

گفتمآرامی به. بپرسم :  

- کنم خوبش تانممی من باشیم داشته بابونه و نعناع اگر .   

- دکتری؟ تو نه   

گفت زدهذوق بیبی. کردم نگاه هرنگ به :  

- برات آرممی االن داریم، .   

- کنم دمش جاهمان که مطبخ آممی نه، .   

گفت لخند با دنیا :  

- بلدی؟ دکتری   

داد جواب من از زودتر بیبی :  

-  نبود دکتر که وقتا اون خودش، برای بود دکتری اشبیبی

مردم به دادمی دوا اشبیبی .   

گفت زده ذوق دنیا :  

- بلدی هم تو خوب، چه .   

- گرفتم یاد ازش چیزایی یه .   

گفت خاتون :  

- گرفتیمی یاد باید شوهرداری کارها  این جای .   
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 در و خانه در را مردم توانمنمی که زدمی طعنه من به داشت

 دستم بیبی که نه یا بدهم را جوابش بودم مانده. دارم نگه رختخوابم

گفت و کشید را :  

- کن درست رو اتکرده دم زودتر بریم بیا .   

گفت و پرید جا از هم دنیا. برد بیرون در از مرا و :  

- کنیمی درست چی ببینم دارم دوست آم،می منم .   

 بابونه مقداری و نعناع مقداری. افتاد راه به بیبی و من دنبال به و

 مدت تمام دنیا. بکشد دم تا گذاشتم اجاق روی و ریختم قوری در را

 کنارش. زدمی لبخند و کردمی نگاه من هایدست به مشتاقانه

گفتم و نشستم :  

شه آماده کشهمی طول ربعی یک - .   

- آدمی خوشش خیلی دایان مطمئنم .   

- بپرسم؟ سوال یه تانممی   

  !بگو-

- خوانی؟می دکتری هم شما   

گفت و خندید :  

-  مثل من نکنم فکر ولی بشم، دکتر منم داشت دوست خیلی مادر

باشم داشته رو پزشکی تو قبولی هوش دایان .   

- کنه رحمتش خدا .   
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- کنه رحمت هم رو شما رفتگان خدا ممنون، .   

گفت و زد لبخند هم او. زدم لبخند :  

- رو خانمت بیبی خصوص به .   

   .ممنون-

- بپرسم؟ سوال یه من حاال   

- بپرسید بله، یعنی! ها .   

- بشی؟ هرنگ زن کردی قبول چرا   

گفت دستپاچه. انداختم زیر به سر :  

-  مثال   و رسیدیم ما که دیروز از ولی ها،¬نیست فضولی قصدم

 انگار که دیشب. عروسی جز دیدم چی همه من عروسی اومدیم

 رقصیدندمی و اومدنمی و رفتنمی حرص با آنقدر همه. بود جنگ

 دو صبح از بگذره روزم یه نذاشتن هنوز امروز، از اینم. نگو که

   ... بار

خوردی کتک» بگوید؛ داشت شرم هم او انگار. شد ساکت .» 
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-  و بشن آزاد پایین ده مردای بقیۀ و بیام من بود قرار. بودم مجبور

کنند زندگی راحت .   

-  باید چرا تو کرده، غلطی یه دیگۀ یکی دایان قول به فهمم،نمی

بدی رو تاوانش .   

- گهمی رو این رسممان رسمه، .   

-  از نخواستن و آوردن کم جا هر مردا. دارید غلطی رسم خوب

 مقاومت باید کشیدند، وسط رو زنا پای بذارند مایه خودشون

کردیمی .   

- دادم؟می چی رو جانم آقا جواب   

-  صبح گفتمی دایان. بده رو تو جواب که هست االن جونت آقا

 تو با حق شاید. کن ولش اصال  ...  خوامنمی ببین....  ناغافل چنان

 من ولی. منه سرزمین زنای گذشتگی خود از جور یه اینم. باشه

رفتمنمی زور حرف بار زیر بودم تو جای اگر .   

 زبان بر را عقایدش محکم چقدر. زدمی حرف قشنگ چقدر

گفتم. آوردمی :  

- زنیدمی حرف قشنگ خیلی شما .   

گفت و خندید :  

- دیگه بزنم حرف بلدم فقط که اینه منظورت .   

گفتم زدهخجالت :  
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- زنیدمی قشنگ حرفای قشنگ گفتم یعنی. نبود این منظورم نه، .   

گفت و کشید پایم روی دستی :  

- کردم شوخی بابا دونممی .   

 دنیا طرف به را سینی و ریختم لیوان در را بابونه و نعناع چای

گفت و داد سرتکان. گرفتم :  

-  هم عالمه یه و شهمی خوشحال دایان مطمئنم. ببرش خودت نه،

بپرسه ازت که داره سوال .   

- آی؟¬می هم تو   

- بریم هم ما بیا رقیه آره، .   

 من با دارد دوست دانستممی. بود پیوسته ما به قبل دقایقی رقیه

 های¬سال. بودیم همسن تقریبا   ما. ندارد را جرئتش و برند حرف

 یک پشت بارها حتی و بودیم خوانده درس مدرسه یک در زیادی

بودیم نشسته نیمکت .   

 بودند داده اختصاص بانو خانوادۀ به که اتاقی طرف به نفری سه

گفت دایان. زد در به ایضربه دنیا. رفتیم :  

  بله؟-

 روی را دستش و بود کشیده دراز. شد داخل و کرد باز را در

گفت دنیا. بود کرده حایل چشمانش :  

  چطوری؟-

گفت بردار صورتش روی از را دستش آنکهبی :  
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   .خوبم-

- آوردم دکتر واست .  

گفت و نشست دید که مرا. برداشت را دستش  :  

- خواممی معذرت .   

گفتم و گرفتم طرفش به را سینی :  

- خوبه خیلی درد معده برای است، کرده دم .   

گفت و زد لبخندی :  

- افتاد کوزه تو درزی که بینممی .   

گفت و خندید. کردم نگاهش :  

- باشه دکتر به نیازت و باشی دکتر یعنی، المثله؛ ضرب یه .   

پرسید. دادم تکان سر :  

- هست؟ چی حاال   

- بابونه و نعناع کردۀ دم .   

- نکشیمون دیگه؟ گرفتی یاد خانمت بیبی از .   

 هم درد اوج در حتی. بود مهربان چقدر. خندیدیم نفر چهار هر

باشد مهربان و شوخ توانستمی .   

- خوردم ازش خیلی خودم راحت، خیالتان .   

- دارید معده مشکل هم شما مگه .   
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-  این از لیوان یه جان بیبی گرفتمی درد دلم بار هر اما زیاد، نه

آوردمی برام کرده دم .   

گفت و خندید :  

- کنه رحم بهم بیشتر خدا پس .   

- . دونهمی دارویی گیاهان دربارۀ آسو نیست عالی گممی دایان

بگیری کمک ازش کلی اتنامه پایان برای تونیمی .   

- گفتم بهش رو همین صبح خودمم اتفاقا   .   

- دونستیمی تو .   

-  برات بلبل عین بدی بهش قرص تا دو شناسیمی که رو بیبی

زنهمی چهچهه .   

زدم لبخند هم من و خندید دنیا .   

-  بده بیبی به چیزی ایجوشونده پمادی، یه. آسو روغنه تو نونت

کن پادشاهی کنه، آروم رو دردش .   

گفت رقیه :  

- کنه پادشاهی تانهنمی بده جانشم بیبی دواخونۀ خود .   

گفت تصنعی ایخنده با و کرد دستیپیش دنیا. شدیم ساکت سه هر :  

- بود آشپزخونه تو منظورم .   

- بتانه اونجا شاید حاال .   

داد تکان را سرش و خورد را جوشانده دایان . 
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بود تلخ .   

- بگیره اش  تلخی بودم ریخته نبات .   

- داشت تلخی طعم یه تهش بازم ولی آره، .   

- براتان؟ بیارم نبات   

-  ما شن،می سالمتی باعث زودتر اندتلخ که داروهایی گنمی نه،

رو تلخیش گیرممی نیت همین به هم .   

- کن استراحت هم تو بریم، ما خوب .   

- شدیمامی خوشحال موندیدمی بیشترم .   

- . اتاق تو بچپیم شهمی ناراحت شناسی،می که رو بانو نشو، لوس

 مورد در که شهنمی ولی اتهعمه دونممی جانا، رقیه ببخشید

نزد حرف اخالقش .   

 و بود رک دنیا چقدر. داد تکان سر و زد لبخندی زحمت به رقیه

 همه که بود من مقابل نقطۀ درست. نداشت ایواهمه کسهیچ از
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 اتاق از. کند دفاع خودش حق از بتواند که کسی جز بودم چیز

پرسید دنیا. افتادم راه به آشپزخانه طرف به. آمدیم بیرون :  

- ری؟می کجا   

- کنم کمک بیبی به .   

- اتاق تو بریم بیا خوادنمی کمک بیبی .   

گفت و داد رقیه دست به و گرفت دستم از را سینی  :  

- بره می رقیه اینم .   

 و داشتنی دوست کال   برادر و خواهر این. شدم کشیده دنبالش به

پرسید بانو شدیم، اتاق وارد. بودند مهربان :  

- بود؟ چطور دایان   

- دادیم جوشونده بهش بود، خوب .   

 هم در چهره و بود نشسته ایگوشه در. کردم نگاه هرنگ به

. بایستد قلبم بود نزدیک که کردمی نگاهم چپچپ چنان. داشت

گفت خاتون :  

-  خوردمان به کرده دم هنرت، بشه همین نداری که هنری خوبه،

   .بدی

- تو دست زیر هم رو چیزا بقیه گیرهمی یاد خاتون، خوبه .   

- کردهمی چکار پس داد،می یادش باید اشننه نه .   

گفت منیرماه :  
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-  چطور مادرم یادتانه که شما عمه؟ داد یاد شوهرم مادر من به

بمانه من برای فحشش شوهر خانۀ نری گفتمی کردمی امآماده .   

گفت دنیا :  

- ندیدید ازش چیزی هنوز که شما اومده، روزه دو تازه .   

- معلومه چیزاشم بقیه کنه گرم شوهرش رختخواب نتانه که زنی .   

 طوری. بود مهم مسئله این چقدر. انداختم زیر به سر زدهخجالت

گفت دنیا. بود عالم اتفاق ترینبزرگ انگار که :  

-  بگم خوایدمی نباشه؟ شما پسر از ایراد و عیب معلوم کجا از

هست؟ اشواسه چیزی ایجوشونده آسو...  یا کنه؟ اشمعاینه دایان   

 خواستمی دلم که دوید جانم در زایدالوصفی خوشحالی چنان

زد تشر خانم عمه. کنم بغل را دنیا جاهمان :  

  !!دنیا-

 به را هایملب روی لبخند و کردم نگاه دنیا به. شد سرخ منیرماه و

درخشیدمی چشمانش. خوردم فرو زحمت .   

- نداره ایرادی و عیب هیچ داداشم .   

گفت و انداخت باال ابرویی دنیا :  

  !حاال-

گفت است عصبی شدت به بود مشخص که خاتون :  
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-  به. میانه در دیگه یکی پای که بود گفته بشم خواد،نمی رو دختره

 نشانتان براش آوردم عروس رفتم. نرفت بار زیر گفتم، هم خان

خندی؟می چی به تو ها،. مرده چقدر که دهمی   

گفتم دستپاچگی با :  

- خندمنمی من من؟ .   

گفت منیرماه :  

- خندیدی؟می دیدمت خودم   

- خندیدیمنمی نه، .   

گفت و برد باال را صدایش :  

- بخندی و کنی مسخره رو ما که هرته شهر خیالت به .   

. بود شده دوخته ما طرف به هم حبیبی آقای و آقاخان نگاه حاال

. بود شده خیره ما به خیالیبی با. کردم نگاه هرنگ به اختیاربی

پرسید خان :  

- خبره؟ چه دوباره   

- خندهمی ما به داره جان آقا .   

- خان نخندیدم من .   

گفت حبیبی آقای :  

- خوبه؟ که خنده جان بابا   

- کنهمی مسخره رو ما بریده گیس این .   
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 خاتون. کردمی تالفی من سر داشت و بود عصبانی دنیا دست از

  :گفت

- کنه یکسره رو تکلیفت هرنگ تا اتاقت تو برو گمشو پاشو .   

گفت من از طرفداری به دنیا. شدم بلند جا از باراشک چشمانی با :  

- که نکرده کاری .   

گفت فاطمه :  

- شده پررو که کردید رو طرافداریش داداشت و تو همین . 

 

 [19:17 24.06.19] آ
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گفت و کشید مرا دست و شد بلند هرنگ :  

- کردی پا به آتیشی چه دوباره ببینم بیا .   

 را ملتمسم نگاه لحظه آخرین در. شدم کشیده دستانش در کاه پر مثل

 خانم عمه. شدمی بلند جا از عصبانیت با داشت که دوختم دنیا به
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 دیگر و رفتم بیرون در از. افتاد زمین روی دنیا و کشید را دستش

ندیدم را او .   

 از داشت تازه. کردمی نگاه ما به تعجب با ایوان روی رقیه

. نداشت خبر بود افتاده اتفاق اتاق در آنچه از و آمدمی آشپزخانه

  :گفت

   .چای-

 اتاق داخل مرا هرنگ. کرد اشاره دستش توی چای سینی به و

گفت و بست را در و کرد پرت :  

- نشده هیچی اندازیمی لگد خبرته؟ چه .   

- نکردم کاری من .   

- درآمد صداشان کردی غلطی چه گه،نمی دروغ منیرماه .   

- نکردم کاری من خدا به .   

-  که بریمی جوشانده هاغریبه برای سرخود شدی بلند نبود کمت

بودی؟ شاد آنقدر که گفت بهت چی گرفته؟ هم اتمسخرگی   

داد ادامه. کردم نگاهش ناباورانه :  

-  برای. شدی مادر از ترمهربان دایۀ هردمبیله خانه این خیالت به

سوزانیمی دل قرتی مردیکه اون .   

- فامیلت اون  ...    

گفت و دوید حرفم میان به :  
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-  چه رو تو.  باباش یا بوده امکاره اشننه. نیست من فامیل هیچم

 چی منیرماه به کنار به اون اصال  . بمیره بلکه کنه،می درد دلش که

دیگه اینه گنمی که کی هر کی هر زدی؟ آتشش آنقدر که گفتی .   

- نگفتم چیزی من .   

- گفتی؟ چی. بششان خندید بود من ننۀ پس   

- گفت بود دنیا. خدا به نگفتم هیچی من  ...   

پرسید. کردم سکوت :  

- گفت؟ چی   

 اتاق وارد منیرماه و شد باز در. نگفتم چیزی و انداختم زیر به سر

گفت و کرد من به آلودیغضب نگاه. شد :  

-  رو دهانش رسهمی راه از کی هر بکنی باید چکار بدانی اگه تو

بزنه حرف کنهنمی باز .   

- مگه؟ شده چی   

-  پسرشان بگن ذاریممی پامانه جا هر هم فردا مانده همینمان

نیست عروسش پیش و اونور   و اینور شب هر که نداره مردانگی .   

 به داشتم حاال. کردم بغل را زانوهایم و دیوار گوشۀ کردم کز

بودم ترسیده شدت به شب این عاقبت از. کردممی گریه وضوح .   

- زده؟ حرف   این کی   

. بود عصبانی شدت به و بود شده سرخ بناگوش تا. کردم نگاهش

گفت منیرماه :  
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- شنویشمی بری جا هر فردا از که اینه مهم! هرکی .   

- دنیا. گفته کی دانممی  ...   

شد رفتنش بیرون مانع منیرماه که برد هجوم در طرف به .   

  کجا؟-

- نه یا هستم مرد بدم نشانش برم کن ولم .   

گفت و داد هلش منیرماه :  

- بده نشانش دیگه طور بلدی .   

برگشت من طرف به هرنگ .   

- اینه تقصیر اشهمه . 

 

 [19:18 24.06.19] آ
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 خود در و چسباندم دیوار به بیشتر را خودم. آورد هجوم طرفم به

گفت منیرماه. شدم مچاله :  
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- بدقدمشه نحس خود تقصیر ها، .   

غرید. افتادم گریه به شدت به. زد پایم به لگدی هرنگ :  

- اینجا بیاد جانم آقا خوامنمی ساکت، .   

 منیرماه. کنم خفه گلو در را هقمهق تا گرفتم دهانم جلوی را دستم

 هرنگ. رفت بیرون در از بزند حرفی آنکهبی و کرد من به نگاهی

غرید و زد زانو کنارم در :  

-  من؟ زندگی رو افتادی بختک مثل چرا کنم؟ چکار تو با من

 بمانم. بره سوال زیر تو خاطر واسه امممردانگی بود مانده همینم

 رفته یادم و فروختم زن یه به برادرمو کنندمی لعنتم و تف اینجا

 مردانگی که نامردی شممی نمانم ریختند، ناحق به رو خونش

   .نداره

 کمی. زد اتاق طول در قدمی. شد بلند. کردممی گریه فقط من

 قفل را آن و رفت در طرف به ناگهان. شد خیره من به و ایستاد

گفت و کرد :  

- دممی هم تو نشان حده، چه در اممردانگی دممی نشانشان .   

 به. شد خراب سرم روی دنیا کردم احساس لحظه یک برای 

 و انداختم پایش به را خودم خیز یک با. رفت هارختخواب طرف

  :گفتم

- بگذر خان، کنممی التماست .   

 به کاری کردممی التماس گریه با و بودم گرفته محکم را پاهایش

باشد نداشته من کار .   



 

126 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- کنممی التماست خان، .   

 کرد بلند را سرم. کردم حس را دستش سنگینی. شد سکوت لحظاتی

گفتم حال همان با. شد خیره چشمانم به و :  

- دخیلتم خان،. مردتری مردم از مردی، خان، هرنگ کردم غلط .   

- ترسی؟می من از انقدر   

ایستاد و کرد رهایم. انداختم زیر به را نگاهم .   

- امجوریاین دانستمنمی .   

- خان هرنگ  ...   

- خان هرنگ !!  

 بود کرده پرت اتاق وسط که هاییرختخواب روی متفکرانه

   .نشست

- ترسی؟می ازم پس   

 نگاهم خیره لحظاتی. شدمی بلندتر لحظه هر امگریه هقهق صدای

 صورتم روی را هایمدست و بودم زده چمباتمه زمین روی. کرد

 طرفم به. بودم ترسیده شدت به و کردنمی کار فکرم. بودم گذاشته

غرید. دوختم زمین به نگاه. کرد بلندم و سرید :  

کن نگاه بشم .   

غرید دوباره. کنم نگاهش گذاشتنمی گریه :  

- کن نگاه بشم .   
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 میان چیزی نگاهش رنگ. هایشچشم توی درست. کردم نگاهش

پرسید. بود خواهش و تعجب :  

- ترسی؟می من از تو   

 گفت؛ لب زیر زندمی حرف خودش با که انگار. دزدیم نگاه

 پیچید دستش دور در را موهایم  عصبی حالتی با ناگهان«.خوبه»

گفت و :  

- نزدم دست بشت بگی کسی به اگر کشمتمی .   

گفتم ناله با و شدم مچاله خودم در درد شدت از :  

- زنمنمی کسی به حرفی هیچ. خان گمنمی .   

- خویه خیلی خوبه، .   

 که طورهمان و کرد رها را موهایم. شد خیره صورتم به اندکی

گفت ایستادمی :  

- کن پهن رختخواب پاشو .   

گفت. کردم نگاهش :  

-  و خوابممی طرف این من. بنداز رختخواب پاشو ندارم، کاریت

گم؟می چی شهمی که حالیت ها؟. طرف اون تو   

 دست یک. کردم پهن را هارختخواب و شدم بلند. دادم تکان سر

گفت. کردم نگاه رختخواب به. نبود بیشتر دونفره رختخواب :  

- جاجیم و بخواب تشک با هم تو متکا، و خوابممی پتو با من .   
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 ایچاره اما بخوابم توانمنمی جاجیم با دانستممی و بود سرد هاشب

 و دادم تکان سر. بود کرده قناعت کوچک سهمی به هم او. نبود

 خاموش را برق. انداختم بود خواسته او که گونهآن را هارختخواب

رفت فرو مطلق تاریکی در اتاق و کرد .   

 به مردی با که بود شبی اولین این. بودم ترسیده بله بودم؟ ترسیده

 هاینفس صدای. خوابیدممی اتاق یک در برادرهایم و پدر جز

 از. شدم مچاله خودم در. است بیدار هم او دادمی نشان هرنگ

 بود معلوم اما نبود، بش و خوش. آمدمی حرف صدای بیرون

است شده قبل از ترآرام اوضاع . 

 

 [19:18 24.06.19] آ

#30 

 

 

 

 بود کرده عادت تاریکی به هایمچشم که حاال. کردم نگاه هرنگ به

 سرش روی را پتو و داشت من به پشت. ببینمش بهتر توانستممی

بود؟ ترسیده تنهایی این از من مانند هم او آیا. بود کشیده   

  :غرید

  !بخواب-
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گفتم. خوردم یکه :  

- خان خوابم .   

- معلومه نیومد در صدات اینکه از ها، .   

 مچاله خودم در. رفتمی کاش. نبود کاش. گزیدم دندان به را لبم

 تنها هرنگ با االن بداند دایان اگر اینکه تصور ترس ناگهان. شدم

 مهم برایم اینکه نه. زد چنگ جانم بر کرد خواهد فکری چه هستم

. شوم خوار و حقیر مرد این نظر در خواستمنمی فقط باشد،

 من دادم؛ جواب خودم به و است شوهرم هرنگ بهرحال اندیشیدم؛

خواست نخواهم هرگز خواهم،نمی را شوهر این .   

- بخوابانمت یا خوابیمی .   

 انگار. نیامد در صدایم و فشردم هم به را چشمانم ترس از

گفت. بخواند را نگاهم بیداری سکوت صدای حتی توانستمی :  

-  و خانه این تو بیارم زنمه من تا کنیممی تحمل مجبوریم که حاال

 کن دعا آسو. جوابشم منتظر و دادم پیغام خان به. شیم راحت

شیم راحت جفتمانم که بشه جور زودتر .   

 و بدخلق هرنگ آن از دیگر. کردمی درددل من با داشت انگار

گفت. نبود خبری عصبی :  

-  برادرمه قاتل زن یه خاطر به گهنمی کسی دیگه جوریاین

 خون قیمت به که رنجهنمی من از برادرمم روح. کردم فراموش

 آسو به بتانم که جایی تا دادم قول خودم به. هستم تو پیش که اونه

بمانم قولم سر من و کنه قبول خان کن دعا زنم،نمی دست .   
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 دعا. کردم پنهان آن زیر را خودم و کشیدم سرم روی را جاجیم

برسد رویاهاش عروس به هرنگ زودی به و بپذیرد خان کردم .   

 خودم در. شدم بیدار خواب از سرما شدت از که بود شب نیمه

 رختخواب به. بودم کرده نفوذ تنم تمام در سرما و بودم شده مچاله

 نفوذ از انگار هم او اما بود خواب پتو زیر. کردم نگاه هرنگ

 بودم مانده. بود شده جمع خود در اینگونه که بود زمین از سرما

 را تشک که بود این رسید ذهنم به که فکری تنها. بکنم باید چه

. گذاشتم برهم چشم. خزیدم تشک زیر آرامی به. بکشم خودم روی

 صبح دانستممی. خوابیدممی باید اما بود درهم افکار از پر ذهنم

بروم بیبی کمک به باید زود .   

                     ***  

 امروز هم بیبی حتی. کردندمی نگاهم چپچپ همه بعد روز صبح

 عروس دیشب کردمی فکر. دادمی من به را کارها ترینسبک

 را دستم که بود کسی تنها دنیا. بگیرد سخت زیاد نباید و امشده

گفت و گرفت :  

-  باعث دونستمنمی کنم دفاع ازت خواستممی فقط خوام،می معذرت

دیوونه اون شممی  ...   

   ... خوبم-

 صندوق در را وسایل تند و تند و داشت هم در چهره اما دایان

 فایدهبی ماندنشان برای هم خان اصرار. گذاشتمی ماشین عقب

گفتم. بود :  
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- شممی تنها برید که شما .   

گفت و فشرد را دستانم دنیا :  

- دونممی .   

کردم نگاه دایان به .   

- شده بهتر .   

گفت و زد لبخندی :  

-  و بذاری حسابی وقت یه باید. بوده معجزه یه مثل گفتمی. آره

اون با بیشتر البته بزنی، حرف باهامون گیاهی داروهای مورد در .   

 رفتن از قبل خواستممی. کند نگاهم خواستمی دلم چقدر. خندید و

 شدت به اما بشنوم، را اشمردانه صدای و شوخ لحن دیگر بار یک

بود کرده مشغول ماشین با را خودش و داشت هم در چهره .   

 به. بود نکرده ماندنشان برای اصراری کسهیچ دیشب اتفاق از بعد

 باز زودی به بودند داده قول و بودند آورده بهانه که خان جز

 این اتفاقات خاطر به بماند بیشتر بود قرار که هم بانو. گردندمی

 شد اینگونه و. برود باید و دارد کار که آورد بهانه روزه دو یکی

 سفر وعازم آوردند حیاط به را هایشانچمدان صبحانه از بعد که

   .شدند

 خاطر به و هرنگ ترس از من. کرد ردشان قرآن زیر از بیبی

 هرنگ دانستممی. کردم شانبدرقه ایوان روی از دیشبش هایحرف

 و شود گالویز دایان با دوباره رفتن از پیش تا است ایبهانه دنبال

بدهم دستش به من را بهانه این خواستمنمی .   
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 و آمد روز دو که مردی رفتن برای. تپیدمی رفتنشان برای دلم

 و آزادانه که دنیا برای. رفت و لرزاند مرا قلب و کرد زبانیشیرین

 آنها با شدمی کاش. کردمی دفاع خودش از و زدمی را حرفش رها

 آنها کنار در و کنم خالص جهنم این از را خودم شدمی کاش. بروم

 را صورتش و دست. آمد پاشویه لب رفتن از پیش. برسم آرامش به

 را نگاهم اینکه از. کرد سربلند. بودم ایستاده ایوان روی من. شست

 را نگاهش سنگینی. انداختم زیر به سر زدهخجالت بود کرده شکار

 را مهربان نگاه این چقدر. کردم بلند سر زحمت به. کردممی حس

 پناه اتاق به و انداختم زیر به سر. زد کمرنگی لبخند! داشتم دوست

 بستم را در. کردممی فراموش را خودم حتی چیز، همه باید. بردم

 قبل مثل چیزهیچ دیگر دانستممی. افتادم گریه به اختیاربی و

 رفتندمی داشتند کردندمی حمایت من از که کسانی تنها. شد نخواهد

بودم تنها دیگر حاال و . 

 

 [19:19 24.06.19] آ

پنجم فصل   

 

 

 

#31 

 



 

133 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 

 

 

 من. بود قبل سال هزاران گمانم به هفته؟ چند بود؟ گذشته روز چند

 مشک مادرم و دویدممی صحرا علفزارهای میان آالیشبی و ساده

 به مشت مشت را سبز هایعلف من. خندیدمی و دادمی تکان را

 زدمی نی هادوردست در که پدرم برای و کردممی پرتاب هوا

دادممی تکان دست .   

 و شدم خان خانۀ عروس بس،خون به که بود قبل هاسال انگار

او و نبود و بود که مردی. امخانه مرد شد هرنگ  ...   

 و مردانه نگاه برای دایان، بود،برای شده تنگ برایش دلم چقدر

خودش برای کردنش، طرفداری مهربانش، .   

 زشت و زمخت حسابی روزه چند این توی. کردم نگاه هایمدست به

. شدمی شروع در پشت از بیبی آهستۀ صدای با صبح. بودند شده

 بود داده یادم. بریزم علوفه جلویشان و بدوشم گاو بود داده یادم

 هر هرکس بود داده یادم و کنم درست سرشیر و دوغ و ماست

نیاورم بر دم و کنم سکوت زد، حرفی .   

. کردنمی اشراضی چیزیهیچ. خودش برای بود ایاعجوبه خاتون

. کردنمی وجههیچ به مرا مالحظۀ ولی بردمی حساب کمی بیبی از

 شستی ضرب بودم، نزدیکش اگر دید،می کارم در ایرادی که گاهی

 و کشیدمی را گیسم آمدنمی دستش به که گوشتم. دادمی نشانم هم



 

134 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 اگر خصوص به. دادمی فحش مادرم و پدر به نبود کدامهیچ اگر

نبود خانه خان .   

 از. داشت ایبهانه همیشه. نداشت مادرش از کمی دست هم منیرماه

 هم همیشه و خودش به من بد نگاه تا گرفته حیاط و خانه کثیفی

کند ادب خودش قول به مرا شدمی موفق .   

 هایشحرف با و زدمی طعنه بیشتر. گرفتمی ایراد کمتر فاطمه

کردمی نگاهم صدابی فقط...  رقیه و کشیدمی آتش به را جانم .   

 هنوز هاشب. خوابیدممی اتاق یک در هرنگ با بود هفته سه حاال

 را سرما هرنگ. بخوابم تشک زیر بودم مجبور من. بود سرد هم

 زیرش را یکی. بود گرفته پتویی خودش برای و بود کرده بهانه

گفتمی. کشیدمی رویش را یکی و انداختمی :  

- کنندمی شک بگیرم، هم تو برای تانمنمی .   

 را خوابیدن تشک زیر. کردممی سکوت اما کند،می بهانه دانستممی

 در او با خوابیدن به دیگر. دادممی ترجیح آرمیدن او کنار در به

 که را او سردی و گذشت که شب دو. بودم کرده عادت اتاق یک

آمدمی چشمم به خواب زودتر هاشب و گرفت آرام دلم دیدم .   

 مرا حتی انگار نداشتم، خارجی وجود انگار من هرنگ برای

 من از حرفی مادرش یا و خواهرها که هایی وقت فقط. دیدنمی

 طرفم به هم لگدی رسیدمی دستش اگر یا و دادمی فحشم گفتند،می

کردمی پرتاب .   
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 خانه آن در زندگی رسم و راه کردمی سعی وجودش عمق از بیبی

 که بود مواقع این در تنها و آمدندمی گاه هاهمسایه. بدهد یادم را

 دیگران بگذارم و بنشینم ساکت ایگوشه دادمی اجازه خاتون

 حضور در عمدا   خاتون. بگویند بد امخانواده دربارۀ و کنند تماشایم

. کردمی خطاب بسخون عروس یا و مرتضی دختر مرا دیگران

 شکستمی القاب این و رفتار این از سختی به قلبم اول روزهای

زدنمی نیشتر قلبم بر و بودم کرده عادت کمکم ولی .   

 یاد از اینکه نه. شدمی کمرنگ ذهنم در آرامآرام دایان و دنیا یاد

 به من و ببازند رنگ آنها شدمی باعث روزمرگی تنها ببرمشان،

برگردم کردممی زندگی آن در که ایواقعی دنیای .   

. شد چیره جانم تمام بر نگرانی شد، وارد حیاط در از که پیربابا 

 جایی به سفیدیریش برای جز پیرمرد معموال   و بود آمده نداده خبر

 او به پرسشگر و نگران من و کرد نگاه من به بیبی. رفتنمی

 رفتمی پیربابا طرف به استقبال برای که طورهمان. شدم خیره

  :گفت

- آتیش سر بذار رو کتری .   

گفت پیربابا به خطاب بلند صدای با و :  

- طرفا؟ این از. پیربابا اومدی خوش   

 آمده پیربابا دادند خبر خان به. بودم ایستاده ایوان روی نگران من

 و سیر مثل دلم کهدرحالی و رفتم مطبخ به. آمد استقبال به هم او و

 پیربابا شاد صدای. گذاشتم منقل روی را کتری جوشیدمی سرکه
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 مطبخ وارد بیبی. کردمی بش و خوش خان و خاتون با که آمدمی

گفت دید که مرا نگران نگاه. شد :  

- دیگه اومده پیربابا تو؟ چته .   

- بیبی زنهمی شور دلم اما دانممی .   

-  به اومده. بشی بسخون عروس دوباره که نیست قرار چی؟ از

 هاشیرینی باش، جلد. نه یا خوبی تو ببینه شاید حاال بزنه، سر خان

 تو ببری شیرینی گفت خان برده، ماتت چرا. ظرف تو بچین رو

   .اتاق

- ببرم من .   

-  خوبی، تو بده پیربابا نشان خوادمی برو. ببرم من نه ها،

 .نخوردنت

 

 [19:19 24.06.19] آ

#32 
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 لرزان دستانی با و چیدم ظرف در را هاشیرینی. خندید نخودی و

 من برای پیغامی پیربابا کردممی فکر چرا دانمنمی. افتادم راه به

گفت محکم که شنیدم را خاتون صدای شدم که اتاق وارد. دارد :  

   .نه-

. داد را سالمم جواب مهربانی با و کرد نگاهم پیربابا. کردم سالم

گفت خان که برگردم خواستممی و کردم تعارف :  

- داره پیغامت پیربابا عروس، بشین .   

 خواستممی که بود باری اولین این هفته سه از بعد. شد پاره دلم بند

 زیر. نشستم و انداختم زیر به سر. بشنوم امخانواده مورد در چیزی

 خان. گرفت ترسم. داشت هم در چهره. کردم نگاه خاتون به چشمی

  :گفت

-  پیربابا، نشده کم ازش چیزی. گنده مرو و سر مرتضی، دختر اینم

بگو بششان .   

-  دلش مادره، شده، کم ازش چیزی که خان نیست این من حرف

شهمی هابچه تنگ .   

 و بود کشیده هم در چهره خاتون. بود شده دلتنگم مادرم. ریخت قلبم

کردمی رجوعش و رفع داشت خنده با خان :  

- رسهنمی بشش دستتم و رهمی دیگه، همینه دختر .   

- گیرهمی سخت داره خان .   

گفت خاتون :  
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-  احترامت دانیمی عزیزی، دانیمی پیربابا، گیریمنمی سخت

افتهنمی راه دهات تو که عروس تازه. تانمنمی اینو اما واجبه .   

گفت پیربابا. انداختم زیر به را امنشسته اشک به چشمان :  

- هللا یا مانه،نمی حرفی پس .   

گفت خان. کردم نگاهش اظطراب با :  

- شد؟ چی چایی ببین عروس،. بری بذارم پیربابا جان به   

گفت پیربابا. شدم بلند جا از :  

- برم باید خوام،نمی چایی .   

گفت خاتون :  

- شده؟ ناراحت من از پیربابا   

-  ولی دیگه مادره. ذارهنمی شوهرشه،. نه گفتید حقتانه، خاتون، نه

فهمهمی .   

گفت و کرد دل دل خاتون. رفت خاتون به ایغره چشم خان :  

- کنم راضی هرنگ   بتانم شاید .   

 و دیدممی را پدرم اگر شکبی. درخشید خوشی از من چشمان

 به خطاب خاتون. بمانم توانستممی دارد، اینقشه چه خان گفتممی

گفت من :  

- مانهمی ناهار پیربابا بگو هم بیبی به بیار، چایی برو .   
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 به دخترها. آمدم بیرون اتاق از و خوردم فرو را لبخندم زحمت به

 در شادی از آزادنه توانستممی من و بودند رفته منیرماه خانۀ

 نشاطم متوجۀ بیبی شدم، که آشپزخانه وارد. بگنجم خودم پوست

پرسید تردید با. شد :  

- بود؟ خبر چه ها،   

گفتم و کشیدم آغوش در را او اختیاربی :  

- خانه ببره منو اومده پیربابا .   

 دلی دو نگاهش در کهدرحالی و کرد جدا آغوشش از مرا بیبی

گفت بود نشسته :  

- نزد؟ حرفی خان   

-  بره شد بلند که پیربابا ولی نه، گفتن خان و خاتون که اولش

برم بده اجازه بشم کنهمی راضی هرنگ گفت خاتون .   

- گفت؟ خاتون   

- خوشحالم خیلی بیبی وای...  ها .   

 من و شناختمی را خاتون من از بهتر او. شد متفکر بیبی چهرۀ

کنم ویران را رویاهایم کاخ بیبی شناخت این روی خواستمنمی .   

- مانهمی ناهار پیربابا بگم بشتان گفتن. بود رفته یادم .   

گفت شدمی دور من از متفکرانه کهدرحالی بیبی :  

- مانهمی دانستممی خودم . 
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#33 

 

 

 

 

 بعد مادرم و پدر دیدن تصور. گنجیدمنمی خودم پوست در شادی از

 موقع حتی. باشم همیشه از ترسرحال بود شده باعث هفته، سه از

 با هم هرنگ حتی. ببینند را امسرخوشی توانستندمی همه هم ناهار

 و بود خندان صورتم. پاییدمی چشم گوشۀ از مرا رفتار تعجب

 خرده و هاطعنه حتی. کند ناراحتم توانستنمی چیزیهیچ

بود دلچسب نظرم در دخترها فرمایشات .   

 دیگر و داد خواهد نجات مرا خان نقشۀ شنیدن با پدرم اینکه فکر

 آرامم ببینم را هاصورت این و برگردم خانه این به نیست الزم

 پیربابا همراه و کنم سر را چادرم زودتر خواستمی دلم. کردمی

   .بروم

 هم در صورتم کرد، رفتن عزم که پیربابا و شد تمام که ناهار

 رویاهایم رفت که پیربابا. کردم نگاه بیبی به درمانده. شد مچاله

 متفکر صورتم حاال. رفت هم خان. شد ترنزدیک تاریکی به قدمی

گفت بود شده امروحیه تغییر متوجۀ که خاتون. بود درهم و :  
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- حاال؟ چته. خواندمی خروس کبکت هان؟   

گفت منیرماه :  

- بود؟ آمده چرا پیربابا   

گفت خاتون. شدم چای هایاستکان کردن جمع مشغول :  

- خوشحاله خیلی که بپرسید این از .   

 خاتون جملۀ که برخیزم خواستممی. کردند نگاه من به دخترها

کرد میخکوبم برجا :  

- تان؟خانه بری راحتی همین به ذارممی رسهمی خیالت   

- کی؟ خانۀ   

-  کرده واسطه رو پیربابا. شده تنگ دلش بود داده پیغام اشننه

بزنیم حرف نتانیم که بودند .   

پرسید و شد ورب هرنگ :  

- گفتی؟ بششان چی   

غرید خاتون. انداختم زیر به سر :  

-  اون و باشم دور امبچه از من. خواندند کور جفتشان. خوانده کور

شه تنگ اشبچه برای دلش .   

- نرفت و ماند پیربابا که گفتی بشش چی .   

- ببیندش اونجا تانهمی عباس،علی آقا آدمی پنجشنبه .   
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 مادرم با ساعتی چند توانستممی. بود بهتر ندیدن از. گرفت آرام دلم

شکست هم در را دنیایم خاتون صدای اما. باشم تنها .   

- بره و ببیندش دور از .   

 خاتون. خورد سر امگونه روی اختیاربی اشکم و لرزید قلبم

گفت من حال به توجهبی :  

-  با تو که بیاد مردمم چشم تو بذار. ببرش و بیارش زود هرنگ

رفتی و اومدی مرتضی دختر .   

گفت فاطمه. داد تکان سر هرنگ :  

- خوانهنمی خروس کبکت دیگه! رفت خوشانت خوشان ها، .   

 را هااستکان بشوم هایماشک ریزش مانع توانستمنمی کهدرحالی

 را حالم صورتم دیدن با بیبی. آمدم بیرون اتاق از و برداشتم

غرید لبی زیر. فهمید :  

-  که همینشم ببینی؟ باباته و ننه ذارهمی خاتون چه؟ که خیالت به

ببوسی رو دستش و بری باید داده اجازه .   

گفت. کردم نگاهش :  

-  تو برگرد و بریز چایی سینی یه. نده اجازه بشت دیگه خوایمی

ببوس خاتون   دست و اتاق .   

- تانمنمی .   

- ببینیشان ذارهنمی دورم از این از بعد گرنه و تانیمی .   

گفتم عصبانیت با. کشید تیر فقراتم ستون :  
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- ذارهمی بابام مگه تانه،نمی .   

-  ذاشتنمی تانستمی بابات کنی؟می چکار اینجا االن خیالت به

برو کن، گوش رو بیبی حرف و برو پس بشه، باز اینجا پات .   

. برگشتم اتاق به بودم دارغصه و عصبانی شدت به کهدرحالی

 با دخترها. بوسیدم را خاتون دست و گذاشتم زمین روی را سینی

 ولی بود کرده تعجب هم هرنگ حتی. کردندمی نگاهم تعجب

گفتم و ایستادم. زدمی لبخند فقط خاتون :  

- ببینم مادرم   گذاشتید که ممنون .   

گفت و نشست صورتش روی ایپیروزمندانه لبخند :  

-  زن ازت داره بیبی بینممی بده، یادت نبود بلد که مادرت

سازهمی .   

گفت و شد بلند هرنگ. خوردم فرو را خشمم و انداختم زیر به سر :  

- سلیم خانۀ رممی . 

 

 [19:21 24.06.19] آ

#34 
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 نبود خان از ترس اگر شاید. هفته سه این تمام مثل و روز هر مثل

 شب آخر همه دهان بستن برای فقط و آمدنمی هم شام و ناهار برای

آمدمی خواب برای .   

گفت و کرد نگاه من به منیرماه :  

- هستی؟ فراری خونه از هنوز   

-  برم؟ ندارم حق هم ظهرها. رقصیدم سازتان به که گفتید چه هر

جوابشم منتظر بودم داده پیغام جا یه به. دارم کار .   

 که روزی از هفته سه. زندمی طعنه من به دارد دانستممی خوب

 دخترش خواستگاری برای که داده پیغام خان سردار به بود گفته

 از کال   که بود اهمیتبی برایم موضوع این آنقدر. بود گذشته بروند

 در آوردمی یادم به دوباره داشت هرنگ حاال و بود شده پاک ذهنم

. خوردمی بازی هرکس دست به که بودم عروسکی تنها خانه این

غرید خاتون. کردم خم را سرم :  

- کردی؟ کاری سرخود   

-  دیدنی خیلیا قیافۀ بپیچه که صداش. کارستان کردم کاری ها،

شه؟می   

گفت منیرماه. بود نهفته خاصی شادی صدایش در :  

- گه؟می چی این   
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 انگار. کردمی نگاه مرا خشم با و بود گرفته دندان به لب خاتون

دانستمی پسرش رفتار مقصر مرا .   

- شهمی قیامت که بفهمه خان .   

- حله هم حاال حله، بگیرم رو آسو گفت بشم خودش شه،نمی .   

- بده قول شد مجبور که دیدی .   

-  خواممی که جوریاون تانمنمی که نگفته اما مانده، قولشم سر

   .باشم

   ... ولی-

گفت و نشد حرفش ادامۀ منتظر هرنگ :  

- نیام شایدم...  بیام دیر شاید شبم. سلیم خانۀ رممی .   

رفت بیرون در از بدهد زدن حرف فرصت کسی به آنکهبی و .   

-  تانهنمی عرضه،بی دخترۀ. شوهرت پی برو وایستادی؟ چرا تو

بدترشه خودش از ننۀ به حواسش بس از داره نگه شوهرش .   

 ایبهانه حاال. آمدم بیرون اتاق از سرعت به و شد سرازیر اشکم

. کنم گریه سیر دل یک و بروم خودمان اتاق به تا بودم کرده پیدا

گفت هرنگ شدم که اتاق وارد :  

- بشوری گذاشتم لباسامه .   

 لبخندی. برگشت سمتم به دید که مرا سکوت. دادم تکان سر صدابی

گفت و زد :  
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- دادم پیغام خان سردار به رفته یادم خیالت کنی؟می گریه .   

- نیست اون برای .   

گفت و کرد جور و جمع را خودش زود اما شد، بور جوابم از :  

- مرگته؟ چه ها،   

- برم؟ مادرم با تانممی   

  چی؟-

 در. بود داده نیرو من به مادرم با رفتن فکر. انداختم زیر به سر

بودم خواسته او از که بود چیزی اولین این هفته سه این تمام .   

- خوای؟می چه دیگه   

 طورهمان و برداشت را کتش. کردم خم بیشتر را سرم سکوت در

گفت رفتمی بیرون اتاق از که :  

-  بودم من شده، راضی عباسمعلی آقا همین به مادرم آوردی شانس

ذاشتمنمی اونم .   

 کردم کز اتاق گوشۀ بست، که را در. شد سرازیر بیشتر هایماشک

ببارند چشمانم گذاشتم و .   

*** 

 

 [19:22 24.06.19] آ

#35 
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 و بروم خواستمی دلم. کشیدمی گردن دیدنم برای. دیدمش دور از

 شد، کشیده سویش به هم پایم حتی. بگیرم آغوش در سخت را او

 اشمرده برادر قبر کنار. فشرد سختی به را بازویم هرنگ اما

 خاتون. مادرم سمت به چرخاندممی سر مدام من و بودیم نشسته

  :غرید

- کجه؟ گردنت   

 نفری چند هم را او. کردمی گریه مادرم. گرفت نیشگونم منیرماه و

 اشک صورتم پهنای به. نیاید سمتم به که بودند داشته نگه

 بود کشیده هم در چهره. دوختم هرنگ به را ملتمسم نگاه. ریختممی

داشت زیر به سر و .   

- اشننه آرهمی در هم بازی قرشمال چه .   

 بر فخر با خاتون. شنیدممی وضوح به را مادرم هایضجه صدای

 اشزنده فرزند برای من مادر و بود نشسته اشمرده فرزند قبر سر

 انگار. باریدمی خوشی دخترها چشمان از. خواندمی مرثیه

 با که بود رقیه فقط. کردمی سرد را دلشان داغ مادرم هایضجه

پاییدمی مرا چشمی زیر و نگرانی .   

بود گفته خانه در هرنگ. بود شده تمام طاقتم :  
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-  برسیم بشنوه خان   عروس صدای کسی اگه آد، در صدات اگه

 از نه و ریمی طرفشان نه. برممی گوش تا گوش رو سرت خانه

 اتننه ببینی رو گوشت پشت دیگه نتانی اگر. خوریمی جم جات

ببینی رو .   

 مادرم آغوش به که نخواهم و نیاید در صدایم بودم داده قول من و

 مادرم صدای و بود خواهش تنم تمام. توانستمنمی حاال اما. بروم

 برخیزم خواستم و زدم دریا به دل. لرزاندمی را بدنم ستون چهار

. کشید پایین طرف به سختی به و گرفت را دستم مچ هرنگ که

 کوبیده زمین به محکم بودند کرده پهن قبر باالی که فرشی روی

 در مرا دست مچ که طورهمان هرنگ. کرد اشاره خاتون. شدم

گفتم التماس به. شد بلند داشت دست :  

-  جاهمین از دور، همین از فقط. خورمنمی جم کردم، غلط

بینمشمی .   

   .ببرش-

- کردم غلط خاتون .   

کشید مرا هرنگ .   

- لحظه یه فقط ببینمش، بذار کردم، غلط .   

. نبود چیزی برایم دستم درد اما داد،می فشار سختی به را دستم مچ

  :غرید

- . ریختم مادرت چشمای جلوی خونت   شه بلند صدات شلوغه،

برادرم خاک همین به ریختم مادرتم خون .   
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 دروغ بدانم که بودمش شناخته آنقدری هفته چند این در. کرد یخ تنم

 دیگر که مرا و دادمی فشار هم روی بر را هایشدندان. گویدنمی

 کشیده دنبالش به ارادهبی موجودی همچون و بودم کرده سکوت

کشیدمی خود دنبال  به شدممی .   

 زمین را خود چنان. برگشتم عقب به. بود شده بلندتر مادرم صدای

باشد داده ازدست را جوانش انگار کوبیدمی .   

   ... هرنگ-

. رفتمی بدهد اهمیتی آنکهبی. آمدمی در چاه ته از انگار صدایم

گفتم بلندتر :  

   ... هرنگ-

 طرفم به. گفتم آخی درد شدت از. داد فشار ترمحکم را دستم مچ

 و کرد شل را دستش. بودیم شده دور عباسعلی آقا از. برگشت

  :گفت

- شممی قربانی که منم نمایشتانم وسط که تانهمه به لعنت .   

 را مادرم صدای دیگر حاال. شدنمی دور چشمم از ایلحظه اشک

 سرتکان شدندمی رد کنارمان از که هاییآدم برای. شنیدمنمی

 در پیچیده من و رفتمی سرعت به و کردمی سالمی یا و دادمی

شدممی کشیده دنبالش به چادر .   

 جاده کنار جاهمان خواستمی دلم. بودم خسته شدت به. بودم خسته

 اختیار و شدممی کشیده دنبالش به صدابی. بخوابم و بکشم دراز
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. برگشت طرفم به شدیم اتاق وارد وقتی تنها. نبود خودم دست بدنم

کردم سقوط شدت با ناگهان و کردم نگاهش .   

 و بود نشسته سرم باال آب لیوان یک با بیبی بازکردم که چشم

پاشید می آب صورتم به داشت . 

 

 [19:22 24.06.19] آ

#36 

 

 

 

 

- آمد هوش به .   

 چشم. بود گرفته محکم مرا دستی. بخورم تکان کردم سعی

 مرا نگاه. بود چسبانده خود سینۀ به را امتنه باال هرنگ. چرخاندم

گفت و کشید هم در چهره دید که :  

- تو مرگته چه .   

گفت بیبی. خوردم یکه داشت آغوش به مرا تقریبا   اینکه از :  

- خان هرنگ آمد هوش به شکر رو خدا .   

- کنندمی دیوانه منم وسط این بی،بی انددیوانه شانهمه خدا به .   
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- بخور قند آب بیا بی؟بیخوبی .   

 در صورتم و کشیدم عقب را سرم. کرد نزدیک دهانم به را لیوانی

. کردم حس را تنش محسوس لرزش. رفت فرو هرنگ گرم سینۀ

 را خودم. بود دویده هایمگونه روی اشک اختیاربی. کشید عقب مرا

 دلم. گرم آغوش یک به. داشتم محبت به نیاز. فشردم او به بیشتر

. کنم گریه راحت خیال با و بگذارم کسی سینۀ روی سر خواستمی

 و بگیرد آغوش در مرا کسی مادرم، آغوش جای به خواستمی دلم

 به خواستممی فقط کرد،نمی فرقی آدمش. کنم سبک را دلم بگذارد

برسم آرامش .   

 هرنگ چه هر و بود آمده در لرزش به گریه شدت از هایمشانه

. چسباندممی او به بیشتر را خودم بزند، عقب مرا کردمی سعی

 من و رسیدمی گوش به خفه او سینۀ در امگریه صدای حاال

 و کردمی نوازش را موهایم داشت بیبی. کردممی گریه هایهای

 حالم به دلش هم او انگار. بود برداشته تالش از دست هرنگ

بود سوخته .   

 در بیشتر را سرم. شد حصار تنم دور به دستانش کردم احساس

بردم فرو اشسینه .   

 دلتنگ. امبوده دلتنگش چقدر فهمیدممی بودم دیده را مادرم که حاال

 دختر من. بودم گذرانده کنارشان در که خوبی روزهای. شانهمه

 و کردن تمیز خانه شیردوشی، و کجا من! خانمرتضی یکدانۀ یکی

 ترنازک که منی شنیدن، طعنه و کجا من! دادن علوفه حیوانات به

بودم مادرم و پدر کردۀ عزیز که منی کرد،می ناراحتم گل از .   



 

152 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 از تربزرگ داغی خواستهمی من خواستن با آقاخان فهمیدممی حاال

 دختر و بود مرده بار یک او پسر. بگذارد پدرم دل به پسرش داغ

بود زنده هنوز و مردمی روز هر خانمرتضی .   

شد شل آرامی به دستانش .   

- شه؟می درست کنی گریه خیالت به دیگه، بسه   

 و زد پسم هرنگ اما بیایم، بیرون آغوشش از خواستنمی دلم

  :گفت

-  خسته آد،می عباسعلی آقا از مادرم االن بذار رو چایی پاشو

   .است

. کردم نگاهش نفرت با بود سرخ گریه شدت از که هاییچشم با

 اجازۀ حتی من و اشخستگی و بود مادرش نگران او اینکه تصور

 بیبی. کاشت وجودم در را عمیقی نفرت نداشتم، را مادرم دیدن

  :گفت

- ذارممی چایی من .   

. بودم شده خیره او به گستاخ چشمانی با همچنان من. برخاست

  :غرید

- کنی؟می نگاه جوریاون چته؟ ها؟   

 من به و بودم ایستاده هم هرنگ حاال. کرد نگاهم نگرانی با بیبی

گفت و کرد میانجیگری بیبی. بود شده خیره :  

- هست بشش حواسم من برید شما خان، خوبه حالش .   
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- سرتانه؟ تو چی دانمنمی خیالت   

گفتم. خورد یکه هرنگ :  

- ببینم رو مادرم نذاشتی چرا دانمنمی خیالت .   

-  جانت ننه بری خواستی وقت هر که اتهخاله خانۀ خیالت چی؟ تو

ببینی رو .   

- خودتانه پای خونتان که کشیدید اینقشه چه بدانه خانمرتضی .   

 جور و جمع را خودش سرعت به اما شد، گشاد تعجب از چشمانش

گفت و کشید مرا دست نگرانی با بیبی. کرد :  

- بزن صورتت و دست به آبی یه بریم بیا . 

 

 [19:22 24.06.19] آ

#37 

 

 

 

 

گفتم و کشیدم بیرونبیبی دست از شدت به را بازویم :  

-  آقا که اونه نه خانی ماند، حرفشم سر و زد حرف خانمرتضی

فکرشه به و خوادمی .   
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 اسم با تنها را او پدر نام و بردم کامل را پدرم نام عمد به و

غرید. کوچک :  

- . بریمی نصفه آقاخان   اسم کجان؟ اینجا خیالت! کردی باز زبان

 برات دلم. خبریه داشته برت هوا کردم بغلت شدی بیهوش نه

بودی شده تربیچاره که بیچاره سوخت .   

-  و کس خبریه، داشته برت هوا کردم گریه بغلت تو کنی فکر نه

 به برسه راه از که خسی هر به که داشتید نگه دور ازم رو کارم

کنممی نگاه کس چشم .   

 و مشت زیر بود نشده اشمانع بیبی اگر. برداشت خیز طرفم به

گفت بیبی. گرفتمی لگدم :  

- شهمی آروم خودش برو تو عصبانیه، برم تصدقت .   

- بیبی بکنه خوادمی چکار ببینم کن ولش! شمنمی آروم .   

- عروس باش ساکت !  

-  چشم به من به بگو بشش بگو،. بیبی نیستم خانه این عروس من

هستید جوریاین تانهمه بگو بشش. کنیمی نگاه تانخانه کلفت .   

- شده دراز زیادی زبانش بی،بی دهنش تو بزنم بذار .   

- امروز؟ چته. دختر شو ساکت   

-  تانهمه برای. همینه ببینم رو مادرم نذاری تا! خواممی رو مادرم

  !همینه
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 دیوار به محکم. داد هلم. آورد هجوم طرفم به و زد کنار را بیبی

 و شدم مچاله خود در لگدش ترس از. افتادم زمین روی و خوردم

 صدای تنها بعد و شد سکوت لحظاتی. گرفتم دست دو میان را سرم

 ایستاده اتاق وسط واج و هاج بیبی. کردم بلند سر. شنیدم را در

کردمی نگاه بسته در به و بود .   

  رفت؟-

پرسید و برگشت طرفم به. آمد خود به بیبی من صدای شنیدن با :  

- نشد؟ چیزیت خوبی؟   

غریدم و نشستم :  

  - آدمی بدم شانهمه از ببرند، شان  همه شور مرده .   

- آمده دخلت که بشنون آنمی االن! دختر شدی دیوونه .   

-  ترسممی خیالت به بشنون، بیان بذار. ببرند شان  همه شور مرده

مادرم بیبی. داشتم احترام فقط حاالشم تا. ازشان  ...   

 و کشید آغوش در را سرم بیبی. افتادم گریه به دوباره ناگهان

  :گفت

- دختر نباش نگران شه،می درست چی همه .   

ریختممی اشک بیبی آغوش در محابابی من و .   

***  

 حاضر بود کرده اصرار بیبی چه هر و بودم کرده کز اتاق گوشۀ

 از خندان و شاد دخترها و خاتون صدای. بروم بیرون بودم نشده
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 برده باال را صداها عمدا   انگار. رسیدمی گوش به ایوان سوی آن

کیست میدان این پیروز بدهند نشان من به تا بودند .   

 چمباتمه اتاق سرد تاریکی در و بودم گذاشته زانو روی را سرم

 زمزمه گوشم در شبرنگ هایحرف مدام ظهر از بعد از. بودم زده

. اسیرم که برسد او گوش به خواستممی چرا دانمنمی. کردمی

 زمان و زمین به و بیرون بروم خواستمی دلم. بودم عصبانی

 بود بیبی فقط. نیامد دنبالم به هم کسی و نخوردم شام. بگویم ناسزا

رفت و آورد برایم غذا بشقابی که .   

 این در و االن. بود اینجا کاش. شد زنده ذهنم در دایان یاد ناگهان

 اندیشیدن. کردمی کم غمم از و خنداندمی مرا حتما   بود اگر. لحظه

 کمرنگ ذهنم در را غمم که ریخت برجانم آرامشی چنان او به

 را هایمریه تازه هوای چنان خوش، خاطرات کردم احساس. کرد

 خوب چقدر. نشست لبم گوشۀ لبخند اختیاربی. کندمی پر

بکشد اوج به را انسان کالمش با توانستمی .   

 فکر دایان به داشتم بود؟ شده مرگم چه. رفت هم در امچهره

دادمی نشان لبم روی لبخند و کردممی  ... 

 

 [19:23 24.06.19] آ

#38 
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 مالیخولیایی افکار این از باید. دادم تکان راست و چپ به را سرم

 آخرین. شدمی کشیده او طرف به اختیاربی ذهنم. گریختممی

! نگاهش آخرین و ایستادنش پاشویه کنار رفتن، از قبل حرکاتش

 کاش لرزید؟می قلبم کردممی فکر نگاه آن به وقتی هم هنوز چرا

اما. آمدندمی شانهمه. آمدمی  ...   

 اینجا از قهر حالت به و بود کرده هرنگ با سختی دعوای آمد یادم

کاش. شدم مچاله خودم در بیشتر. بود رفته  ...   

 که پاها صدای. زدمی فریاد داشت بیبی. پریدم جا از در صدای با

 چند و شاهرخ و هرنگ. رفتم پنجره پشت و شدم بلند گرفت شدت

 و پاره هایلباس دیدن از. بودند شده جمع پاشویه لب دیگر نفر

لرزید تنم آلودشانخون .   

 به که دیدممی جاهمان از و کرد کشیدن فریاد به شروع خاتون

. آمدم ایوان روی و کردم باز را در. برندمی هجوم پاشویه طرف

 دادن فحش به کرد شروع و کرد نگاه من طرف به شاهرخ ناگهان

 و بود شده خم پاشویه لب هرنگ. پسرعموهایم و برادرها به

گفت و آورد باال را سرش. شستمی را صورتش :  

- رسهمی گوشت به خبراش رسیدم، حسابشان   .   

 فهمیدم هایشانحرف الیالبه از. شدم سرازیر هاپله از. لرزید تنم

 به و بودند شنیده را عباسعلی آقا قضیۀ پسرعموهایم و برادرها که



 

158 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 و سیر مثل دلم. بود شده دعوا میانشان و بودند بسته را راه تالفی

 و کردمی نفرین را برادرهایم داشت خاتون. جوشیدمی سرکه

 من طرف به هانگاه. اندرسیده را حسابشان گفتندمی مدام پسرها

 چاقویی رد و بود آلودخون بازویش. کردم نگاه هرنگ به. چرخید

 پسرعموهایم و برادران هایکتک از هم شاهرخ. نمودار آن بر

 حسابی دادمی نشان آلودشخاک روی و سر. بود نمانده نصیببی

 روی شدمی شرمم. کردم نگاه سرسری بقیه به. اندشده درگیر باهم

بشوم دقیق وضعشان و سر و هاصورت .   

- رسهمی گوشت به خبراش .   

 بکنم کاری بتوانم آنکه از پیش. آورد هجوم طرفم به کسی ناگهان

. چرخاندمی خود دور مرا و بود شده آویزان هایمگیس از منیرماه

 روی. کردند حمله من به شانبزرگ خواهر از تبعیت به دخترها

گفتندمی که شنیدممی. شدم مچاله خود در و افتادم زمین :  

-  روی نداره حق کسی برسانه، داداشات گوشت به خبرش باد بزار

کنه بلند دست ما برادرای .   

 ایناله ترینکوچک آنکهبی من. لگد فریادها و شدمی فریاد صداها

 و را برادرانم کار تقاص که بود دخترانی پای و دست زیر بکنم،

 اگر که گرفتندمی من از را مادرشان کار تقاص حقیقت در

شدنمی ختم اینجا به هرگز کار داشتم مادرم دیدن برای ایاجازه .   

 را دخترها خواست دوباری یکی بیبی. کردنمی دخالتی کسهیچ

 صدای. بودند دیگر تای دو گرفتمی که را کدام هر اما کند، دور

شد متوقف چیز همه شد، بلند که خان :  
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- خبرتانه؟ چه   

- کردند؟ چکار بردارهامان با ببین   

-  که بهتر همان که بگیرند انتقام باشن نتانسته اگر برادرات

اندجوریاین .   

- زدیم هم خیلی جان، آقا زدیمشان .   

 روسری گرۀ. کردمی درد بدنم تمام. کرد بلندم زمین روی از بیبی

 از که خونی رد. کشیدم صورتم به دستی. کرد سفت گلویم زیر را

 بودم برادرهایم نگران آنقدر. انداخت رد دستم روی آمدمی امبینی

نبود مهم برایم خودم درد که .   

- کرد؟ شروع کی   

 به و بود کشیده هم در چهره. کردم نگاه هرنگ به. شد سکوت

گفت شاهرخ. بود شده خیره زمین :  

- جان آقا بستن رو راه اونا .   

- چی؟ سر   

گفت پسرهایش از طرفداری به خاتون. شد سکوت دوباره :  

- مادرش و لکاته این سر .   

غرید خان :  

   .خاتون-
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 میان در اینکه از. افتاد بود هرنگ همراه که مردانی به نگاهم

 از بیبی کمک به. کشیدم خجالت بود زده صدا لکاته مرا هاغریبه

شدم بلند جا .   

-  باید که خوردید فقط هم اگر شدید، حساب بی که زدینشان اگر

بشید حساببی .   

گفتم زدههیجان شاهرخ :  

- خیلیه نیفته پس یکیشان، سر تو زدم چوب با خودم .   

گفت خان. کردم نگاه بیبی به :  

- چسبیدی؟ چرا رو دستت   

- نیست چیزی خان، خوبم .   

گفت خاتون :  

- بدم جوابشانه جور چه دانممی خودم. بشکنه دستشان .   

داد ادامه من به رو و :  

-  رو دخترش ببینه، گوشش پشت. رسهمی اتننه گوش به خبراش

 .ببینه

 

 [19:24 24.06.19] آ

#39 
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گفت ایوان روی از خان :  

- باال بیاید !  

 هر دخترها اما شدند، رد کنارم از مردها. رفت داخل به خودش و

 گویان «هللا اال اله ال» بیبی. گذشتند و کردند امحواله مشتی کدام

. بود چسبیده را بازویش و بود ایستاده هرنگ. رفت آشپزخانه به

 شده پاره جا چند از لباسش و بود شده خشک لباسش روی خون

   .بود

- بشور صورتت .   

- بود؟ خوب که حالشان   

کرد نگاهم تیز .   

- غیراتی؟ بی اون نگران پرسینمی منو حال   

خورد سر امگونه روی اشکم .   

-  از بودند نگران خیلی. بود شانفیلم بودند؟ اتننه نگران خیالت به

 تو کسی که اینجا خانه؟ این تو بذاری نحست   قدم گذاشتن چرا اول

خواستنمی رو .   

 دیگران کارهای شرمندۀ باید همیشه من چرا. انداختم زیر به سر

شدم؟می   
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-  اتننه دل ور روزی چند تا که زدیمشان همچین راحت، خیالت

بره دلش از تو یاد و کنه پرستاری ازشون تا ماننمی .   

گفتم. شد رد کنارم از :  

  !خان-

  ها؟-

- کنممی درست ضماد زخمت برای .   

برگشت طرفم به .   

- بود داده یادم امبیبی .   

زد صدا ایوان روی از شاهرخ. کرد نگاهم خیره لحظاتی :  

- داره کارت جان آقا ماندی؟ چرا .   

 لباسم و سر از خاک و گرد پاشویه کنار. رفت بگوید چیزی آنکهبی

 آنکهبی. ریختمی چای داشت بیبی. رفتم آشپزخانه به و گرفتم

گفت کند نگاهم :  

- کنند بزرگ چیز   همه عادتشانه خان پسرای نباش، نگران .   

- زخمش برای کنم، درست ضماد خان هرنگ برای باید .   

کرد نگاهم .   

- بدمت؟ آورده، چیزایی یه زخم واسه دکتر   

- هست؟ چی   



 

163 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  رو و پنبه به بزنیمش شده زخم جاییمون وقت هر گفت دانم،نمی

کشهمی رو هاشچی چی دانمنمی گفت. بمالیم زخم .   

- داده یادم امبیبی براش، کنممی درست ضمادم اما بده، .   

-  اذیتت کمتر و باهاشونی تو فهمندمی جوریاین خوبیه، فکر

کندمی .   

 کمکم خانه فاصله این در. کرد آماده بیبی خواستممی که را وسایلی

. آمدندمی خان خانۀ به عواد خبر شنیدن با که هاییآدم از شدمی پر

 برای فاطمه و رقیه و شد تشکیل مردانه و زنانه قسمت آرام،آرام

آمدند مطبخ به کمک .   

 منیرماه و فاطمه تشر و توپ و بودم ضماد کردن آماده مشغول من

. چیدم سینی توی را همه ضماد شدن آماده از بعد. نداشت اثری هم

گفت و کرد فاطمه به رو بیبی :  

-  همه جلوی شلوغه، خیلی اتاق. کنه صداش هرنگ بگو مجید به

تو بره تانهنمی که .   

- وهللا خوبه! بندهمی خواهرش زنه،می داداشش .   

گفت رقیه :  

- زنممی صداش من .   

- رممی خودم خواد،نمی .   

رفت بیرون در از و . 
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#40 

 

 

 

 

گفت بیبی  :  

- آنجا بیاد گممی خودتان اتاق تو وبر .   

 آبادی اهالی. افتادم راه به اتاقمان طرف به و برداشتم را سینی

 که بود ورودم از بعد دقایقی. بودند خان خانۀ به آمدن مشغول هنوز

شد اتاق وارد هرنگ .   

- داشتی؟ کارم چیه؟   

- زخمت برای خان، کردم آماده ضماد .   

-  برای کن آماده ضماد باشی، من زخم نگران تو نیست الزم

شهمی الزمشان خیلی گمونم که اتطایفه .   

 مقصر بگویم؛ و بکشم فریاد خواستمی دلم. انداختم زیر به سر

توانستمنمی اما بود، تو مادر اصلی .   
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-  بیاره تب ترسممی ببندم، رو خان زخم بذار االن فقط دانم،می

 خانه تو تب از که زدیم چنان رو هرنگ بگن خوایدنمی. براتان

   .خوابیده

 اتاق وسط. بست را در و آمد داخل. کرد نگاهم خیره لحظاتی

گفت و زد چمباتمه :  

- برم بکن رو کارت زود شلوغه، .   

- آره؟می در رو لباسش خان   

 لباس بدون را او بود بار اولین. کشید بیرون تن از را لباسش

 به. کردم تمیز را زخم ولرم آب و پنبه با. لرزیدمی دستانم. دیدممی

 رنگی قرمز مادۀ به را پنبه. نخورد تنش به دستم بودم مراقب شدت

 زخم روی و مالیدم داده هازخم برای دایان بود گفته بیبی که

شد مچاله صورتش. کشیدم .   

- داره؟ درد   

- سوزانهمی نه، .   

بستم زخم دور و مالیدم پارچه روی را ضماد .   

- شد تمام .   

- برم؟ لخت   

گفتم زدهخجالت :  

- االن آرممی لباس نه، .   
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. آوردم بیرون برایش لباسی و رفتم اتاق گوشه صندوقچۀ سراغ به

 لباس. دارم نگهش گفت و کرد من به را پشتش. گرفتم طرفش به

 تنش به انگشتانم نکردن برخورد برای امسعی تمام. داشتم نگه را

خورد سر تنش روی انگشتانم بار چند و بود فایدهبی .   

 به هم را هرنگ لرزش. لرزیدممی خودم به دستم تماس با بار هر

 هادگمه بستن به شروع. برگشت طرفم به. کردممی حس وضوح

 توانستمنمی. لرزیدمی دستانم و بودم زدهخجالت شدت به. کردم

 سر. گرفت را دستم. بود دستپاچه آشکارا و بیندازم جا را هادگمه

 را خودم صورت چشمانش نینی در. کردم نگاهش و کردم بلند

گیردمی خون رنگ که دیدممی .   

 هرم حاال. ایستادمی حرکت از داشت قلبم. آورد پیش را سرش

 به ایضربه. کردممی احساس صورتم بر وضوح به را هایشنفس

 صدا در پشت از رقیه. کشید عقب را خودش سرعت به. خورد در

  :زد

- کنن می صدات! داداش .   

   .آمدم-

- شکستم پات   قلم بخوری جم. بگم بشت خودم تا مانیمی جاهمین .   

گفت رقیه به خطاب و کرد باز را در :  

- کنم خرد پاهاش   جفت تا کن خبرم بیرون بذاره در از پاشو .   

رفت و بست را در کند نگاهم آنکهبی و . 
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ششم فصل  

 

 

 

#41 

 

 

 

  

 برای و باال اتاق به رفتند همه. آمد پیربابا که بود بعد روز صبح

 اما شد، طوالنی ماندنش. بگذارم بیرون اتاق از پا شد قدغن هم من

 و سر به. دوختم بیبی به را نگرانم نگاه. نماند ناهار برای

 شده خانه. دادمی تکان سر تأسف به و کردمی نگاه کبودم صورت

 هوار آن و زدمی داد این. آمدمی وآن رفتمی این. جنگ میدان بود

 برایشان شنیدممی و گویندمی ناسزا امخانواده به شنیدممی. کشیدمی

 آقای با آمد، پیربابا دوباره که بود غروب. کشندمی شانه و شاخ

 مردانی سرخوش صدای تنها بعد ساعتی و دیگر نفر چند و مدیر

رفتند و خوردند را شام که بود .   
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 همه سفیدهاریش میانی در پا با و خوابیده قائله گفت و آمد بیبی

 گناه تاوان که بودم من تنها هم باز و. است شده خیر به ختم چیز

بودم داده را مردها !  

 راه که بوده شبرنگ. بود گرفته در سختی دعوای بینشان ظاهرا  

 دیدن به نداده اجازه چرا» پرسد؛می او از و کندمی سد را هرنگ

. شوندمی گالویز هم با و دهدمی را جوابش هرنگ «بیایم؟ مادرم

پرسیدم بیبی از. ده آن از نفر چند و ده این از نفر چند :  

- خوبه؟ حالشان   

-  هم خان هرنگ. خان پیش نشستند گنده مرو و سر جفتشانم ها،

گذاشتی ضماد و بستی خودت دستش   که .   

- شبرنگ گم،می برادرامه نه، !  

شد بور بیبی .   

- خوبن آره، .   

بود گفته خاتون. ندیدم تمام هفتۀ یک را دخترها و خاتون :  

-  که شری خوامنمی نیاد، بیرون اتاق از نشده خوب هاشکبودی تا

شه بلند دوباره خوابیده .   

 شروع به همین و بگذرد دیدنم خیر از داده قول مادرم گفت بیبی

بود داده فیصله دوباره دعوایی .   

 کردۀ گناهان که هاییزن بیچاره! من بیچاره! مادرم بیچاره

 جای خود بارکوله در و شستندمی دیده آب به را مردانشان
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 برادر شوهر، پدر، هایغم که من سرزمین زنان بیچاره. دادندمی

زدندمی لبخند و کردندمی حمل شانه بر را پسر و .   

*** 

 

 [19:25 24.06.19] آ

#42 

 

 

 

 

. بخوابم شده طور هر کردممی سعی و بودم کشیده دراز تشک زیر

 حتی کردممی حس که بودم مانده تنها اتاق این در آنقدر روزها این

 یک کۀه آن با. هستم حفظ از بسته چشم با را دیوار روی هایترک

 شب هر من اما آمد،نمی خواب برای هاشب هرنگ شدمی هفته

بودم کرده پهن را رختخوابش .   

 حضور ترس. بستم سرعت به را هایمچشم آمد که اتاق در صدای

 بود نیامده اتاقم به بود هفته یک. بمانم حرکت بی شد باعث هرنگ

 اتاق در به ایضربه دوباره. بودم خرسند کامال   اتفاق این از من و

 بیرون تشک زیر از. زدمی در داشت یکی. کردم باز چشم. خورد

. کردم پرت تشکم روی را هرنگ رختخواب فورا   و خزیدم
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. کردم باز را در الی. بشوم دیگران ظن سوء باعث خواستمنمی

پرسید آرام صدایی با بیبی :  

  خوابی؟-

بود نگران نگاهش .   

- شده؟ چیزی   

 به کردمی سعی هم هنوز کهدرحالی. شد وارد و زد کنار مرا

گفت کند صحبت آرامی :  

- تو پی آمده سلیم .   

  سلیم؟-

- هرنگه دوست ها، .   

گفتم تعجب با :  

- داره؟ چکار من با هرنگ؟ دوست   

- هرنگ پی برید گفت. شاهرخ و کنم بیدار رو تو گفت .   

- اصال   کجان هرنگ ندارم خبر که من برم؟ من .   

-  تانممی ببینم تا بپوش لباسات  . کجان دونهمی سلیم. بیبی دونممی

کنم بیدار شاهرخم .   

- بیبی زنیمی حرف یواش چرا حاال .   
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-  خان و خاتون گفت سلیم که کرده غلطی چه باز پسره این دانمنمی

 پسره این یعنی هرنگ، واسه شاهرخ پی آدمی وقت هر این. نفهمند

کرده غلطی یه .   

- برم؟ باید من چرا حاال   

- بخوابه شر بذار برو بی،بی دانممی چه .   

 اینکه از بودم ترسیده. ماندم جا بر لحظاتی. رفت بیرون اتاق از

 روز چند دعوای تالفی به و بیاورد سرم بر بالیی خواهدمی نکند

 این تصور از. بگیرد انتقام بردرانم از من آبروییبی با پیش

لرزید بدنم ستون چهار موضوع .   

غرید. بودم ایستاده حیران اتاق وسط هنوز من برگشت که بیبی :  

- حاضرنشدی؟ هنوز چرا تو   

- گممی...   بیبی  ...   

انداختم زیر به سر زدهخجالت .   

- پسره این داره چکارت ببین برو بیا پس؟ چته...  ها .   

- کنند آبرومبی نخوان...  دوستاش با ترسممی بیبی .   

گفت و کوبید تشصور روی دست با بیبی :  

-  چته؟ تو دختر. هانزنی دیگه جای رو حرف این سرم، بر خاک

کنه؟ نامردی خودش ناموسش با آدمی فکرت. ناموسشی زنشی،   

   ... آخه-
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. است نخورده من به هم انگشتش حتی او بگویم خواستمی دلم

 بیبی. باشم همسرش نامهصیغه یک اعتبار به توانممی چگونه

گفت و کشید را بازویم :  

- باش زود. نشده بیدار خان تا باش زود ! 

 

 [19:25 24.06.19] آ

#43 

 

 

 

 

 همه هم هنوز کهدرحالی و برداشتم لباسی چوب روی از را چادرم

شدم روان بیبی دنبال به بود آوردلهره و مشکوک برایم چیز .   

 و پوشاندم را صورتم. کرد سالم و انداخت زیر به سر دیدنم با سلیم

گفت غرغرکنان شاهرخ. دادم را جوابش لبی زیر :  

- بری خواینمی که عروسی خوب؟ کجایی .   

داد جواب من از زودتر بیبی :  

- باهات؟ بیام منم نه؟ یا تنش کشیدمی چیز یه باید   

- بی؟بی بیای کجا تو !  
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- داری دعوا ما با تو اتپی فرستاده دیگه یکی! شاهرخ چته .   

- بیفت راه .   

- مردم دختر این جان و تو جان پسر، اوهوی .   

 و انداخت من به هم نگاهینیم و کرد بیبی به نگاهی شاهرخ

. کردم نگاه بیبی به بیچارگی با. افتاد راه بگوید چیزی آنکهبی

گفت تردید با. بود ترسیده هم او انگار :  

- منم؟ بیام   

گفت دستپاچگی با و سرعت به سلیم :  

- نباش نگران بی،بی اندخانه خواهرم و مادر .   

 راه به و دادم تکان سر بیبی برای. افتاد راه به سرعت به و

. کردممی فوت خودم به و خواندممی الکرسیآیه لب زیر. افتادم

 به باشد منتظرم بود ممکن اتفاقی چه اینکه تصور. بودم ترسیده

 و رفتمی سلیم شانۀ به شانه شاهرخ. لرزاندمی را وجودم شدت

 من به حواسشان. داشتممی بر قدم شب تاریکی در فاصله با من

بگریزم آنجا از و کنم گردعقب آهسته و آرام خواستمی دلم. نبود .   

 بکنم تاریکی این در فرار به راضی را خودم آنکه از پیش

 آرامی به شاهرخ. ایستادم فاصله با و کردم آهسته قدم. ایستادند

زد نهیب :  

- خودمانی کوچۀ سر هنوز تو رسیدیم دیگه، بیا .   
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 خانه وارد من و ایستاد عقب سلیم. شد داخل شاهرخ و شد باز در

گفت سرم پشت از صدایی. لرزید پشتم شد بسته که در. شدم :  

- اومدید خوش .   

گفت شاهرخ. جهیدم هوا به خوردهترس :  

  کجان؟-

 حیاط یک. افتاد راه به ساختمان طرف به و شد رد کنارم از سلیم

 در کنار هنوز من. آن گوشۀ در ایکاهگلی اتاقۀ دو خانۀ با کوچک

گفت زنی صدای. پاییدممی را اطراف نگرانی با و بودم ایستاده :  

- جان مادر بیا داخل، بیا اومدی، خوش .   

گفتم و زدم لبخند. گرفت آرام دلم سلیم مادر دیدن با :  

   .سالم-

-  جوریاین که سیاه روم. تو بیا. کردی منور خان، عروس سالم

باشم پذیرات باید .   

زد تشر سلیم :  

  !ننه-

 با که تو در تو اتاق یک. شدم اتاق وارد. گرفت دندان به لب زن

. کرد سالم و ایستاد نوجوان دختری. شدمی جدا هم از ایپرده

گفتم و زدم لبخند. من به بود شده خیره. دادم را سالمش جواب :  

- کجان؟ هرنگ  
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#44 

 

 

 

 

گفت و گزید دندان به لبی زن :  

- طرفه اون .   

آمد شاهرخ صدای :  

- مرتضی پسرای خبریه؟ بی خدا از کدوم کار  ...   

 کنار که را پرده. رفتم مجاور اتاق طرف به سرعت به. لرزید دلم

 تشک روی آلودخون و بیهوش هرنگ. زد خشکم برجا و زدم

 ولی کند پیچی باند را سرش بود کرده سعی ناشیانه سلیم. بود افتاده

 جلوی بود نتوانسته بود شده بسته سرش به که کثیفی کهنۀ

بگیرد را ریزیخون .   

 بسته دلمه لباسش روی خون و بود کرده سرباز دوباره دستش زخم

 و آلودخون جا به جا هم ملحفه اما بود کشیده ملحفه رویش. بود

بود شده کثیف .   
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- نبود اونا کار نه، .   

- بود؟ کی کار پس   

- خان سردار .   

- خان؟ سردار   

 سلیم مادر. افتادم هرنگ هایحرف یاد به خان سردار اسم شنیدن با

  :گفت

-  به هنوز اما کردیم، آمدمی دستمان از هرکاری ما سیاه، روم

نیامده هوش .   

گفت و ایستاد شاهرخ :  

- بدم خبر خان به باید .   

   .نه-

  چرا؟-

زدم زانو کنارش و رفتم جلوتر .   

-  چیزی نباید خان گفتمی مدام خودش آوردمش، بود هوش به

بفهمه نباید کسهیچ. بفهمه .   

-  با که خان سردار. کردیدمی چکار اونجا شما اصال   چرا؟ خوب

نداشت مشکلی ما .   
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 حضور در داشت شرم. انداخت زیر سربه و کرد نگاه من به سلیم

 شاهرخ. بودند رفته خان سردار دیدن به چه برای بگوید من

بود دوخته او به چشم پاسخ انتظار در همچنان .   

- خانه ببریمش کن جور چیزی یه بگم، خان به باید من .   

گفت و نشاند و گرفت بود برخاستن حال در که را او دست سلیم :  

-  ساکت خان سردار. کنیمی فکر تو که اونه از بدتر قضیه این

بپیچه دهات تو حرفش مانهنمی .   

- شده؟ چی مگه   

گفتم سلیم از زودتر من :  

- خان سردار دختر ستاره، دنبال بود رفته .   

گفتم. کرد پر را فضا غریبی سکوت ناگهان :  

-  پاک رو خونا این باید سرد، آب لگنم یه بیارید، گرم آب لگن یه

   .کنم

 بیرون سختی به را نفسش کهدرحالی و شد ولو زمین روی شاهرخ

پرسید دادمی :  

- شد؟ چی  

 

 [19:26 24.06.19] آ

#45 
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گفت سلیم :  

-  سبیلی زیر خان بود، داده رو ستاره پیغام خان سردار به قبل از

 داد پیغام خان کرد اصرار که دوباره. آقاخان خاطر به بود کرده رد

دهنمی دار زن مرد به دختر اون. بره و کولش رو بذاره رو دمش .   

گفت من به رو :  

- ولی آبجی امشرمنده  ...   

- بود گفته بشم خودش چیه، دانممی .   

- . بود شده ترجری خانمرتضی پسرای با روز اون دعوای سر از

 رو ستاره و کنه راضی رو سردارخان شده هرطور خواستمی

 خاک به رو خانمرتضی پسرای دماغ جوریاین گفتمی. بیاره

شد خواهرتان دیدید که مالهمی  ...   

 پیشانی به دستی شاهرخ. نشست لبم گوشۀ پوزخندی. کرد سکوت

گفت و کشید :  

- پس؟ بود نگفته چیزی جانم آقا به چرا   

-  خانم،...  آسو از بعد دانستمی آقاخان بود؟ نگفته خیالت به

...  آسو فقط گفت همینم برای ده،نمی هرنگ به رو ستاره سردار
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 تانستنمی رفته؟ یادت. بود داده قول همه جلوی هم پیربابا به. خانم

بزنه قولش زیر .   

- شد؟ چی امروز   

. کنهمی دل دل چرا خان ببینه و بره خودش باید کرد اصرار هی -

 تونستم فقط باالخره. داشت پا یه مرغش. نشد شدم اشپاپی چی هر

 پسر گفتم هم قبال   گفت ایوون باالی همون از خان. برم باهاش

 ندید آقاخان احترام به حرفتم. برید و کولتان رو بذارید دمتان   آقاخان

 نگه و نیاد خانم ستاره خود تا گفت. کرد سماجت هرنگ. گیرممی

 تا و سرش ریختن آدماش داد هم خان. رهنمی خوادش،نمی

 تا. بیارم درش پا و دست زیر از تونستم زور به. زدنش خوردمی

 خان گفتمی مدامم. شد بیهوش و اومد هوش به بار صد بیارمش

 دکتر...  و تو پی بیام گفتم داد،نمی قد جایی به عقلم. شده چی نفهمه

 سرش دکتری از چیزایی یه بودم شنیده ازش. بردش شهنمی که

 خوب رو زخمش که کرده درست ضماد دستش برای گفت. شهمی

بوده آورده هم .   

گفت. کرد نگاه من به شاهرخ :  

-  نه اما. بود بسته دستشم. هاشهری بچه به بده کرده دم بلده

کنی؟ خوبش تانیمی ها؟. داغون و درب جوراین   

-  دهستان ببریدش. بهتره دکتر بره...  اما زیاد نه بلدم، چیزایی یه

درمونگاه باال .   
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-  ستاره خاطر هرنگ بپیچه چو گفتن خان سردار آدمای. شهنمی

 شناسیمی سردار   که تو. گوششه بزرگش تیکه خوادمی خانم

سیاهه حتما   پس سیاهه ماست بگه اگر دانیمی شاهرخ، .   

-  و خاتون جواب. بمانه شهنمی که هم اینجا! کنیم؟ چکار خوب

بدیم؟ چی رو خان   

گفتم. گرفت قرار مقابلم در آب هایلگن :  

- خواممی تمیز پارچۀ .   

- تمیز؟ پارچۀ   

کرد نگاه سلیم به .   

- بیار برو داری؟ چی چمدان تو ننه .   

گفت شاهرخ :  

- بگیرم بیبی از برم جلد من خوایمی چیا بگو .   

-  خرفه بیبی از. بیار مالفه زیاد، و تمیز خواممی پارچۀ بگو

 بزنم بود داده پیش دفعه که چیا همون از بگو. خواممی الکلم. بگیر

بیاری بده هم خان هرنگ دست زخم به .   

  چی؟-

- دانهمی خودش .   

گفت شاهرخ. انداخت زیر به سر. کردم نگاه سلیم به :  

- آرممی .   
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- شدن پاره اینا. بیار لباسم .   

 و پا این اندکی سلیم. رفت بیرون در از سرعت به و داد تکان سر

 سرش روی از را پارچه. شد روان شاهرخ دنبال به و کرد پا آن

بود شده ایجاد اشپیشانی روی بزرگی زخم. کردم باز . 

 

 [19:28 24.06.19] آ
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  :گفتم

- دارید؟ خانه تو اسفند   

داد سرتکان سلیم مادر .   

 آتیش منقلم یه. کنیم تمیز رو هوا باید. بیاد شاهرخ تا کن دودش -

شد الزممون شاید بذار آماده کن درست .   

 آنکهبی بگیرم را جانش توانستممی. گذاشتم اشپیشانی روی دست

 و خان سردار گردن افتادمی چیز همه. کند شک من به کسی
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 و فارغ و آسوده. گشتممی باز پدرم خانۀ به آسوده من و دخترش

آسو شیرین دنیای شدمی دوباره دنیا .   

 را دستم سرعت به. گشود چشم ناگهان. ترعمیق کردم، نگاهش

 بگوید چیزی خواستمی. نگریست مرا خیره لحظاتی. کشیدم عقب

بست چشم دوباره نداشت، حرکت توان هایشلب اما .   

 چه دانستمنمی. کنم دور خود از را منفی افکار تا دادم تکان سر

 آنقدر گاههیچ اما بودم دیده زخمی را برادرانم بارها. بکنم باید

 هازخم ببینم باید دانستممی اول قدم در. بودند نشده مجروح سخت

نه یا است شده شکستگی دچار آیا اینکه و هستند عمیق چقدر .   

پرسیدم آمد اسفند منقل با که سلیم مادر :  

- بشورم دستام   تانممی کجا .   

- حیاط تو پاشویه لب .   

 شستن تازه. شد مورم مور. بود سردی شب. رفتم بیرون در از

 اتاق به. شدند خانه وارد سلیم و شاهرخ که بود شده تمام دستانم

 را کار این و بیاورد بیرون را هایشلباس خواستم شاهرخ از. رفتم

 کامال   هرنگ. نشود بدتر بود شکسته جایی اگر تا بکند احتیاط با

کردمی ساده من برای را کار این و بود بیهوش .   

 خودم و بسازد آن از ایکرده دم تا دادم سلیم مادر به را خرفه

. بستم و کردم تمیز را سر زخم. شدم هازخم کردن تمیز مشغول

 هایآب مدام خواستم سلیم از و سپردم شاهرخ به را بدن هایزخم

گفت شد تمام کارش که شاهرخ. کند عوض را آلوده :  
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- نه یا شده چیزیش ببین بیا .   

گفتم و انداختم نگاهی سرسری و زدهخجالت. نشستم کنارش در :  

-  ورم خیلی دستش فقط. کبودیه بیشتر نداره، چنانی آن زخم نه

 دستش ببینه بندشکسته اسماعیل باید. رفته در یا شکسته یا. داره

 بیار اسماعیل   موقع اون. بیاد هوش به تا کن تنش رو لباسش. رو

بندازه استخوناش به نگاهی یه .   

- تانی؟نمی خودت   

  من؟-

. بزنم دست بدنش به که بود این مستلزم کار این. بودم شده سرخ

گفت بود شده اتاق وارد تازه که سلیم مادر :  

- بکن بشش نگاهی یه خودت ننه، ها .   

- آرمنمی در سر من .   

-  گرفت یاد بیامرز خدا اون از اسماعیل. کردمی کار همه اتبیبی

 اسماعیلم صبح نداره، که ضرر. بندازه جا استخون جوریچه

آدمی .   

-  چیز اگر خواممی راهه، خیلی صبح تا. بکن نگاهی یه خودت ها،

اسماعیل دنبال برم حاال همین بود عجیبی .   

 در و کشیدم جلو را خودم. بکنم باید چه دانستمنمی. کردم دل دل

گفتم حال همان :  

- آرمنمی در سر خیلی من .   
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 دستم دو هر. نشست ایگوشه در و گذاشت کنارم را آب لگن سلیم

 اولین این. تپیدمی شدت به قلبم. گذاشتم بازویش روی همزمان را

 بدهم دستانم به را حواسم کردم سعی. کردممی لمس را او بود بار

 از مانع اشمردانه بازوهای. کنم احساس را چیزی توانممی ببینم تا

گفتم اختیاربی. برسم استخوان به شدمی آن :  

- بود اینجا دایان کاش .   

- مانه؟چی واسه اون   

گفتم دستپاچه. صورتم روی بود شده براق شاهرخ. کردم باز چشم :  

- بکنه باید چه دانهمی خوب دکتره، . 

 

 [19:28 24.06.19] آ
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گفت ایدهنده قلب قوت لحن با سلیم مادر :  

-  ساکت هم شما. دستات به بده رو حواست فقط دانی،می هم تو

باشه کارش به سرش باشید .   
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 با را هرنگ پاهای و دستان آرامی، به من و شد سکوت

 را سرم. بود اشسینه قفسۀ نوبت حاال. کردم بررسی سرانگشتانم

. بشنوم را قلبش صدای خواستممی. گذاشتم اشسینه روی آرامی به

 تندی به قلبش. کردمی را کار این پدرم برای بیبی بودم دیده

. شد مشت و رفت فرو موهایم در سنگینی به دستش ناگهان. زدمی

 و نبیند مرا موهای که بود برگردانده رو سلیم. کردم ناله به شروع

 را او خوردۀ گره دست کردندمی سعی سختی به شاهرخ و مادرش

 به نگاهی. بودم اشسینه و هوا میان من. کرد باز چشم. کنند باز

کرد رهایم و شد شل دستش. گفت چیزی لب زیر و کرد من .   

-  بذارید. ندیدم خاصی چیز کردن ورم که پایش و دستش مچ جز

بلده بهتر اون بیاد اسماعیل .    

پوشاند را لباسش شاهرخ .   

-  خون خیلی بخوره، بیاد هوش به کنیم آماده چیزی براش باید

رفته ازش .   

- بیارم بگو خوایمی چی هر باشه؟ چی .   

گفتم و آوردم پایین را صدایم  :  

- بمانیم اینجا نباشه درست گمونم به .   

گفت و شد دقیق صورتم توی شاهرخ :  

  چرا؟-

- خان؟ عروس دانینمی قابل رو ما   
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- ولی سرید تاج که شما نه،  ...   

غرید شاهرخ :  

- چه؟ ولی   

- کنن؟می چه سلیم آقا خانۀ تو خان پسر و عروس گننمی فردا   

گفت سلیم مادر :  

- منید مهمان اینجا مربوط؟ چه کسی به .   

 نگاهم شاهرخ. کرد ضعیفی نالۀ هرنگ. رفت فرو فکر به شاهرخ

گفتم دستپاچه. کرد :  

- هابهتره اونجا درمانگاه، ببریمش .   

گفتم زدهخجالت. شد خیره من به متفکرانه شاهرخ :  

- نگرانشم فقط .   

- گاری به ببند رو االغ برو سلیم .   

گفت سلیم :  

- خان درمانگاه؟سردار بریم خوایمی  ...   

- صحرا خانۀ بریم باید .   

- هرنگ وضع این با صحرا خانۀ شدی؟ دیوونه .   

- بمانند تانننمی اینجا آسوئه با حق. آرهمی دووم. نیست راهی .   

- خودشانه خانۀ تانن،نمی چرا .   
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-  نمانند اینجا شده چی نفهمه کسی قراره اگر ولی باشی، سالمت

 که دانیمی بوده، اینجا آسو برسانه خاتون گوش به باد کافیه. بهتره

 سر از دست چیه به چی نفهمه تا خاتون. شهمی پا به خونی چه

 مانهمی هم آسو. صحرا خانۀ بریمشمی. دارهنمی بر کداممانهیچ

صحرا رفتن شوهر و زن گنمی کنه،نمی شک هم کسی. پیشش .   

گفت سلیم. انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

   ... ولی-

-  دانیمی. شه بهتر تا مانهمی اونجا. کاره بهترین این. نداره ولی

 به درش هم همیشه که تو خانۀ بیاد یکی کافیه. خبره چه اینجا که

. تانیمنمی نه، شده؟ جوریاین چرا بگیم تانیممی. بازه همه روی

 شهمی منیرماه به. تانیمنمی نه، ببریمش؟ تانیممی خودمان خانۀ

 برن باید. امننه دست کف ذارهمی نرسیده ب به الفش کرد؟ اعتماد

 بدم آب گوش و سر فرستندمی منو فقط. آنجا رهنمی کسی. صحرا

 بدانه هم کی هر. خوایممی رو همین هم ما خوب که خبره چه ببینم

 هم چی هر. ذارهنمی اونوری رو پاش صحران زنش با هرنگ

ها؟. رسانیممی بششان تو و من خواستن  

 

 [19:28 24.06.19] آ
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188 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 

 

گفت و داد تکان سر سلیم :  

- اسماعیل مانهمی فقط. نیست هم فکری بد  ...   

گفت و دوید حرفش میان به شاهرخ :  

- . نده لو چیزی تا کنممی چفت دهنش و صحرا برمشمی خودم

 اون درد دوای. کنم قفل دهنش چطور بلدم نیستم اسماعیل نگران

شهمی کر و کور بدیم بشش پوله، .   

- بگی تو چی هر باشه، .   

-  باید نشده روشن هوا تا. بنداز راه رو گاری باش جلد پاشو،

صحرا خانۀ برسیم .   

گفتم و دادم جرئت خودم به :  

- خودم با ندارم هیچی من ولی .   

 باشد آورده خاطر به مرا حضور تازه انگار. کرد نگاهم شاهرخ

  :گفت

- گیرممی برات بیبی از خوایمی چی بگو تو .   

- مانه؟چی واسه بگه نده گیر بیبی   

-  چطور دانممی نباش اوناش نگران تو. دهمی رو گیراش که بیبی

نگه چیزی کسی به کنم اشراضی باید .   
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 روز؟ چند هم آن هرنگ، با تنها. انداختم زیر به سر متفکرانه

 دل به او با بودن از ترسی که بود بد آنقدر حالش. کردم نگاهش

 به روز هر بود گفته هم شاهرخ و بود محرمم بود چه هر. ندهم راه

 وسایل و گاری کردم آماده برای شاهرخ و سلیم. زندمی سر ما

. گذاشتم اشپیشانی روی را دستم و نشستم هرنگ کنار در. رفتند

کردممی صبر صحرا خانۀ به رسیدن تا باید. بود گرم . 

 

 [19:29 24.06.19] آ
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 رخ به اینجا را خودش که بود ایصحنه زیباترین آفتاب طلوع

 چمنزار سربرآوردۀ تازه سبزی میان در صحرا خانۀ. کشیدمی

 گذاشته نمایش به را خود شکوه ترتمام چه هر زیبایی به بهاری
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 تا دور. بود شده کنده زمین از پله چهار با که چوبی کلبۀ یک. بود

 در حیوانات شر از تا بودند چیده کوتاهی سنگی دیوار را دورش

 هایبرگ آمیزیرنگ صبحگاه، روشن و تاریک در. باشد امان

 آفتاب طلوع تماشای و وزیدمی که خنکی نسیم با همراه درختان،

بود رویایی هادوردست در .   

 رختخواب زمین روی. آوردند کلبه داخل تا را او زحمت به مردها

 دوباره و آمدمی هوش به گاهی چند از هر. خواباندنش و کردم پهن

 خبری گاز اجاق از اینجا. گذاشتمی هم بر چشم جانبی و رمقبی

 و خسته. گذاشت آن روی را کتری و گیراند را آتش سلیم. نبود

 سکون به که حاال و بودم تقال در دیشب تمام. بودم آلودخواب

گفت شاهرخ. بخوابم خواستمی دلم بودم، رسیده :  

- بهتره بریم نشده روشن هوا تا برگردیم زودتر بهتره .   

- بعد بخوریم چایی .   

- شهمی دیرمان نه .   

 رو شاهرخ. ایستاد دید که را شاهرخ عزم اما بود، مانده مردد سلیم

گفت من به :  

-  که مشکلی رو، اسماعیل و آرممی وسیله. آممی ظهر از بعد

   .نداری

- که آدنمی کسی...  اطراف این .   
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-  جوریاین. نیا بیرون داخل از و ببند درو...  چند هر. امنه نه،

 بهتر که هرنگ کرد، براتان شهمی فکری چه ببینم تا راحته خیالم

نیست خیالی دیگه بشه .   

 با و آرام هرنگ. چرخاندم اطراف به سری رفتنشان از بعد 

 یا است بیهوش دانستمنمی دیگر. بود بسته چشم سنگین هایینفس

 بر سر و زدم چمباتمه کنارش در. بودم خسته شدت به. خواب

 و هرنگ جهت از هم. ببرد خوابم ترسیدممی. گذاشتم زانو روی

 هر به من و شدمی سنگین مدام چشمانم. مانتنهایی خاطر به هم

دارم نگهشان باز کردممی سعی بود زحمتی .   

. کردمی ناله آرامی به هرنگ. کردم باز چشم خفیفی نالۀ صدای با

گفتم! بود برده خوابم. جهیدم جا از سرعت به :  

  بله؟-

  کجاییم؟-

- صحرا کلبۀ .   

- کنی؟می چه اینجا تو   

- آوردتمان شاهرخ .   

- کجان؟ سلیم   

رفت شاهرخ با - .   

گفتم. گفت چیزی لب زیر و گذاشت هم بر چشم :  

  بله؟-
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نالید. رفت هم در اشچهره :  

- دارم درد .   

- سردار خانۀ دیروز. دانممی  ... 

 

 [19:29 24.06.19] آ

#50 

 

 

 

 

 و کردم جور و جمع را خودم. کرد نگاهم رنجور و بازکرد چشم

  :گفتم

-  بیام منم گفت شاهرخ. شاهرخ و من پی آمد دیشب. داد خبر سلیم

کنه مراقبت ازت باشه کسی که .   

افتاد تشک روی و کرد ایناله. برخیزد کرد سعی .   

- بدمت خوایمی چیزی. خان بهتره نشی بلند !  

- نه؟ یا آدمی شاهرخ   

- اسماعیل با ظهر از بعد ها، .   

  اسماعیل؟-
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- بندشکسته .   

- بیفته ریختت به چشمم خوامنمی ببره، هم رو تو بگو .   

 را تاوانش باید من و بود کرده کاری جایی کسی هم باز. شدم دمغ

 هایشنفس صدای دوباره و گذاشت بالشت روی را سرش. دادممی

 شده بیهوش دوباره انگار. کردم نگاهش خیره لحظاتی. شد سنگین

 چمباتمه خودم در دوباره و دادم بیرون فوت با را سنگینم نفس. بود

گفت ناله شبیه صدایی با. زدم :  

- شده؟ چی گفت سلیم   

. کردم نگاهش. است شده بیهوش دوباره کردممی فکر. کردم تعجب

 و انداختم زیر به سر. کردمی نگاهم داشت بسته نیمه پلک الی از

داد ادامه دید که مرا سکوت. کردم سکوت :  

- خوشحالی خیلی حتمی .   

 بریده بریده. شدمی شنیده زحمت به و بود ناله شبیه بیشتر صدایش

  :گفت

-  سردار نبودید نحست قدم اون و تو اگر. بود تو تقصیر اشهمه

دادمی بشم رو ستاره دل و جون با خان .   

گفتم و شدم بلند :  

- دیشب از نخوردی چیزی بیارم؟ صبحانه .   

 شدمی مجبور مدام و آوردمی کم توان که انگار. بست چشم دوباره

. کند جمع دوباره حملۀ برای را توانش و بگذارد هم بر چشم
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 شاید یا و رفته هوش از باز شدم مطمئن شد طوالنی که سکوتش

نالید. باشد خوابیده :  

-  نیازی دعا به چند هر. بده بهم رد جواب بودی کرده دعا چقدر

 حاال که توئه دولتی سر از. بودی آسمونی بالی خودت همین نبود،

بغلمه تو دستم اون جای به .   

گفتم. بود هوش به پس. ایستادم او به پشت. برخاستم :  

- بودم نکرده دعایی من .   

گفت و کرد بلندتر دادمی اجازه توانش که حد آن تا را صدایش :  

- . داد جوابم   جوریاون خان چرا اومد؟ سرم بال این چرا پس

 را تانهمه. دیدید زندگیم برای شومی خواب چه دانمنمی گمونت

 به و عصاری اسب شهمی هرنگ حله، رسیدمی خیالتان به. گممی

چرخهمی ما دل مراد .   

-  آب من خیالش به آمد؟ پیش این به بودم راضی من خیالش به خان

آقاخان؟ خانۀ تو رفته پایین گلوم از خوش   

 توان دانستممی که حاال انگار. خوردم یکه شجاعتم از هم خودم

 با. بود درآمده جوشش به خونم در بیشتری شجاعت ندارد حرکت

غرید ضعف :  

-  که کردی نفرینم بود درازیتم زبان همین سر شده، دراز زبانت

بیاد؟ سرم بال این   

-  از زیادی خون. کنممی آماده رو چایی االن. استغفرهللا...  خان

کنه استراحت بیشتر بهتره رفته خان .   
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نالید و شد خیزنیم زحمت به :  

-  جوریاین. خودتان خانۀ گردیبرمی کن، جمع رو پالست و جول

دهنمی داره زن که مردی به دخترش بگه تانهنمی هم خان سردار . 

 

 [19:29 24.06.19] آ

#51 

 

 

 

 

 

شد مچاله درد از صورتش و افتاد بالشت روی. برگشتم طرفش به .   

- گردانه؟ برم دهمی قول خان   

گفتم دوباره و رفتم طرفش به. بود کرده سکوت :  

- دی؟می قول خان،   

 برده خوابش یا بود رفته هوش از دوباره. شدم خم. نگفت چیزی

 نفسی شد بسته سرم پشت که در. آمدم بیرون کلبه از. دانمنمی بود،

 سرجایش حواسش هنوز و آمدمی هوش به اگر. کشیدم راحتی به
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 خوش پایانی ماجراها این همۀ شاید. دوید هایملب روی لبخندی! بود

داشت پی در .   

 آماده تلخ سکوتی در صبحانه. بود باز چشمانش برگشتم که کلبه به

 خواستمی دلم من نه و بگوید چیزی خواستمی هرنگ نه. شد

 را دیروز اتفاقات داشت انگار. ساکت و بود فکر در. بشنوم چیزی

گفتم. چیدم را سفره. کردمی حالجی سرش در :  

- است آماده صبحانه .   

کرد بودم چیده کنارش در که ایسفره به نگاهی .   

- کشهنمی میلم .   

- بشید خوب زود تانیدنمی وگرنه خان بخورید باید ولی دانم،می .   

 باال را خود کرد سعی. انداختم زیر به سر شرمزده. کرد نگاهم

 مانده مردد. رفتم طرفش به. شد مچاله صورتش درد از. بکشد

 کنار سکوت در و کردم پا آن و پا ین کمی. بکنم باید چه بودم

 به. کشیدم باال را او تا بردم بازویش زیر دست. ایستادم رختخوابش

کشیدم عقب را خودم. زد پس را دستم شانه تکان با و سختی .   

-  دستم   زیر برادرم قاتل نشدم ذلیل اونقدر هنوز. نزن دست من به

   .بگیره

 در چهره. نشست دهانم در تلخش رفتار از اشمئزاز و دلزدگی حس

 و بود جانبی و ضعیف. کرد پرت طرفم به را مشتش. کشیدم هم

غرید. بودم دور هم من :  

- کنممی خرد دندونات   شم بلند .   
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 به را خودش چه؟ برای دیگر بار این. کردم نگاهش تعجب با

 صورتش و بود چسبیده دیگر دست با را دستش. کشید باال زحمت

بودم ایستاده. بود رفته فرو درد در .   

- بشینی؟ تا خوایمی شوم فدایت نامۀ   

 کردم شیرین هم را اشچایی. چیدم زمین روی و گرفتم لقمه. نشستم

 نگاه من حرکات به داشت مدت تمام در. گذاشتم دستش کنار و

گفت. کردمی :  

- دنبالش رممی دوباره من .   

- دانممی .   

خورد یکه جوابم از .   

- خواممی تو از بیشتر رو ستاره خورهنمی بر بشت .   

   .نه-

گفت و کرد عصبی ایخنده. بود شده بور :  

-  این به ستاره خاطر به من نیستی ناراحت شهمی باورم خیالت به

افتادم؟ روز   

-  و شیمی خوب زودتر جوریاین. بخوری صبحانه بهتره خان

اشپی بری تانیمی .   

گفت که شنیدم. شد خشک لبش روی لبخند :  

- خانیمرتضی دختر که حقا !  
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. شد آب دلم توی قند. گفتمی کامل را پدرم اسم بود بار اولین

خوردم فرو زحمت به را لبخندم .   

-  و گرفتم رو گیست که روزی. بمانی هم جوریهمین تانینمی اما

 خان سردار گوش به باد بردم، کشان کشان بابات خانۀ در تا

رسانهمی .   

 برق داشت سر در که فکری خوشی از چشمانش. کردم نگاهش

 به حتی که طالقی آبروییبی از چشمانش، برق از. ترسیدم. زدمی

 صحنۀ او همچون ذهنم در هم من انگار. بود نرسیده هم ازدواج

بود دردناک و سخت من برای و کردممی تصور را کشی گیس !  

-  ور هم تو. نشسته تو جای اونجا ستاره اینجا، بیام که بعد دفعۀ

کشیمی هورت چایی  داری غیرتتبی داداشای اون دست .   

- خان خوبه ! 

 

 [19:30 24.06.19] آ

#52 
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 که زدمی هاییحرف مدام. کردممی حس را نگاهش سنگینی

نبود هیچ من برای و باشد نیشتری دختری هر قلب به توانستمی .   

- گممی دروغ دارم خیالت به .   

   .نه-

دوخت من به و کرد ریز را چشمانمش .   

- بگیری؟ قلبم تو رو ستاره جای تانیمی خیالت به   

- بگیرم هم خوامنمی .   

- تانینمی !  

- تانممی بخوام اگر .   

گفت و زد پوزخندی :  

- تانینمی هم بمیری .   

- بگیرم رو کسی جای خوامنمی خان، خوامنمی خودم .   

- بشی تانینمی اونم خونۀ در سگ حتی تو تانی،نمی .   

 در را آدم لج که بود صالبتی چنان چشمانش در. کردم نگاهش

 خوردن مشغول را خودم و نشست لبم گوشۀ لبخندی. آوردمی

شدمی کردممی اراده اگر توانستم،می. دادم نشان صبحانه .   

- خندی؟می چی به   

  !هیچی-

- دممی نشانت .   
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 بقیۀ که بود کشیده ته توانش انگار. آمد کوتاه هم او و نزدم حرفی

 نگاهش سنگینی گاهی چند از هر. شد صرف سکوت در صبحانه

 جمع که را سفره. آوردمنمی خودم روی به اما کردممی حس را

کشید دراز آرامی به خودش کردم، .  

  :پرسید 

- آد؟می کی شاهرخ گفتی   

- آدمی زود گفت رسانه،می خودش   ظهر تا .   

. گذاشت هم روی بر پلک و داد تکان سر. بود تلخ لحنش چقدر

 به کمک برای. برخیزد کرد سعی و گشود چشم بعد لحظاتی

زد تشر. رفتم طرفش :  

- تانممی خودم .   

 توان بود مشخص اما نشست، زحمت به. کشیدم عقب را خودم

ندارد بیشتری .   

- براتان بیارم من خوایمی چیزی .   

- تانممی خودم .   

. شدم خم و رفتم طرفش به. توانستنمی اما برخیزد خواستمی

 گردنم دور را دستش باالجبار. بودیم ساکت دو هر. کرد نگاهم

 دست. شدیممی نزدیک هم به آنقدر که بار اولین این. کرد حلقه

 من. شد پا سر ناله با و زحمت به. گرفت دیوار به را دیگرش

 افتاده سرم از روسری. ایستاد. بودم افتاده نفسنفس به او از بیشتر
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 گرفته باال را پایش یک. داد تکیه دیوار به. آمدنمی باال نفسم و بود

بود ایستاده پا یک روی فقط و بود .   

  بریم؟-

- برم تانممی خودم . 

 

 [19:30 24.06.19] آ

#53 

 

 

 

 

 در درد شدت از صورتش که کند حرکت خواست و ایستاد لحظاتی

 قدم هم او با آرامی به و کردم گاهشتکیه را بدنم. شد مچاله خود

 سختی به او که بود بار اولین این. داشت ضربان شدت به قلبم. شدم

. ایستادم جاهمان و بردمش دستشویی کنار تا. بود چسبیده من به

برگردد و برود تواندمی بود گفته خودش .   

 به بود مشخص. بود پریده رنگ شدت به آمد بیرون که در از

. است بوده دشوار برایش دستشویی از استفاده و رفتن راه تنهایی

 جایش سر آهستگی به را او و کردم ستون را خودم دوباره
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 کشیدم رویش که را پتو. نمودمی عصبی و کالفه شدت به. خواباندم

غرید. نداشتم او از بهتر وضعی هم من. بود کرده عرق :  

- شدم تو محتاج و نمردی راحت، تانهمه خیال .   

 گشتمی کسی دنبال انگار. شدم دور او از هاطعنه از شکسته دل

کشید فریاد. کند خالی او سر بر را عصبانیتش که :  

-  قیافۀ اون از کشممی چی هر که ببرن  نحست   ریخت شور مرده

توئه نکبت .   

 که را اشکی. خواستنمی هم ناسزا دلم اما نداشتم، تشکر انتظار

 ایگوشه در و خوردم فرو زحمت به بود شده جمع چشمم در

 به و شد ساکت دید را سکوتم که هرنگ. کردم کز او از دورتر

کردممی صبر شاهرخ رسیدن تا باید. خزید پتو زیر .   

 باید. بود بسته فرو چشم کشیده هم در ایچهره با. کردم نگاهش

 نزدیک او به ترسیدممی و کردممی عوض را سرش روی پارچۀ

 سقف به بود باز چشمانش اگر یا و بود بسته چشمانش بیشتر. شوم

 کلی و لباس و غذا با آمد، شاهرخ که بود گذشته ظهر. کردمی نگاه

 دستش هم. بود آورده هم را اسماعیل. بود فرستاده بیبی که وسیله

 جا موقع هواری و داد چنان. پایش قوزک هم و بود رفته در

 و ترسیده که من. نگو که انداخت راه پایش و دست انداختن

 انجام گفتمی اسماعیل چه هر و بودم ایستاده ایگوشه در مغشوش

 به و مالیدم پارچه روی را زردچوبه و مرغتخم خمیر. دادممی

 کدامهیچ به است بهتر گفت و بست را پایش و دست. دادم دستش

نیاورد فشار .   
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 برای را جگرش و بود کشته گوسفندی. کرد آماده شاهرخ را غذا

 از پیش. کردند رفتن عزم که بود آفتاب غروب. بود آورده برادر

گفت و ایستاد کوچک ایوان روی. بروم همراهش کرد اشاره رفتن :  

-  خوابید که هرنگ ها،علوفه زیر حیاط تو گذاشتم سرپر تفنگ یه

شهمی الزمتان تو بیارش برو .   

- کنم در تیر نیستم بلد که من .   

- کنه چکار دانهمی خودش هرنگ، دست بدش. نباش اون نگران .   

- ندادی بشش خودت چرا .   

گفت و کرد نگاهم :  

- بره نشانه رو تو سر ترسیدم .   

لرزید پشتم .   

-  ببنم و بیام صبح خوامنمی نباشی، دستش دم زیاد باشه حواست

کرده اتخفه .   

 اتاق به بترساند؟ مرا خواستمی فقط یا گفتمی جدی آیا. افتاد راه

 و آرامی به. بود کرده حایل پیشانی روی را دستش هرنگ. برگشتم

پرسید. نشستم ایگوشه در صدابی :  

  رفتن؟-

- رفتن ها، .   

- داشت؟ چکارت شاهرخ   
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  !شاهرخ-

- بیرون بیا گفت بشت دیدم .   

گفتم. انداختم زیر به سر :  

- باشیم خودمان مواظب گفت .   

- گفت؟ چی دیگه   

شناختمی خوب را برادرش . 

 

 [19:31 24.06.19] آ

#54 

 

 

 

 

گفتم ترس با  :  

- هاعلوفه زیر حیاط تو گذاشته تفنگ یه .   

کرد نگاهم و برداشت صورتش روی از را دستش .   

- تو؟ تشنیاورده بکشمت ترسیده   

گفت. انداختم زیر به سر :  
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- بیارش برو .   

کردم نگاهش .   

- بیارش برو. کشمتنمی نترس، .   

 ماه فروردین اواخر غروب سرمای. رفتم بیرون در از و شدم بلند

. بردم کلبه به و کردم پیدا را تفنگ. کردمی مور مور را انسان بدن

 و بود رفته خواب به فاصله این در. گذاشتم هرنگ کنار در را آن

دادمی آرامش من به همین .   

 ظهر از بعد از که وسایلی کردن جمع مشغول آرامی به و صدابی

 هم نفس حتی کردممی سعی. شدم بود ریخته اطراف در حال به تا

 را شبمان شام بیبی. کنم بیدار را هرنگ خواستمنمی. نکشم

 بیشتری هیزم. بود آسوده شام بابت از خیالم حداقل و بودم فرستاده

 کامل، سکوت در را وسایل. کنم ترگرم را کلبه تا ریختم آتش در

 خواست دلم را چه هر و چیدم داشتم دوست خودم که گونهآن

کردم جاجابه .   

 از چوبی در دو با که داشت گنجه یک. نداشت زیادی وسایل کلبه

 نیاز مورد ظروف و ظرف آن درون. شدمی پنهان سایرین چشم

 و قاشق و بشقاب و قابلمه. بود شده چیده نفر هشت حداکثر برای

 آن کف. بود متری بیست تقریبا  . عباسی شاه قلیان یک و. استکان

 گله. بود شده چیده پشتی دورش تا دور و بودند پوشانده گلیم با را

 در را جایی قلیان ذغال دادمی نشان این و بود سوخته گلیم گله به

است نگذاشته امان .   
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 از. شد بلند هرنگ نالۀ صدای. گذاشتم آتش کنار در را کتری

 داشت و بود شده جمع خود در صورتش. کردم نگاهش جاهمان

 کمرنگ نور زیر. رفتم طرفش به پا و دست چهار. گفتمی هذیان

 ناله شدت به. رسیدمی نظر به قبل از ترپریده رنگ زنبوری چراغ

 صدایش آرامی به. بود نشسته اشپیشانی روی عرق و کردمی

  :زدم

   ... هرنگ-

زدم صدایش دوباره. نخورد تکان .   

- شو بیدار...  هرنگ .   

 جا به مرا تازه انگار. کرد نگاهم خیره لحظاتی. کرد باز چشم

گفت که بود آورده :  

- دیدممی خواب .   

. نداشت دعوا از رنگی ته و بود مالیم صدایش که بود بار اولین

. بکشد باال را خودش خواست. دانممی آنکه نشانۀ به دادم تکان سر

شد مچاله صورتش .   

- امتشنه خوام،می آب .   

. دادم دستش به و ریختم برایش آب لیوانی سکوت در و شدم بلند

 باال به را او و گرفتم را بازوهایش زیر و ایستادم. کرد نگاهم

گفت و کشید سر را لیوان. نکرد مقاومتی بار این. کشیدم :  

   .سردمه-
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گفتم و کردم مرتب رویش را پتو :  

- بشه گرم که االنه کردم، زیاد هیزم   .   

گفتم. گفت آخی و کشید اشپیشانی به دستی :  

- کنم عوضش باید .   

گفتم و انداختم زیر به سر. کرد نگاهم :  

- کنم عوض باید پیشانیتانه روی پارچۀ .   

   .اوهوم-

 و کنم تعویض را پارچه بود منتظر او. بودیم ساکت دو هر حاال

برگرداند را رویش او بودم منتظر من .   

- ؟...  ها   

 زمین روی از را تفنگ داشتم اضطراب شدت به کهدرحالی

گفت. افتاد تفنگ به تازه نگاهش. برداشتم  :  

- من به اشبده .   

 کنار در را آن. گذاشتم دستش در را تفنگ. کرد دراز را دستش و

 که انتظار. بودم مانده مردد. برگشت طرفم به و گذاشت تشکش

گفت شد طوالنی :  

- بخوابم کنی عوضش خواینمی .   

 صورتش حاال. شدم خم طرفش به. «بله» معنی؛ به دادم تکان سر

. داشتیم فاصله هم با وجب یک از کمتر. بود صورتم مقابل درست
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 حس گردنم و صورت روی بر را داغش هاینفس هرم توانستممی

 را هرنگ نگاه سنگینی. شدم پارچه کردن باز مشغول دقت به. کنم

 و کنم عوض را بانداژ زودتر چه هر خواستمی دلم. کردممی حس

. کرد تپش به شروع شدت به قلبم. برد امروسری به دست. بگریزم

کشید را آن آرامی به و کرد باز را آن گرۀ . 

 

 [19:31 24.06.19] آ

#55 

 

 

 

 

 اشپیشانی و بود داغ نفسش. دادم سرعت کارم به و شدم دستپاچه

 من مثل یا است تب از تنش گرمای هرم دانستمنمی. طورهمین هم

است شده داغ تنش که است نزدیکی این از .   

 سرعت به را آن. بود چسبیده زخم روی پارچه آخر قسمت 

 مرا روسری که دستی همزمان و گفتمحکمی آخ هرنگ. کشیدم

برد سرش طرف به فشردمی خود در .   

گفتم دستپاچگی با. بود آویزان طرف دو از امبافته هایگیس حاال :  

   .ببخشید-
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 را قلبم که بود چیزی چشمانش در. کرد نگاهم و کرد باز چشم

 کرده سکوت هم هرنگ. انداختم زیر به سر زدهخجالت. لرزاند

   .بود

. بود داده زینت هاهیزم سوختن صدای فقط را ما بهاری خنک شب

پیچید گوشم در صدایش :  

- ترهخوشگل هم تو از ستاره .   

گفت و گذاشت تشکش کنار را روسری. کردم نگاهش :  

-  سردمه...  دارم دوست رو بلند موهای. کنی سرت خوادنمی

بکشم دراز خواممی بندیمی رو سرم آسو، .   

 جواب. بود واگویه شبیه بیشتر. نبود تلخ دیگر لحنش. آمدم خودم به

  :دادم

- بندممی االن ها، .   

 و ریختم پنبه روی رنگ قرمز مادۀ همان از کمی. آوردم را وسایل

 که کردمی مقاومت اما سوزد،می دانستممی. شستم را زخشمش

 تحقیر چشمم پیش غرورش و مردانگی خواستنمی. نگوید چیزی

 دیگر پتوی یک. بکشد دراز کردم کمکش و بستم را سرش. شود

. گرفت را دستم که برخیزم خواستممی. انداختم رویش بر هم

کردم نگاهش :  

- بشین جاهمین .   

پرسید تردید با. کرد حس را دستم لرزش. خوردم یکه سختی به :  
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- لرزی؟می   

-  و کنم آماده تب ضد جوشاندۀ. کنهمی تب داره گمونم داغه، خان

   .بیام

 پیشنهاد چرا که کردممی لعنت را خودم داشتم. کرد رها را دستم

. بود شده عجیب هرنگ. باشد دور جا همه از روزی چند بودم داده

 هم کنار در را نگاهشان رنگ اختیاربی. افتادم دایان یاد به ناگهان

 وحشت گذشتمی اممخیله در آنچه از...  دایان...  دایان. دادم قرار

 ذهنم به که را عجیبی افکار تا دادم تکان را سرم سرعت به. کردم

 َمردم نباید و بودم شوهردار زن یک من. کنم پاک بود آورده هجوم

 هیچ نباید آن از باالتر و کردممی مقایسه دیگری مرد هیچ با را

 خود به مرا هرنگ صدای. دادممی ترجیح مردم به را دیگری مرد

  :آورد

   ... ستاره-

گفت. بود عرق خیس. چرخیدم طرفش به :  

- نترس من از بشین، کنارم بیا .   

 اشپیشانی روی دست و رفتم طرفش به. گفتمی هذیان داشت

گفت. سوختمی تب از داشت. گذاشتم :  

 .سردمه-

 

 [19:31 24.06.19] آ
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#56 

 

 

 

 

کنممی بیشتر رو آتیش االن .   

- سردمه خیلی .   

گفت و گرفت را دستم. کشیدم رویش بر دیگری پتوی :  

-  کنار رو نگاهت خودم نه؟ خوایمی من که تو...  ستاره

دیدم رودخونه .   

فشرد را آن ترسخت. بکشم بیرون را دستم کردم سعی .   

- رهمی یادم دردام همۀ باشی که کنارم. نرو...  ستاره .   

 خواستممی مرد این خاطر به من. اندیشیدم پیشم لحظاتی افکار به

 در سخت مرا دستان کهدرحالی او و کنم دفن را آرزوهایم و قلبم

زدمی حرف ستاره از فشردمی خود دستان .   

. کردممی وارونه تعبیر را او رفتار و نگاه داشتم که بودم ساده چه

 تمام در من و بود نشانده اشنداشته ستارۀ جای به مرا مدت تمام در

کنم خفه آن در را دایان یاد تا کردممی مچاله هم در را قلبم مدت .   

گفتم. کرد باز چشم سختی به. کشیدم بیرون را دستم :  
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- خان بیارم جوشانده رممی .   

- بگو بهم...  ستاره خان نگو بهم  ...   

. شود سرد گذاشتم و ریختم جوشانده لیوانی و رفتم اجاق طرف به

 تک توانستممی که واضح چنان گاه. گفتمی هذیان همچنان هرنگ

 سعی چه هر که نامفهوم چنان گاه و بشنوم را هایشحرف تک

 آب لگنی شود خنک جوشانده تا. فهمیدمنمی آن از چیزی کردممی

 جوشانده. کردم او کردن خنک در سعی خیس ایپارچه با و آوردم

 پایین تبش شده مطمئن وقتی و ریختم حلقش در قاشق به قاشق را

 کردممی نگاهش که طورهمان و دادم تکیه دیوار به را سرم آمده،

رفتم خواب به خستگی شدت از .   

*** 

 

 [19:32 24.06.19] آ

#57 

 

 

 

 

. شدم بلند. افتاد هرنگ خالی جای به نگاهم کردم، باز که چشم

 سرعت به. بود شده کشیده رویم به پتویی و بود سرم زیر بالشتی



 

213 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 صدای با. بود نشسته ایوان روی. رفتم بیرون کلبه از و شدم بلند

 چهره. کردم سالم زدهخجالت. چرخاند عقب به سر در، شدن باز

گفت. بکنم باید چه دانستمنمی و بودم شده دستپاچه. کشید هم در :  

- خوبه هوا .   

 گردن به که دستی و صورتش های¬کبودی اگر. بود سرحال

. است بوده شوخی اخیر حوادث تمام کردممی فکر نبود، بود آویخته

. کنم کمکش و بگیرم را بازویش زیر تا رفتم جلو. برخیزد خواست

گفت و زد پس را دستم :  

- تانممی خودم .   

گفت و کرد نگاهم. کشیدم عقب را دستانم دستپاچه :  

- کرد بهترم که بود دیشبت جوشاندۀ تو چی .   

گفت دید که مرا سکوت. انداختم زیر به سر  :  

-  گمانم. ندادی شاممان که دیشبم. بذاری رو کتری خواینمی

نمردیم گشنگی از تا ده گردانه برمان بگم باید بیاد شاهرخ امروز .   

 آنجا از شاهرخ که مسیری به نگاهش. کردم نگاهش چشمی زیر

 به. چرخید طرفم به. کرد حس را نگاهم سنگینی. بود خیره آمدمی

دزدیدم نگاه سرعت .   

  چیه؟-

گفتم لب زیر :  

- بذارم رو کتری برم .   
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بردارم را کتری تا برگشتم کلبه درون به .  

 و نشست سفره کنار. شد آماده صبحانه تا برد زمان ساعتی نیم 

  :گفت

-  شاهرخ. شهمی بهتره حالم. رهمی یادم چیز همه آممی که اینجا

بیارتمان کجا دانستمی .   

 در را چای استکان. بود کرده تغییر قبل دقایقی با کالمش لحن

گذاشتم مقابلش .   

-  بهشتیه. دممی نشانت اطراف این تمام برممی بشه بهتره که حالم

خودش برای .   

 که مرا ناباور نگاه. کردمی نگاهم لبخند با. کردم نگاهش تعجب با

گفت و کشید هم در را هایشاخم دوباره دید :  

- کنی؟می نگاه زل زل حاال تا صبح از چته؟   

 که دقایقی. شد صبحانه خوردن مشغول. شدم خیره زمین به دوباره

غرید گذشت، :  

- چشمه لب تا رممی صبحانه از بعد .   

 دارد که دردی پا با دانستممی. دادم تکان سر بگویم چیزی آنکهبی

گفت. بردارد قدم چند از بیشتر تواندنمی :  

- آسو ساکتی .   

 بودیم کرده ازدواج مثال   که مدتی این تمام طول در. کردم نگاهش

خواندمی نام به مرا که بود باری دومین این .   
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- شدی خوب اینکه از بعد...  خان  ...   

گفت و دوید حرفم میان به :  

- بمونم بد که نیست قرار شم،می خوبم .   

- باشه سالمت به خان سر انشاهللا .   

 تغییر نگاه از هایمگونه. صورتم به شد خیره و کشید باال ابرو

 تحکم با که کنم فرار و برخیزم خواستم. شد گلگون اشگرفته رنگ

  :گفت

- نگفتی؟ حرفت     

گفتم و دادم جرئت خودم به. داشت زیر به سر. کردم نگاهش :   

 ... ستاره-

 

 [19:32 24.06.19] آ
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گفت و کشید هم در چهره :  
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-  آدمی خودش روز یه. دستش کف ذارممی هم خان سردار حساب

 بشش چی دانممی من که روزه اون بگیرم، دخترش   کنهمی التماسم

   .بگم

کردمی فکر ستاره به هم هنوز او پس. کشیدم آسودگی به نفسی .   

- بود؟ ستاره حرفت   

- فقط...  خان نه  ...   

 و بودم کرده گم را پایم و دست که طوری به من، به بود شده خیره

 باری اولین این مدت، این طول در. بودم برده یاد از را هایمحرف

 دیروز صبحانۀ جز به. خوردیممی هم کنار را صبحانه ما که بود

شدنمی حساب صبحانه اصال   که .   

 ترس از که نبود کسی و بودیم تنها بزرگ صحرای این در حاال

 پنهان را خودمان یا و بدزدیم هم از نگاه بخواهیم تشرش و توپ

   .کنیم

-  دیوار به سرت. شدم بیدار خواب از که بود شب نیمه دیشب

 سرما از و صورتت روی بود افتاده چراغ نور. بود برده خوابت

بودی کرده کز .   

پرسیدم اختیاربی. شدم سرخ خجالت شدت از  :  

- خورد؟ ضربه سرتانم   

 شرمنده بود شده جاری زبانم بر نااندیشیده آنچه از. کرد نگاهم تیز

گفت و کشید هم در چهره. شدم :  
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- کنند تعریف ازت نداری لیاقت .   

گفت و کشید سر را چایش. بودم نشنیده تعریفی که من تعریف؟ :  

- خنگی هم همونا مثل دیگه، جونوری تا سه اون خواهر .   

 شدت به. کردم نگاهش. گذاشت سفره روی مقابلم در را استکان

گفتم و کردم پر را استکان. بود کشیده هم در چهره :  

- فقط...  نداشتم منظوری  ...   

 به سکوت در لحظاتی. کنم کامل را امجمله بود منتظر. کرد نگاهم

 تعریف من از داشته باشد آورده یاد به تازه انگار. شد خیره من

گفت و کشید هم در چهره دوباره کرده،می :  

-  شیم خوب زودتر کن درست بلدی موشانده جوشانده چی هر

دارم کار کلی. ده برگردیم .   

شدم صبحانه خوردن مشغول و دادم سرتکان . 
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 تا. چشمه کنار برود گرفت تصمیم هرنگ بود صبحانه از بعد

 چیزی من به دانستممی. بازگشت اما رفت، هم کلبه حصار جلوی

 راه. کنم تمیز را کلبه بیرون بود گرفته ویرم هم من و گفت نخواهد

 بهاری هوای. کردم پهن ایوان روی را گلیمی. برگشت را نرفته

 پایش روی پتویی نشاندم، گلیم روی را هرنگ. بود مطبوعی

 و زدمی غر هرنگ. شدم کلبه درون گردگیری مشغول و انداختم

خان رهمی سر امحوصله» گفتم؛می فقط من .»  

 کشیدم دستمال را دیوارها تمام و کردم پهن آفتاب در را هاگلیم تمام

 تغییر هم او گذشت که مدتی. چیدم دوباره را کلبه. انداختم برق و

 منتظر بیشتر. کردمی نگاه کارهایم به سکوت در و بود داده موضع

. کردمی طلب چیزی و زدمی غر هم چندگاهی از هر. بود شاهرخ

 و بخورد آفتاب زخمش تا بودم کردم باز را اشپیشانی روی پارچۀ

 را پایش توانستنمی هنوز اما بود بهتر دستش. شود خوب زودتر

کند تکیه من به بود مجبور و بگذارد زمین روی .   

گفت. گذاشتم آتش روی را ناهار :  

- نیامد؟ چرا شاهرخ   

زدنمی پر پرنده. کشیدم سرک جاده به .   

- آمد بود شده رد ظهر دیروزم آد،می .   

غرید. شدم سرازیر هاپله از .   

- رفتنی؟ حال در مدام تو چته   
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. است رفته سر اشحوصله بود مشخص کامال  . کردم نگاهش

گفتم و برگشتم را رفته هایپله دوباره :  

- بیام بریزم چایی تا دو .   

. نشستم کنارش. بازگشتم چای استکان دو با و رفتم کلبه درون به

 کرد نگاهم. کردم کمکش. کند صاف پاهایش روی را پتو کرد سعی

 دلشورۀ نشستممی کنارش در اینگونه که هاییوقت. نگفت چیزی و

گرفتممی عجیبی .   

 من توان در که بخواهد یا و بگوید چیزی داشتم این از ترس مدام

نشست گوشم در صدایش. نباشد :  

- هستی؟ راضی کلبه این تو بودن از تو   

 دستش در چای استکان به نگاهش. کردم نگاهش و خوردم یکه

گفتم و انداختم زیر به سر. بود :  

- شهمی خوب داره زود خیلی. داره خوبی بنیه خان ماشاهلل .   

- بود؟ این من سوال   

انداختم زیر به سر .   

- ترسی؟می من از تو   

 همۀ و او از که بود این حقیقت ترسیدم؟می او از آیا. کردم سکوت

ترسیدممی اشخانواده افراد .   

- بده جواب .   

  !نه-
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-  ترسی؟می من از. بگو رو راستش بگی، دروغ بشم نشد قرار

بشنوم خودتم زبون از خواممی فقط دانممی که خودم .   

گفت و زد پوزخندی شد طوالنی که سکوتم. انداختم زیر به سر :  

- ام؟خورخوره لولو من گمانت به پس! طوراین که  
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- خان نه  ...   

- ...  هرنگ بگو بهم دارم، اسم من نه. خان نگو بهم نگفتمت مگه

   .بگو

   .هرنگ-

-  من از گیرم حاال. دیگه زنمی نباشه چی هر. هللا باریک ها

خان؟ گهمی شوهرش به زنی کدوم. هستی که زنم ولی ترسی،می   

 اممسخره کرد آسوده را خیالم که بود خنده همان شاید. خندید

کندمی .   
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- اومدند؟ اینجا داداشاتم دانیمی   

غرید لب زیر. کردم نگاهش :  

- غیرتابی .   

- بودید؟ خوبی دوستای   

- کرد نگاهم .   

- بودیم ها، .   

- پسرها دنبال آمدیدمی. بودم دیده باری دو یکی رو شما .   

گفت و شد عمیق صورتم روی :  

- پاییدیم؟می   

گفتم دستپاچه :  

- داره ریختی چه آقاخان پسر ببینم خواستممی فقط نه، .   

گفت و خندید :  

- داشت؟ ریختی چه حاال   

گفت و خندید. کردم خم بیشتری شرمندگی با را سرم :  

-  دید جایی از شهمی رو آسو ببینم آمدممی کردممی بهانه گاهی منم

 که بود حرفش آنقدر که خانمرتضی دختر ببینم خواستممی. نه یا

هست ریختی چه خوشگله .   

پیچید گوشم در صدایش. انداختم زیر به نگاه :  

- گفتندمی راست بود، خوشگل .   
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 من از داشت بار دومین برای هرنگ. کرد تپش به شروع قلبم

غرید. کردمی تعریف :  

- ترهخوشگل آسمونم خورشید از ستاره که ستاره از نه ولی .   

 که چیزی. بود زنانه حسادت حس همان شاید. آمد بدم اختیاربی

 مقایسه دیگری زن با مرا و بود شده من خصوصی حریم وارد

 هیچ برای این مسلما  . بود دانسته من از برتر را او و بود کرده

 ادامه درهمم صورت و من حال به توجهبی. نیست خوشایند زنی

  :داد

-  من خواستند،می رو آسو که کسایی همۀ بین. بینیمی رو تقدیر

. باشه من مال بهترینا خواستمی دلم اولم از اصال  . خواستمشنمی

 بین ولی طرفش، برم آمدمی عارم بود چیزی دنبال کسی نگاه اگه

من وبال شد آسو همه .   

گفتم و دادم جرئت خودم به :  

- خان داره عالجی راه چیزی هر .   

- هرنگ؟ بگو نگفتمت خان، گفتی که دوباره   

داد ادامه. کردم نگاهش :  

- هست؟ چی عالجش راه خوب   

-  هم بسخون. دنبالم آدمی پدرم. نکن عقدم شد تمام که مانصیغه

تمام و شهمی تمام .   

گفت متفکرانه :  
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- خوای؟می جوریاین تو   

بود شده حالت بی و مات صورتش. کردم نگاهش .   

-  نباشم من دانممی...  هم ستاره. خان هرنگ خوایدمی هم شما

نداره ایبهانه خان سردار .   

دزدیم او از نگاه و کردم سکوت .   

- تانخانه ریمی خوشحال و خرم تو بعدم .   

- خان رممی .   

- شهمی تمام هم بسخون .   

- گردهبرمی چیز همه برگردم من نه خان، نشه چرا .   

- بکشم دیدم هرجا رو شاهو تانممی منم .   

 خیره نامعلوم اینقطه به و بود متفکر. کردم نگاهش. خوردم یکه

 پیدایش هم این از بعد اندنیافته را او حاال تا اگر اندیشیدم؛. بود شده

گفتم بنابراین. کرد نخواهند :  

- تانیمی ها، .   

راسخ عزمش و بود مصمم صورتش. کردم نگاهش . 
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 نخواهند پیدایش هم این از بعد اندنیافته را او حاال تا اگر اندیشیدم؛

گفتم بنابراین. کرد :  

- تانیمی ها، .   

راسخ عزمش و بود مصمم صورتش. کردم نگاهش .   

 بلند جا از سرعت به. شدمی شنیده دور از شاهرخ موتور صدای

 از کمتر دانستممی و بود شده آسوده دلم. رفتم کلبه داخل به و شدم

 اما زد،می شور شاهو برای دلم. گردممی باز خانه به دیگر ماه دو

 این در است داشته مرا دلشورۀ اصال   او آیا کردممی فکر وقتی

 فقط مهم حاال و افتدنمی اتفاقی که کردممی راضی را خودم مدت؟

 نقش هایملب روی رضایتی لبخند. است وضعیت این از خالصی

بود انتظارم در خانه بعد و کردممی صبر ماه دو باید فقط. بست .   

***  

 این را خودم مدام من. رفت شاهرخ که بود کرده غروب خورشید

 یک فقط. نشوم هایشانحرف مزاحم تا زدممی طرف آن و طرف

گفت و خندید گذاشتم مقابلش در را چای استکان که بار :  

- آددرنمی خونشان بزنی کاردشان .   

گفت. کردم نگاهش :  
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-  مریزاد دست داره هرنگ گنمی. گممی دخترهاش   و مادرم

 که آسو کن چرب تنت  . دهمی خورده داداشش از که هاییکتک

پیششان داری خوردی پیش هفتۀ که اونا از دوباره برگردی .   

گفت هرنگ کنم باز دهان من که آن از پیش :  

-  تخمشان   و اخم و بشه گور و گم هفته یه تانه نمی. کنندمی غلط

 حرفی آسو به نداره حق کسی گفته هرنگ بگو دخترا به. نبینه

   .بزنه

ماسید شاهرخ هایلب روی لبخند. کردم نگاه هرنگ به حیرت با .   

-  و آش بود کی خاطر واسه رفته یادت شدی؟ آسو طرفدار! ها

کردند؟ الشت   

-  حاضرم خاطرش واسه باشه هم دیگه بار صد! ستاره خاطر واسه

چیه؟ آسو به ربطش. بشم الش و آش   

 سر داغ داغ را اشچای و گزید دندان به لبی. بود شده بور شاهرخ

   .کشید

-  دوباره دهنمی خودش شدی این طرفدار بفهمه اتستاره خیالت

  بزننت؟

-  گردنم وبال تو اینم. بکنه خوادمی دلش کاری هر داره حق ستاره

 به نداره دخلی اما بمانم، کلبه تو تانممی اینم بدون ببرش،. کردی

   .زدنش
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 من. کشید هورت را اشچای دوباره و کرد من به نگاهی شاهرخ

 باز و دادم بود گرفته شکل که پرسشی به پاسخ هزاران ذهنم در اما

گفتم و انداختم را در قفل رفت که شاهرخ. نرسیدم نتیجه به هم :  

- فرستاده شام بیبی .   

گفت کند نگاهم آنکهبی :  

   .هوم-

- بیارم؟ خوریمی حاال   

- کنهمی درد سرم نه، .   

رفتم طرفش به .   

- ببندم رو زخمت بذار .   

گفت و زد پس سختی به را دستم :  

-  دو این برای فقط. هست خبری کردم، طرفداریت   برنداره خیالت

که بود شب  ...   

داد ادامه. امبوده مراقبش بگوید بود سختش. کرد سکوت :  

- خالص و شهمی تمام دهتان، گردیبرمی رفتیم که اینجا از .   

گفت. درخشید خوشی از چشمانم. کردم نگاهش :  

-  انگار. برام نیستی انگار نداریم، هم کار به کاری هم موقع اون تا

هوم؟. رسهمی بهم پدرمه خانۀ کلفت کنممی  
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 کلفت مرا مدام او و کند خطاب کلفت مرا او نداشتم دوست

نامیدمی .   

- نداری؟ زبان   

- خان باشه .   

گفتم که بکشد دراز خواست. داد تکان سر :   

- بعد ببندم زخمتانه بهتره .   

 گره هم در ابرو بزند حرفی آنکهبی. نشست صاف و کرد نگاهم

 خیره صورتم به زنبوری چراغ نور زیر. بستم را زخمش. کرد

گفت و زد لبخند. کردم نگاهش. بود شده :  

-  نگاش دیوار، رو افتاده هاتمژه سایۀ صورتت رو افتاده که نور

   .کن

گفت. چرخاندم سر :  

- مانهنمی سایه برگشتی تو که جوریاین .   
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 بد. انداخت سایه دیوار روی و آورد باال را سالمش دست. خندیدم

 و گرفتم چراغ مقابل در را دستم دو من. بود شده نامأنوس و شکل

. کردم حس را نگاهش سنگینی. خندیدیم. انداختم سایه دیوار روی

 برخیزم خواستممی. ماسید هایملب روی خنده و شد شل هایمدست

نالیدم زیرلب. داشت نگهم و گرفت را دستم که :  

   ... خان-

گفت سپس و کرد نگاهم خیره لحظاتی. شد شل دستش :  

- خنگی چقدر تو دختر هرنگ، بگی رفت یادت بازم .   

گفت و افتاد رختخواب روی :  

- گیرهمی نفسم خوابممی کنه،می درد آنقدر پشتم چرا دانمنمی .   

گفتم تردید با :  

- چشه؟ ببینم کنم نگاه خوایدمی   

- خوبیه فکر ها، .   

 به. زدممی باال را لباسش باید حاال. کرد من به پشت و چرخید

 با« .بشه باز موقعبی که زبانی به لعنت» کردم؛ غرولند خودم

 دو میان اما بود، کبود پشتش تمام. زدم باال را لباس لرزان دستانی

گفت. بود زخمی دست کف یک قاعده به کتفش :  

- شده؟ چی ها،   

- بمالم روغن براتان باید این؟ چیه زخم. شدهزخمی .   

چرخید پهلو روی .   
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- شدندمی نفری ده نامردا .   

آوردم را الکل و پنبه و شدم بلند .  

کنم تمیزش اول باید - .   

- نکردی؟ تمیزش چرا دیروز   

- کرد تنت لباس شاهرخ .   

- معیوب مخ از خنگه، که پسرم این !  

گفت و چرخید. افتاد خنده به هم هرنگ. خندیدم :  

- آرممی در شانهمه سر اش  تالفی .   

 خودم به. شد مشت دستش. کشیدم زخم روی را پنبه. لرزید دستم

گفتم و دادم جرئت :  

- خان؟ نبود بس بسخون یه   

گفتم کنم نگاهش آنکهبی. چرخاند طرفم به را صورتش :  

- کنه پیدا منو سرنوشت هم ایدیگه دختر خوادنمی دلم دیگه .   

. بود زیر به نگاهم طورهمان. گرفت را دستم مچ سالمش دست با

 را جرئتش. کنم نگاه چشمانش به توانستمنمی. شد خیره صورتم به

 به دوباره و کرد رها را دستم. گذشت سکوت در لحظاتی. نداشتم

خوابید شکم .   

- بشش بزنم روغن تا بخوره هوا کم یه بذار .   

- ناراحتی؟ من دست از   
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 ها؟-

 

 [20:46 27.06.19] آ

#63 

 

 

 

 

دوخت من به را نگاهش دوباره :  

-  تو. زدندمی بشم حرفا چه دانینمی. نیستم بدجنس هم خیلی من

 زن یه به برادرم   خون قراره گفتندمی و کردندمی نگاه چشمام

شدی؟نمی عصبانی بودی تو. بفروشم   

- حرفی که من  ...   

-  من دست خواهرامم و مادر اخالق. زدی که دانیمی خودتم! زدی

 سر. کردیمی مدارا باهاشان جور چه وقته چند این تو دیدم. نیست

   ... مادرتم

گفت. خورد سر امگونه روی هاکیقطره. کرد سکوت :  

- برادرم داغ از خونه دلش هنوز. بشکنم که مادرم   دل تانمنمی .   

- دانممی .   
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-  بیرون در از گفتم این واسه شب اون من...  یعنی...  من...  آسو

 خواستمنمی. نکنه ناراحتت بیشتر و نگه بشت چیزی کسی که نیایی

بزننت و سرت بریزن خواهرام دوباره .   

گذاشت بالشت روی بر سر .   

-  ستاره واسۀ من. نیست راحت هنوزم نبود، راحت اصال   من برای

 گممی بشت فقط ها، میرمنمی دیگه االن خیالت به نه. مردممی

 حاضرم اون سکوت و داشت من با پدرش که رفتاری با بدانی

 من. هستی برادرمم قاتل که تو به برسه چه بکشم خط رو دورش

 رو غرورش مرد از. دمنمی چیزهیچ و کسهیچ به رو غرورم

 غرورم اما بگذرم، همه از حاضرم. گرفتی رو چیزش همه بگیری

 وقتهیچ کرد پول یه سکه من مرداش جلوی خان سردار اینکه. نه

ستاره نداشتن قیمت به حتی ره،نمی ذهنم از .   

 به را آن. برداشتم را روغن. برد فرو خود در را کلبه سکوت

 یا بود اشبرهنه پشت با انگشتم تماس از. مالیدم پشتش روی آرامی

 آرامی به. لرزید که شد مالیده رویش بر کرم که زخمی سوزش از

 را بالشت که دیدممی وضوح به. مالیدم می کمرش روی را کرم

غرید. زندمی چنگ :  

  !بسه-

- سوزانه؟می   

 به مرا که بود چیزی چشمانش در. کرد نگاهم و کرد بلند سر

 خواستمی دلم. انداختم زیر به سر زدهخجالت. انداخت وحشت

 طرف به را دستش. رفتممی فرو زمین در و شدممی آب جاهمان
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 عقب را آن برسد امچانه به آنکه از پیش اما آورد پیش صورتم

گفت و کشید :  

- است آماده شام .   

 اجاق کنار. گریختم چشمانش مقابل از سرعت به و دادم تکان سر

 هنوز را او سنگین نگاه چند هر. کشیدم آسودگی به نفسی نشستم که

. برگشتم عقب به آرامی به. کردممی احساس کمرم روی بر هم

 به نفسی. بود گذاشته صورتش روی را دستش و بود کشیده دراز

کردم سرگرم غذا با را خودم و کشیدم راحتی .   

*** 

 

 [20:46 27.06.19] آ

#64 

 

 

 

 هایهفته و روزها که آدمی اصال   هرنگ. بود گذشته روزی چند

 سنگینی توانستممی حتی گاه. بود شده مهربان. نبود بودم دیده اول

 تا و کردمی تکیه من به روزها. کنم حس هم دور از را نگاهش

 آب را هاکوزه شستم،می را هاظرف من. آمدمی چشمه کنار



 

233 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 و نشستمی انداختممی درخت کنار که زیلویی روی او و کردممی

زدمی نی .   

. اول دسته خبر کلی و آوردمی غذا. آمدمی ظهر از بعد هر شاهرخ

 هم سلیم. نبود افتاده، که اتفاقی و خان سردار از حرفی هیچ اما

 جویای وگرنه آیدنمی که است من راحتی برای بود فرستاده پیغام

 هم شاهرخ حتی. بود خوش و خندیدمی هرنگ. هست احوال

 تشر که بودم شنیده بار دو یکی و بود شده برادر سرخوشی متوجۀ

زدمی :  

- شده باز روت و رنگ که بشت گذرهمی خوش آسو با ها .   

بود توپیده و کشیده هم در چهره بار هر هرنگ و :  

- بگیرم؟ اجازه تو از اینم برای باید چه؟ تو به   

 این در بودن. خوابیدممی رختخواب روی هرنگ از دور هاشب

 از نبود الزم و داشتم پتویی و تشک که داشت را مزیت این کلبه

بلرزم سرما .   

 در لنگانلنگ روز هر شادمان هرنگ. بودند خوب چه روزها

 سپرده تقدیر دست به را خودم سرخوشانه من و چرخیدمی صحرا

 خانه به دیگر هفتۀ چند حتی و دیگر روز چند تا اینکه تصور. بودم

بیابم را خود سابق نشاط بود شده باعث گردممی بر .   

- خان هرنگ نریم دورتر .   

- بیای کیف سر بدم نشانت چیزی یه خواممی بیا،. خوبم .   
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 معلوم چیزی که بودیم شده دور آنقدر. کردم نگاه کلبه طرف به

   .نبود

- بیاد کجا از کی نیست معلوم نیست، امن صحرا .   

- کنینمی دست دست آنقدر هست طرف اون چی بدانی اگر بیا، .   

 بودم شنیده. کنند سد را راهمان کسانی ترسیدممی. بودم نگران

 و آیندمی صحرا این به شکار برای هاآبادی همۀ جوانان

 کنار. شویم دور کلبه از زیاد هرنگ وضع این با خواستمنمی

. بشینم کنارش در هم من کرد اشاره و زد چمباتمه ایصخره

گفت. نشستم رویشروبه :  

- اونجا...  ببینش .   

گفت و خندید. شدنمی دیده چیزی. کشیدم گردن :  

- طرف این بیا نه، .   

گفت شوق با. ماندم جا بر مردد :  

- اینجان که آوردی شانس. بره که االنه بیا، .   

 او حاالبه. کشید را دستم. بودم مانده برجا هنوز من. کرد نگاهم

گفت. بودم چسبیده :  

   .ببین-

 علفزارها میان کوچولویش برۀ با زیبا قوچ یک. کشیدم گردن

گفتم اختیاربی. چریدمی :  

- جان خدا .   
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خندید هرنگ .   

- نه؟ قشنگه خیلی   

- قشنگه خیلی ها، .   

-  پایین این تا علف برای همیشه سال وقت این دختر، آوردی شانس

 برام بود عجیب. دیدم چشمه لب شانهتایی چند بار دو یکی. آنمی

بودند اومده اونجا تا آب برای که .   

. برگشتم طرفش به شوق با. داشت تکیه اشسینه به پشتم

 روی خنده. گرفت قرار هم از کمی فاصلۀ به هایمانصورت

. کشید را دستم که برخیزم خواستم. شد خشک نفرمان دو هایلب

. دوختم زمین به و دزدیدم او از را نگاهم. افتادم آغوشش در

. کشید باال را سرم و کرد حایل صورتم طرف دو را هایشدست

گفت لب زیر :  

 ... آسو-

 

 

 

#65 
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 پشت ترسیده من، و شد بلند. برید را حرفش ایگلوله شلیک صدای

زد فریاد. گرفتم مشت در را لباسش اختیاربی و گرفتم پناه سرش :  

  چتانه؟-

 هرنگ سر پشت از و دادم جرئت خودم به. شد سکوت ناگهان

بودند برادرهایم. کشیدم سرک .   

- کردیم پیدات زمین رو گشتیممی دنبالت آسمانا تو! بهبه .   

 دست با هرنگ. بکشم جلو را خودم که دادم حرکتی خودم به

زد خشکم برجا. شد مانع سالمش .   

- اینه خاطر به کجتان گردنای پس ها .   

- خوردی؟ که هاییکتک نبود خوبت هنوز، درازه زبانت   

- بیرون بیا پشتشه، نفر یک .   

گفت و داشت نگهم دست با هرنگ :  

- دارید؟ چکارش زنمه،   

. شد خم زمین طرف به بود رفته نشانه او طرف به که هاییتفنگ

گفت که شنیدم را برادرم صدای :  

   ... آسو-

 هرنگ. دوید امگونه روی اشک و فشردم هرنگ کمر به را سرم

زد فریاد :  

- نیا جلو  ...   
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  !خواهرمه-

-  به کسی هر چشم آدنمی خوشم منم. منه زن حاال بود، خواهرت

بیفته زنم .   

غرید که بود بزرگم برادر :  

- نیست کسهیچ اینجا نه صحرا؟ آوردیش همینه برای .   

- مربوطه من به دیگه اونش .   

- مجتبی خواهر بود، خانمرتضی دختر گنمی بشه طوریش !  

گفت و زد پوزخندی هرنگ :  

- بسی؟خون به خان خانۀ فرستادینش بود همین واسه پس   

- گیریممی پسش االن نداری، عرضه دادیمش، .   

 آمدم بیرون هرنگ پشت از سرعت به. آمد گلنگدن کشیدن صدای

غریدم و :  

- دارید؟ چکارش   

زدم فریاد. کشید را دستم هرنگ :  

-  بیام باهاش خواسته دلم شوهرمه، نه صحرا، بیام خواستم خودم

 خیالتان! آقاخان پسر خانه، هرنگ هستید؟ چی نگران شما. صحرا

 و کولتان رو بذارید دُمتانه هم شما. کنه نگاهم چپ تانهمی کسی

باشه مواظبم باید چطور دانهمی خودش. برید .   

گفتم و کشیدم را هرنگ دست :  
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- دیدیم قوچمانم بریم، .   

 نرفته بیشتر قدمی چند. کشیدم خودم دنبال به لنگانلنگ را او و

. کنم نگاه عقب به که برنگرداندم سر حتی. آمد تیر صدای که بودیم

است کرده در هوایی تیر برادرم دانستممی . 

 

 [20:46 27.06.19] آ

#66 

 

 

 

 هرنگ خاطر به دانستممی بعید خودم از. تپیدمی شدت به قلبم

 هم هنوز اینکه از و بودم عصبانی هنوز. بدهم را برادرهایم جواب

 کشیده که دستم. بودم غمگین شدممی تحقیر آنها کار خاطر به باید

گفت هرنگ. ایستادم شد :  

- دختر گرفته درد پام تر،یواش .   

 نگاهش خیره لحظاتی. افتاد خنده به ناگهان و کرد نگاهم. ایستادم

افتادم خنده به او خندۀ از نیز من و کردم .   

- آسو خودت برای بودی زنی شیر .   

- شهمی پیداش یکی دانستممی نریم، گفتم .   
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گفتم و اندیشیدم ایلحظه :  

- دیدن؟ وضع این با رو تو بگن جایی نرن   

 و اندیشید ایلحظه. بود شده خود وضعیت متوجۀ تازه هم او انگار

گفت سپس :  

- نیست مهم برام دیگه بگن، بذار .   

- خان سردار اما دانم،می  ...   

- منی؟ نگران تو   

گفتم و انداختم زیر به سر. ترساند مرا که بود چیزی صدایش در :  

- گممی خودت برای .   

گفت کشیدمی را دستم کهدرحالی و خندید :  

- برسه شاهرخ که االناست بریم، بیا .   

 هرنگ دست در که دستی سوی به اختیاربی نگاهم. داشتم دلشوره

. شد کشیده دستش. بودم ایستاده جا بر من و افتاد راه. شد کشیده بود

 روی بر نگاهم و بود رفته فرو هم در امچهره. برگشت طرفم به

 رها را دستم. ماسید هایشلب روی لبخند. بود مانده ثابت دستانمان

رفت هم در اشچهره و کرد .   

- شهمی دلواپس نباشیم و بیاد شاهرخ...  بریم بیا .   

 در. بود کالفه و درهم نگاهش هم هنوز کهدرحالی افتاد، راه به

 همه زودتر چه هر خواستمی دلم. افتادم راه به او دنبال به سکوت

بازگردم خانه به دوباره من و یابد پایان چیز .   
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 به نفسی. دیدم را شاهرخ دور از شدیممی نزدیک که کلبه به

بود همراهش هم سلیم. کشیدم راحتی .   

- آمده سلیم با .   

گفت هرنگ. کشیدم گردن :  

- دنبالت آممی رفتن چشمه، کنار بمان .   

گفتم ترسیده و کردم نگاهش :  

  تنها؟-

- نیست راهی کلبه تا هم چشمه از. خورتتنمی کسی نترس، .   

 متناقض مدام رفتارش. کردم تماشا شدمی دور که را او و ایستادم

 و افتادممی لرزه به که کردمی نگاهم پرشور چنان گاهی. شدمی

 توانستمنمی حتی ترس از که کردمی برخورد سرد چنان گاهی

 نگاهشان. آمدمی دور از هایشانخنده صدای. بگذارم هم بر چشم

رفتندمی کلبه داخل به داشتند کردم . 

 

 [20:46 27.06.19] آ
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 اتفاقات این چقدر. گرفتم آغوش در را زانوهایم و نشستم آب کنار

 ایتازه حادثۀ زایندۀ روز هر. بود درآورده تالطم به را ذهنم اخیر

 هر هرنگ مورد در. بود شده خوش خانه به رفتن به دلم. بود

داشت کامل صداقت حرفش سر ماندن نبود صادق چیزی .   

 دلم. بستم چشم و دادم تکیه چشمه کنار درخت به را سرم

 برادرانم یاد به. کنم مرور ذهنم در را اخیر حوادث خواستمی

 فکر افتاده اتفاق به بیشتر که حاال بودم؟ کرده درستی کار آیا. افتادم

 آیا ولی. امکرده خوار هرنگ مقابل در را آنها دیدممی کردممی

 نکرده تحقیر پایین و باال ده مردم کل مقابل در مرا آنها من از پیش

   .بودند

 برادرهایم به هنوز من. بود نشسته تنم روی بهاری گرم نیمه آفتاب

 را ها¬قوچ مشتاقانه که هرنگ به. کردممی فکر العملشانعکس و

 روی نفسش و داشت آغوش در مرا که ای¬لحظه به داد،می نشانم

 سعی زحمت به اما بود، شده سنگین چشمانم. شدمی پخش گردنم

کنم مقاومت کردممی .   

***  

 شده تاریک کامال   هوا. کردم باز چشم بود افتاده تنم به که لرزی از

 درد شدت به و بود شده خشک بدنم. پریدم جا از ترسیده. بود

 نگاه کلبه طرف به. بود نشسته استخوانم مغز تا سرما. کردمی

 در مرا بیابان وهم و تاریکی. بود روشن زنبوری چراغ. کردم

کردم سرما احساس بیشتر و برگرفت .   
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 دویدن به شروع. کردندمی نگاه مرا داشتند چشم هزاران انگار

 زمین شدت به و کرد گیر چیزی به پایم هوا تاریکی در. کردم

 و شدم بلند زحمت به. پیچید جانم در سخت دردی. خوردم

 از کمتر کلبه تا چشمه از اینکه با. رفتم کلبه طرف به لنگانلنگان

 کلبه به روممی چه هر رسیدمی نظرم به اما بود فاصله قدم صد

 مشکل برایم را رفتن راه درد، و سوختمی شدت به پایم. رسمنمی

بدوم خواستمی دلم هم هنوز اینحال با اما بود، کرده .   

 و دارد ثم که کسی یا و بگیرد مرا سر پشت از دستی اینکه تصور

 شدمی باعث بگیرد آغوش در مرا آید،می بیرون آتش هایشچشم از

برسانم کلبه به را خودم کنم سعی و کنم فراموش را دردم .   

 آرام دلم آمد،می داخل از که ایخنده صدای از رسیدم، که حیاط به

   .گرفت

 در و رفتم باال هاپله از آرامی به! بودند نرفته هنوز آنها پس

 خیالم و بودم رسیده که حاال. شدم مچاله خود در ایوان از ایگوشه

 درد یاد به بود، شده راحت بیابانی غول و دیو و جن از حدودی تا

 شده پاره پایم ران تا زانویم سر. کردم نگاه زانویم به. افتادم پایم

 زانویم روی دست. بود شده خونی ران باالی تا شلوارم و بود

 شده زخمی زانویم و بود سردم. شد مچاله درد از صورتم و گذاشتم

داشت ریزیخون و بود .   

 هنوز شب سرمای و بود ماه فروردین. شدم مچاله خودم در بیشتر

 را خودم و بروم آتش کنار خواستمی دلم. بود تحمل قابل غیر هم

. کردمی بیشتر را دردم همین و نداشتم تن بر زیادی لباس. کنم گرم



 

243 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 گرسنه شدت به حاال و بودم نخورده هم ناهار حتی. بودم گرسنه

   .بودم

 به شدت به را سرم. شد باز کلبه در که بود گذشته چقدر دانمنمی

گفت هرنگ. انداختم زیر :  

- بمانه چشمه کنار گفتمش بود، رفته یادم .   

 بود شاهرخ. است گفته چه من به دادمی توضیح نفر یک به داشت

گفت که :  

- دنبالش رممی من . 

 

 [20:46 27.06.19] آ

#68 

 

 

 

 

- باشند نکرده حمله بهش حیوانا بود، رفته یادم کال   .   

 نگران صورت زنبوری چراغ نور زیر. بودند ایوان روی سه هر

 و بودم شده مچاله خود در ایوان تاریکی در من. دیدممی را هرنگ

گفت شاهرخ. دیدنمی مرا کسهیچ :  
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- شیمی راحت هم تو جوریاین! بهتر .   

گفت و کرد نگاهش هرنگ. گرفت دلم :  

- وحشی سگای و گرگ دهان دم بدم اینکه نه دیگه .   

- سلیم گمنمی درست اومده، وحشی سگای و گرگ دهن از نه .   

انداخت زیر به سر و کرد هرنگ به نگاهی سلیم .   

- وهللا بگم چی .   

- اش؟پی اصال   نریم کنیم ولش خوایمی   

- خوبیه فکر .   

افتادند خنده به سه هر .   

-  روز چند این خاطر واسه خواینمی ها،. شهمی خوشحال خاتونم

 رو اشجنازه ببخشدت؟ حالی و عشق پی اینجا کنهمی فکر که

رستی ببری !  

گفت و خندید هرنگ :  

- ده¬می شاباشمم .   

- گیرهمی اتواسه بخوای پریانم شاه دختر سهله که سردار دختر .   

- چکار؟ خواممی سردار   دختر باشه، پریان شاه دختر ها،   

گفت سلیم. خندیدند دوباره :  

-  صبح. بکنند رودروایستی بی خودشان   کار گرگا که تو بریم پس

کنیممی جمع استخواناش   ریممی .   



 

245 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفت هرنگ :  

- دارند دوست استخوان سگا دیگه، سگا سهم اونم .   

  :گفتم

   .سالم-

آمد در صدا به که بود نفری اولین هرنگ. جهیدند جا از سه هر :  

- اینجایی؟ تو   

گفتم و انداختم زیر به سر :  

-  سگی، نه و آمد گرگی نه. کردم صبر االن تا بود، سرد خیلی

بیام شدم مجبور .   

گفت دستپاچه سلیم :  

- وقته دیر شاهرخ، بریم .   

گفت بود شده خیره من به که طورهمان هرنگ :  

- بعد بخورید شام بمانید .   

داد جواب سلیم از قبل شاهرخ :  

-  منم. بکشم باید من هم رو تو جور که دانیمی منتظره، خاتون

آرهمی در من سر هم رو تو تالفی خانه، نرم شب .   

 طورهمان من. برگشت سرعت به و رفت کلبه داخل به سلیم

 روی بر را هرنگ نگاه سنگینی. داشتم زیر به سر و بودم ایستاده
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 و گفتند ای«خداحافظی» لبی زیر پسرها. کردممی حس هایمشانه

گفت هرنگ شد، بلند که موتورشان صدای. رفتند :  

- تو بیا .   

گفت و نشست. افتادم راه به دنبالش به لنگانلنگان و صدابی :  

- وایسادی فالگوش نکردی خوبی کار .   

 رو او، به پشت. خواستمی را آتش گرمای تنم. رفتم بخاری کنار

 چشمه کنار مرا اینکه تصور. کردم سکوت و نشستم آتش به

بود شکسته را قلبم بود کرده را مرگم آروزی و کرده فراموش .   

- چته؟ حاال   

 و بود شده زخم شدت به زانویم. دادم باال آهستگی به را دامنم

 رفته فرو پایم ران در چیزی انگار. دادم باالتر را دامنم. سوختمی

بستممی و کردممی تمیز را زخمم باید. بود .   

-  گنمی االن سلیم، و شاهرخ جلوی کشیدم خجالت چقدر دانیمی

بود وایساده فالگوش زنش .   

 «زنش» مرا اینکه به حتی یا و هایش¬حرف به اهمتی آنکهبی

رفتم الکل و پنبه طرف به و برخاستم بدهم، بود کرده خطاب .   

- زنی؟می لنگ چرا   

بازگشتم آتش کنار دوباره و برداشتم را الکل و پنبه .   

- شدی؟ الل چه؟ که مثال   نیستم؟ تو با مگه هو،   
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 و کردم الکلی را پنبه و کشیدم باال شدمی که جایی تا را شلوارم

 در هرنگ صدای. بستم چشم سوزش شدت از. گذاشتم زانویم روی

پیچید گوشم :  

- شده؟ چی پات  

 

 [20:47 27.06.19] آ

#69 

 

 

 

 

 بود، لخت که پایی از. بود ایستاده رویمروبه. کردم باز چشم

گفت نگرانی با و نشست. کشیدم خجالت :  

- خوردی؟ زمین شده؟ چی   

 خودش طرف به و گرفت را پایم مچ. کردم جمع را پایم زدهخجالت

گفت و برداشت زخم روی از را پنبه. ریخت قلبم. کشید :  

- خوردی؟ زمین کجا برداشته، بدی زخم چه   

داشت نگه را مچم محکم. بکشم عقب را پایم کردم سعی .   

- بیارم بتادین بذار .   
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- آرممی خودم .   

گفت و آورد را رنگ قرمز مادۀ همان. نداد اهمتی :  

- باال بکش رو اتپاچه. ببندیش و کنی تمیزش باید .   

 را پایم هم و دارد نگه باال را شلوارم هم توانستنمی دست یک با

گفت. نشد. بکشم باالتر را شلوارم کردم سعی. کند تمیز :  

-  چی مگه؟ خوردی زمین جوری چه. شدهزخمی که زانوتم باالی

بیار درش پاشو پات؟ تو رفته .   

 نگرانی جز چیزی چشمانش در. کردم نگاهش. شد گرد چشمانم

گفتم. نبود :  

- کنممی تمیزش خودم .   

گفت. کرد نگاهم :  

- بیرونی اون بود رفته یادم اینکه پای به بذارش .   

انداختم یرز به سر .   

- بود شلوغ سرتان نداره، ایرادی .   

گفت زده ذوق :  

- رهمی یادش چی همه آدم باشه که سلیم این آره، .   

داد ادامه گرفته صدایی با دوباره و کرد سکوت :  

- بمانی منتظرم چشمه کنار گفتم بشت رفتمی یادم نباید ولی .   

- و گرگ نداشتید که شانسم  ...   
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گفت. گرفتم دندان به لب. کرد نگاهم آلودغضب :  

- کنم تمیز رو پات بذار پاشو .   

زد تشر. بودم نشسته طورهمان :  

- پاشو گفتم .   

 بیرون تنم از را خونی و پاره شلواره. کردم او به پشت و شدم بلند

 دامنم. نشستم زمین روی تپید¬می شدت به قلبم کهدرحالی و آوردم

 کردم احساس. داد باال را دامن آهستگی به. بود پایم روی کامال  

 پنبه. کردم فراموش را درد و رود¬می بیرون سرم از داغی بخار

 را بتادین خنکی. شدم مچاله خود در صورتم نشست زخمم روی که

 کردن باز توان اما را زخمم سوزش و کردممی حس پوستم روی

 نیمه هرنگ مقابل در که بود بار اولین این. نداشتم را هایم¬چشم

کند نظاره مرا او دادممی اجازه و بودم نشسته لخت .   

- زمین خوردی چوب رو انگار . 

 

 [20:47 27.06.19] آ

#70 
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 از یکی و بود باال دامنم حاال. بود پریده رنگش. کردم باز چشم

 جز بود، خراشیدگی بیشترش. کردم نگاه زخمم به. بیرون پاهایم

بود ترعمیق که زانو سر و ران باالی نقطه یک .   

- شهمی خوب روزه دو یکی نیست، خاصی چیز .   

 ام¬سینه به را خودش شدت به قلبم. گذاشت زمین روی را پنبه

. بشنوم را تندش آهنگضرب وضوح به توانستممی. کوبیدمی

 یک برای. گرفت را دستم. بکشم پایم روی بر را دامنم خواستم

 دستی. شدم مچاله خودم در. افتاد رعشه به تنم کردم، احساس لحظه

. لرزیدممی آشکارا حاال. کرد جمع را خودم بیشتر. کشید پایم به

کرد نگاهم :  

- لرزی؟می   

انداختم زیر به سر .   

  چرا؟-

 دلم. کردم مشت را دستم. کشید پایم روی دوباره را دستش

. لرزیدمی بیشتر شدن لمس بار هر با بدنم. کنم فرار خواستمی

کرد نگاهم .   

- سالته؟ چند...  تو   

   .هفده-

- بودی؟ دردانه عزیز هم خیلی حتما   

گفت و کرد لمسم دوباره. انداختم زیر به سر :  



 

251 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

  بودی؟-

   .بودم-

- منی؟ زن االن تو   

گفتم و کردم جمع را جرئتم تمام. لرزیدم خود بر :  

- که دادی قول من به خان،  ...   

 به لب. گرفت خود به آتش از رنگی مهربانش نگاه. کرد نگاهم تند

 خودم در من و بود شده خشک پایم روی دستش. گزیدم دندان

 را خودش سپس ماند حالت همان در لحظاتی. بودم شده خشک

گفت و کشید عقب :  

- بپوش لباست   و ببند زخمت   .   

 شلوار. کشید سرش روی را پتو و رفت رختخوابش طرف به

 از گریزی راه باید. کردم کز آتش کنار جاهمان و پوشیدم ایتازه

 خاتمه ماجرا این به زودتر چه هر باید. یافتممی عجیب حس این

دادممی . 

 

 [20:47 27.06.19] آ

هشتم فصل   
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#71 

 

 

 

 

 باد غیظ با را خودش و بود کشیده هم در چهره کهدرحالی خاتون

غرید زدمی :  

- برگشتید زود حاال، آمدیدنمی .   

 نگاهم غضب با چنان سلطانفاطمه و منیرماه. انداختم زیر به سر

 هرنگ. بگیرم سنگر هرنگ پشت خواستمی دلم که کردندمی

گفت و خندید :  

- شد؟ تنگ برامان دلت ندیدیمان روزی چند بود بد   

گفت و کرد نگاهم چپچپ خاتون :  

- نبودیم دلتنگ همچینم .   

- زنیمی کنایه بگی، آمدمخوش اینکه جای به خاتون! بابا ای !  

-  بهت برادرت قاتل با خوشان خوشان برای باید دانستمنمی

بگم آمدخوش .   

 که بیبی. کردند مویه به شروع هم دخترها. افتاد گریه به ناگهان و

پرسید بود شده اتاق وارد چای سینی با لحظه همان :  
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- نکرده؟ خدایی کرده آمدپیش بدی خبر ها،   

 بیرون اتاق از کرد اشاره من به. بود کشیده هم در چهره هرنگ

 که دانستممی. انداخت هرنگ به سپس و من به نگاهی بیبی. بروم

. چرا و هستیم کجا ما بدهد توضیح برایش شده مجبور شاهرخ

گفت و گذاشت زمین روی را سینی :  

-  خبربی برای برگشته، سالم و صحیح کن روشکر خدا خاتون

پیچانممی گوشش   خودم هم رفتنش .   

-  که بپیچان رو عفریته این گوش پیچانی،می هرنگ   گوش چرا

دزدیه پسرم   قاپ .   

. دادم ادامه راهم به اتاق از خروج قصد به سربرگردانم آنکهبی

  :غرید

- ریمی داری و زیر انداختی رو سرت یابو مثل که توام با هوی .   

 خاتون دانستممی. بود شده حکمفرما اتاق بر سختی سکوت. ایستادم

 میدان من به چقدر هرنگ ببیند تا کندمی خطاب اینگونه مرا عمدا  

است داده عمل .   

- ناهار برای کنم کمک بیبی به رممی تاناجازه با .   

داد جواب مادرش از زودتر منیرماه :  

-  رو بفرمایید شما چرا، شما دید،ش سر تاج شدید، خانم دیگه شما

رهمی خودش ما سر .   

غرید هرنگ :  
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- منیر؟ماه گیمی چی   

- دودور و ددر رفته است هفته یک خانم نه! گممی دروغ مگه .   

- بود من با بود، کجا دودورش و ددر .   

- بزنی منم خاطرش به خوایمی نکنه کنه،می طرفداریشم چه .   

گفت و شد بلند هرنگ :  

- ایددیوانه تانهمه .   

گفت و کشید سختی به و چسبید مرا بازوی خروج هنگام و :  

- کن کمک بیبی به مطبخ برو واینستا، اینجا هم تو .   

 مرا کوچکی فشار با آمدیم بیرون که اتاق از. پیچید بازویم در درد

گفت و داد هل مطبخ سمت به :  

- ناراحتند چقدر بینینمی مگه نباش، چشمشان جلوی گمشو .   

 پشت بیبی. کردم حفظ را تعادلم زحمت به اما خوردم، سکندری

زد تشر هرنگ به رو آرامی به و آمد بیرون در از سرم :  

- بود؟ آمده خودش خواست به مگه چته؟ تو   

- بیبی  ...   

گزید دندان به لب :  

- چی؟ بیبی ها؟   

 کردمی غرولند لب زیر کهدرحالی و شد سرازیر هاپله از هرنگ

غرید بیبی. رفت بیرون در از :  
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- انددیوانه جور یه کدامشان هر . 

 

 [20:47 27.06.19] آ

#72 

 

 

 

  

زد صدا اتاق داخل از منیرماه :  

- بیبی  ...   

گفت من به رو بیبی :  

- آمدم...  بود خبر چه کنی تعریف برام بیام تا مطبخ برو .   

افتادم اهر به آشپزخانه طرف به .  

 هرنگ هایکبودی. دنبالمان آمد گاری با سلیم که بود زود صبح 

 به هم آن که کشیدمی را پایش کمی هنوز فقط. بود شده خوب

 امزندگی روزهای بهترین از روزه چند این. شدمی خوب زودی

 کنار. گذاشتمی هم سرمسربه حتی گاهی. بود مهربان هرنگ. بود

 را ناهارم یا. کردمی فرار و ریختمی سرم روی آب مشتی چشمه
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 وادارم دادانش پس برای و گرفتمی باال را آن داشت،¬برمی

بروم باال کولش و سر از کردمی .   

 برداشت را مرغ ران...  دیشب اما کشیدم،¬می خجالت اول روز

 خوشی از چشمانش. کردم نگاهش. گرفت باال را آن و

 به« .بگیرش بیا خوایمی» نشانۀ؛ به داد، تکان سر. درخشید¬می

 شدت با بار این. کشید عقب را دستش. برداشتم خیز طرفش

 روی پشت به محکم. رسید دستش مچ به دستم. بردم هجوم بیشتری

 به. بودم افتاده اشسینه روی حاال. برد خود با هم مرا و افتاد زمین

 و شده رها دستش از مرغ ران. خندیدمی داشت. برخاستم سرعت

بود افتاده زمین روی در جلوی .   

 معنی به کرد دراز طرفم به را دستش. گرفت امخنده اش،خنده از

 و بود نیرومند. کشیدم و گرفتم را دستش. برخاستن برای کمک

 سرم. شدم کشیده او با دوباره و افتاد زمین روی دوباره. پرزور

 من به نگاه. کردم سربلند. شد قطع خنده صدای. افتاد اشسینه روی

بود دوخته .   

 این. شدمی خیره من به و رفتمی فرو فکر توی زیاد روزها این

 کشدمی هم در چهره دهد،می حال تغییر زودی به دانستممی مواقع

 جسورتر مرا که بود زدنش پس همین اصال  . زندمی پس مرا و

روممی کلنجار مجتبی، کوچکم برادر با انگار. بود کرده .   

- خانمرتضی دختر خوشگلی تو .   

گفت و نشست. انداختم زیر به سر و نشستم :  

- کشی؟¬می خجالت وقتی شیمی تر¬قشنگ چقدر گفتن بشت   
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- بیارم مرغ .   

 بودم فهمیده هفته یک این در. کنم فرار مرغ بهانۀ به خواستممی

 را کار این باید حاال و گریخت باید فضا تغییر برای گاهی

گفت و گرفت را دستم. کردممی :  

- گفتن؟ بشت بده، جوابم   

- نگفتن نه، .   

-  خانمرتضی دختر. بگه بشت که باشه باید کی زنم،می حرفی چه

هرنگ از غیر ندیده کسی رو .   

 و کشیدم عقب را خودم هراسان و ترسیده. آورد پیش را سرش

  :گفتم

   ... خان-

کرد نگاهم خیره. ایستاد .   

- تو و من...  یعنی...  خوایمی...  تو  ...   

. کند کامل را اشجمله خواستمنمی. تپید¬می شدت به قلبم

 هنوز مرد این. نداشت امکان...  من و بگوید چیزی خواستم،نمی

 پسر هم هنوز. پروراند¬می سر در مرا عموی پسر کشتن نقشۀ

بسخون عروس و خانمرتضی دختر هنوز من و بود آقاخان .   

   ... ستاره-

شد شل دستش . 
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#73 

 

 

 

 

- ستاره...  ها !  

 برخیزم، خواستممی. کشیدم راحتی به نفسی. کرد رها را دستم

دوختم زمین به را نگرانم نگاه. گرفت دوباره را دستم .   

- ای؟گشنه   

دادم تکان سر .   

- پات رو بذارم سرم   من و بشینی آتیش کنار شهمی .   

کردم نگاهش .   

- اونجا که دونیمی خانه، گردیم¬برمی فردا از. همین فقط  ...   

 آتش کنار. نشست صورتش روی رضایتی لبخند. دادم تکان سر

شد خیره آتش به سکوت در و گذاشت پایم روی را سرش. نشستم .   

- دختر پاشو .   

 نگاه. بود ایستاده آشپزخانه در آستانۀ در بیبی. کردم باز چشم

دوختم صورتش به را پرسشگرم .   
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- داره کارت خاتون .   

   .ایستادم

- داره؟ چکارم   

-  خوادمی دلم. کن¬نمی ولت که نکن پوستت تا دانم،می چه من

بگم بششان چی   همه و برم .   

- هرنگ که دانیمی بی،بی نه  ...   

گفت و زد لبخندی. انداختم زیر به سر زدهخجالت. کرد نگاهم :  

- . ارزه¬می نفر دو شما میانۀ شدن خوب این به نباشه چی هر

. گیرهمی آروم شد خالی که دلش کنه،می غرولندش   مدت یه خاتونم

 آد،می داره بانو که فرداست و امروز همین. گهمی چی ببین برو

افته¬می تو صرافت از .   

گفتم و چرخیدم بیبی طرف به. شد داغ بدنم بانو، نام شنیدن با :  

- آد؟می خانم عمه   

شد شادی از لبریز قلبم دایان دوبارۀ دیدن تصور از .   

- آدمی حبیبی آقای با آره، .   

 دایان دربارۀ کشیدم¬می خجالت. ترکید رویاهایم حباب ناگهان

پرسیدم. بپرسم سوال :  

- چی؟ دنیا   



 

260 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  به دایان، و هرنگ دعوای اون از بعد. آنمی تا دو خودشان نه،

اینجا؟ آدمی پسره خیالت    

داد ادامه زندمی حرف خودش با که انگار بعد :  

-  رو خوردن کتک خاطرش به اینجاست کارشان و کس کدوم

 سال تا سال کنندمی کینه هستند فامیلم مردم. بیان و بره یادشون

واویال دیگه ندارند هم با هم نسبتی که اینا. ذارند¬نمی پا هم خونۀ .   

گفت و کرد نگاهم :  

- بیاری؟ در صداشان   بیشتر خوایمی دیگه، برو وایسادی؟ چرا تو   

 میلی¬بی با. کرد هدایتم بیرون طرف به و گذاشت پشتم به دستی

 آیا اینکه. بود دایان درگیر ذهنم. افتادم راه به خاتون اتاق طرف به

 منتظر و زدم در به ایضربه دید؟ نخواهم را او گاههیچ دیگر

گفت که بود فاطمه. شدم خاتون اجازۀ :  

- تو بیا .   

 لب زیر. داشتند هم در چهره دخترها و خاتون. شدم اتاق وارد

گفت و دوید بیرون رقیه آغوش از منیرماه دوم پسر. کردم سالمی :  

-  داییم خون که خودت طرف بکشی هرنگ دایی خوایمی تو

بشه؟ پامال   

زد تشر منیرماه :  

- سگو پدر این بگیر رقیه، .   
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 زدمی پا و دست پسرک کهدرحالی و کرد بغل پشت از را او رقیه

. انداختم زیر به سر و ایستادم رویشانروبه. برد بیرون اتاق از

 شیرین و او به. کردممی فکر دایان به. نبود اینجا حواسم

گاهی که نگاهی و خالصش مهربانی به هایش،زبانی  ... 

 

 [20:47 27.06.19] آ

#74 

 

 

 

 

کری؟ مگه   

بود شده براق صورتم روی منیرماه. کردم بلند سر .   

   .نشنیدم-

-  دو کردی فکر دیگه، همینه. زدی نشنیدن به خودت   یا نشنیدی

شدی خانه خانم تمامه، بودی هرنگ با روز .   

- نکردم فکری همچین نه .   

- ذارینمی مادرم حرف محل چرا پس .   

- گممی دوباره بپرسید. خاتون نشنیدم .   
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گفت و کرد نازک چشمی پشت خاتون :  

- آنجا بود برده رو تو هرنگ که بود خبر چه صحرا .   

- خاتون نبود خاصی خبر .   

-  به زنهنمی یهو الکی من پسر دانممی که من. نگو دروغ من به

 کارایی یه که دیدممی. بزنه جیم روز هر شاهرخم. کلبه بره سرش

کنهمی داره .   

انداختم زیر به سر .   

-  دو این زبون زیر از دانممی چون. بود خبر چه بگی تو خواممی

کشید حرف شهنمی جن تخم تا .   

- خاتون نبود خبری .   

-  به سر تو پرسه،¬می سوال آدمیزادی زبون به ازت داره مادرم

دی¬می جواب هوایی .   

 رقیه. شد درباز کنم باز دهان آنکه از پیش. کردم نگاه منیرماه به

گفتم. بود :  

-  ترسیده خودمم من صحرا، بریم پاشو که من پی اومد شب نصف

   .بودم

- اتپی فرستاده رو اون گفت که شاهرخ !  

گفتم دستپاچه. پرید رنگم :  

- بود شاهرخ منم منظور. همون ها، .   
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گفت و کرد ریز را چشمانش خاتون :  

- زنهمی لنگ چرا پاش. هست تانهمه کاسۀ نیم زیر ایکاسه یه .   

 زمین روی را چای سینی. شد اتاق وارد بیبی و شد باز در

گفت و گذاشت :  

- دارم کار من مطبخ بیاد شده تمام کارتان وایسادی؟ چرا تو وا، .   

- پرسهمی سوال ازش داره مادرم نشده، تمام نه .   

بود ترس و اطمینان از ایآمیخته چشمانش در. کرد نگاهم بیبی .   

- لنگهمی چرا پاش نگفتی؟ .   

- پرسی؟نمی چرا خودم از   

 او دادمی نشان بیبی لبخند. کشیدم آسودگی به نفسی هرنگ دیدن با

است کرده خبر را هرنگ .   

- دینمی جوابمان   که تو .   

- بدونید؟ خوایدمی چی دیگه. لنگهمی که اینه از پام. زمین خوردم   

-  رو همین. کنیمی طرفداریش   جوریچه کن نگاه! همین همین،

چرا؟ که بدونیم خوایممی   

-  بزنمش ها بزنمش؟ یا بشه؟ خنک دلتان بکشمش کنم؟ چکارش

شهمی خنک دلتان .   

 روی لگد. زد پایم به لگدی و آورد یورش من طرف به ناگهان

کرد خم درد از مرا و نشست زخمم محل .   
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- شد؟ راحت خیالتان االن   

. زدم چمباتمه زمین روی درد شدت از من. برگرداند سر خاتون

رسیدمی گوش به هادوردست از دارکنایه و تلخ منیرماه صدای :  

- جان برادر نکشیش !  

زد فریاد بیبی. شدم ولو زمین روی خورد، پهلویم به که دوم لگد :  

- کنید؟می خالی بیچاره دختر سر پره این از دلتان چته؟   

بود نشسته اشک به چشمانم . 

 

 [20:47 27.06.19] آ

#75 

 

 

 

 

گفت و کرد بلندم بیبی :  

- چیه؟ حسابش حرف ورپریده منیرماه این ببینم بریم بیا   

- باشه حواست بیبی  ...   

گفت و کرد رها مرا دست بیبی :  
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- باشه؟ چی به حواسم هان؟   

شد ساکت منیرماه .   

- نگیره دامنت   مظلوم آه که باشه حواست. منیرماه باشه حواست تو .   

گفت منیرماه که بیاییم بیرون اتاق از خواستیم :  

- گیرهنمی منو دامن آهش. گوسفنده لباس تو گرگ این .   

. زدممی لنگ و بود گرفته درد شدت به پایم. آمدیم بیرون اتاق از

گفتم و شدم ورودش زا مانع در جلوی. رساند اتاقمان به مرا بیبی :  

- بیبی رممی خودم .   

کرد نگاهم خیره لحظاتی .   

- بیارم؟ برات خوایمی چیزی باشه،   

گفتم و کردم پاک سرآستینم با را هایماشک :  

- خوامنمی نه، .   

 کهدرحالی و کرد نگاهم خیره لحظاتی بیبی. افتادم هقهق به و

 روی بر سر و کردم کز ایگوشه در. رفت کردمی غرولند لب زیر

 اتاق در شدن باز صدای که بود نکشیده طول دقایقی. گذاشتم زانو

 کنار در را نفر یک حضور سنگینی. نکردم بلند سر. شنیدم را

گفت آهسته صدایی. کردم حس :  

- خواستمنمی  ...   

برگرداندم سر کنم، نگاهش و بردارم زانو از سر آنکهبی .   



 

266 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  پای به لگدم که افتاد یادم آمدم بیرون که اتاق از! دیدی که خودت

گرفت؟ دردت خیلی. خورده زخمیت   

 هادوگانه رفتار این خواستمنمی و توانستمنمی. گرفت شدت امگریه

 وقتی مثل درست. بود شده مهربان و نگران صدایش. کنم درک را

بودیم کلبه در که .   

- آسو کنینمی نگام .   

 که مردی. بیفتد سردش و رو دو هایچشم به نگاهم خواستنمی دلم

 که را دستم. شدمی مهربان بعد دقایقی و بود عاصی لحظه یک

 صدایش. بکشم عقب را خودم کردم سعی. لرزیدم برخود گرفت،

پیچید گوشم در :  

-  سرت تالفیش وگرنه باشم، جوریاین باهات اونا جلوی مجبورم

آرنمی در .   

. ترساندمی مرا که بود چیزی چشمانش عمق در. کردم نگاهش

 از را دستم. بگیرد ریشه حس این گذاشتممی نباید و خواستمنمی

گفتم و کشیدم بیرون دستانش میان :  

- بگه چیزی خان نیست نیازی دانم،می .   

 را خودش. خورد یکه بودم کرده خطاب خان دوباره را او اینکه از

گفت و کشید عقب :  

  !خوبه-

نکرد نگاهم. ایستادم. بود گرفته تفاوتیبی رنگ صدایش .   
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- کنم کمک بیبی به رممی .   

- نیست الزم .   

خوردم یکه صدایش در موجود تحکم از که بودم من بار این .   

  !بشین-

- بیبی...  ولی  ...   

  !بشین-

زیرانداختم به سر و نشستم .   

- بیام خودم تا خورینمی جم اتاق این از. بیرون برم خواممی .   

شدم خیره قالی هایگل به سکوت در .   

- دممی خودم خاتونم جواب .   

 تنها دلشوره و ترس و فکر از دنیایی با مرا و رفت بیرون اتاق از

 .گذاشت

 

 [20:47 27.06.19] آ

نهم فصل  

 

 

#76 



 

268 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 

 

  

 در زمین سرمای ولی بودم تشک زیر اینکه با. بود سردم

 تمام. بود کرده مچاله خود در مرا و بود کرده نفوذ هایماستخوان

 من نه اما رفت، و آمد باری دو یکی بیبی. بودم اتاق در روز

 بار یک فقط. مرا بردن بیرون یارای او نه و داشتم خروج اجازۀ

  :گفت

- گرفت؟می سراغت   خان   

- گفتید؟ چی   

- نزد حرفی اونم بیرون، بیای کرده قدغن هرنگ گفت خاتون .   

 الزم بود چه هر! بد یا است خوب نرفتن بیرون این دانستم نمی

بشورم ظرف و بنشینم پاشویه کنار نبود .   

 وارد آرامی به هرنگ. گذاشتم فرو برهم چشم آمد که در صدای

. بودم کرده پهن همیشگی جای همان را رختخوابش. شد اتاق

 را لباسش داشت. آمدمی خشخش صدای. بیدارم بداند خواستمنمی

گفت آرامی به. آوردمی در :  

  بیداری؟-

 خانه این در بودنم از ماه یک از بیشتر که چند هر. ندادم جواب

داشتم واهمه او کنار در بودن از هاشب هم هنوز ولی گذشتمی .   
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   ... آسو-

 بیدارم خواب از خواهدمی انگار بود طوری کردنش صدا طرز

زد صدا دوباره. کند :  

   ... آسو-

 شده خم. کردم باز چشم. خوابم کنم وانمود توانستمنمی این از بیش

گفت و زد لبخند. صورتم روی بود :  

- کردم؟ بیدارت   

. کردمی درد هنوز بود زده بدنم به صبح که ایضربه جای

نیاورد خود روی به اما خورد یکه. کشیدم هم در چهره اختیاربی .   

- کنی؟می اخم چرا   

گفتم تلخی به :  

   ... خان-

  !هرنگ-

 در. نداشتم دوست را نگاهش. دوید جانم در ترس. کردم نگاهش

گفت و کشید سرم روی دستی. شدم مچاله خودم :  

- نزد؟ حرفی بهت دیگه که کسی   

 اینکه تصور ناگهان. کردمی مشمئزم که بویی. دادمی بو دهانش

 عقب را خودم. انداخت رعشه به را وجودم ندارد عادی حالت

گفت و خندید. کشیدم :  
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-  جلوی و بیرون رفتممی اگر. کنم زندانیت اتاق تو شدم مجبورم

کندنمی پوستت بودی چشمشان .   

- خوبی؟...  تو   

 من بالشت روی را سرش و کشید دراز ناگهانی حرکت یک با

کشیدم عقب اختیاربی را خودم. گذاشت .   

- کنم عقدت خواممی .   

 سقف به. کردم نگاهش زده بیرون حدقه از چشمانی با و متعجب

بود شده خیره .   

   ...ستا-

گفت و گذاشت لبم روی را انگشتش و چرخید طرفم به :  

- بگی باید که اسمیه این! آسو! هیییش .   

گفت و خندید. کشیدم عقب را سرم :  

-  و کنممی عقدت. گممی جانمم آقا به فردا. کردم فکر بشش

خودم زن شیمی همیشه تا دیگه وقتاون. خالص .   

گفت و چرخید طرفم به ناگهان. بود خون رنگ به چشمانش :  

-  دیگه. خودم راستکیراست زن شیمی تو! خوبه نه؟ خوبه

. تانننمی هم رقیه و فاطمه. بزنه حرفی بهت تانهنمی منیرمماه

 دیگه که بیاری که بچه. بگه چیزی بشت تانهنمی خاتونم...  خاتون

 داری دوست تو. بزنه حرفی بشت بکنه غلط هم هرنگ خود اصال  
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 اسمشم. باشی نداشته دوست چرا! آره باشی؟ داشته من از بچه

بذاریم چی اسمشانه...  بگو تو...  ذاریممی .   

کردممی نگاه حرکاتش و رفتار به ترسیده و متعجب فقط من . 

 

 [00:07 29.06.19] آ

#77 

 

 

 

 

 را او که بود بار اولین این. ندارد عادی حالت بود مشخص کامال  

 خنده با و خزید آن زیر به و کرد بلند را تشک. دیدممی اینگونه

  :گفت

- خوابی؟می زیر این تو   

 متنفر نگاهش از. کشید و چسبید محکم را دستم که برخیزم خواستم

نالیدم. بودم :  

- نیست خوب حالش خان .   

- بری؟ خوایمی کجا. خوبم. خان بشم نگی شد قرار! هرنگ   

- من...  من  ...   
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. کشیدم عقب را سرم ترسیده و ارادی غیر. آورد پیش را سرش

نالیدم. شد هم در اشچهره :  

   .هرنگ-

- هرنگ جان .   

 اجازۀ و بود چسبیده محکم را دستم. آورد پیش را سرش دوباره

 نتوانم تا بود شده علت بر مزید هم سنگین تشک. دادنمی برخاستن

 خنجر کاش. لرزیدمی تنم تمام و بود پریده رنگم. کنم حرکت

 تاریکی در بودم شده مطمئن که وقتی از. بود دستم کنار شبرنگ

گذاشتمنمی بالشتم زیر را آن دیگر آید،نمی سراغم به شب .   

گفت و کرد اخم. نشست امچانه بر اشبوسه :  

- کشی؟می عقب چرا رو سرت   

- نیست خوب حالش خان !  

گفت عصبانی :  

-  رو پات خواممی. هرنگ بگو بهم گفتم بشت بار صد هرنگ،

نه؟ یا شده خوب ببینم. بود زخمی کلبه تو که همون. آسو ببینم   

نالیدم. خندید موذیانه و :  

   ... خان-

 گوشۀ از اشک. داد هلم عقب به عصبانیت با و کرد رها را دستم

 تشک زیر از سرعت به. بودم یافته رها را خود. سرخورد چشمم

چسبیدم دیوار به و آمدم بیرون .   
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- باشم خودم خوش حال تو ذارینمی .   

 سنگینی که بود نگذشته بیشتر لحظاتی. پوشاندم دست با را صورتم

گفت و کرد حلقه امشانه دور را دستش. کردم حس را حضورش :  

-  دانمنمی. دیگه خودته تقصیر اشهمه. بزنم داد سرت خواستمنمی

کنی؟می جوریاین چرا   

گفت و زد لبخند. داشت عجیبی برق چشمانش. کردم نگاهش :  

-  آرهمی جوش زود! جوشیه هرنگ گهمی همیشه هم بیبی ببخشید،

شهمی خاموش آتیشش زودم و .   

گفت و چسباند اشسینه به را سرم :  

- نکنم بلند روت دستم   دیگه دممی قول .   

. کردممی خالص را خودم باید. رفتممی باید. بود شده قفل مغزم

 هم در سخت را هایشدست اما بدهم خودم به تکانی کردم سعی

نالیدم التماس حالت به. بود کرده قالب :  

  !هرنگ-

- ! محرمیم نه ولی کنممی عقدت فردا درسته خانی، عروس تو

کنم بغل خودم   زن که تانممی .   

کرد حایل صورتم دور را دستانش و کشید بیرون سینه از را سرم .   

-  چی هر کی هر. مردم بابای گور کنم، عروسی باهات خواممی

 دانی،می. بشی زنم تو خواممی. باباشان گور. بگه خواست دلش
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 وانستاد باباش جلوی چرا که خورهمی اینه حسرت ستاره وقتاون

نده ردم جواب تا .   

کردفکرمی او به هم هنوز پس .   

- خوردی؟ چیزی   

   .خندید

- المذهب بود هم چیزی بد. بود آورده سلیم ها، . 

 

 [00:07 29.06.19] آ

#78 

 

 

 

  

لغزیدمی هایمگونه روی اشک .   

- برم من ذاریدمی .   

- بخوابند؟ جدا شوهرها و زن شنیدی حاال تا کجا؟   

گفت و شد بلند باشد، رسیده ذهنش به چیزی انگار ناگهان :  

- خوابندمی هم از جدا شوهرها و زن گفته کی نه، .   
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 از. رفت خودش رختخواب سراغ به و کرد صاف را تشک

 خیز یک با. کرد پهن تشک روی را پتوها. کردم استفاده فرصت

 بغلم پشتم از کنم، باز را در آنکه از پیش. رساندم در به را خودم

 تشک روی دو هر تعادلش عدم خاطر به. کشید عقب به و کرد

 به هرنگ ولی شدم گیج ضربه شدت از لحظه یک برای. افتادیم

. شوم رها بازوانش میان از تا دادم خودم به تکانی. خندیدمی قهقه

 که بود طوری گرفتنمان قرار حالت حاال. شد قطع اشخنده

 کمرم میان بازوانش. گرفتمی من از را حرکت امکانهرگونه

بود مسلط من بر باال از تقریبا   و بود شده حلقه .   

 عقب را سرم. آورد پیش را سرش. کرد تغییر نگاهش حالت

غرید. شد جری. کشیدم :  

- کنی؟می چموشی چرا چته؟ تو   

  :نالیدم

- داشت قراری یه من با خان .   

- شی؟ آدم خواینمی تو   

   ... هرنگ-

- بود؟ چی قرارمون. هرنگ ها،   

- برگردم من  ...   

دوید حرفم میان به .   

- برگردی؟ کجا منی، زن تو   
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- گذاشتیم قرار صحرا تو ما .   

-  خواممی تازه. بره زنم نبود قرارمون ولی بودیم صحرا تو ما ها،

بیارم بچه ازت .   

 تالشم. کشیدم عقب شدت به را خودم. آورد جلو را سرش دوباره

بود ترقوی من از و بود قفل کمرم میان بازوانش. بود فایدهبی .   

- خوای؟نمی تو   

شد شل کمی دستانش. برگرداندم چشم .   

-  جلوی...  صحرا تو...  داری دوست منو هم تو کردم خیال

   ... برادرات

خزید¬می بیرون و خوردمی سر چشمانم گوشۀ از اشک قطرات .   

- کن نگاه بشم .   

بود نشسته صورتش روی تلخ غمی. کردم نگاهش .   

- ...  دیشب...  آتیش کنار...  کردم فکر...  بودیم که صحرا تو من

پات؟ رو بذارم سرمو گفتی بودی تو نه   

   ... هرنگ-

- ترسیدی ها، ترسیدی؟! هرنگ جان !  

- نیست خوب حالت تو .   

-  گیج کم یه خوبم، هم خیلی. خوبم. کنیمی تکرار حرف این چقدر

خوبم ولی هستم .   
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- برم بذار .   

 صورتم روی دستی. ریختممی اشک صورت پهنای به. زد لبخند

گفت و کشید :  

-  فقط ندارم، کاریت باشه، ترسی¬می تو اگر کنی؟می گریه چرا

بمون کنارم جورهمین .   

گفت و زد امپیشانی بر ای¬بوسه :  

- باشم نداشته بشت کاری دممی قول باش، کنارم جورهمین .   

 باال تشک روی مرا کند، باز کمرم دور از را دستانش آنکهبی

گفت و کشید :  

-  زیاد بدی قول باید ولی. ندارم کاریت نباشی آماده تو وقتی تا

 گرفته خودمه جلوی صحرا تو سختی چه با دانینمی. ندی لفتش

 شب سه یا دو نهایتا  . تانمنمی این از بیشتر دیگه دانممی ولی بودم،

بده قول. بتانم دیگه  ...   

 گریه به شروع و گذاشتم صورتم روی را دستانم. برد خوابش

کردم حبس سینه در را نفسم. خورد تکانی. کردم .   

- هادیگه شب دو یکی فقط دادی قول باشه یادت ستاره، .   

. نیاید در صدایم تا گذاشتم دهانم جلوی را دستم. شد سنگین نفسش

داشت دوست را ستاره هم هنوز او .   

*** 
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#79 

 

 

 

  

 و آوردم پایین را دستم توی لقمۀ من. زد را حرفش صریح و کوتاه

گفت کند نگاهش آنکهبی آقاخان. بودند مانده مبهوت تقریبا   همه :  

- هللا بسم .   

شد کشیده خاتون سمت به نگاهم چرا دانمنمی .   

- داده نشانت چی صحرا تو  ...   

غرید و پرید حرفش میان به خان :  

  !خاتون-

گفت و ایستاد شاهرخ. انداختم زیر به قبل از بیشتر را سرم :  

- باشه مبارک .   

گفت خان :  

- اینجان اتم¬عمه خوبه؟ پنجشنبه .   

   .خوبه-
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 کرد اشاره هرنگ. افتاد گریه به و کشید صبحانه از دست خاتون

 و کردم رها خورده نیمه را امصبحانه. بروم بیرون اتاق از

 صدای. شکستمی خاتون گریۀ صدای را اتاق سکوت. ایستادم

گفت که شنیدم سرم پشت از را شاهرخ :  

- برسید رو حسابش تانیدنمی که او بی. منیرماه دنبال رممی .   

 دیگر. افتادم راه به خودمان اتاق سمت به و بستم را در. خندید و

 یاد عمه، اسم شنیدن. نداشتم را کاریهیچ و چیزیهیچ حوصلۀ

 او و من بین دانستممی چند هر. بود کرده زنده دلم در را دایان

 با. بود خوش مهربان نگاه آن و لبخند به دلم اما نیست، چیزیهیچ

 از مرا و بیاید که بفهمانم او به شده طور هر بودم بسته عهد خودم

بدهد نجات اینجا .   

 پهن زمین روی هارختخواب هنوز. بستم را در و شدم اتاق وارد

 را هرنگ آیا. دوختم سقف به را نگاهم و شدم ولو تشک روی. بود

 که خانواده این افراد همۀ از. ترسیدممی او از من داشتم؟ دوست

 همیشه که خان از حتی. ترسیدممی دانستندمی پسرشان قاتل مرا

 بود داده قول شرفش به چند هر! کشیدن نقشه حال در و بود متفکر

ترسیدممی هم او از من ولی کند، عقد پسرش برای مرا .   

 خاطر به که امروز. ترسیدممی اشدوگانه رفتار و هرنگ از من

 و خواستمی او جای به مرا بود، سرخورده ستاره از خان، سردار

 ترجیح من به را دیگری شدمی خورده سر و سیر من از که فردا

 به اشخانواده خوشایند خاطر به بودم، نبرده خاطر از هنوز. دادمی
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 او از تمام هفتۀ یک که منی روی به. بود کرده بلند دست من روی

بودم گذاشته مرهم هایش¬زخم روی بر و بودم کرده مراقبت .   

 همین گفتممی باید. دارم او به نسبت احساسی چه گفتممی او به باید

 دوستش من. چیز همه زیر بزند و کند بهانه را مادرش رفتار

 شد باعث که بود خانه به دردسر بی بازگشتن به امید اصال  . نداشتم

نباشم کننده شروع من خواستممی. بایستم برادرانم روی توی .   

 حتی. بودم گریخته خانه این از پیش هامدت توانستم،می اگر

 اندیشیده این به فقط بار هر اما کنم، خالص را خودم توانستممی

 پنبه بودیم رشته هرچه که خان برای شودمی ای¬بهانه همین بودم

 پایین ده مردم همۀ تا عمویم، پسر و برادرانم تا بودم مانده. شود

باشند راحت .   

 راه عروسی تا ده حداقل بودم، خانه این در که ماهی دو این در

 یک که است من سر دولتی از همه اینها دانستممی من و بود افتاده

 عروس نبودم، خانه این عروس من. کنممی تحمل را چیز همه تنه

 ایمان و دانستممی دیشبش، رفتار به توجه با حتی نبودم، هم هرنگ

 را خودم خوردمی من به هرنگ دست اگر. نیستم هیچ من داشتم،

کشتممی . 

 

 [00:08 29.06.19] آ

#80 
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 خاتون. کردم تیز گوش و نشستم. آمدمی فریاد صدای بیرون از

 ذهن که خواندمی جادوگر و عفریته مرا. کردمی نفرین مرا داشت

 نکشید طول چیزی. ماندم زمین روی جاهمان. امدزدیده را پسرش

 شدت به و داشت هم در چهره. آمد اتاق به هرنگ و شد باز در که

 نگاهم خیره لحظاتی. کردم جور و جمع را خودم. نمودمی کالفه

گفت و کرد :  

- خوابهمی آتیشش .   

گفت و زد زانو کنارم. دادم سرتکان :  

- گیرهنمی ولی کنه نفرین عادتشه ها،نشی ناراحت .   

داد ادامه و خندید و :  

-  بینی¬می ولی کوبیده سینه ام¬واسه بار هزار. اشمنمونه من خود

روتمروبه گنده و مر و سر که .   

گفت و گذاشت هایم¬گوش روی را هایشدست :  

- شنوینمی دیگه جوریاین .   

 را هایم¬گوش هرنگ بزرگ هایدست. شد محو خاتون صدای

 با. دوختم زمین به چشم. زدمی لبخند رویم به خودش و بود چسبیده

 چشمانش به و آوردم باال را نگاهم. گرفت باال را سرم دست فشار
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 که؛ دادم تکان سر «شده؟ چی» پرسید؛ ابرو اشارۀ با. شدم خیره

. خندید. شدم سرخ. بوسید را ام¬پیشانی« .نیست چیزی»

گفت و برداشت را هایشدست :  

- دختر شی¬می تر¬¬بانمک کشی¬می خجالت وقتی .   

 را هرنگ داشت خاتون حاال. شد رد لبم روی از محوی لبخند

کردمی نفرین .   

- منه نوبت گفتم، دیدی .   

- باشه بهتر شاید  ...   

گذاشت لبم روی سکوت نشانۀ به را انگشتش .   

- نیار خودت روی به فقط تو شه،می ساکت شناسمش،می .   

- اتاق؟ تو بمانم   

-  بذار بیرون برو امروز. کنی برخورد باهاش باید بار یک. اصال  

 کسهیچ پنجشنبه از دیگه. تموم و بگن بشت خواست دلشان چی هر

ابروئه چشمت باالی بگه تانهنمی .   

   ... هرنگ-

- هرنگ جان  ...   

 دانستممی. لرزیدمی دلم آورد،می زبان بر را کلمه این بار هر

 امپیشانی دوباره. انداختم زیر به سر. بشنوم را کلمه این خواهمنمی

گفت گوشم زیر آرامی به و بوسید را :  

- خورمنمی هیچی امشب .   
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گفت و خندید قهقه به. لرزیدم خود بر :  

-  از تو انگار نه انگار اصال  . دارم دوست نجابتت   این چقدر خدایا

نرفته بششان هیچیت. هستی عوضی تا سه اون تخم .   

شد اتاق وارد زخمی شیر یک مثل منیرماه و شد باز در :  

-  این به داداشت   خون بیاد، صورتت به تف بیاد، غیرتت به تف

فروختی لکاته .   

 ورود هنگام در بودنمان نحوۀ از من. برخاست جا از سرعت به

بودم خجالت در غرق منیرماه اجازۀ بی .   

- بسی؟خون به بگیرم دخترشان گفتید خودتان نه داره، ربطی چه   

-  مادرم   کلفتی بود؟ چی قرارمان ها. کنی عقدش نگفتیم ولی گفتیم،

رو برادرم خانمی نه بکنه .   

- بکنه خاتونه خدمت تانهمی هنوزم .   

- داداشم زن شهمی وقتی نه .   

-  عمل خان حرف خالف که من بود؟ داده قول پیربابا به خان نه

   .نکردم

-  هوس دلت چیه؟. بده چی رو پیربابا جواب دانهمی خودش خان

لکاته؟ این از اونم کرده؟ توله   

- کن صحبت درست منیرماه .   

-  پاشو پاشو،. شد خراب من کردن صحبت نشده هم هیچی بیا،

گفته شانست که کن سفیداب سرخاب .   
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شدم مچاله خودم در . 
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- بزن حرف من با تو داری؟ این کار به چیکار .   

-  داد نشانت چی صحرا تو ببینم. کنهمی شمطرفداری چه! بابا نه

 داده یادش خوب مرتضی زن. بده نشانت تانستنمی خانه تو که

گرم مردانه رختخواب جوریچه  ...    

 هرنگ دست. کرد جمع را خودش منیرماه. رفت باال هرنگ دست

غرید و گرفت قدرت نیامد، پایین که :  

-  تو بزن هم زنیکه همین جلوی. خواهرت دهن تو بزن. بزن ها،

خواهرت دهن .   

آمدند ما اتاق به هم فاطمه و رقیه منیرماه فریادهای صدای از .   

- خبره؟ چه شده؟ چی   
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-  دانهمی که بپرسید عفریته این از. بپرسید داداشتان خان از

بشورانه خواهر روی رو برادر جوریچه .   

-  زد؟ حرفی این. زنیمی خودته حرف داری که بازم منیرماه

گفت چیزی .   

-  خواستمی که خواندی گوشش زیر چی. گفته بشت هاش  گفتنی

من دهن تو بزنه .   

   ... من-

- دهمی منو جواب جوریچه ببین ببین، .   

- نکردم باز دهن هنوز که من .   

- شده دراز چقدر زبونش نشده هیچی دیدی! دیدی .   

- که من  ...   

نگویم چیزی کرد اشاره و کرد اخم هرنگ .   

-  عقدش. شما روی شه دراز زبانش ذارم¬می من مگه کرده، غلط

شهنمی فراموش که جایگاهش کنم،می که کنممی .   

نشست چشمانم در اشک .   

-  جرئت دیگه که دهنش تو زدیمی االن داشتی عرضه گی،می

بده خواهرت جواب نکنه .   

پیچید گوشم در هرنگ صدای. انداختم زیر به سر :  

- منیر؟ماه چته تو   
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-  نشدم، غیرتبی بعضیا مثل هنوز. چشمامه جلوی برادرم خون

شده امننه و بابا دل به خونی چه بره یادم و کنم بغل برادرم   قاتل .   

-  خودتان حرف نه. اومده برادرش سر بالیی چه رفته یادش کی

خانه این تو بیارید رو آسو بود .   

- عروسی به نه ولی! ها .   

- بشه من عروس قرار گفته کی. اولت خونۀ سر اومدی باز .   

- بیاره بچه بشه محرمت اینکه برای نه چیه؟ برای عقدت پس .   

- بیاره بچه تانهمی االنم محرمه، االنم .   

-  ماه مثل ماهم این که دیدم خودم. بود آورده تانستمی تانه،نمی

داشت زنانه عادت قبل .   

 انداختم زیر به سر زدهخجالت چنان. کرد نگاهم. خورد یکه هرنگ

 شکستن حال در گردنم کردم احساس که دوختم زمین به چشم و

 هرنگ. ببلعد مرا و کند باز دهان زمین خواستمی دلم. است

گفت کنان¬من¬من :  

- معلوم کجا از ماه، این شاید . 
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گفت طعنه به منیرماه :  

- شده چی صحرا تو دانهمی چه کسی ها، .   

گفت و آمد بیبی :  

- زنهمی صدا خان هرنگ خاتون .   

- آممی االن بگو برو .   

- ببرمت خودم با گفت تانم،نمی .   

 طرفم به منیرماه. رفت بیرون اتاق از و کرد من به نگاهی هرنگ

 و شد کج وارده فشار از گردنم. پیچید دستش دور را گیسم و آمد

شد بلند آخم صدای .   

-  اینجور که دادی خوردش به چی شهریه؟ آبادم علی خیالت به

کردی؟ اششیفته   

- نکردم کاری من .   

-  گفتی. بره پایین گلوت از خوش آب ذارم¬می من خیالت به

 بندازی پس توله ازش تانیمی و چسبهمی بهت بیشتر بشی عقدش

 تخم نذاشتم االن تا اگر. خواندی کور ها؟ روغن، تو بره نانت

 دلت به حسرتش ذارم،نمی اینم از بعد شکمت تو بیاد داداشم

مانهمی .   
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گفت خنده با و کشید بیشتر را مویم :  

-  که دادم خوردت به چنان بلدی؟ جوشونده فقط خودت خیالت به

خوردی کجا از ندانی .   

- کن ولش .   

 دستش. بود ایستاده در آستانۀ در برافروخته ایچهره با. بود هرنگ

گفت و زد پایم به لگدی ایستاد،. شد شل :  

- صاحبش ریش بیخ بد مال بگیر، تحویلش بیا .   

زد صدا خاتون :  

- اینجا بیا مادر، بیا. رو جادوگر اون کن ول اینجا بیا منیر،ماه .   

 و فاطمه. رفت بیرون اتاق از و کرد ورانداز مرا نفرت با منیرماه

 پاک دست پشت با را هایماشک. شدند روان دنبالش به هم رقیه

شد موهایم نوازش مشغول و نشست کنارم در هرنگ. کردم .   

-  تحمل من خاطر به. شهمی تموم دیگه روز دو یکی نگیر، سخت

هان؟ دیگه؟ داری دوستم نه. کن   

 و شد باز خنده به لبش اما! نه بگویم؛ خواستمی دلم. کردم نگاهش

  :گفت

- . نیست ترسخت اون از که اینا وایسادی، داداشات روی جلوی

تمام و خوابهمی ولزشان و جلز .   

گفتم ترس با. پوشید را کتش و ایستاد :  

- بیرون بری خوایمی .   
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- دارم کار! ها .   

   ... ولی-

-  این کن فکر بشی، روروبه باهاشان باید که بار یک دختر، نترس

باره یک همون .   

. دادم قورت را حرفم اما« .نکنند خورم چیز» بگویم؛ خواستممی

 من به شوم متوجه آنکهبی دادممی توضیح باید زدممی حرفی اگر

نگیرد پا دلم در نبوده گاههیچ که اینطفه تا دادندمی دارو .   

 بار یک. کردم اطرافم به نگاهی. رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی

 من اتفاق؟ کدام اما شدم؟می روروبه اتفاق این با باید همیشه برای

 شاید. نداشتم را کردنش بازگو توان اما بودم نظر هم آنها با خود

 دادندمی چه هر. کردممی رفتار آنان خواست به امروز باید

 هم شب به اینگونه شاید. کردندمی خواستندمی چه هر و خوردممی

پنجشنبه به رسد چه تا رسیدمنمی .   

 مویۀ صدای. گذشتم خاتون اتاق کنار از. رفتم بیرون اتاق از

 از سری دیدنم با بیبی. رفتم مطبخ به. رسیدمی گوش به آرامش

گفت و داد تکان تأسف روی :  

- دختر؟ کردی چیکار تو   

- نیست من تقصیر دانیمی که تو .   

- کنه؟ عقدت نخواستی تو پس؟ گهمی چی پسره این   

- نخواستم نه .   
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- بخوابان رو قائله و برو خوای،نمی بگو بشش برو .   

 سرد و تلخ اینقدر را او امروز به تا. کردم نگاه بیبی به تعجب با

 کسهیچ او جز. شد منفجر ذهنم در چیزی ناگهان. بودم ندیده

 او یعنی. خوردم یکه سختی به! بخوراند من به چیزی توانستنمی

 تمام تا کند نزدیک من به را خودش مهربانی با داشت سعی

کردم نگاهش تردید با برساند؟ خاتون گوش به مرا مگوی رازهای .   

- کنیمی نگاهم جوریاون چرا ها؟ .   

 کاری چه خانه این در دانستمنمی دیگر. آمدم بیرون آشپزخانه از

غلط کاری چه و است درست . 

 

 [00:11 29.06.19] آ

#83 

 

 

  

زد صدایم منیرماه شدممی رد که خاتون اتاق کنار از :  

- بریده گیس آهای  ...   

   .ایستادم
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- . شدی قایم سوراخ تا صد تو رفتی که دیروز عجله؟ این با کجا

 به صحرا تو برات فرستاد چه بدترت خودت از مادر ببینم بیا

کنه عقدت خوادمی بگه جوریاین که بدی داداشم خان خورد .   

 خورممی کتک اگر. دادممی را جوابشان و رفتممی. باداباد چه هر

 به قدم. بخوابم هرنگ آغوش در شب باشم، مجبور بود این از بهتر

گفتم و گذاشتم اتاق داخل :  

- کنهمی عقدم ماه سه سر داد قول خان نه .   

خوردند یکه شانهمه. خورد یکه .   

- آوردی؟ در که زبانم! خوبه   

 کردممی کاری باید. بیفتد اتفاق عقد نگذراند کردممی کاری باید

کنند بیرونم خانه این از االن همین .   

- بشم آقاخان پسر عروس قراره ها، .   

- دممی نشانت االن عوضی هزارداماد ای .   

 صالبت با من و بودند داشته نگه را او زحمت به رقیه و فاطمه 

نشست منیرماه و کرد اشاره خاتون. بیاید او تا بودم ایستاده .   

- مرتضی دختر تو بیا .   

 االن بدهم خاتمه ماجرا این به خواستممی اگر اما بودم مانده مردد

ایستادم ایگوشه در و گذاشتم اتاق داخل به قدم. بود زمان بهترین .   

   .بشین-

- دممی گوش من بزنن، حرفشانه خاتون .   
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- بشین گفتم .   

دوختم زمین به نگاه و نشستم زمین روی .   

- گه؟می چی هرنگ   

 بگویم و بزنم ضجه. بدهند نجاتم کنم التماس خواستمی دلم چقدر

 من بدهید، نجاتم...  خواهدمی حاال و نخورده من به هرنگ دست

 بازگو جرئت حتی توانستم،نمی اما. آیم در او عقد به خواهمنمی هم

نداشتم هم را مسئله کردن .   

- نیستم تو با مگه .   

- خاتون دانمنمی من .   

- گفتی؟ بشش تو. اومده کجا از حرف این   

- خاتون نه .   

-  پست داشت و نبود راضی هم صیغه به اول روز اینکه

کنه؟ عقدت خوادمی شده چی حاال. فرستادمی   

- نگفته چیزی من به .   

-  چیزی آقاخان مال از گرگ تولۀ ذارهمی خان بشی عقد خیالت به

  ببره؟

 تا نکنند عقدم بودند گذاشته قرار که بود میراث و ارث برای پس

نرسد فرزندانم و من به چیزی آقاخان مال از .   

- ندارم آقاخان مال به چشمی من .   
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   ... معلومه-

   ... خاتون-

 به نگاه دوباره و گزیدم دندان به لب. کردم نگاهش و کردم بلند سر

دوختم قالی .   

- بزن حرفت   ها .   

   .هیچی-

گفت منیرماه :  

- شد فهم شیر کنی، عقد خواینمی گیمی آمد که ظهر .   

- گیدنمی بشش خودتان چرا .   

- ده؟می من جواب چطور کن نگاه کن، نگاه   

- چی؟ نکرد قبول اگر. گممی بشش باشه،   

گفت خاتون :  

- خواد؟نمی رو ستاره دیگه شده چی دانیمی تو   

 نام شنیدن با کردندمی فکر خاتون و دخترها. شد سکوت ناگهان

 را هرنگ دیگر بگویم و بزنم را خودم و کنم تعجب باید ستاره

خواهمنمی .   

- دانمنمی نه .   

- داره دوست رو خان سردار دختر ستاره که دانیمی .   

- دانممی .   
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- دانی؟می   

- گفت بشم خودش! ها .   

- دانی؟می تو...  که شده چی ؟... پس   

-  به گیممی چی هر بینینمی. کردن خورش چیز باشه، شده چی

رهنمی گوشش .   

رفت فرو فکر به خاتون .   

- کن کمک بیبی به برو پاشو .   

گفت باشد برده یاد از مرا حضور که انگار و :  

- بزنم حرف آقاخان با باید .   

 دلم دیگر. رفتم اتاقمان به مطبخ جای به ولی رفتم بیرون در از

باشم خانه این در خواستنمی .   

*** 
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 هم در چهره هم من. داشت هم در چهره آورد، را ناهارم که بیبی

 من و درآیم هرنگ عقد به بود قرار اینکه خاطر به او. بودم کشیده

دانستممی کارخیانت و رو دو آدمی را او اینکه خاطر به .   

 جورهایی یک هم من حتی کاش. شدمی تمام زودتر چیز همه کاش

 همۀ ببینم شدم،می که بیدار و بخوابم خواستمی دلم. شدممی تمام

 غرولند مادرم و هستم پدرم خانۀ توی من. است بوده خواب اینها

گشتممی بر عقب به کاش «خوابه؟می اینقدر دختر مگه» کند؛می .   

 چیزی خواستمنمی یا توانسمنمی. ماند باقی نخورده دست ناهارم

 پشتم کرد خواهد چه را امشب هرنگ اینکه به کردن فکر. بخورم

 راه افتاده، گیر قفس گوشۀ که داشتم را مرغی حس. لرزاندمی را

 از قبل باید. است ایستاده قفس کنار کارد با قصاب و ندارد فراری

 جانم به را ترس هرنگ هایچشم برق. کردممی کاری شب رسیدن

ریختمی .   

 اتاق روشن و تاریک توی. آمد هرنگ که بود کرده غروب آفتاب

 خان گمانم. بود شده قطع طرف این به ظهر از صداها. بودم نشسته

 کرد روشن که را برق. بود کرده ساکت را همه که بود گفته چیزی

کرد تعجب بودم کرده کز اتاق گوشۀ که من دیدن از .   

- تاریکی تو نشستی؟ چرا اینجا !  

 من به او دست خواستمنمی. کردنمی کار مغزم. کردم نگاهش

 چه! دایان؟...  دایان برای خودم، برای خواستممی. بخورد

 صیغۀ! ببرد خود با مرا و بیاید دایان که. داشتم زندگی از انتظاری

 هرنگ با نسبتی دیگر آن از بعد. شدمی تمام دیگر ماه دو تا ما
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 همین اگر آمدم؟می در عقدش به پنجشنبه همین اگر نداشتم؟. نداشتم

 دورترین در خواستمنمی حتی. دادم تکان را سرم ؟... امشب

کنم فکر موضوع این به هم ذهنم خانۀتاریک .   

- دختر توام با .   

پرسید و زد زانو! خیره. کردم نگاهش دوباره :  

  خوبی؟-

- نیامدی؟ ظهر   

- بودم کاری درگیر. نشد ها، .   

گفت و خندید :  

- نشه پیدام روزی چند و برم اینکه. کارام این به کنیمی عادت .   

 با که دادممی نشان العملیعکس باید شاید دانمنمی. کردم سکوت

پرسید تعجب :  

- نیست مهم برات نیام روزی سه دو یعنی .   

 و بودم ایستاده زندگی کجای من. بود افتاده کار از ذهنم. بودم گیج

پرسید تردید با دید که مرا مبهوت نگاه! کجا هرنگ :  

- گفتن؟ بشت چیزی   

- بود خوب من با الکی بیبی دونستیمی !  

کرد نگاهم تعجب با .   
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-  وقتی از. رهمی مادرم واسۀ جونش بیبی چی؟ که خیالت به

بوده مادرم با اینجا اومده .   

 کجای من حاال چه؟ که. بود هرنگ با حق. انداختم زیر به سر

بودم؟ ایستاده زندگی   

- بریم پاشو. اومده هم خان. طرف اون بریم پاشو .   

- آدنمی خوششان من از .   

- دانممی .   

- گممی  ...   

کردم سکوت .   

  هان؟-

- عقد...  خیر از خوایمی  ...   

گفت و ایستاد :  

- شدی اونا مثل هم تو حاال ها، .   

- خان بیننمی من چشم از .   

- بینندمی تو چشم از رو چی همه اونا .   

گفت و زد زانو مقابلم در ناگهان :  

-  نه. ببندم چشم تانممی اما بینم،می تو چشم از رو چیزا خیلی منم

بشه عروسم قراره آسو .   

گفتم ترس با و انداختم زیر به سر :  
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- بوده؟ حاال تا نه   

-  راست منیرماه. آسو نبودی بودی، خان هرنگ عروس اینکه

 مهم نباشه اونم بدم نشان ستاره به باید. بیاریم بچه باید. گفتمی

 طرف این ببرم و بذارم قلمدوش پسرم   تانممی اونم بدون من. نیست

 دختر. بزرگه که خانمرتضی خان، سردار بعد نه. طرف اون و

این دختر نشد اون . 

 

 [00:12 29.06.19] آ

#85 

 

 

 

 

 مرا که بود او خاطر به اصال  . کردمی فکر ستاره به هم هنوز

 همیشه نبود خودش دل فکر به گاههیچ مرد این چرا. خواستمی

کند شاد را خودش دل نه بسوزاند، را دیگری دل خواستمی .   

   ... خان-

- هرنگ؟ بگی بشم گیرینمی یاد تو   

گفت و خندید. انداختم زیر به سر :  
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- بریزن خونتو منتظرند شانهمه االن که بریم پاشو .   

 به نخوردم که تکان. نشستم جایم سر محکم. کشید و گرفت را دستم

 به ترسیدم،. بود خاصی درخشش نگاهش در. برگشت طرفم

 دستانش میان از را دستم کردم سعی و شدم بلند جا از سرعت

. بود گرفته دست در سختی به را انگشتانم نوک. بکشم بیرون

گفت و زد لبخندی. کردم سعی بیشتر :  

- چموشی کوهی بز یه مثل .   

. برد امروسری طرف به را دستش و برداشت سمتم به قدمی

 به دستش دوباره. خورد یکه. کشیدم عقب را خودم. بودم ترسیده

 آزادم دست با را روسری اختیاربی. شد دراز امروسری طرف

غرید و کشید هم در چهره وضوح به. چسبیدم :  

- نه؟ چته تو   

   ... خان-

-  منی پیش که وقتی ندارم دوست منی، زن تو نه. زهرمار و خان

کنی سرت اینه .   

کشیدم را دستش و خوردم سر. کردممی پیدا فراری راه باید .   

- بیرون بریم .   

چسبید را انگشتانم محکم او بار این .   

- بمانند منتظر تاننمی .   
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 به که چیزی آخرین. را لحنش نه و داشتم دوست را نگاهش نه

افتادم پایش به و زدم زانو. کردم عملی را رسید ذهنم .   

- بگذر من از خان .   

 صورتش در را ناراحتی وضوح به. کرد بلندم و کشید را دستم

دیدممی .   

- خوای؟نمی منو چیه؟...  که بار هر چرا چته؟ تو   

انداختم زیر به سر .   

-  به چطور. وایستادی داداشات روی جلوی نیستی آسو همون تو

 نجیبی، تو فهمیدم باشه. کنهمی گل نجابتت رسیمی که اینجا

باشی خوبی دختر خواممی حاال دیگه، بسه اما خانمی، .   

گفت خنده با و شد مهربان لحنش ناگهان :  

- خرممی خودم خوب کنیمی اگر نازم .   

 روی اشک قطره دو. کرد بلند را سرم و برد امچانه زیر دست

گفت و خندید. غلطید هایمگونه :  

-  صدامانه کسی که خواینمی است، خانه خان نکن، شلوغش

ها؟. نداره خوبیت. بشنوه   

 شده رها چله از که تیری مثل. برد پیش لباسم طرف به را دستش

. شد جری. کردم بغل را خودم محکم و کشیدم عقب را خودم باشد

گفت عصبانیت با :  

- چته؟ تو   



 

301 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفتم و دادم سرتکان :  

- نه خان، هرنگ نه .   

گفت و اندیشید ایلحظه :  

-  نیاد کسی. بهتره باشن خواب همه. شب برای ذاریمشمی باشه،

و بزنه در  ...  

- نه شبم !  

کرد نگاهم تندی به .   

- نیست؟ کردن ناز کار پس   

شد سکوت ایلحظه. انداختم زیر به سر .   

-  خیلی. ماهه دو این بود خوشانش خوشان خانمرتضی دختر پس

بوده؟ راضی هم  

 

 [00:12 29.06.19] آ

#86 

 

 

 

 

بود کرده خیس را صورتم اشک .   
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-  خداتم از تو نگو گذاشتم، عذاب تو رو تو کردممی فکر باش منو

 که برادارشانه گفتی دیگه آره. بخوابی مردت از جدا شبا که بوده

 انگار. خوب چقدرم کنیم،می حساب نداده که دخترمانم کشتیم،

بابامم خانۀ هنوز .   

   ... هرنگ-

-  بخاری که هرنگ خوشی، اومدی خیالت به. زهرمار و هرنگ

 بود، بابام خانۀ که همونیه که هم خانه کار شه،نمی بلند ازش

 مثل. نابدترم چی هر به اونم که کنایه و کالم نیش تا چهار مانهمی

باشه چی دردم آم،می و رممی خان دختر .   

   ... خان-

 چسباند دیوار به مرا و آورد یورش طرفم به ناگهانی حرکت یک با

گفت و :  

- گذشته خوش بشت خوب .   

- نبوده طورماین .   

گفت و کرد جور و جمع سرعت به را خودش اما خورد، یکه :  

-  دست بشت مدت این تو که بود کم چیزی مردانگیم از گمانت به

نکردم درازی .   

دادم تکان نه نشانۀ به را سرم .   

-  دست بهت مدت این تو که بزنم دست زن یه به تانمنمی گمانت به

   .نزدم
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دادم تکان نه نشانۀ به را سرم دوباره .   

-  محرم به خودم، زن به خواست دلم وقت هر تانمنمی گمانت به

بزنم دست خودم .   

کردم نگاه چشمانش در .   

-  االن تا اگر فقط. تانممی که دانیمی هم تو دختر، هللا باریک ها،

 مرتضی دختر نجابت نه بوده من آقایی از نداشتم، کارت به کاری

 اگر خان. اینجا فرستادنش محرمیت بدون و بسخون به که

 نه. گوسفندا قاطی ببردت که چوپانم به اتبده تانستمی خواستمی

خواسته؟ پسرش واسۀ رو تو که بوده خان آقایی از   

دادم تکان تأیید نشانۀ به را سرم بار این .   

- خبره چه برت و دور بفهمی تانیمی پس! خوبه .   

پیچید گوشم در صدایش. انداختم زیر به سر :  

-  بشی، چشمم نور بشی، زنم خواستممی آسو، آدمی کردم فکر

 کار این داشتم تو خاطر به. ذاشتممی برادرم خون روی پا داشتم

 نکردی، گناهی که تو دیدم بودیم صحرا که مدت این. کردممی رو

 برادرم   ناحق به و زد نامردت عموی پسر که بودی خانه گوشۀ

 منو کردم گمون وایستادی برادرات روی جلوی وقتی کشت،

مهرت. دختر بود نشسته دلم به مهرت. خوایمی  ...   

گفت و کوبید دیوار به محکم را مشتش :  

- حرومی نشناسنمک تباری، و ایل همون از که حقا .   
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- پدرم به تانینمی  ...  

کرد نگاهم غضب با .   

- گفتی؟ چی   

. رفت لباسم طرف به سختی به دستش ناگهان. انداختم زیر به سر

گفتمی عصبانیت با کهدرحالی. کشیدم فریاد اختیاربی :  

- گذاشت دهانم روی را دستش شو، خفه...  هیس . 

 

 [00:13 29.06.19] آ

#87 

 

 

 

 با هم او. دهم نجات دیوار کنار از را خودم تا کردم تقال به شروع

 کشیدۀ ناگهان. بیاورد بیرون را باالپوشم کردمی سعی دست یک

 طرفم به. خوردم سکندری زمین روی. زد صورتم به محکمی

. دویدم در طرف به و پریدم جا از حرکت یک با. آوردم هجوم

 طرف به و گرفت مرا کنم، باز را در بتوانم آنکه از پیش

 هجوم طرفم به. کرد پرت اتاق گوشۀ در شده چیده هایرختخواب

گفتمی مدام و آوردم :  

- اینجا بریزی رو همه که خواینمی درنیاد، صدات .   
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 باز امروسری. برهانم را خودم شده طور هر کردممی سعی من و

 هم به وضعم و سر و بود شده روان لبم گوشۀ از خون بود، شده

 خوردممی لیز ماهی مثل. کردممی مقاومت همچنان اما بود، ریخته

 بود کرده قفلش هرنگ که دری به را خودم کردممی سعی و

 کینه از پر نگاهش. بودیم افتاده نفسنفس به دو هر حاال. برسانم

 ساعت چند مهربان خواستن آن از دیگر. عصبانیت از پر بود،

 من و کیست مرد بدهد نشانم خواستمی انگار. نبود خبری پیش

امگذاشته خانه این به پا چه برای .   

 نثارم هم لگدی و چک بود، رسیده من به دستش که باری دو یکی

. بیاورد بیرون تنم از را هایملباس خواستمی بیشتر اما بود کرده

. بگیرد من عریان تن از را برادرش خون انتقام خواستمی انگار

 با هم من. زدمی لگد و دادمی فحش. بود گرفته باال صدایمان

کردممی گریه بلند صدای .   

پرسید می که بود شاهرخ. شد راحت خیالم آمد در صدا به که در :  

- آنجا خبره چه... .  هرنگ .   

کشید فریاد :  

- برو و شو خفه .   

- شده؟ چی گهمی خان   

- شد راحت خیالت اینجا، شانکشیدی .   

- خان بگذر من از .   
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-  هر بعد به این از. مهمانی اومدی و اتهخاله خانه اینجا خیالت به

  قدرم   تا بمان صیغه جورهمین. کنمنمی عقدتم. جوریههمین شب

   .بدانی

- باشی نداشته کاری بشم اگر کنممی کنیزیت   عمر آخر تا .   

-  راهکار منیرماه بگو، رو ساده من ها؟ بشه، حالت به خوش که

 چموش این بمیره؟ این. بمیره تنهایی از بذار نزن دست بشش داد؛

   .حرومی

 را دستانش. زدن پا و دست به کردم شروع. گرفت مرا پشت از

 شروع. آمدمی زدن در صدای بیرون از. کرد حلقه کمرم دور

. کوبید زمین به شدت به و کرد بلندم ناگهان. کشیدن فریاد به کردم

 تمام در درد و شنیدم وضوح به را دستم استخوان شکستن صدای

 فریاد. آمدنمی باال نفسم. چرخاند و گرفت را امشانه. پیچید جانم

  :زد

- خواید؟می چی   

- چتانه؟ تا دو شما خبره؟ چه تو اون   

- برید تانهمه برید، .   

- کن باز درو هرنگ، کن باز درو .   

 هایمچشم و بودم بریده را امانم درد. گرفتم سالمم دست با را دستم

 با. کشید بیرون پایم از را دامنم. دادممی فشار هم به شدت به را

 صدای. پراکنی لگد و کشیدن فریاد به کردم شروع توانم تمام
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 صورتم توی محکم کشیدۀ یک. بود شده بیشتر در شدن کوبیده

غرید و گرفت را دهانم جلوی دست با و کوبید :  

- شو خفه...  شو خفه  ...   

شدمی شنیده حاال هم خان صدای :  

- کن باز درو...  هرنگ .   

- برید خان، برید .   

- کن باز درو .   

- خان برید گممی .   

زدم فریاد. کشید را دستش و گفت بلندی آخ. گرفتم گاز را دستش :  

- کمک...  کمک .   

 چشمان  مقابل در دنیا لحظه یک برای. شد حلقه گردنم دور دستش

 فشار. شد سکوت جا همه ناگهان و آمد بند نفسم راه. شد سیاه

 هایمگونه روی اشک قطرات. کردممی حس وضوح به را دستانش

 که شدمی محو داشت. شدمی دورتر و دور هرنگ و خوردمی سر

 طرف به را دستش. افتادم سرفه به سختی به. برداشت را دستش

 سختی به را خودم کردممی سرفه هم هنوز اینکه با. برد شلوارم

 دستش. کشیدم هم در چهره. پیچید جانم در درد. کشیدم عقب کمی

گفت و کشید عقب را :  

- خر و گاو نبرد فرمان تر چوب نباشد تا .   

پیچید گوشم در صدایش. نداشتم هم کردن بلند سر توان حتی :  
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- داشتنت دوست تاوان اینم .   

 از. شدم مچاله خودم در نشست تنم روی که کمربند ضربۀ اولین

 شده مچاله خودم در. شد بلند فریادم که بود بعد به چهارم ضربۀ

 دانمنمی. کردمی خالی من سر را عصبانتیش تمام هرنگ و بودم

 را هرنگ که شنیدممی را محو صداهایی ولی کشید، طول چقدر

 بیبی صورت. چرخاند مرا که دستی و بودند داده قرار مخاطب

داشتم یاد به که بود چیزی آخرین . 

 

 [00:13 29.06.19] آ
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 موهایم مادرم و نشاندمی زانوهایش روی مرا پدرم ه؟خان امبرگشته

 مانخنده صدای و گیرندمی کشتی برادرهایم. بافدمی ریز ریز را

 ترک آسمان. شکافدمی را هوا و شکافدمی را پایین ده فضای

ریزندمی من سر روی هاستاره باال آن از و داردبرمی .   

 ولی هستند، هاکوه نوک روی هابرف هنوز. آیدمی اردیبهشت بوی

! چرا. ندارم دردی. است کرده پر را امشامه تمام اردیبهشت بوی

 کندمی نوازش را دستم پدر. کنم بلندش توانمنمی. کندمی درد دستم

کندمی درست ضماد برایم بیبی و .   

 خاطر به حاال اما مرد، بیبی که بود پیش هاسال آیدمی یادم بی؟بی

 گفت؛می مدام. کردمی درست ضماد برایم و بود برگشته من

 گفتندمی. بودند مخالف برادرهایم ولی« .ببیندش باید اسماعیل»

 دیگر شاید است، شکسته آسو دست بپیچید ده در شودنمی

نشود پیدا برایش خواستگاری .   

 به. کردم شوهر که بود پیش هاسال آیدمی یادم خواستگار؟

. بود روزهایی چه. بودند فرستاده آقاخان خانۀ به مرا بسیخون

. خانه زن بودم شده. بودند بریده را امانم دخترهایش و خاتون

که بود مردی. داشتم زندگی داشتم، شوهر  ...   

 بار یک که بود حسی ترینشیرین داشتن دوست داشتم؟ دوستش

 کالمی و مهربان نگاهی با! مرد یک. بود نفر یک. کردم اشتجربه

 مثل چیزی چشمانش عمق در و خندیدمی کرد،می شوخی. شیرین

 چقدر. درخشیدمی خورشید، از تربزرگ اما خورشید،
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 در که را مردی. داشتم دوستش. بود دلنشین برایم هایشمهربانی

داشت بهار جنس از قلبی هایشپلک پشت .   

. دارم درد بود؟ گذشته سال چند امزندگی بهار آخرین از بهار؟

 قلبم... !  قلبم و کندمی درد سرم کند،می درد تنم کند،می درد دستم

 بیرون را قلبم بشکافم، را امسینه خواهدمی دلم. کندمی درد چقدر

 نداشته دردی دیگر و بمیرد و شود له تا بدهم فشارش آنقدر و بکشم

   .باشد

   ... کاش

   !آخ-

- عمه؟ جان، آسو    

 هایمچشم در نفر یک محو صورت. کردم باز چشم زحمت به

 هم روی بر را هایمپلک دوباره. سوختمی هایمچشم. نشست

   .گذاشتم

- اومده؟ سرش بالیی چه...  آسو...  خانم آسو   

 درد دستم! ماه یک هم شاید هفته؟ یک روز؟ یک گذشته؟ چقدر

 جانم توی درد دهممی تکانش که هوابی. زیاد خیلی. کندمی

 صدای جاهمان. کوبید زمین به مرا که بود هرنگ. پیچدمی

 و شد خسته که زد آنقدر. بود کمربند بعد. شنیدم را بازویم شکستن

شدم خسته که خوردم آنقدر .   

   ... آسو-

دایان. حبیبی آقای با. بیاید هفته آخر خانم عمه بود قرار افتاد یادم !  
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 با. بود رفته اینجا از قهر حالت به بار آخرین. آمدنمی دایان نه

من خاطر به. بود کرده مفصلی دعوای هرنگ !  

- دکتر ببریمش باید .   

- کنهمی لوس خودش   نیست، چیزیش بره، تانهنمی دکتر .   

- سوزهمی تب از داره. ببینید رو وضعیتش خانم، فرمایشیه چه .   

-  من. نیست ترسخت که زاییدن از حبیبی، آقای کنیدمی شلوغش

 شوهرش کرده چموشی. نیاوردم در ادا این مثل زاییدم شکم تا هفت

آرهمی در ادا جوراین نبریده که سرش   زده، بهش تا چند کمربند با .   

 ... استغفرهللا-

 

 [00:14 29.06.19] آ

#89 

 

 

 

 

 باز دهانم اما کنم،می هم سعی« .خوبم» بگویم؛ توانستممی کاش

است شده خشک چوب مثل و است سنگین زبانم. شودنمی .   

- شد؟ جوریاین چرا   
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-  افتاده هم او که بود گفته هرنگ به چی دانمنمی. بود دراز زبانش

 رو در شاهرخ رسید، دادش به خان آورد شانس حاال. جانش به بود

بودش کشته هرنگ بود نشکسته .   

- داره؟ وضع این روزه چند   

 من به نگرانی با که بانو صورت به و کردم باز چشم زحمت به

گفت و زد محوی لبخند. کردم نگاه شده، خیره :  

  خوبی؟-

. ماند ثابت حبیبی آقای صورت روی نگاهم و چرخاندم چشم

پرسید. کنم باز دهان توانستمنمی :  

- دخترم؟ خوبی   

 هم در حبیبی آقای چهرۀ. خورد سر هایمگونه روی اشک قطره دو

 صدای. بستم چشم. شد بلند و گفت لب زیر ی«استغفرهللا». رفت

 سختی به را نفسم. دادمی او خروج از نشان در، شدن بسته و باز

 دایان کاش. کردمی درد دستم. بود اینجا دایان کاش. دادم بیرون

و بود  ...   

 گوشم در هرنگ صدای کنم، باز پلک آنکه از پیش. آمد در صدای

  :پیچید

- گرفتید؟ جلسه ها،   

- بزنم سر آسو به اومدم .   

- داره زدن سر این .   
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رفت هوا به اختیاربی امناله. خورد پهلویم به جانی کم لگد .   

- عمه بینینمی رو حالش مگه جان، عمه نزن .   

- کنهمی لوس خودش   .   

گفت و زد زانو کنارم :  

-  تنبال مثل تو که نیست قرار. زیاده کارمان شو، خوب زودتر هی،

   .بخوابی

. نکردم باز چشم اما. کردم ناله بیشتر بار این. داد تکان را امشانه

 موهایم بین گوشم، کنار و خوردمی سر هایمگونه روی اشک فقط

رفتمی فرو .   

- شهمی اذیت نکن عمه .   

پیچید اتاق در خاتون صدای :  

- میرهنمی چیزا این با بانو، نباش نگران .   

 بدوم دارد توان پاهایم که آنجا تا و شوم بلند. بروم توانستممی کاش

 شدن بسته و باز صدای دوباره. شوم دور هایشآدم و خانه این از و

 و کردمی درد سرم. انداخت سایه اتاق بر سنگینی سکوت و آمد در

 شدت به دستم. بزنم غلطینیم کرد سعی. سوختمی کوره مثل بدنم

 زیر صدایی. بودم عرق خیس. رفت هم در امچهره. گرفت درد

گفت گوشم :  

-  حاال تا خوری،می تکون رفتن همه خیالت به اومد در صدای ها

بودی شده خشک میت مثل که .   
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زدم لب زحمت به. بود هرنگ. کردم باز چشم سختی به :  

- بودم...  من...   کلبه...  تو...  نه  ....   

- بشنوم بگو بلند زنیمی زر زر چی .   

گفت زیرگوشم. گذاشتم هم بر چشم :  

-  هر رو اتصیغه دممی قول بشت اما نیست، خبری عقد از دیگه

 و من دانیمی که خودت شی خوب زودترم بهتره کنم، تمدید سال

داریم ناتمام کار یه تو .   

 حس صورتم روی را دستش سنگینی. خورد سر گونه روی اشکم

نداشتم حرکت توان اما کردمی نوازش را امگونه داشت که کردم .   

*** 
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 سعی. نشیندمی امپیشانی روی دستی خنکای. است سنگین هایمپلک

 یک در پیش هاسال. اممرده انگار. شودنمی کنم، باز چشم کنممی

بودم مرده کردمی نوازش را صورتم که مردی کنار کوچک، اتاق .   

 داغ تنم...  من تن زمین، هوا،. است گرم کند،می صدایم نفر یک

 دفن خاک تن هزاران زیر انگار. است سردم. لرزممی اما است

 محکم را خودم خواهممی. کنممی حس را خاک سردی. باشم شده

کندمی بغل محکم مرا نفر یک و. کنم بغل .   

 جوری یک جایی، یک روزی، یک آیدمی یادم. کردمی درد دستم

 هنوز و. بودم شنیده را شکستنش صدای من. کردمی درد دستم

کردمی لمس را امگونه که بود مردی .   

. کنم گریه بلند صدای با خواهدمی دلم گنم، گریه خواهدمی دلم

 کاش. خودم در من و شودمی خفه گلو در صدایم« !مامان»

 دوباره کاش. بد و خوب ماجراهای همۀ آخر تا بروم برگردم،

 پدرم صلب به برگردم کاش. ترعقب حتی و مادرم رحم به برگردم

نگذارم زندگی به قدم گاههیچ دیگر و .   

 هاسال ام؟زنده. یخ شیء یک. نشیندمی امپیشانی روی خنکی نسیم

 قراری ایستدمی حرفش روی کردممی فکر که مردی با بود، پیش

بود زده هایشقول تمام زیر او و بودم مانده من. گذاشتم .   

   ... آسو-

 در انگار. آیدمی فریاد صدای. شنوممی دست دور از صداهایی

 کشیده. خوانندمی نام به مرا. خواندمی نام به را کسی هادوردست

 درد دستم. پیچدمی ذهنم هایکوچه در زنی جیغ صدای. شوممی
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 هاسال گمانم. توانمنمی اما بکشم هم در چهره خواهممی. کندمی

اممرده پیش !  

 فریاد دارد نفر یک باشم، دّوار توی که انگار. خورممی تکان

گویممی و کنممی جمع را توانم تمام دارم، درد. زندمی :  

   .آخ-

 هایچشم. ایستممی حرکت از. شودمی متوقف چیز همه ناگهان و

 در را تنم تمام سکوت و دهممی فشار هم روی بیشتر را امنشده باز

بلعدمی فرو خود .   

*** 
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- جان آسو...  آسو  ...   

زندمی لبخند رویم به دنیا. کنممی باز چشم .   

- خانم عروس...  سالم .   
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شودمی امحیرانی متوجۀ. دوزممی صورتش به را گیجم نگاه .   

- امانی در دیگه نباش، نگران .   

 سکوت نشانۀ به را دستش. بگویم چیزی خواهممی. خنددمی ریز و

گویدمی و گذاردمی اشبینی روی :  

- شدی؟ ضعیف چقدر دونیمی. استراحت فقط امروز! هیس   

  ُمردم؟-

گفت و خندید قهقهه به :  

- بگم دایان به اینو باید...  وای .   

امزنده. افتدمی تپش به قلبم دایان نام شنیدن از !  

-  شکسته کوچولو یه دستت...  البته. سالم و صحیح دختر، ایزنده

 ماه دو تا گفته دکتر. نیست نگرانی جای. کردند درستش برات که

. اولش روز مثل شهمی فیزیوتراپی با و کنیمی باز رو گچش دیگه

 تازه. خوادمی چیزا جوراین و پماد کم یه. شهمی خوب...  که بدنتم

 درست هاتجوشونده اون از تا سه دو که اوستایی اونقدر خودت

 آزار روح فقط مونهمی. شیمی خوب زودترم بخوری و کنی

که اتدیده  ...   

پیچید گوشم در صدایی :  

- دنیا و من عهدۀ به بذار اونم .   

 روپوش. است ایستاده در آستانۀ در که است دایان. کنممی نگاهش

 آویخته گردنش دور پزشکی گوشی یک و دارد تن به سفیدی بلند
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 دلتنگش. برممی یاد از را دردها تمام ناگهان و شوممی سرخ. است

ام؟بوده   

امدوخته زیر به را نگاهم من و خنددمی .   

- و خجالتی همونقدر هم هنوز  ...   

دهدمی ادامه و آوردمی پایین را صدایش :  

   .خوشگلی-

گویدمی و کندمی اخم. لرزممی که بیندمی دنیا. لرزممی :  

-  درمون و درست جون بینینمی مگه دیگه، نذار سرش به سر

شه بدتر بده خجالتش هم تو حاال. نداره .   

نشیندمی و کشدمی جلو را صندلی .   

- چطوره؟ عزیزمون مریض حال امروز   

- . کرد باز رو چشمش باالخره شکر رو خدا که بینیمی. خوبه

شهمی بهترم کنه شروع که رو تغذیه .   

- اینجام وقته چند .   

-  داد شرح رو تو وضعیت و زد تلفن بابا اینکه محض به. روز دو

آوردیمت و اومدیم .   

  شما؟-

داد جواب دنیا جای به دایان :  



 

319 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  از مظلومان نجات برای منم، سوپر خودم من! کردی خیال چی

قدمم پیش همیشه ظالمان دست .   

- دایان نکن لوس رو خودت .   

پرسیدم نگرانی با :  

- ؟... خان   

گفت و زد کمرنگی لبخند دنیا اما. رفت هم در دایان چهرۀ :  

-  مهمتری مسائل به باید االن. نکن چیزا این درگیر رو فکرت تو

خان نه باشی خودت سالمتی نگران باید. کنی فکر .   

 و بود شده گچ. کردم نگاهش. نشد که بدهم حرکت را دستم خواستم

گفتم و زدم کنار را پتو دیگرم دست با. بود اشسنگینی دلیل همین :  

- خوامنمی. برگردم باید  ...   

گفت و شد حرکتم از مانع دست فشار با دنیا :  

-  دایان و بابا باید هستی؟ چی نگران تو. ببینم خوب دختر بخواب

 منطقبی آدمی نظر به که قدراماون آقاخان. دنمی که بدن جواب

 دوران و بیمارستانی تو که مدتی تا فرستاده رو رقیه دیروز. نیست

باشه پیشت رو نقاهتت .   

  رقیه؟-

- رقیه بله، .   

گفتم خجالت با و تلخی به :  
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 ... هرنگ-
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غرید و ایستاد دایان :  

- نباش اصال   که اون نگران .   

گفت من به خطاب و رفت او به ایغره چشم دنیا :  

- است؟ چکاره هرنگ نداره حرفی آقاخان وقتی   

   ... ولی-

-  فکر به کم یه کنم خواهش واقعا   کنم، خواهش شهمی! آسو وای

 بالیی چه پرسینمی اما هستی همه نگران تو دختر باشی؟ خودت

اینجایی اومده سرت .   

گفت و گرفت را دستم. انداختم زیر به چشم زدهخجالت :  

- کنم تناراحت خواستمنمی ببخشید .   

- من نشدم، ناراحت نه  ...   

گفت و خندید دایان :  
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- . امزیادی اینجا من و شده باز دخترونه دالی درد سر اینکه مثل

باشید راحت که برم .   

گفت و خندید دنیا :  

- خونه بیاد آسو بذار دیدی، رو کجاش حاال .   

  خانه؟-

- ما خونۀ. خونه آره، .   

   ... ولی-

گفت و کرد ساعتش به نگاهی دایان :  

- خبره چه کن توجیه رو آسو دنیا، برم باید من .   

 طرفم به دنیا. شد خارج اتاق از سرعت به دایان و داد سرتکان دنیا

گفت و چرخید :  

- دختر داریم کار هم با دنیا یه ما اینکه مثل...  خوب .   

- اینجا؟ اومدم که شد چی   

گفت و زد محوی لبخند :  

-  به. آوردند سرت بالیی چه گفت و زد تلفن. کرد خبرمون بابا

 دیر نکرده خدایی اینکه از پیش برسونه رو خودش زود گفت دایان

. کردمی رانندگی جوریچه دونینمی. افتاد راه فوری دایانم. بشه

آوردیمت و اومدیم .   
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 سرعت با من خاطر به و بوده نگرانم دایان اینکه شنیدن از. خندید

شد آب دلم توی قند است، کردهمی رانندگی واردیوانه و .   

- اینجا؟ اومدی جوریچه اینکه آد؟نمی یادت چیزی تو   

- اصال   نه، .   

پرسیدم تردید با. رفت فرو فکر به لحظاتی دنیا :  

- شد؟ حرفشان هرنگ با بازم   

گفت و زد لبخند :  

- نکن مسائل جوراین درگیر رو ذهنت تو .   

-  گذاشته نکنم فکر. دور از شنیدم،می اییچیز یه...  فقط...  نه

بیمارستان بیاریدم راحتی به باشند .   

-  دستشون پسرشونی، قاتل رسما   تو کنندمی فکر. کن ول رو اونا

زنندمی چوب با رو هاسایه رسهنمی دزده گربه به .   

گفت و خندید دید که مرا صورت گنگ حالت. کردم نگاهش :  

- کنیمی هنگ رسیمی که هاالمثلضرب به کال   که برم قربونت .   

گفت و بوسید را امگونه. شدم سرخ خجالت از :  

-  َمردند، تا دو هرنگ و دایان. کن فکر خودت سالمتی به فقط تو

آنمی بر هم پس از . 
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گفتم لرزان صدایی با. برود بیرون اتاق از تا ایستاد :  

- خونه اون تو برگردم خوادنمی دلم دیگه !  

گفت و کرد نگاهم خیره لحظاتی. برگشت طرفم به :  

- دونممی !  

 را گذشته حوادث کردم سعی و بستم چشم. رفت بیرون اتاق از و

 رو و زیر را بود مانده ذهنم در که گنگی صداهای. بیاورم یاد به

. کاویدم بود شده پنهان ذهنم پستوی در که محوی خاطرات و کردم

نبود ذهنم در زیادی چیز .   

  خوابی؟-

. نشست چشمانم در دایان خندان صورت. کردم باز چشم

گفت. انداختم زیر به چشم زدهخجالت :  

-  هرنگ و من دعوای نگران گفت دنیا کنم، بیدارت خواستمنمی

نکن فکر بهش بگم بهت خودم بیام گفتم شدی .   

بار آخرین مثل درست. بودند کرده دعوا پس !  
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- شد؟ دعواتان   

- نکنی فکر بهش شد قرار .   

- نشد؟ که چیزیتان   

- . خودت سالمتی به کن، فکر خوب چیزای به گممی خوب دختر

 استراحت بتونی تو که رممی منم بخواب، هم حاال باشه؟ شو بیخیال

   .کنی

گفت سرش پشت از صدایی :  

- برم برم گهمی ریز یه وایساده دیگه، برو بیا .   

گفت و خندید دایان. بود دنیا :  

-  سر باالی دارم حق پزشکم بنده خانم پررویی، پرستار عجب

باشم بیمارم .   

-  اطالع بهتون بنده داشت پزشک به نیاز بیمار بفرمایید، شما حاال

دممی .   

. رفت و کرد خداحافظی من از سر اشارۀ با و کردم ایخنده دایان

گفت و نشست کنارم دنیا :  

- نخورده جم بیمارستان از روز دو این تو. بود نگرانت خیلی .   

 سرخی ترسیدممی. تپدمی ترتمام چه هر شدت به قلبم کردم احساس

کند فاش را درونم راز هایمگونه .   
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-  برات بدی خیلی اتفاقای بود ممکن. کرد رحم بهت خیلی خدا

. آوردمی در شاخ داشت تعجب از دید رو دستت عکس دکتر. بیفته

پیچوند؟. شکوند رو دستت جوریچه   

- زد زمینم نه، .   

-  چی مشکلتون مگه چرا؟. قوم این خدا به انددیوانه زد؟ زمینت

  بود؟

 بگویم توانستمنمی و خواستمنمی. برگرفتم او از نگاه زدهخجالت

 که دنیا. بود من مقاومت تاوان این و خواستمی چه من از هرنگ

گفت و کرد رها را حرفش دنبالۀ بود شده حالم تغییر متوجۀ :  

-  اینا با عیارش که بیبی. مونده ساکت چرا که بیبی از متعجبم

داشت فرق .   

   .نداشت-

  هوم؟-

- بود خاتون جنس از گم،می رو بیبی .   

 و کرد نگاهم بود کرده گرد را چشمانش کهدرحالی و تعجب با

  :گفت

- زد؟می رو تو اونم جدی؟   

ولی نه، -  ...   

 سکوتم. کنم کامل را امجمله تا بود منتظر دنیا. انداختم زیر به سر

گفت شد طوالنی که :  
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- گفتیمی هوم؟ !  

- کجان؟ رقیه   

- اندخونه بانو با نباش اون نگران .   

- برگشت؟ هم بانو   

- کرد بابا سر هرنگ که هواری و داد با اونم. برنگرده کن فکر .   

- زدند؟ حرف هم حبیبی آقای به بده، مرگم خدا   

- بود هرنگ فقط. زد حرف! نه زدند .   

- ببخشید منو خدا رو تو منه، تقصیر اشهمه .   

-  چه تو دونینمی. داد انجام رو خودش انسانی وظیفۀ بابا دختر،

. زنندمی بهت بیوتیکآنتی ریز یه حاال تا دیروز از. بودی وضعی

 کاریش شدنمی دیگه شدمی خونت وارد نکرده خدایی اگر عفونت

 حرفای راضیه، کرده که کاری از اون نباش بابا نگران. کرد

هواست باد هرنگم .   

- کنم نگاه حبیبی آقای چشمای تو جور چه دیگه من .   

-  از. هازنیمی رو خودت حرف تو گممی چی هر من بابا، ای

گفتی؟می بیبی   

کردم نگاهش . آ   [29.06.19 00:17] 

#94 
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- کرد؟می اذیتت   

-  خورم چیز گفت منیرماه...  ولی خاتون، و منیرماه مثل نه

هرنگ و من و خیالشان به. نشم داربچه که کردهمی  ...   

گفت متعجب دنیا. زدممی حرفی نباید. گرفتم گاز را زبانم :  

- کنی؟می شوخی   

دادم سرتکان نفی عالمت به .   

- بگم دایان به باید .   

- که بگی بشش اگر خجالت از میرممی من نه، .   

*  اندام به که باشند داده بهت چیزی ممکنه دختر چی؟ خجالت

بشه چک رحمت باید. باشه رسونده آسسیب جنسیت .   

 بیرون اتاق از دنیا بدهم نشان العملیعکس بتوانم اینکه از پیش

 دنیا. شدند وارد دکتر خانم یک و هرنگ همراه بعد دقایقی. رفت

 به را بودم گفته من آنچه هر و بود گرفته دست به را کالم رشتۀ

پرسید دکتر خانم. دادمی توضیح دکتر خانم :  

- کردی؟ هم سقط   

  سقط؟-
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- انداختی؟ هم بچه اینه دکتر خانم منظور   

دادم جواب بودم زدهخجالت شدت به دایان حضور از کهدرحالی :  

   .نه-

- بود؟ نشده کمتر یا بیشتر قاعدگیت ریزیخون   

گفتم زدهخجالت. ببلعد مرا و کند باز دهان زمین خواستمی دلم :  

- دانمنمی .   

- بشه انجام که نویسممی براش هم سونوگرافی یه بشه، معاینه باید .   

-  مثل خواممی دکتر خانم. معاینه برای شما اتاق ببریمش بهتره پس

بذارید تموم سنگ مریضم این برای همیشه .   

گفت و خندید دکتر :  

-  بیمار بیمار، این دونندمی هم هاخدماتی تا بیمارستان همۀ دیگه

کنممی رسیدگی بهشون ویژه نباشید، نگران دکتره، آقای سفارشی .   

   .مطمئنم-

. برد دکتر خانم اتاق به مرا و بنشینم ویلچر روی بر کرد کمک دنیا

گفت دکتر :  

- کنیمی کمکش جان دنیا. تخت تو برو و دربیار رو لباسات حاال .   

 کمکم دنیا. بود افتاده شماره به نفسم و بودم شده سرخ خجالت از

 پرده پشت خودش و رفتم تخت روی و آوردم بیرون را لباسم کرد
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. بستم را چشمانم شرم و ترس از آمد معاینه برای که دکتر. رفت

گفت و نشست پایم پایین :  

- نترس هم اصال   کن، شل رو خودت .   

 پرده پشت از نگران دنیا. کشیدم بلندی فریاد خورد تنم به که دستش

  :گفت

- شد؟ چی   

پرسید تعجب با دکتر :  

- اید؟باکره شما   

گفت و زد کنار را پرده دنیا :  

  چی؟-

 قرار وضع از خجالت. بودم ممکن وضعیت بدترین در من حاال

 کار از دست دکتر. رازم شدن برمال از شرم و تخت روی گرفتنم

گفت و کشید :  

- کنم صحبت زمینه این در دکترم با بهتره .   

- نگید چیزی کسی به نه، .   

گفتم. بنشینم کرد کمکم دنیا. کرد نگاهم تعجب با دکتر :  

- کشهمی منو نزده دست بشم بگم کسی به اگر گفته هرنگ .   

- بدید انجام الزمه که کاری هر شما دکتر خانم. کرده غلط هرنگ .   

  :گفتم
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   ... ولی-

گفت دکتر خانم :  

-  بهت که بهتر همون. امانی در ما پیش تو دختر، ترسیمی چی از

نزده دست . 

 

 [00:18 29.06.19] آ

#95 

 

 

 

 

خواستمی شب اون -  ...   

گفت و کرد ایخنده دنیا. شدند خیره من به تعجب با دنیا و دکتر :  

- شهنمی که بازیوحشی با وگرنه دیگه نیست بلد .   

- زورکی خواستمی ندادم اجازه بشش من  ...   

 آغوش در مرا ناگهان و کرد نگاهم خیره لحظاتی دنیا. شد سکوت

   .کشید

- کنه تجاوز بهت نتونسته که شکر رو خدا عزیزم، .   

پرسید دکتر :  
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- نبوده؟ همسرشون مگه   

-  دکتر خانم. گممی بهتون فرصت سر طوالنیه، اشقصه ولی آره

بیاید لحظه یه شهمی .   

 یک با و زحمت به. رفت بیرون اتاق از و چسبید را دکتر بازوی

 و نشستم ویلچرم روی. آمدم پایین تخت از و پوشیدم را لباسم دست

 اتاق داخل به قدم دایان و شد باز در بعد لحظاتی. ماندم دنیا منتظر

. خوردمی چشم به هم با غرور و نگرانی نگاهش در. گذاشت

 درد به را قلبم افتاده اتفاقی چه داند¬می هم او حاال اینکه تصور

 دستانش کهدرحالی و زد زانو مقابلم در. دوختم زیر به نگاه. آورد

شد خیره صورتم به بود گذاشته ویلچر طرف دو را .   

 در صدایش. نداشتم کردن بلند سر قدرت نگاهش بار سنگینی زیر

پیچید گوشم :  

-  منظورم. برسونه آسیبی بهت نتونسته عوضی اون که خوشحالم

 هایآسیب که شکر رو خدا شهمی خوب دستت...  یعنی... 

نرسونده بهت ناپذیری¬جبران .   

 نی¬نی در. زد لبخند. شدم خیره چشمانش به و کردم بلند سر

گفتآرامی به. کشیدمی آتش به را قلبم که بود چیزی چشمانش :  

- . دیدم اول روز که هستی معصومی فرشتۀ همون شبیه درست

خوشگلی خیلی تو جونم خدا .   
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 دستم به که دیدممی را دستش. انداختم زیر به را نگاهم و شدم سرخ

 آنکه از پیش. ایستادمی باز تپش از داشت قلبم. شودمی نزدیک

برخاست سرعت به دایان. شد باز در کند لمس را انگشتانم .   

 رنگم و تپیدمی شدت به قلبم. بودم خودم هوای و حال در هنوز من

 شدمی تمام آن از بیشتر یا و دیگر ماه یک تا مانصیغه. بود پریده

 عشق بخواهد دلم که هر به توانستممی که شدممی آزادی زن من و

   .بورزم

 و کشید رویم که را پتو دنیا فقط. برگشتم اتاقم به کی نفهمیدم اصال  

گفت گوشم زیر آهستگی به. آمدم خودم به بوسید که را امپیشانی :  

- دایان و من کنیم،می افتخار بهت ما .   

کنم خوشحال را دایان ام¬توانسته بودم خوشحال. زدم لبخند .   

- شی خوب زود خیلی باید. بخواب حاال .   

-  متوقف لحظه همین در زمان خواستمی دلم. گذاشتم هم بر چشم

شدمی !  

*** 

 

 [00:18 29.06.19] آ
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- کردید؟ باز رو چشمتون عجب، چه   

 زد لبخندی. دوختم چشم بود نشسته تختم کنار که دایان به تعجب با

گفت و :  

- خیر به شب سالم، .   

- کجان؟ دنیا سالم،   

- باشید سالمت باشید، سالمت نباشم، خسته شدم، متوجه آها .   

- نباشید خسته .   

-  فکر خودم با. نیاد هم رقیه گفتم فرستادمش، من. خونه رفت دنیا

باشه کنارت فعال   نیاد خوشت شاید کردم .   

- نرفتید؟ چرا شما   

-  زحمت قبول من که موندمی پیشت یکی باید امشب. من اما و! آها

 رو لطفت باید هرحال به. نبودا هم چندانی زحمت البته. کردم

کردممی جبران .   

- لطف؟ کدوم   

-  داری، آمپول تا چند امشب. دیگه رو ات¬بدمزه و تلخ جوشوندۀ

 شه راحت خیالم کنم تالفی آمپول سوزن سوزش با رو تلخی موندم

حسابیمبی .   
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گفت و خندید :  

- نکن نگام جوریاون بابا، شیفتمه .   

بود رفته فرو تاریکی در بیرون. برگرداندم سر و زدم لبخند .   

- شد؟ جوریاین چرا   

بود شده جدی اشچهره. برگشتم طرفش به .   

- بندازه روز این به رو تو اومد دلش چطور .   

- باشه من نوشت پیشونی اینم شاید .   

- . عموت پسر فرار یا آخه، داره ربطی چه تو به برادرشون فوت

دارید بدی رسم .   

- ام¬راضی من .   

- این؟ به   

گفتم و انداختم دستم به نگاهی. کرد اشاره گچم در دست به و :  

- دیگه جورشه یه اینم .   

- صحرا بودید رفته هفته یه گفت رقیه .   

داد ادامه. شدم سرخ :  

-  عقدت که کفش یه تو بود کرده رو پاش اومدید صحرا از گفت

آورده سرت رو بال این روز دو از بعد و کنه .   

- گذشته هاگذشته .   
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 موقعیت که دید چه صورتم در دانمنمی. کرد نگاهم خیره لحظاتی

گفت و کرد درک مرا :  

- چطوره؟ حالت اصل ببینم بگو. گذشته هاگذشته آره،   

   .خوبم-

گفت و خندید. شدم سرخ خجالت شدت از وضوح به :  

- هستم تو شدنای سرخ مدل این عاشق خدا، یا .   

گفت گوشم زیر آرامی به. کردم کج را سرم بیشتر :  

- نشد تو عاشق شهمی چطور کنممی فکر گاهی .   

 بیرون سختی به را نفسم. ایستاد باز حرکت از قلبم کردم احساس

گفت و خندید. دادم :  

-  بدتر این از کردیمی مقاومت و بودم اگر منم. داشته حق هرنگ

کنه صبر حاالشم تا تونسته چطور. آوردممی سرت بال  ...   

 مرا و کند باز دهان زمین خواستمی دلم. بودم شرمگین شدت به

کشیدم صورتم روی را پتو. ببلعد .   

- . وقیحیم خورده یه دکترها ما. خواممی معذرت خوام،می معذرت

ببخشید ببخشید،. بینیممی علمی دیدگاه از رو چیز همه .   

 راست. را شدنم سفید و سرخ و بیند¬نمی را لبخندم بودم خوشحال

. گفتمی را رسیدمی ذهنش به آنچه هر و بود پروا¬بی گفت،می

 پروا¬بی هم او. بودم دیده هم دنیا رفتار در را همین مثل

نداشت ایواهمه کسهیچ از و آوردمی زبان به را هایشخواسته .   
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 اینقطه به را چشمانم شد، کشیده کنار صورتم روی از که پتو

دوختم دیگر .   

- وقتهیچ نشو، قایم کنممی خواهش .   

گفتم توانم همۀ با :  

   .چشم-

 خودش سرعت¬به اما. خورد یکه که دیدم وضوح به. خورد یکه

گفت و کرد جور و جمع را :  

-  اگر اما برگردم زود کنممی سعی اورژانس، برم سر یه باید

نکن مقاومت اومد خوابت .   

 رسیدمی نظر به متفکر کهدرحالی و برگشت. رفت در کنار تا

  :گفت

- برگردم زود کنممی سعی کن، مقاومت تونستی اگرم .   

 پتو. ریخت فرو قلبم در چیزی. رفت بیرون در از سرعت¬به و

 وجودم در خوش رویای هزاران دادم اجازه و کشیدم سرم روی را

بدواند ریشه .   

* 

 

 [00:19 29.06.19] آ
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 حبیبی، آقای منزل نه، که دایان خانۀ. گذارم¬می دایان خانۀ به قدم

 کشد،¬می نفس و کندمی زندگی دایان که کجا هر من برای اما

است دایان خانۀ .   

 که رقیه. اند¬کرده مرخصم بیمارستان از روز چهار از بعد

 برخورد من با محلی کم حدودی تا و تردید و ترس با اول روزهای

 برای دلیلی اینجا. مدرسه روزهای رقیۀ همان شده حاال کرد،می

 دنیا، حبیبی، آقای بانو،. هستد خودشان همه! ندارد وجود ترس

من...  و دایان رقیه، !  

 از امکرده فراموش انگار شادم،. هستم خودم بقیه از بیشتر من و

 و بازگردم است قرار کجا به امبرده یاد از انگار چرا؟ و امآمده کجا

  چرا؟

 شانه نسیم مسیر در را موهایش صحرا در که دختری مثل شادم،

 که چوپانی پسر مثل شادم،. کندمی نوازش را موهایش باد و کندمی

شودمی کشیده پوستش روی هوا خنکای و دارد لب بر نی .   

 است خوب رقیه است، خوب دنیا خوبم، من است، خوب چیز همه

دایان... .  و !  
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 دارد مغناطیسی وجودش در! دارم دوست را مرد این اینقدر چرا

 چشمی زیر وقتی خندد،می وقتی. کندمی جذب ارادهبی را آدم که

 خودش به کردن نگاه موقع را آدم مچ وقتی یا و کندمی نگاه را آدم

رودمی غنج دلش آدم گیرید،می .   

 زن االن من اینکه حتی ام،برده یاد از را چیز همه ام،برده یاد از

 و دیگر روز بیست تنها. شمارممی را روزها. هستم هرنگ شرعی

 دنیا مثل هم من کاش داشتم، قدرت کاش. شودمی تمام چیز همه

 و...«  دایان» بزنم؛ فریاد بلند صدای با توانستممی و داشتم قدرت

؟؟... اما   

- عمه؟ فکری تو که بازم   

پوشیده را دنیا هایلباس از یکی. کنممی نگاه بانو به  اینجا. ام

 که بود آورده را دنیا هایلباس از یکی برایم بانو و نداشتم لباسی

نمانم لباس بی .   

- بودند؟ عصبانی خیلی   

- نکن فکر چیزا این به تو شند،می درست .   

- کردند؟ دعوا هم با بدجوری   

 کشیک دایان و رفته دانشگاه به دنیا. است خواب هنوز رقیه

گرددبرمی ظهر تا و است بیمارستان .   

. خانه رسیدیم که بود گذشته دو از ساعت. شدم مرخص دیروز

 کرده عذرخواهی. بود آمده دیدنم به بیمارستان در قبال   حبیبی آقای

بود گفته او و بودم :  
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-  چیزی دلش تو اما زودجوشه هرنگ بابا، نباش چیزی نگران

   .نیست

 خانه در. زدمی موج کالمش در آرامشی چه و بود شیرین چقدر

بود مهربان بیمارستان از بیشتر .   

- دردسرم؟ باعث   

- شهمی درست چیز همه گردیبرمی .   

  برگردم؟-

کرد نگاهم بانو .   

- گفت؟می چیزایی یه خاتون   

انداختم زیر به سر .   

- کنه؟ عقدت خواستهمی هرنگ راسته   

گفتآرامی به بانو. کردم سکوت :  

- کرد؟ باهات رو کار این که شد چی   

. نگویند چیزی کسی به بودم کرده خواهش دایان و دنیا از

 بودند داده قول آنها و باشم دیگران زدۀخجالت خودم خواستمنمی

 زودتر دایان کاش. داد نجاتم رقیه سالم صدای. کنند پنهان را رازم

   .بیاید

* 
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گفت دایان که بود عصر :  

- دور دور ببرمتون خواممی صف، به دخترها .   

 نگاهشان تعجب با من. خندید رقیه و کشید بلندی هورای دنیا

گفت دایان. کردممی :  

- گردش بریم شید آماده برید. دیگه پاشو .   

   ... ولی-

گفتم زدهخجالت :  

- مناسب لباس  ...   

گفت و کشید را دستم. کنم تمام را امجمله نذاشت دنیا :  

- دارم خوبی فکرای اتواسه من بیا پاشو .   

 جا بر متفکرانه کردم، نگاه دایان به اتاق درون شدن کشیده از پیش

 دستی رقیه و دنیا. بودیم حاضر نفر سه هر بعد دقایقی. بود ایستاده

 که بود ترس یا و خجالت از من اما بودند، کشیده رویشان و سر به

 بود داده دنیا که را لباسی و کردم شانه دست یک با را موهایم فقط
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 برایم که بلند دامن و بلوز آن در. آمدم بیرون اتاق از و پوشیدم

 پایم از را شلوارم زور به دنیا. بودم شده مضحک حسابی بود گشاد

بود زده غر و بود آورده بیرون :  

- بپوشی شلوار دامن با خوایمی که دهاتی تو هنوز مگه آخه .  

 و است آمده هم قبال که بود معلوم. بود ترراحت من از اما رقیه

است رفته بیرون آنها با بارها .  

- چادرم بدون .  

- دیگه خوبه روسریت. نکن آتیشی منو دیگه خدا رو تو آسو وای .  

بود گفته و بود زده گره گلو زیر را اشروسری هم رقیه :  

- دنیا خوبم .  

گفت و خندید دایان آمدیم بیرون که اتاق از :  

-  شده گم دختره. هاهمینه واسه بگیر رژیم گممی بهت هی چاقالو

تو هایتولباس که .   

-  رو دامنم و بلوز ترینتنگ حاال الغره، زیادی دیگه آسو بابا

 این چیه. بزنم کوک دامن تنش تو شدم مجبور تهشم دادم، بهش

شما خونۀ گرفته تغذیه سوء رقیه، .  

بود خندیده خودش و .   

- کرد اتاضافه هایچربی و تو حال به هم فکری یه باید که بریم .   
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 دایان. دایان کنار در دنیا و نشستیم عقب صندلی روی رقیه و من

 زیر به سر زدهخجالت افتاد آینه به که نگاهم. کرد تنظیم را آیینه

پیچید اتومبیل در خواننده صدای. کرد روشن را ضبط. انداختم :  

« شهنمی دل ما واسه این دیگه نه   

کنممی نصیحت بهش من چی هر   

شهنمی عاشق آخه عاقل، آدم بابا که    

شهنمی دل آدم اسم یا گهمی   

شهنمی عاقل دیگه شد اگر یا    

چرا دنیاست توی ، دل همه این دلم جون گممی بش    

من مردۀ صاب خراب دل مثل کدوم یه    

شهنمی باطل خیال پاپی   

نیست زنجیری دیوونۀ تو مثل کدوم یه دل، همه این از چرا   

شهنمی ول کوچه تو غروب تا صبح کدوم یه   

فوالده از مگه دل یک گهمی   

بذاره هم چششو زمونه و دور این تو که   

دید چیزی اگر یا نبینه، چیزیهیچ   

نیاره ابروش به خم   

باشه قلب شهمی سکه هر گهمی   

شهنمی دل شد قلب هرچی اما »  
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- آهنگ این به جونم به،به .   

- خدا به ایدیوونه هم تو بابا برو .   

-  هم چشش زمونه و دور این تو که فوالده، از مگه دل یک آخه

   ... بذاره

- فوالد دل لطفا   بکن رو رانندگیت .   

- ریممی داریم که بشنید محکم هاخانم .   

انداختم زیر به سر زدهخجالت. زد لبخند و کرد نگاهم آینه از .   

- ری؟می طرف این از چرا  
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- خوب؟ جای یه ریممی   

گفت رقیه :  

-  از پیش خوب جای یه ببره رو ما دایان آقا بگم بود دلم به اتفاقا  

مانپی بفرسته جان آقا اینکه .   
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 دنبالمان به کسی زودی به بود ممکن اینکه و بازگشت یادآوری از

 تغییر متوجۀ کردمی نگاهم آیینه از که دایان. لرزیدم خودم بر بیاید

گفت. شد حالتم :  

- برگردید زودی این به نکنم فکر .   

-  عمه با بود زده تلفن صبحیه خودش جانم آقا گردیم،برمی چرا

 فرستهمی گفت خودش. خانه آمده آسو گفت بشش عمه. زد حرف

مانپی .   

دوختم آیینه به را امدرمانده نگاه .   

- سفر بریم خواستیممی. کرده جور سفر یه بابام...  ولی .   

پرسید تعجب با دنیا :  

  سفر؟-

- سفر سفر، دیگه آره .   

فهماند دنیا به را چیزی ابرو و چشم با و .   

- بود؟ کجا. سفر آره! سفر...  آهان   

-  هوای و آب که بریم روزه چند. شمال آره. دیگه بود شمال کجا؟

شه عوض همه .   

- بود شمال آره، .   

گفت رقیه :  

- آنمی گفت جانم آقا ولی دارم دوست منم خوبه، خیلی ها .   
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-  داره ایعجله چه. گردیمبرمی و ریممی ما بیاد جانت آقا تا حاال

جانت آقا .   

 و خان خانۀ به بازگشت فکر. فرورفتم خودم آلودوهم دنیای در من

لرزاندمی را پشتم بود انتظارم در که ایآینده .   

- کنی؟می فکر چی به   

 و زد لبخندی. کرد نگاهم و چرخاند سر دنیا. کردم نگاه آیینه به

  :گفت

- شهمی درست نکن، رو فکرش .   

گفت رقیه :  

- . کرد دعوا باهاش خیلی شب همون جانم آقا ترسی؟می هرنگ از

کنهنمی بلند روت دست دیگه .   

 تنها من درد کاش. شدم خیره بیرون به شیشه از و برگرداندم سر

باشم او کنار در دیگر خواستمنمی من. بود خوردن کتک .   

- رسیدیم متفکر، خانمای .   

گفت دنیا. آمدم خودم به :  

- کوروش؟ فروشگاه   

-  ناسالمتی. دارید احتیاج جدید لباسای به تونهمه کنم فکر

ها شمال بریم خوایممی !  
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 چپچپ. ترساند مرا که بود چیزی صورتش در. کردم نگاه دنیا به

 شده دنیا مشکوک نگاه متوجۀ من مانند هم دایان. کرد نگاه دایان به

   .بود

- پیاده دخترون دیگه، خوب .   

 پیاده آرامی به من. شد پیاده ماشین از که بود نفری اولین رقیه

پرسید که شنیدم را دایان صدای در، بستن از پیش. شدم :  

- زدی؟ زل جوریاون چی به چیه؟   

 و زد دور را ماشین رقیه. نشنیدم را دنیا صدای و بستم را در

ایستاد کنارم .   

- خودمان با آوردیممی پول کاش .   

- نداریم خریدی که ما .   

- خواست دلمان چیزی شاید ولی ها، . 
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زدندمی حرف هم با داشتند هنوز. کردم نگاه اتومبیل به .   

- آد؟می کی نگفت آقاجانت   

- شده؟ تنگ هرنگ برای دلت   

خندید نخودی و .   

- شده تنگ براش دلم هم حتمی آورده سرم که بالیی با ها، .   

 دایان با داشت دنیا. بود ماشین به حواسم. رفت هم در اشچهره

 احساس. دادمی تکان را هایشدست کالفگی با دایان و زدمی حرف

نداشتم خوبی .  

-  و عمه با آمدم، کوروش هم قبال من داشتیم، پول خودمان با کاش

خوبه خیلی حبیبی، آقای .  

 عقب به. آمد ماشین در شدن کوبیده صدای. کردم نگاه رقیه به

 کوچک آیینۀ توی داشت و بود ایستاده ماشین کنار دنیا. برگشتم

کردمی نگاه را صورتش ماشین .  

- آمدمی خوشش. بگیرم فاطمه برای هم چیزی یه تانستممی .  

پیچید گوشم در دایان صدای  :  

- دیگه بریم وایسادید، چرا خانما .   

 شنیده آنچه از. بودم ترسیده. گرفته و بود متفکر. کردم نگاه دنیا به

. بکشد هم در چهره گونهاین بود شده موجب آنچه از و بود

باشد ریخته هم به گونهاین را او است ممکن چیزی چه دانستمنمی .   

- آسو...  آسو  ...   
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کردم نگاه دنیا به .   

- آد؟می خوشت پیرهن این از گممی. فکری تو همیشه تو دختر   

کردم نگاه مغازه ویترین به .   

   .قشنگه-

- کن امتحانش بریم بیا .   

- نیست؟ کوتاه   

-  خوبه. بخره خوادنمی که چادر بخره، پیرهن خوادمی جان رقیه

آدمی بهت ببین اصال   بپوشش حاال بریم بیا. دیگه .   

- تانمنمی شلوار بی ها، بپوشم شلوار حتمی باید این با .  

- گیریممی زیرش واسه هم چیزی یه باشه بابا، کشتی .  

گفت دوباره رقیه :  

- بیاد خوشش هرنگ نکنم فکر .  

گفت و داد هولم دنیا :  

- نیست اینجا هرنگ که حاال .  

 بد. پوشیدم را پیراهن. رفتم پرو اتاق به من و شدیم مغازه وارد

گفت دنیا. نبود :  

- شینهنمی دلم به نچ، .   

 و پسندیدندمی و دیدندمی دایان و دنیا. بعدی و بعدی و بعدی مغازۀ

 باز و کردندمی کشمکش هم با. دادندمی نظر آنها و پوشیدممی من
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 روی را دیگر بعضی و خریدندمی را چیزها بعضی. بعدی هم

 آنها دنبال به مطیعانه من و آمدندمی بیرون و گذاشتندمی پیشخوان

شدممی کشیده .   

کردمی اصرار مدام و خریدمی چیزکی گاهی هم رقیه :  

- دهمی پولش جانم آقا .  

 و دایان بحث فکر رقیه، هایحرف فکر. بودم فکر در هنوز اما من

بود شده کوبیده شدت به که دری فکر دنیا، . 
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- فکری؟ تو   

 مخاطب مرا که بود بار اولین این ورودمان لحظۀ از. کردم نگاهش

 کردمی جدل و بحث دنیا با فقط خرید مدت تمام در بود، داده قرار

 روز مد از درنیاوردن سر و نداشتن یا داشتن سلیقه سر او با و

داشت بگومگو .  
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-  مانصیغه تا مانده روز پنج و بیست فقط. ده برگردم خوامنمی من

خان آقا خانۀ تو برگردم دوباره خوامنمی شه، تمام !  

کرد صدایم رقیه. کرد نگاهم خیره و ایستاد لحظاتی :  

- خوبه؟ این ببین بیا آسو   

 دایان. رفتم رقیه طرف به خسته هاییقدم با و انداختم زیر به سر

کردمی نگاه من خالی جای به و بود ایستاده هنوز اما .   

 دادمی نشان انگشت با آنچه به حواسم آنکه بی و ایستادم رقیه کنار

 دایان طرف به که دیدم را دنیا گوشۀ از. دادم تکان سر باشد،

گفت و کرد نگاهش تلخی اوقات با دایان و گفت چیزی. رفت :  

- دنیا نزن بیخود حرف .  

برد مغازه داخل به و کشید را دستم رقیه .  

. رفتیم شیک فروشیبستنی مغازۀ یک به شد تمام که خریدهایمان

گفتمی و خندیدمی دنیا :  

-  فروشیبستنی گیدمی اشمغازه به بشنوه اینجا صاحب تریا، کافه

کنهمی بیرونمون که .  

 دلچسب برایم شدت به طعمش. خوردم گالسه کافه بار اولین برای

 سرزندۀ و شوخ پسر آن دیگر. بود کرده تغیر دایان. بود جذاب و

 و من شده طور هر کردمی سعی که قبل روزهای و قبل ساعاتی

 نگاه مرا کمتر حتی. بود فکر در بیشتر. نبود  بخواند را رقیه

 آنقدر من و. زدمی حرف مستقیم طور به من با کمتر و کردمی

بگویم چیزی نتوانم که بودم زدهخجالت .   
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 کردمی شوخی بیشتر. بود سرخوش و خندیدمی و گفتمی اما دنیا

 بودم خریده که هاییلباس از. گذاشتمی رقیه سر به سر بیشتر و

 هایلباس امنگذاشته چرا که زدمی غر مدام و کردمی تعریف

بخریم بود او میل باب که بهتری .  

 سرم. بودم غرق خودم در اما من. بود خودش عوالم در هم رقیه 

 تمامی برای جوابی! جواب و سؤال سؤال، و فکر! فکر از بود پر

کردمی پنهان خودم در و خوردمی خوره مانند مرا روح آنچه .   

گفت دنیا گوش زیر چیزی رقیه :  

- بری؟ تونینمی خودت   

- دنیا...  ا !  

گفت و خندید دنیا :  

- برگردیم ما تا بخورید یواش یواش .   

  کجا؟-

   .دستشویی-

  دنیا؟-

- نداره دستشویی رقیه دارم دستشویی من بابا خوب .   

  !دنیا-

افتاد راه به و خندید دنیا  .   

- آی؟نمی تو   
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   .نه-

 ظرف به را نگاهم و انداختم زیر به سر. شدیم تنها ما و رفتند آنها

دوختم رویمروبه .   

- است؟ خوشمزه   

کردم نگاهش .   

- ممنون بله، .   

- اومده خوشت که خوشحالم. جانت نوش .   

 را درونم راز دستانم لرزش و نگاهم ترسیدممی. کردم سکوت

کند برمال .   

- ای؟ریخته هم به   

   .نه-

- . بود بهت حواسم. خودتی تو اشهمه اینجا اومدیم وقتی از چرا،

بودی خودت تو خریدم موقع حتی .   

   .نه-

- خودتی تو االنم دهمی نشون دادنتم جواب مدل همین ببین .   

 را وجودم که بود چیزی چشمانش مغناطیس در. کردم نگاهش

انداختم زیر به سر. لرزاندمی . 

 

 [00:22 29.06.19] آ



 

353 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

#102 

 

 

 

  

-  تو مال تونستمی دنیا. بودی اومده دنیا به ایدیگه جای تو کاش

 آدم...  همه و همه...  بودنت معصوم خوشگلیت، نجابتت،. باشه

رو آدم...   ...   

 قلبم در همزمان و شودمی بلند سرم از داغی بخار کردممی احساس

زندمی موج شعف احساس .   

- بکنیم هرنگ حال به فکری یه باید .   

کشید بیرون شیرینم دنیای از مرا هرنگ نام شنیدن .   

- برگردونه رو تو که بزنیم حرف پدرت با بهتره شاید .   

. بود دوخته رویشروبه بستنی ظرف به را نگاهش. کردم نگاهش

کندمی فکر بلند صدای با دارد که انگار .  

-  عروس من هم بعد. شناسیدنمی من جان آقا شما. نداره امکان

هستم بسخون .   

گفت و کشید پوفی :  

- بسخون مسخرۀ رسم .   
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- ایهمسخره رسم ها، .   

-  شدمی تزریقش با بود آمپولی یه کاش. بکنیم برات فکری یه باید

 باز رو چشما شدمی. کرد پاک دیگران ذهن از رو بیهوده افکار

دید صادق و روشن رو چیز همه و کرد .   

- شدمی خوب خیلی آره .   

گفت و خندید :  

-  خالص تو بعد زدم،می آمپول همه به و ده آوردمشمی منم

آزاد آزاد شدی،می .   

بست نقش لبم روی کمرنگی لبخند .  

- دارم غریبی حس .  

داد ادامه. کردم نگاهش :  

-  بقراط، نامۀقسم گنمی بهش دارن نامهقسم یه هاپزشک دونی،می

 بیمارشون جون نجات برای رو تالششون تمام که خورنمی سوگند

 منتهی. باشم داشته بیمار یه به ممکنه که حسی تو به حسم. بکنن

 طایفه، اسم به داری غده یه تو. بیرونیه نیست، درونی تو مریضی

 غده، این شر از رو تو که وظیفمه انگار. هرنگه رأسشون تو که

بدم نجاتت و کنم عمل امنامهقسم به باید. کنم خالص مریضی این .  

  ... ولی-

 زیر به سر زدهخجالت و سرعت به. کرد نگاهم و کرد بلند سر

  .انداختم
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-  فکر خودم با کنممی نگاه کجا هر تو کسی هر به روزها این

 از جورایی یه. شه عوض تو با جاش تونستمی آدم این کنممی

 شجاعت که عموت پسر خاطر به هم ام،شرمنده خودم بودن مرد

 رو تو که پدرت خاطر به هم نداشت، رو کارش پای وایسادن

 چقدر تونهمی ببخشش کنهنمی فکر که آقاخان هم کرد، قربانی

 وضعیتی چه تو گفته بهم بابا. هرنگ همه از بدتر و باشه شیرین

 پزشکم یه من. باشه کشنده تونهمی تو مریضی آسو کرده، پیدات

بدم نجات رو مریضم بتونم باید .  

 به کمک با خواستمی فقط. کردمی نگاه بیمارش چشم به من به

 و کند ارضاء را نوعهم به کمک در خودش خودخواهی حس من

گفتم خجالت با. کند پیدا خالصی وجدانش عذاب شر از :  

- کنم راحت خودم   تانممی خودم ..   

کرد نگاهم تعجب با :  

- جوری؟ چه   

 اگر ده، گردمبرنمی» بگویم؛ توانستممی کاش. انداختم زیر به سر

است بسخون هرچه زیر زنممی و مانممی بمان بگویی تو .»  

- نداری؟ که احمقانه فکرای   

کردم نگاهش .   

- بکشی؟ رو خودت که خواینمی   

بود ایستاده دنیا کجای او و کردممی فکر چه به من . 
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- دانمنمی .   

-  خیلی زندگی. داری که احمقانیه فکرای چه این! شدی دیوونه

. دونممی شه،می درست چی همه. حرفاست این از ترقشنگ

 بالیی چه بفهمه بابات مطمئنم من. کنیم درستش حرف با تونیممی

 تا تو ضمن در. خونه اون تو برگردی ذارهنمی دیگه آوردن سرت

 به بگی و کنی شکایت دادگاه بری تونیمی. آزادی دیگه روز چند

. خونه اون تو برگردی خواینمی دیگه االنم و دادند شوهرت زور

 بودند، آورده سرت بالیی چه که گیرممی نامه بیمارستان از منم

جاهمین بمونی تونیمی .   

- شما؟ پیش   

گفت و زد تصنعی لبخندی. خورد یکه :  

- دنیا پیش خوب، آره .   

گفت و زد لبخند. خوردم یکه او جواب از که بودم من بار این :  
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- و بخونی رو درست کنیممی کمکت  ...   

 رویابافی داشتم و زدمی حرف داشت. کردمی رویابافی داشت

 درس باشم، او کنار در توانستنممی اگر بود شیرین چه. کردممی

 مداوا به نیاز که دیدمی بیماری چشم به مرا اگر حتی...  و بخوانم

 اگر حتی. بود امزندگی غدۀ بدترین و ترینبزرگ هرنگ و دارد

. اوست کنار در همیشه دنیا دانستممی« .بمونی دنیا پیش» گفت؛می

   .خندید

- خودت تو رفتی که هم باز .   

- دادممی گوش .   

- دی؟می بهم قولی یه   

  هوم؟-

-  فقط و نکنی فکر کسیهیچ و چیزهیچ به منی پیش وقتی تا

باشی خوشحال .   

پیچید گوشم در صدایش. انداختم زیر به سر :  

  قول؟-

گفت. دادم تکان سر :  

- بگی بلند باید نه، .   

- دممی قول .   

- چی؟ که   
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- نکنم فکر کسیهیچ و چیزهیچ به شمام پیش وقتی تا .   

-  بریزیم رو عقالمون زنممی حرف بابا با منم. خوب دختر آفرین

 بستنی یه حاال. بکنیم تو نجات برای تونیممی چکار ببینیم هم رو

گارسون من، مهمون !  

- خوردم خیلی تانم،نمی دیگه .   

- گارسون بگیری، جون بخوری باید .   

 آسوی دیگر اما من. قبل ساعاتی دایان شد و داد بستنی سفارش

 آشکارا. بودم خوشحال اما داشتم دلشوره. نبودم قبل ساعاتی

 دست به را خودم آمده، دست به آزادی از سرخوش و خندیدممی

 بیشتر روزی چند برد،می خود با مرا زندگی. بودم سپرده تقدیر

 صمیم از دایان آن از باالتر و حبیبی آقای به و نبودم هرنگ صیغۀ

 هم دنیا کنجکاو نگاه حتی و خندیدممی. داشتم ایمان قلب

 این و بودم داده قول دایان به. فروبنشاند مرا سرخوشی توانستنمی

داشت اهمیت برایم که بود چیزی تنها .   

*** 
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 گشت از سرخوش. بازگشتیم خانه به که بود شده تاریک کامال   هوا

 خریدهایمان و رفتیم اتاق به که بود بانو اصرار به. خرید و گذار و

گفت و کرد نگاهم تحسین با دنیا. پوشیدم را :  

- دارم بکری فکر یه...  فقط. کردی فرق چقدر تو .   

گفت و کشید رخ به را خودش رقیه :  

- چی؟ من   

- شدی خوب هم تو .   

- کنه حساب را شانهمه پول جانم آقا گممی .   

گفت کردمی ورانداز مرا کهدرحالی دنیا :  

-  که آقاجانت پول با تو فروشگاه رفتیم وقتی از. رقیه رو ما کشتی

 کی. کردی خفه رو یکی من کنه حساب رو خریداتون همۀ قرراه

 پول دممی قول من هرچند. جان دختر آخه زد رو پول حرف

کردی مونخفه. بگیرم آقاجانت از حتما رو تو خریدهای .   

داد ادامه و کرد من به رو :  

دارم بکر فکر یه بیار در رو لباسات آسو - .   

  چرا؟-

- دیگه دارم کار بیار در .   
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 کمدش سراغ به دنیا و شدم هایملباس آوردن بیرون مشغول من

زد خشکم تعجب از برگشت که طرفم به. رفت .   

- چیه؟ دیگه اینا   

- من بکر فکر .   

- نداره امکان .   

گفت و کرد مداخله هم رقیه :  

- آدنمی خوشش مادرم .   

-  دختر داره، شوهر زن یه آسو دوما   نیست، اینجا که مادرت اوال  

 رو آسو بخواد مادرت تا سوما   باشه، عیب براش که نیست خونه تو

نباش اونا نگران تو اولش، روز مثل شده ببینه .   

گفت و بازکرد را در الی بانو :  

- شد آب دلمون بیرون آییدنمی .   

 نگاهمان لحظاتی زدمی گره گردنش دور را نخ که دنیا دیدن با

   .کرد

- بعد برسم آسو صورت و سر به اول خواممی بانو .   

گفت و زد لبخندی سپس ماند، برجا متفکر لحظاتی بانو :  

- جان مادر کنیمی خوبی کار .   

  !عمه-

- باشه دلنشین شوهرش برای باید داره، شوهر دیگه آسو جان عمه .   
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 غمگین مرا کسهیچ و چیزهیچ ندهم اجازه بودم داده قول دایان به

 نام گذاشتمنمی. کردممی مقاومت سرسختانه داشتم حاال و کند

فروبریزد خود در فاصله همه این از حتی مرا او یاد و هرنگ .   

   .بشین-

   ... ولی-

- بشین جان، عمه بشین .   

 او برای خواستممی. دایان برای فقط که هرنگ خاطر به نه نشستم،

 کشیده هم در چهره رقیه. زیبا و تمیز. باشم شهر دخترکان شبیه

 دو یکی هرنگ. بود خود کار مشغول او به توجهبی دنیا و بود

که بود آمده اتاق در پشت باری :  

- پوشیدنتون؟ لباس این شد چی    

. بودیم خندیده و بودیم شده ورودش از مانع فریاد با ما بار هر و

 تعجب آینه در صورتم دیدن از هم خودم شد برداشته که ابروهایم

گفت بانو. کردم :  

- کنم دود اسفند برم ماشاهلل، .   

- کرد فرق اتقیافه چقدر دختر .   

 و زدنمی غر دیگر هم رقیه حتی. بودم راضی خودم صورت از

خندیدمی و کردمی نگاهم تحسین با. بردنمی مادرش از نامی . 
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-  و بند و بیای شدم عروس منم باشه یادت ها،خوبه کارت دنیا

کنی ابروم .   

- بپوش رو لباسات پاشو حاال. حتما   چشم، .   

- صورتم سرخ هنوز .   

- کنم درست اونم بذار...  خوب .   

 نفرمان سه هر صدقۀ و قربان مدام و برگشت اسفند با بانو

 روی را آرایشش لوازم و نشاند آیینه مقابل در مرا دنیا. رفتمی

چید مقابلش میز .   

   ... نه-

- هرنگ یا ترسیمی خاتون از اینجاست؟ کی. نشو لوس .   

گفت رقیه :  

- حداقل بکن منو مالحظۀ .   

گفت اکراه با دنیا :  

- گفتم ترسش محض ببخشید، .   
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. آدنمی پیش کاری چنین فرصت گاههیچ دیگر شاید. بود او با حق

 انجام خواهدمی آنچه هر دادم اجازه و سپردم او دست به را خودم

   .دهد

 بود داده تغییرم چنان ساده و مالیم آرایش یک. کردم نگاه آیینه در

نشناختم را خودم هم خودم که .   

- بپوش رو لباسات پاشو حاال .   

. کردم ورانداز آیینه در را خودم دوباره. پوشیدم را امتازه هایلباس

گفت بلند صدای با و رفت بیرون من از جلوتر دنیا :  

- آسو خانم کنم،می معرفی .   

زد صدا دوباره. بود زده خشکم برجا :  

   ... آسو-

گفت و آمد اتاق به. نخوردم تکان :  

- دختر زنممی صدات دارم .   

- کشممی خجالت بیام، شهنمی روم .   

گفت و کشید را دستم :  

- نشکوندم من سالمتم دست این تا بابا بیا .   

. انداختم زیر به سر زدهخجالت. شد سکوت. گذاشتم پذیرایی به قدم

شکست را سکوت که بود حبیبی آقای صدای :  

   .ماشاهلل-
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انداختم زیر به سر بیشتر .   

- خوبه؟ کارم بابا، منه کار   

- دخترم ماشاهلل هم تو به .   

- کنم خبر نجات غریق .   

 دنیا. زدنمی هم پلک و بود شده خیره من به دایان. کردم بلند سر

  :گفت

- کن درویش رو چشمات .   

گفت و خندید :  

- شده عوض چقدر شناختمش،نمی دیدممی خیابون تو بابا .   

فروخوردم زحمت به را لبخندم .   

- بیرون ریممی شام کن خاموش رو گاز زیر بانو .   

- اومدید بیرون از تازه که شما .   

- من مهمون .   

 و برداشت را کتش بدهد نشان العملیعکس کسی اینکه از پیش و

گفت و خندید حبیبی آقای. رفت بیرون پذیرایی از :  

- که شناسیشمی جان، بانو کن خاموش رو گاز . 
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 و تعجب از نشانی صورتش در دیگر. کردم نگاه دنیا به احتیاط با

 کرده نزدیک هم به را ابروهایش اخم کمی حتی. نبود عصر تردید

 بود من فکر در که چیزی به هم او آیا لرزیدم؛ خود بر. بود

 مچم بدی کار انجام حین در که انگار. برگشت طرفم به! اندیشیدمی

 گوشم در صدایش. برگرداندم سر زدهخجالت باشند، گرفته را

  :پیچید

- ماشین تو بریم ایمآماده که هم ما .   

 کشیده دنبالش به ارادهبی. کشید خود دنبال به هم مرا و افتاد راه

. رفتمی پیش دلم خواست مطابق چیز همه کاش...  دلم و شدممی

 و بود خان! بود هرنگ چه؟ اگر...  اگر باشم شاد توانستممی چقدر

 این تمام سوی آن هم سلطانفاطمه و منیرماه حتی. بود هم خاتون

بودند من بازگشت انتظار در سرخوشانه لحظات .   

کرد نگاهم دنیا .   

- هپروت تو رفتی که بازم .   

- ترسممی .   

- چی؟ از   
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نباشد نزدیکمان رقیه خواستممی. چرخاندم اطراف به سری .   

- چه؟ برگردم اگر   

 سپس و فرورفت فکر به کوتاه لحظاتی. شد شل کمی دستش

گفت و نشاند لب بر لبخندی :  

- نباش چیزی نگران کنی،می فکر بهش برگشتی وقتی .   

. رفتم بیرون در از او دنبال به سالنه سالنه. رفت بیرون در از و

گفت دید که مرا نگران نگاه. بود داده تکیه اتومبیل به دایان :  

- رفته یادش رو قولش انگار نفر یه .   

داد جواب من جای به دنیا :  

- برگشتنه نگران اشهمه .   

-  و شد فرجی شاید دیدی چه رو خدا موقع، اون تا کو! بابا ای

   .برنگشتی

. کردم آرامش احساس. داشت خیالیبی چشمان چه. کردم نگاهش

گفتم و زدم لبخندی :  

- دیدی چه رو خدا ها، .   

 به را پرسشگرش نگاه دایان. بست را در و آمد بیرون در از رقیه

دوخت او .   

- برید خودتان گفت بگذره، خوش بشتان گفت عمه .   

   ... ولی-
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- مزاحمیم ما کنند خلوت تایی دو خوانمی دایان، کن ولشون .   

 لبخند دایان. انداختم زیر به سر زدهخجالت من و خندید قهقهه به

گفت و فروخورد را کمرنگش :  

- ساندویچ سوی به پیش دخترا، بریم .   

- بانو و حبیبی آقای آخه  ...   

- اندراحت جوریاین اونا کن باور .   

گفت و شد سوار دنیا :  

- گذشت نباید بده دایان که شامی از آسو، شو سوار .   

 مثل. باشم شاد خواستمی دلم. کرد حرکت اتومبیل و شدم سوار

 رقیه. بخندم هایشآدم و دنیا به سبکبال دایان مثل و بخوانم آواز دنیا

 او مثل توانستممی هم من کاش. بود سرخوش خودش برای هم

کسهمه و چیزهمه از فارغ و خیالبی. باشم .   

. زد لبخند آیینه از. کردم بلند سر. کردم حس را نگاهش سنگینی

 همین در شدمی کاش. انداختم زیر به سر. نشست لبم روی لبخند

شد متوقف لحظه .   

 دست شادانه رقیه و کردمی همسرایی خواننده با بلند صدای با دنیا

 حاال. نبود من متوجۀ. کردم نگاه آیینه به دوباره. کوبیدمی هم بر

 از نگاه دستپاچه. کرد آیینه به نگاه. ببینم را او توانستممی آزادانه

کاش. خندید شادانه و کرد بلندتر را پخش صدای. دزدیدم او  ... 
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 همه اینجا. کندمی زندگی دنیا در که دختری هر از شادتر شادم،

 شوم،می دنیا شبیه دارم. چرخدمی من دل مراد وفق بر چیز

و خیالبی   ...   

 اولین این. ایمبسته را هایمانساک دیشب از. ایمبسته را مانساک

 راه برای زندمی غنج دلم. کنم سفر شمال به خواهممی که است بار

دایان کنار در ساحل هایماسه روی رفتن .   

- دایان نامزد جون، صدف کنم،می معرفی .   

 نینی کسی دمترسیمی. نکردم نگاه کسهیچ به. نکردم نگاهش من

 این بپرسم دایان از خواستمی دلم فقط. ببیند چشمانم در را اشک

 چه محبت آن و هاکردن خرید آن یواشکی، هاینگاه آن کیست؟

  شد؟
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. دنیا مثل شاد، و بود زیبا. کردم نگاه صدف به. بود سنگین قلبم 

 بهش خیلی که رنگ یاسی بلوز یک. بود پوشیده شلوار و بلوز

 و گشادم و بلند پیراهن با. خودم با کردم اشمقایسه. آمدمی

 با هم هنوز. بودم کرده سفتش موهایم روی محکم که ایروسری

 اگر و بودم زدهخجالت نیست سرم چادر اینکه از شدنم، شهری همۀ

بودم پیچیده کمرم دور را آن نبود دنیا اصرارهای .  

آمدم خودم به. شد دراز طرفم به که دستش  .   

- هستی خوشگلی همون به بینممی بودم، شنیده خیلی رو تعریفت .   

   .ممنون-

. سوزدمی خشکی شدت از گلویم و شودنمی باز دهانم! همین فقط

 چرا. زندمی موج خیالیبی و سبکی نگاهش در کنم،می نگاه دنیا به

 دایان. رومفرومی خودم در! بخوانم را چیزی نگاهش از توانمنمی

 که گرمی همان به. زندمی حرف صدف با گرمی به. شودمی وارد

 راه و داردمی بر را ساکم رقیه. زدمی حرف بیبی با یا و من با

توانمنمی اما« .آمنمی من» بگویم؛ خواهدمی دلم. افتیممی .   

 کنار دست به ساک هرنگ. زد خشکم برجا گذاشتم که کوچه به قدم

. شوممی امتهوع مانع سختی به. شودمی کنده قلبم. بود ایستاده در

 بانو. بود کافی امروزم برای صدف. ندارم را یکی این کشش گمانم

  :گفت

-  خوبیه فرصت کردیم فکر. حبیبی آقای و من کردیم، خبرش ما

کنیم آشتی و بریزیم دور رو هاکینه که .   
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قلبم و کندمی درد امشکسته دست. کندمی درد دستم !   

 را خودش رقیه. شوممی مچاله خودم در. کندمی نگاهم چشمی زیر

نالدمی و کشدمی سرم پشت :  

- وضع و سر این با نکشدمان! خدا یا .  

دارد سر به روسری و پوشیده گشادی و بلند لباس من مثل .   

 گرمی به حبیبی آقای ولی دهد،می دست دایان با سردی به هرنگ

 انگار. کندمی خوشحالی ابراز آمدنش از و کشیده آغوش در را او

کندنمی تعجب دیدنش از کسی. من اال دارند خبر همه .   

 که هاییآدم کاریدغل و دروغ میان انگار. کشممی هم در چهره

 مچاله خود در گونهاین که آورممی کم نفس بودند گرفته را اطرافم

امشده .   

- رسیدی؟ خودت به انقدر کی واسه ها،   

کنممی خم بیشتر را سرم .   

- شدی شهری بچه اینجا آمدی خوب . 
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 هنوز. دهمنمی اهمیت چیزهیچ و کسهیچ به. دهمنمی اهمیت

 چیزی و رودمی بانو کنار رقیه. کنم پیدا را خودم امنتوانسته

 هدایتش ماشین طرف به و کشدمی پشتش به دستی بانو. گویدمی

است نگران پوشیدنش لباس طرز خاطر به دانممی. کندمی .  

 لحظه هر هرنگ ترس از من و کندمی شوخی دایان با صدف 

 و او آمدن شوک از که حاال انگار. شوممی جمع خودم در بیشتر

 هایینگرانی و رقیه نگرانی ام،آمده بیرون صدف یکبارۀ دیدن

شودمی انباشته هم روی ذهنم در آن از بیشتر .  

- شد دیرمون شید سوار ها،بچه شید سوار .   

 حبیبی آقای اتومبیل سوار همه ما و آیندمی صدف با دایان و دنیا

 چهره. کنممی جمع را خودم نشیندمی کنارم در که هرنگ. شویممی

کندمی غرولند لبی زیر رقیه. گویدنمی چیزی و کشدمی هم در :  

- ترطرف اون برو کم یه شدم، له .   

کندمی نگاه رقیه به غلیظی اخم با و شودمی خم هرنگ .  

- وضعیه؟ و سر چه این   

دهدمی جواب رقیه جای به بانو. شودمی مچاله رقیه :  

-  روزی سه دو ها بچه باش، نداشته کارشون به کاری جان عمه

ببیندشان نیست آشنا که اینجا. خوشن .   
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 شد، راحت حدودی تا خیالش که رقیه و نشیندمی صاف هرنگ 

نالدمی دوباره و زندمی پهلویم به سقلمه :  

- شدم له .  

 ده، برویم. برگردیم گفتممی هرنگ به کاش. دهمنمی اهمیتی

خواهممی. باشم تنها کوچک اتاق آن در هم باز خواهممی  ...   

   ... آسو-

کنممی نگاه بانو به .   

  بله؟-

- راحتی؟ دپرسی ازت عمه کجان؟ حواست   

- عمه راحتم .   

 و زندمی بوق بود نشسته صدف ماشین فرمان پشت که دایان

 تکان دست برایمان عقب صندلی روی از دنیا. کندمی حرکت

 هم روی بر چشم و دهممی تکیه صندلی پشتی به را سرم. دهدمی

 مبارزه قدرت نه. منم ماجرا این بازندۀ تنها که دانممی. گذارممی

بلدم را آن راه نه و دارم .   

گفت گوشم زیر هرنگ :  

- دیدنم؟ از خوشحالی   

 هایشلب روی لبخند که بود چه چشمانم در دانمنمی. کردم نگاهش

گفت و کشید دستم گچ به دستی. ماسید :  

- بود حقت .   
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. بگذرانم خوش حسابی است قرار کردممی فکر. برگرداندم سر

 خوش حسابی است قرار بینممی را دریا که بار اولین کردممی فکر

حاال و باشم  ...   

- چرخانی؟می چرا سرتو   

-  خانمت با داری خوب بودا، شده تنگ دلت معلومه خان هرنگ

کنیمی درددل .   

- بودند دور هم از روزی چند باالخره حبیبی، باش نداشته کارشون .   

گفتآرامی به و زد پهلویم به ایسقلمه رقیه :  

- آمده تو خاطر به فقط داداشم .   

 پشتی به دوباره را سرم« .عذابم برای» بگویم؛ توانستممی کاش

گذاشتم هم روی بر چشم و دادم تکیه صندلی .   

*** 
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کردم باز چشم دنیا دست هایتکان با .   

- تنبل پاشو .   

  رسیدیم؟-

-  یه بیا پاشو. بخوریم چایی جا یه وایسادیم نه،! داری ایعجله چه

بخوره سرت به بادی .   

 صدای با و بود ایستاده دایان کنار در صدف. کردم نگاه بیرون به

خندیدمی بلند .   

- راحتم جاهمین .   

- هرنگ دیدن از شدی ناراحت .   

انداختم زیر به سر .   

-  راه تو هرنگ و دادن خبر دیدیم دایانام و من. بود بانو و بابا کار

نداشتیم موافقت جز ایچاره .   

- بودید؟ گفته بشم کاش   

گفت و داد تکان سر :  

-  شدمی که بود خوبی فکر تنها این. است همه نفع به این کن باور

 ولی نکرده، رفتار خوب باهات حاال تا دونممی. برسه کسی ذهن به

 چه االن ببین. سوخت براش دلم دیدمش در جلوی وقتی امروز

کنهمی نگاهت نگرانی با جوری .   

پرسیدم اختیاربی که شود پیاده خواست :  
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  چرا؟-

پرسید و کرد نگاهم :  

- چرا؟ چی   

-  تا بگه بشم تانستمی دایانم آقا. بگی بشم تانستیمی خواستیمی

 بشم حتی نگفتید؟ بشم چیزی چرا. دیدنش از نیفتم پس صبحیه مثل

داره نامزد دایان آقا بودید نگفته !  

گفت و نشست جایش سر :  

-  خوادمی دلمون ناراحتیم، تو وضعیت برای واقعا   ما عزیزم، ببین

 برامون کلی بابا. شی خالص افتادی توش که دردسری این از تو

 دونیمی. شدم قانع که یکی من شنیدم رو دالیلش وقتی. زد حرف

 چکار هرنگ روستای و خودت روستای برای تو دونممی هم من و

 سازگار خان خانوادۀ با رو خودت نتونی اگر گفت بابا وقتی. کردی

 تو آسو. اونه با حق دیدم است کاسه همون و آش همون دوباره کنی

 چیز همه جوریاین کنه، ول رو تو هرنگ کنی کاری باید

خوایمی تو که شهمی جوریاون .   

گفت و زد بخشیاطمینان لبخند. کردم نگاهش تردید با :  

-  فکر آقاخان خوادنمی گفت بابا. توئه نفع به چی همه باشی زرنگ

 با حق. بزنه انگ و تهمت بهت و نشستیم عروسش پای زیر ما کنه

 رو تو اون که کنی راضی رو هرنگ بتونی تو اگر ولی بود، پدرم

 بزنی اونجا از تونیمی راحت هم تو. حله چی همه ببره، پس

 زندگی تو دختر. خالص و دنبالت آممی من بزن تلفن اصال  . بیرون
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 ولی بودیم احساسی ما متأسفانه گرفت، تصمیم عقل روی از باید

بیاره عقلمون سر تونست بابا .   

- خان دایان نامزد از  ...   

- خورهنمی تو درد به دایان .   

گفتم دستپاچگی با پریده رنگ. خوردم یکه :  

- دایان...  من  ...   

-  مدت یه براش چیزی هر. آسو ناسمشمی خوب رو برادرم من

 فکر االنم جدیده، چیزای کردن امتحان عاشق اصال داره، تازگی

 بده نجات هرنگ دست از رو تو اینکه توئه، نجات رسالتش کنهمی

 رو بهاش که آدمیه اون و داره بهایی هرچیزی کنهمی فکر و

 رو هدفش که است وسیله یه عشق من برادر برای. پردازهمی

 اونو باش مطمئن بده، نجاتت قراره عشق با اگر کنه،می توجیه

 عاشقت بازم چی؟ کردی پیدا نجات که بعد ولی کنهنمی دریغ ازت

 اومدن خاطر به گمنمی. هستم چیزم همه متوجۀ من مونه؟می

. بود من کار صدف از دعوت کنممی اعتراف اما خوشحالم، هرنگ

 بودن هرچند. کنم پرت هرنگ و تو از رو دایان حواس خواستممی

 رقیه. شه درست تونهمی اما هست، بدخلق کم یه. نیست بد هرنگم

 پلکیدهمی برت و دور اتفاق این از قبل جوری چه کرد تعریف برام

شهمی بخوای تو. بوده بهت حواسش و .   

 دختری دهان از انگار زدمی که هاییحرف. بود شده عوض چقدر

آمدنمی بیرون شناختممی من که . 
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  صدف؟-

-  پیدا رو الزم آرامش تونهمی دایانم جوریاین. کردم دعوتش من

   .کنه

- من؟ خاطر به فقط چرا؟   

 به سر زدهخجالت. بود پریده بیرون دهانم از اختیاربی کلمات این

انداختم زیر .   

-  رو خان خانوادۀ تو. هستم برادرم عاشق خواهری هر مثل منم

 هایاتفاق به راجع زیاد من شناسی،می هم رو هرنگ شناسی،می

 فقط من. شنیدم دوستام از و خوندم غریب و عجیب ناموسی

برسه برادرم به آسیبی خوامنمی .   

. بودم فرورفته فکر در و داشتم زیر به سر. شد پیاده اتومبیل از

 نگاه موضوع به زاویه این از وقتهیچ من! بود او با حق شاید

 خواستممی. کنم فرار خانه آن از خواستممی فقط من. بودم نکرده

بازنگردم بود قربانگاهم که جایی به دیگر و بشود تمام .  
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- فکری؟ تو که بازم   

بود ایستاده اتومبیل کنار لب به لبخند دایان. کردم بلند سر .   

- باشی خوشحال باید که االن .   

- چی؟ از   

  !هرنگ-

گفت و خندید. دادم بیرون صدا با را نفسم :  

- شدی؟ پشیمون چیه؟   

- چی؟ از   

   .هرنگ-

- خان؟ دایان خوبید شما   

گفت و شد جدی صورتش ناگهان :  

-  مشکالتتون شاید بیاد هرنگم بگه نخواستی بانو از خودت مگه

شد رفع .   

- بیاد هم هرنگ بودی راضی شما گفت که دنیا من؟ .  

گفت تعجب با :  

- ولی...  من  ...  

گفت لب زیر :  

- هم دنیا...  که هم بانو...  که گفت حرفاش وسط بابا  ...   
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. برگشت دنیا طرف به باشد رسیده ذهنش به چیزی انگار ناگهان

 آقای. شد دور اتومبیل از بگوید چیزی آنکهبی و ماند برجا لحظاتی

 هرنگ. شدم پیاده میلیبی با. بشوم پیاده کرد اشاره دور از حبیبی

من و بود شده بدخلق و متفکر دایان داشت، هم در چهره  ...   

- خوبی؟ عزیزم   

گفت دایان. کردم نگاه صدف به :  

- کنیم حرکت زودتر بهتره .   

گفت دنیا :  

-  چتونه. حال و عشق شمال ریممی داریم بابا. عجولند همه چقدر

برسند سریع دارند عجله یا همه تو اخماشون همه یا شماها، .   

 و کردممی اعتماد کسی به بار هر چرا دانمنمی. ایستادم رقیه کنار

شدمی من اصلی مخالف است، من دوست کردممی فکر . 

 

 [16:33 04.07.19] آ

#111 
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 هرنگ سوی به نگاهم اختیاربی. کردم حس را نگاهی سنگینی

 خندید صدف. انداختم زیر به سر. بود شده خیره من به. شد کشیده

گفت و :  

- کنندمی نگاه هم به یواشکی دارند نفر دو .   

 در دایان تلخ صدای. انداختم زیر به سر زدهخجالت. زد قهقهه و

پیچید گوشم :  

- بیفتیم راه زودتر بهتره .   

 صدف اتومبیل طرف به کند اعتراض بتواند کسی آنکه از پیش و

گفت دنیا. رفت :  

- جاییجابه آقا !  

داد ادامه من به توجهبی. کردم نگاهش :  

-  طرف هم بابا و بانو. ماشین یه تو مجردها ماشین، یه تو هامتأهل

   .ما

کردم ریز را هایمچشم. خندید نخودی و .   

- هاخروس قاطی رفتی شرمنده جون صدف بیا، بدو رقیه .   

 با. کردم نگاه دایان به. رفت پدرش اتومبیل طرف به سرعت به و

 بودم مانده. بود نشسته فرمان پشت فرورفته خود در ایچهره

گفت و خندید بانو. کنم چکار باید دانستمنمی. معلق :  
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-  صدف ماشین تو برید شما جان عمه. دختر این دست از امان

 هم با جوونید، هست، هم بهتر جوریاون گه،می راست دنیا. خانم

تریدراحت .   

کشید فریاد ماشین داخل از دنیا :  

- چالوس نفر، سه چالوس !  

پیچید گوشم در صدف صدای. کردم نگاه هرنگ به :  

- ماست منتظر دایان ها،بچه بیاید .   

 خیره ما به پنجره از و نشست راننده کنار صندلی در. افتاد راه و

 ماشین طرف به که طورهمان و گرفت را بازویم زیر هرنگ. شد

گفت بردمی :  

- کنم تحمل نفرم دو این قیافۀ اونجا تا باید حاال .   

 شده مچاله خودم در زیر به سر که من به آیینه، از دایان. نشستیم

. کرد نگاه کنم، حفظ هرنگ با را امفاصله کردممی سعی و بودم

گفت و خندید صدف :  

- متأهلی جوریاین دهمی حالی چه !  

 چشم روی را اشدودی عینک کردم، نگاه دایان به اختیاربی

. شد کنده جا از تندی به ماشین. فشرد گاز پدال روی و گذاشت

. کرد نگاهم. گرفتم را هرنگ دست اختیاربی که ترسیدم چنان

 دور به را انگشتانش که بکشم عقب را دستم خواستم زدهخجالت

 فشار او و کردم بیشتر را دستم فشار. شد مانع و پیچید انگشتانم

 مقاومت. شد جمع صورتم و گرفت دردم. کرد بیشتر را انگشتانش
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. کنم درد اظهار صدف مقابل در خواستمنمی. نداشت ایفایده

دهدمی آزار مرا مرد این بداند هم او خواستمنمی .   

- خطرناکه جاده عزیزم تریواش .   

داد ادامه صدف. نداد اهمیتی دایان :  

- چته؟. دایان تریواش. زنهمی چراغ داره بابات   

 به. رفتمی سرعت با همچنان و دادنمی اهمیت دایان اما

گفتمآرامی :  

- تریواش .   

 عقب به تعجب با صدف که شد کم اتومبیل سرعت آشکارا چنان

 صورت روی نگاهش. انداختم زیر به سر. کرد نگاه مرا و برگشت

 هرنگ. افتاد قهقهه به ناگهان و اندیشید لحظاتی. ماند ثابت دایان

گفتم بلندی آخ اختیاربی که بود کرده زیاد را انگشتانش فشار چنان .   

   ... هرنگ-

 به. بود مشخص دردم من صورت از. برگشت عقب به دایان

غرید و کرد نگاه دستانمان :  

- شکستی رو دستش .   

طورهمین هم صدف خندۀ. شد قطع ایثانیه انگشتان فشار .   

- بشکنی؟ خوایمی رو دستش چته؟   

  !زنمه-
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- بکشیش باید باشه، زنت .   

- بمیره برام هم تانهمی میرممی براش که قدرهمون ها، .   

- که حاال  ...   

. رفت دایان حرف میان به دید،می نامساعد را شرایط که صدف

گفت و کوبید هم به را هایشدست محکم :  

- موافقند کیا موزیک، .   

 را اتومبیل پخش جمع، سکوت به توجهبی. نداد جواب کسهیچ

کرد زیاد را آن صدای و کرد روشن . 

 

 [16:33 04.07.19] آ

#112 

 

 

 

 

گفت گوشم زیر و کرد نوازش را انگشتانم آرامی به هرنگ :  

- گرفت دردت .   

 را انگشتانم نرمی به دوباره. شدم خیره بیرون به و چرخاندم سر

دایان و کردمی همسرایی خواننده با صدف. کرد نوازش !  
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 کسی به بار هر چرا دانمنمی. کردنمی رفتار گونهاین دنیا کاش

 قرار کردممی فکر. خوردم ضربه شخص همان از کردم اعتماد

 برای توانممی کردممی فکر باشم، داشته رویایی سفر یک است

 بزنم رقم را خاطراتم بهترین بینم،می را خزر دریای که بار اولین

 دارم مردی دستان در دست اتومبیل، این عقب صندلی در حاال و

 مردی به دزدیده. کنم فرار امخواسته و امترسیده او از همیشه که

 کنممی نگاه دختری به و است من آرزوی منتهای که کنممی نگاه

کند خود آن از را دایان نگاه و قلب کندمی سعی سرخوشانه که .   

- هاساکت همۀ !  

کردم نگاه صدف به .   

- حالند؟ چه در عقب اون عشاق   

داد جواب خودش به خودش. نداد را جوابش کسی :  

-  حظ چالوس انگیزشگفت جادۀ از دارند. خوبند هم جلو این عشاق

برندمی کافی .   

غرید لب زیر دایان :  

- شی؟ ساکت کم یه شهمی کنی،می صدا و سر چقدر   

- گذرونممی خوش دارم .   

- کنیمی شلوغ داری .   

گفت و کرد کم را پخش صدای :  

- کنهمی اذیتم صداش .   
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گفت و کشید هم در چهره صدف :  

- کردنمی اذیتت وقتهیچ .   

- کنهمی اذیتم االن .   

- کنار بزن .   

غرید صدف. کرد نگاهش دایان :  

- عقبی ماشین تو رممی من کنار، بزن .   

- نشو لوس .   

-  انگار اصال  . همه تو اخمات افتادیم راه وقتی از شدی، لوس تو

 گذشتامی خوش بهمون داشت دنیا، پیش رممی. قهرند هم با همه

شد چت یهو تو دونمنمی .   

گفت هرنگ :  

- بهتره ماشین یکی اون بریم ما گمانم .   

گفت و زد زهرخندی هرنگ. نگفت چیزی کسهیچ :  

- اونجا ریممی ما دارند، نگه بششان بزن چراغ .   

گفت دایان :  

- رهنمی جایی کسهیچ .   

داد جواب قاطع صدف :  

-  شد، چت یهو تو دونمنمی. دنیا پیش برم خواممی. رممی من چرا،

زهرمار برج مثل شدی .   
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- صدف دیگه بسه !  

- عزیزم کنم تحمل رو تو اخمای اینکه نه بگذرونم، خوش اومدم .   

گفت و کرد زیاد را پخش صدای دایان :  

- بگذرون رو خوشت موزیک، اینم بیا .   

. بگوید چیزی خواست هرنگ. کرد خاموش را پخش صدف

 کردم اشاره. کرد نگاهم تعجب با. دادم فشار کمی را انگشتانش

نگوید چیزی .   

- دایان نگهدار. خوبه اخالق به که، نیست پخش به .   

- صدف نشو لوس .   

. کردم نگاه دایان به آیینه از تردید و ترس با من. شد حاکم سکوت

. کندمی نگاه را کجا فهمید شدنمی و بود چشمش روی دودی عینک

. انداختم زیر به سر سرعت به و کردم حس را هرنگ نگاه سنگینی

 به برگردم. ده برگردم خواستمی دلم که بود بد شرایط چنان

 مدرسه جغرافی هایکتاب توی فقط را دریا همیشه مثل و مانخانه

گفتم بلند صدای با را فکرم. کنم تماشا :  

- بود بهتر دیدممی هاکتاب همون تو رو دریا گمونم .   

کرد نگاهم دایان .   

  چرا؟-

- شد حرفتان هم با شما آخه .   
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- . کنیممی بحث هم با همیشه صدف و من. نیست مهمی چیز نه،

دختر نه مگه !  

گفت هرنگ. نداد را جوابش صدف :  

- شناسیدمی رو همدیگه وقته خیلی معلومه .   

گفت و آمد حرف به که بود صدف بار این :  

- رفتممی دبیرستان وقتی از آره، .   

 و کرد ریزی خندۀ بود آمده وجد به که صدف. شد گرد چشمانم

  :گفت

-  هم با هم جاهمون از شدم، همکالسی دنیا با دبیرستان اول سال

 برای داشت هم آقا این. کردیم پیدا آمد و رفت و شدیم دوست

 عاشقش دل صد نه دل یه و دیدمش خالصه. شدمی آماده کنکور

 .شدم

 

 [16:33 04.07.19] آ
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388 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 پاره دلم بند کردم احساس. زدمی حرف شدنش عاشق از ساده چه

 حتی یا و باشد داشته عاشق نباید دایان کردممی فکر من چرا. شد

باشد شده عاشق نباید .   

- کنم تحملش تونستم حاال تا ایبدبختی چه با من ببین! لوس که اینم .   

- خانم نبودی مجبور اصال   !  

- مجبورم دونیمی خودتم دایان، نشو لوس .   

   .نیستی-

- احمقم یه چون هستم، .   

 چگونه اینکه به. کردممی فکر دایان به. خندیدند دو هر. خندید

 در را دیگر نفر یک حال عین در و باشد مهربان آنقدر توانستهمی

 باشد من نگران توانستمی چگونه. باشد کرده پنهان قلبش

 میهمان خویش قلب در هاسال را او که بود نفر یک درحالیکه

است داشته .   

- رمانتیک قصۀ یه چی؟ شما !  

  ها؟-

گفت دایان :  

- شدید عاشق هم شما اینه منظورش .   

داد جواب هرنگ. زدمی موج طعنه صدایش در :  

- آمد پیش گمونم کمکم ولی نه، اولش .   
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. کردم نگاه هرنگ به بود شده گرد تعجب شدت از که چشمانی با

گفت و برگشت عقب به زدههیجان صدف :  

-  البته. بود گفته بهم ازدواجتون مورد در چیزایی یه دنیا! من خدای

 یاال کنید، تعریف مفصل برام باید. فضوله نکنید فکر کوچولوها، یه

   .یاال

- عرض قابل واال !  

 نگاهم. کشیدم بیرون هرنگ انگشتان بین از آرامی به را دستم

 بودم، اتومبیل یک در صدف و دایان با اینکه با چرا دانمنمی. کرد

 ایدوستی و شناسدمی را دایان هاستسال بود گفته صدف اینکه با

 با اینکه. بودم او العملعکس نگران هم باز دارد، وجود میانشان

کرد خواهد موردم در فکری چه هرنگ حرف شنیدن .   

 را دستم و شدم جمع خودم در. بگیرد را دستم دوباره کرد سعی

 گذاشت، صندلی روی باز را دستش کف. کرد نگاهم. کشیدم عقب

 به و آرامی به. بگذارم دستانش در را دستم خودم آنکه نشانۀ به

 سر دوباره. کرد اشاره دستش به چشم با. دادم تکان سر منفی نشانۀ

. گذاشت خودش پای روی و گرفت را دستم خشونت با. دادم تکان

 تیزبین چشمان از قوسمان و کش. شدم کشیده طرفش به شدت به

نماند دور بود ما به حواسش دانگ شش که دایان .   

- آسو؟ خوبی   

 متعجبش که بود نشسته خواهشی چنان چشمانم در. کردم نگاهش

   .کرد
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  خوبی؟-

داد جواب من جای به هرنگ :  

- خوبه ها، .   

 و داد باال را ابروهایش. کرد دایان به سپس و ما به نگاهی صدف

  :گفت

- شده؟ چیزی   

 سختی به را انگشتانم هرنگ. شنید که بود پاسخی تنها سکوت

 بلند سر. کردممی احساس را عصبانتیش. کرد رها و داد فشار

 نگاهش در که ایتندی و ببینم را نگاهش خواستنمی دلم. نکردم

گفت و خندید صدف. کشید هم در چهره دایان. بود :  

- خبرا چه رو، جو برم !  

 دیگر شمال زیبای و سرسبز جادۀ. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 بلند هایکوه. زدمی سرد و تلخ برعکس، و نبود شگفت برایم

 دل در که ایجاده تاب و پیچ و جاده حاشیه سبز هایدرخت البرز،

 که بودم غرق خودم در. نداشت جذابیتی برایم بود شده گم هاکوه

گفت گوشم کنار صدایی :  

- نه؟ قشنگه،   

 جوابی. بود کشیده من سمت به را خودش هرنگ. کردم نگاهش

 زمزمه گوشم زیر آرام خیلی و کشید دستم گچ روی دست. ندادم

  :کرد
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- خواممی معذرت این خاطر به .   

 کردمی نوازش را دستم گچ که طورهمان. نکردم سربلند حتی

  :گفت

- بود خودتم تقصیر .   

- هرنگ آقا گیمی داری چی قدغن، درگوشی حرفای آهای .   

 تنها دلیلبی من و کرد نگاهمان تیز آیینه از دایان. شد سرخ هرنگ

کردم نگاه آیینه توی تلخ چشمان به .   

- گفتی؟می داشتی چی   

خندید دستپاچگی با و شد سرخ هرنگ .   

- نبود چیزی .   

- . ناقالست آنقدر بودی نگفته دایان. ناقال گرفتم رو مچت خوب

. هاساخته بهتون خوب شمال هوای. زدمی رو دختره مخ داشت

و بازیجیکجیک و بازیقناری  ...   

 هایحرف. بودم انداخته زیر به ترتمام چه هر شدت به را سرم

 زدهخجالت مرا شدت به اما شد،می ادا شوخ لحنی با هرچند صدف

 دستش صدف. بودم دایان العملعکس نگران چرا دانمنمی. کردمی

ماند ثابت دستشان روی نگاهم. گذاشت او دست روی را .   

-  آموزش هرنگ پیش بذارمت دوره یه باید. خان دایان بگیر یاد

   .ببینی
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. شدمی صمیمی همه با زود چه و بود پروابی دختر این چقدر

 هایشوخی به. کشیدم بیرون هرنگ دست از آرامی به را انگشتانم

نبود من متوجۀ و خندیدمی صدف .   

-  برای زنممی چراغ منم وایستن، جا یه بده تکون دست دنیا برای

  .بابا

- افتادیم راه تازه که ما .   

- صدف بده تکون دست .   

- چته؟ تو   

  !صدف-

 هم در چهره هم هرنگ حاال. برد بیرون را دستش اکراه با صدف

 صدف ماشین به حبیبی آقای. داد تکان دست دنیا برای. بود کشیده

کشید فریاد تقریبا صدف. شد ترنزدیک :  

- وایسا راحتی جا هر گهمی .   

گفت و ایستاد راهی میان رستوران یک کنار :  

   .دستشویی-

. رفت پایین ماشین از دلخوری با و کشید باال را ابروهایش صدف

گفت و کرد ما به نگاهی آیینه از :  

- ماشین؟ تو مونیدمی   

گفت هرنگ :  
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- شیممی پیاده نه، . 
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. کرد شدن پیاده قصد و گرفت را دستم هرنگ. شد پیاده دایان

کرد نگاهم. نشستم محکم .   

- شو پیاده .   

- آمدی؟ چرا تو   

   .نشست

- ها؟ خورده؟ هم به خلوتت ناراحتی؟    

- نزن حرف الکی .   

 خود بر کرد سعی و فشرد هم روی را هایشدندان ایلحظه برای

باشد مسلط .   

- نندازم راه دعوا و نرم در کوره از دادم قول عمه به .   

- آمدی؟ چی برای   
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- برگردونم رو تو که .   

- شده خراب اون تو برگردم خوادنمی دلم دیگه. آمنمی من .   

- زنیمی حرف گنده گنده شده، دراز زبانت .   

-  جواب جوری چه که نرفته یادت. نه که زبانم شکسته، دستم

دادم برادرمه .   

گفت و زد لبخندی. درخشید چشمانش :  

- شدی؟ تلخ انقدر االن چرا دانمنمی فقط نرفته، یادم! ها   

گفتم و زدم پوزخندی :  

- آمدی در خجالتم از جوری چه تو نرفته یادم منم .  

ماسید لبش روی لبخند .   

- بودی؟ مقصر خودت نه   

 هم کذایی شب آن یادآوری حتی. انداختم زیر به سر زدهخجالت

گرفت را دستم و کشید طرفم به را خودش. شدمی خجالتم باعث .   

-  من. نبود خودم دست. کردم غلط بگم کنم، جبران که آمدم...  آسو

من...   ...   

 به حواسشان همه جورهایی یک. کاویدم را بیرون و کردم بلند سر

 ما به درهم ایچهره با و بود ایستاده که بود دایان فقط ولی بود، ما

 از حتی که بود خورده گره هم در هایشاخم چنان. بود شده خیره

گفتم و کشیدم عقب را دستم. لرزاندمی را دلم هم فاصله این :  
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- آقاخان خانۀ مانمنمی دیگه مان،خانه گردممی بر .   

 مثل چیزی. لرزاند را قلبم که بود چیزی چشمانش در. کرد نگاهم

ترس و شرمندگی .   

- تانی؟می خیالت به   

-  عروس. دنبالم آدمی خودش آوردی سرم بالیی چه ببینه جانم آقا

نیستم که بسخون اسیر باشم، که هستم بسخون .   

فروبرد فکر به را او که بود قاطع چنان لحنم .   

- بشه تمام مشکلمان تا بیام گفته عمه .   

- بیاری سرم خواستیمی بالیی چه دانهنمی عمه .   

- که نبود بال زنمی، تو .   

 نگاهم. کشید را دستم که بردم دستگیره به دست. شرم از شدم سرخ

 اما برداشت، ماشین طرف به قدمی. شد کشیده دایان طرف به

بود شده حرکتش مانع کسی انگار. ایستاد .   

- کن نگاه من به .   

نکردم بلند سر .   

- کن نگاه من به گممی توام، با .   

کردم نگاهش و کردم بلند سر آرامی به .   

- زنمی تو !  

نشست گوشم در صدایش. انداختم زیر به چشم :  
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-  از. بدم اجازه و بخوام و بگم من که جایی مگر رینمی جاهیچ

 هیچکی. راستکیمراست زن شیمی. کنیممی عقد برگردیم هم اینجا

 قول بشت هاکوه این وسط جاهمین. بزنه بشت حرفی تانهنمی هم

 هرنگم خود اگر حتی ساعت، این و امروز از. شد تموم دیگه دممی

 رو دستش خودم کنه، بلند روت دست و بگه درشت بشت بخواد

آرممی در حلقومش از رو زبونش و شکنممی .   

شدم خیره هایشچشم به مستقیم و کردم بلند سر . 
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-  قول. کنم جبران دممی قول ولی شکستم، دلت   بدجوری دانممی

ها؟. کنی حظ خودت که بذارم مایه جون و دل از برات چنان دممی   

گفتم و زدم پوزخندی :  

- آرهمی در پسراش و خان روزگار از دمار بفهمه بابام .   

- دی؟می گوش من هایحرف به...  آسو   

- برگردیم کاش .  
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خورد یکه که دیدم صورتش در وضوح به .   

- دادی؟ گوش من حرف به تو   

کردم نگاهش .   

-  داری دوست تو حاال. خودمان خانۀ رممی و گردمبرمی من

 هابیچاره این کوفت تا گردمنمی بر هم اینجا از. بچرخ بچرخی

   .نشه

 و گرفت دستش میان مرا فک. فشرد هم روی را هایشدندان

زد فریاد تقریبا   داد،می تکان شدت به را سرم که طورهمان :  

- گم؟می چی دیمی گوش   

 کشیده عقب که دیدم را او و شنیدم را در شدن باز صدای فقط

گفت دنیا و شد باز هم طرف این در. شودمی :  

  خوبی؟-

 کردندمی سعی حبیبی آقای و صدف. کردم نگاه بیرون به ترس با

 صدای. بیاورند بیرون دایان پای و دست زیر از را هرنگ

گفتمی او به زدن لگد حین در که شنیدممی را فریادش :  

-  روز دو اومدی هم اینجا داری؟نمی بر سرش از دست چرا

کنی زهرمار بهش رو سفرش .   

 کنم، کار توانستممی دست یک با فقط کهدرحالی و برداشتم خیز

 داشتند کمکم مردم. کشیدم عقب به را او و گرفتم را دایان لباس
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 آرام را او کردمی سعی بانو و کشیدمی جیغ رقیه. شدندمی جمع

   .کند

 رویش و سر و بود شده پاره لبش گوشۀ. افتاد هرنگ به نگاهم 

 تالفی برای تالشی هیچ و بود شده ولو زمین روی. بود آلودخاک

 را او دایان بود داده اجازه اینکه از. نداشت دایان هایکتک کردن

 کمک با و زحمت به. کردم تعجب بگیرد لگد و مشت زیر گونهاین

 و رفت هرنگ سراغ به بانو. کردیم جدا او از را دایان حبیبی آقای

گفت کردمی گریه کهدرحالی :  

-  گفتم. کنند آشتی تا دو این خواستممی فقط خدا به بکشه، منو خدا

ترندراحت باشند دور اونجا از روز دو خوبیه، فرصت سفر .   

کرد نگاهم دایان. رفت مردم کردن متفرق برای حبیبی آقای :  

- آسو؟ خوبی   

   .خوبم-

- بهت؟ گفتمی چی. کردمی اذیتت داشت دیدم   

کرد ساکت را نفرمان دو هر هرنگ صدای :  

- آسو هی  ...   

شد خیره او به عصبانیت با و برگشت طرفش به دایان .   

-  امتالفیش به! رفت یادم کنم،نمی اذیتت خودمم دیگه که گفتم

 من...  عمو هی. مانهمی یادم جوریاین. بزندم آدم این گذاشتم

نباش نگرانش خیلی تو هستم، زنم مواظب خودم .   
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 و حبیبی آقای که ببرد هجوم طرفش به دوباره خواستمی دایان

شدند اشمانع صدف .   

گفت و داد تکان را هایشلباس هرنگ :  

- بریم؟...  خوب   

 را آمده وجود به وحشتناک جو که بود نفری اولین حبیبی آقای

   .شکست

- . بریم دیگه، بود شوهری و زن دعوای. شد خیر به ختم...  خوب

بابا جان دنیا. ما پیش بیایید شما جان هرنگ بابا، جان آسو  ...   

گفتم آمدمی در سختی به که صدایی با. کرد اشاره سر با و :  

   .نریم-

گفت قاطع لحنی با. شنید را صدایم که بود کسی تنها دایان :  

- ریممی .   

   ... ولی-

-  پشیزی براش بدی نشون بهش سفر این تو باید خوایشنمی اگر

 و دهمی نشون همه به رو خودش ذات اونم. نیستی قائل ارزش

خرابه اون تو برگردی باهاش ذارهنمی بابا باش مطمئن !  

 هرنگ. گذاشت جا بر حیرت و بهت از دنیایی در مرا و افتاد راه

آمد طرفم به .   

  بریم؟-



 

400 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفت و برگشت طرفم به اما گرفت، فاصله قدم دو. کردم نگاهش :  

-  آورد رو تو و اومد چون. کردم تحمل تو خاطر به اینجاشم تا

. آسو ذارمنمی سرم غیرتیبی کاله اما کرد، خوبت و بیمارستان

 سفره رو شکمش و آخر سیم به زدم دیدی وقت یه باشه، حواست

تو خاطر به کردم .  

 بود هرنگ نگاه و کالم در که قاطعیتی از بار اولین برای ترسیدم،

   .ترسیدم

- بریم بیا .   

 سوار هم رقیه و صدف. نشست فرمان پشت که کردم نگاه دایان به

 کشیده دنبالش به اختیاربی. کشید و گرفت را دستم. شدند او ماشین

 مانصیغه پایان تا دیگر هفتۀ چند کردم حساب مغزم در و شدم

است؟ مانده !  

*** 
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 حجمی موج، هر با و رفتممی راه ساحل کنار در کودکانه شوقی با

 مانحصیری زیرانداز ساحل کنار. دادمی شستشو را پاهایم آب از

 بلند دریا روی از که نسیمی خنکای از همگی و بودیم کرده پهن را

بردیممی لذت خوردمی صورتمان به و شدمی .   

. شدیم جاجابه و رسیدیم که بود گذشته ظهر از ساعتی دو یکی

 به اختصاص یکی. داشت اتاق سه بودند کرده اجاره که ویالیی

 هم را یکی و دخترها تا سه برای یکی. کرد پیدا حبیبی آقای و بانو

 اعتراض داشتم که خجالتی همۀ با. دادند هرنگ و من به زور به

  :کردم

- بخوابم؟ دخترها پیش منم شهمی   

گفت بانو :  

- شوهرت پیش بمان عزیزم، شهمی مگه .  

گفتم و کردم خم گردن بیشتر :  

- من...  من  ...  

 و خندید صدف. بود شده سرخ. کردم نگاه هرنگ به زیرچشمی

  :گفت

-  راه هم رو بانو اما جان، بانو ببخش دیم،نمی راهت ما اصال

خود شوهر پیش رود هر نخودنخود، دیم،نمی .  

 را ملتمسم نگاه. خندید اشمسخره شوخی به بلند صدای با خودش و

گفت من به توجه بی و برداشت را ساکش. دوختم دنیا به :  
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- اتاق سوی به پیش دخترا .  

 نگاه دانستممی. نداشتم را دایان به کردن نگاه توان شرم شدت از

 به بیشتر را وجود جو خواستمنمی اما کند،می کمکم ببیند که مرا

 دوباره ناچار. راهشان میان دعوای از بعد مخصوصا بزنم، هم

دوختم انو به را ملتمسم نگاه .  

 میانی در پا که بود حبیبی آقای آخر در. نشد کردم مقاومت چه هر

 در مدت تمام در هرنگ. پذیرفتم او خواهش شرم از من و کرد

 در دایان. شدمی سفید و سرخ و بود شده خیره مقاومتم به سکوت

کردمی نگاه من تکاپوی به هم در ایچهره با و سکوت .   

 او اما بشود، پدرش و بانو مانع و کند حمایت من از داشتم انتظار

کردمی نگاه ما به و بود کرده سکوت فقط .   

گفت مندیگالیه لحن با هرنگ شدیم که اتاق وارد :  

- ترسناکم؟ انقدر   

 بودم، اینجا که حاال انگار. بودم آورده کجا از را شجاعتم دانمنمی

گفتم و دادم نشانش را دستم. بودم شده هم آزادتر :  

- توئه با شدن اتاق هم نتیجۀ .   

- شهنمی تکرار دیگه که گفتم .   

- توی. مرگه گرگ توبۀ  ...   

گفت و دوید حرفم میان به :  

- کنممی ثابت بشت .   
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 پسرعمویم به یا و پدرم خانۀ گشتمبرمی یا بودم، گرفته را تصمصم

 از قبل خودش که چیزی. کند یکسره را هرنگ کار دادممی خبر

بود گفته من به پدری خانۀ از آمدن بیرون !  

 دیده را برادرش وقتی از که ایرقیه. کردم نگاه رقیه به شادمانه

 رفتار من به نسبت حدودی تا حتی و بود شده ترمحتاط بود

داشت سردتری .   

- آی؟نمی تو   

 را موج و خندیدم شادمانه. گفت «نچی» لب زیر و داد تکان سر

گفت صدف. کردم دنبال دریا به برگشت مسیر در :  

- حالش به خوش! شاده چه .   

- باش شاد هم تو جان، بابا آب تو برو پاشو هم تو خوب .   

- حبیبی آقای !  

-  بابا، دایان. جان بابا باش شاد هم تو شاده؟ گینمی مگه خوب

خوریدنمی تکون نشستید چیه. آب تو برید دخترا با پاشو . 
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 موج خیزش هر با حاال که جایی. ساحلی خط کنار بودم ایستاده

 هر که هاییآدم به پشت و دریا به رو. بود آب در پاهایم هم هنوز

 از اماولیه نشاط. داشتند شیرین یا و تلخ ایقصه خود سینۀ در یک

 حرص درآوردن برای که نقابی و بود بربسته رخت دریا دیدن

 وحشتی تمام ناگهان. بود افتاده بودم گذاشته صورت روی هرنگ

 مقابل در اینکه. بود شده زنده قلبم در داشتم رو پیش شب از که

خوابیدممی اتاق یک در هرنگ با باید دایان هایچشم !  

 پیش چه شود نزدیک من به خواستمی هرنگ اگر اینکه ترس و

 همراه دریا، آب زهم بوی. کشیدم عمیقی نفس و بستم چشم. آمدمی

. کرد پر را هایمریه بودند شده پراکنده اطرافم در که هاییترس با

گفت گوشم کنار صدایی :  

- بسته هایچشم با آب در ایستاده .   

گفت و زد لبخند. انداختم زیر به سر زدهخجالت و کردم باز چشم :  

- سرخپوستیت اسم شهمی این !  

گفت و خندید. کردم نگاهش سؤالی :  

- دختر ایمزه با !  

 صورتم سرخی خودم که شد چیره وجودم بر شرمی چنان ناگهان

 حرف این نباید که بود شده متوجه هم خودش انگار. کردم حس را

گفت دستپاچگی با. زدمی را :  

- بودنته خنگ به منظورم .   
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گفت و خاراند را سرش پشت. کردم نگاهش تعجب با بار این :  

-  تازگی برات چیز همه تقریبا   که اینه منظورم. کردم ترشخراب

   .داره

 سوی به آب پاشیدن به شروع و شد آب وارد فریادزنان صدف

 حرکات داشت و بود شده آب وارد او سر پشت هم دنیا. کرد دایان

 خم نشدن خیس برای و کردم پنهان را سرم. کردمی تقلید را او

 طور هر کردمی سعی و بود کرده من سپر را خودش دایان. شدم

 و کرد باز را هایشدست صدف. بگیرد را شدنم خیس جلوی شده

 به شروع دوباره و شد بلند. کرد رها آب در پشت از را خودش

کرد آب پاشیدن .  

 پایین را سرم که طورهمان. بشود خیس دستم گچ خواستمنمی 

 و بود مسدود دیدم. گرفتم فاصله دایان از نشوم خیس تا بودم گرفته

 تعادلم. خوردم کسی سینۀ به سر با ناگهان. دیدممی را پایم زیر فقط

 نداشته نگه مرا طرف دو از مردانه هاییدست اگر و خورد هم به

 هرنگ. کردم بلند سر و کشیدم هینی ترسیده. افتادممی آب در بودند

. بکشم عقب را خودم کردم سعی. بود داشته نگه مرا محکم که بود

 روی به دستانش فشار کردم احساس. داشت نگاهم لحظاتی

گفتم اختیاربی. شودمی زیادتر بازوهایم :  

   .آخ-

گفت و کرد رها را دستم فورا   :  

- شه ناجور گچت آب تو نندازنت ، اینور بیا .   
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 را دستم مچ که بگذرم کنارش از خواستم. انداختم زیر به سر

گفت. کردم نگاهش. چسبید :  

- ببینیم؟ رو دریا اینجا وایسیم   

 اما بکشم، بیرون را دستم کردم سعی آرامی به. ایستادم صدابی

 با دخترها. کرد نگاهمان دایان. بود چسبیده را انگشتانم نوک سفت

 دلم چقدر. زدندمی فریاد شادانه و پاشیدندمی آب رویش بازیشلوغ

 بگذارم دایان سر به سر آنها همچون توانستممی هم من خواستمی

 آنها و کنند بس کشیدمی فریاد دخترها سر مدام. بپاشم آب رویش و

 زد لبخندی. افتاد ما دست به نگاهش. بودند خود کار مشغول فارغ،

 کرد آب زیر بار چندین را کدام هر. برد یورش دخترها طرف به و

 لبم روی لبخند. بود گرفته اوج خنده صدای حاال. آورد بیرون و

غرید هرنگ. نشست :  

- بودی؟ اونجا هم تو خواستمی دلت   

زدم صورت به را اخم نقاب و فروخوردم را لبخندم .   

- چی؟ برای نه،   

- گهمی ایدیگه چیز که لبت !  

گفتم و برگرداندم سر. خوردم یکه باشد گرفته را مچم که انگار :  

- بود شانشادی به نگاهم .   

غریدم. نداد اجازه انگشتانم مهار ولی بروم، که کشیدم را راهم :  

- برم خواممی .   
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- برم برم گفتینمی بودی اون کنار !  

 دنیا که ساده آنقدر! دست کف مثل. من بودم ساده چه. کردم نگاهش

 را برادرش حواس تا بود کرده دعوت را دوستش و بود فهمیده

 مراقب تا بود کرده دعوت را هرنگ و بود فهمیده بانو کند، پرت

کشیدمی شانه و شاخ داشت حاال و بود فهمیده هرنگ و باشد من .   

-  قسم دریا این به آخره، بار برای و گممی بشت بازم گفتم، قبال  

بره پیش جوریهمین بخواد و بده ادامه  ...   

داد ادامه و دوخت من به را نگاهش :  

-  هر! شنیدی. ُکشممی دوتانه هر بدی دلش به دل بخوای هم تو

   .دوتانه

داد ادامه زندمی حرف خودش با که انگار و برگرداند سر :  

-  خوادمی شه،می خوب گممی هی. نذاشتم سرم که غیرتیبی کاله

 بینممی اما دربیاره، هاکتک اون سر دلیشه دق دربیاره، منو حرص

 عروس خیالش به. دهمی دمش به دم اینم و آدمی اون. شهنمی

باشه آدم ناموس تانهنمی بسخون . 

 

 [16:33 04.07.19] آ

#118 
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گفت و کرد من به رو دوباره :  

- آسو؟ شنیدی !  

 گویدمی آنچه به دانستممی. ترساند مرا که بود چیزی نگاهش در

 هایشچشم در آنچه به و دارد ایمان اندیشد،می آنچه به. کندمی عمل

 بگویم توانستممی. بزنم حرفی توانستممی کاش. است وفادار نشسته

 آن که امندیده دایان از چیزی امروز به تا من او تصورات برعکس

 این اما لرزید،می برایش قلبم. بگذرام او و خودم ناموسیبی پای را

 خودش قول به که بود دیده را تنها دختری فقط او. بود من تقصیر

 فقط من او برای. داشت کمک به نیاز دیگری بیمار هر مثل

 در که من درون در نه من درد و شدمی عالج باید که بودم بیماری

بودند کرده احاطه مرا اطراف که بود هاییآدم درون .  

 خانه کلفت مرا و بودی خوب من با تو اگر بگویم؛ توانستممی کاش

 مهربانی از حسرت با نبود نیاز االن دیدینمی بسخون عروس و

 هایشحرف با نبودن، و بودن وانفسای این در که کنم یاد مردی

 قرار اگر بگویم؛. بود داشته نگه زنده من در را زندگی به امید

 و تلخی با که کن شروع خودت از کنی سفره را کسی شکم است

بخشیدی دیگری به و کردی دور خودت از مرا سردی .  

 این به تعهدی قلبم در من و شدمی تمام دیگر روز چند تا ما صیغۀ

 جنس از بودم، دیده خالص محبت فقط دایان از من. دیدمنمی مرد
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 کاش که بودم اندیشه این در تنها من و داشت دنیا به که محبتی

کردمی نثارم خالصانه محبتی تا داشتم او مثل برادری .  

گفتم آهستگی به. انداختم زیر به سر :  

- بریم زد، یخ آب تو پام .   

گفت آشکاری تفاوتیبی با و کرد نگاهم :  

-  یخشان آبند تو کله تا مردم که بینیمی. نیست یخ اونقدرام آب

شد یخت وقتاون تو. نیست .   

  :نالیدم

  !هرنگ-

گفت و شد خیره چشمانم به لحظاتی. کرد نگاهم :  

   .بریم-

زد صدا دنیا. آمد بیرون آب از من پای به پا و :  

- بازی آب ما با بیاید رید؟می کجا !  

 روی. شد خودش کار مشغول دوباره هم او. ندادیم را جوابش

پرسید حبیبی آقای. نشستیم زیرانداز :  

- جان بابا گذشت خوش .   

گفتم و انداختم زیر به سر  :  

- خوبه خیلی بله، .   

گفت و گذاشت مقابلمان در چای لیوان دو بانو :  
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- باشید خرم و خوش هم با همیشه که الهی .   

پرسید رقیه از هرنگ :  

- آب؟ تو رینمی تو   

گفت تعلل اندکی با رقیه :  

   .نه-

گفت حبیبی آقای :  

-  اجازۀ گمونم. نه گهمی اما آب، تو برو گممی بهش دارم هی منم

خان هرنگ خوادمی رو شما .   

گفت آمرانه و خشک هرنگ. انداخت زیر به سر زدهخجالت رقیه :  

-  خیس فقط. بشیم نگرانش نیست کسی که اینجا آب، تو برو پاشو

بشت بچسبه لباس اونا مثل نشی .   

گفت و زد لبخند رقیه :  

   .چشم-

گفت بانو. رفت و شد بلند سرعت به و :  

-  رو تو واهمۀ طفلک جان، عمه بره دادی اجازه کردی خوبی کار

   .داشت

گفت من به رو :  

- ویال بریم بخور چاییت   .   

گفت من جای به بانو :  
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- ببریم آوردیم هندونه اینجاییم، که همه عمه؟ چرا .   

-  نگرفته، درد پا تا کنه عوض شلوارش   ببرم سردمه، گفت

گردیمبرمی .   

 دستپاچگی با. بودم ترسیده باشم تنها او با اینکه از. بودم ترسیده

  :گفتم

- نیست سردم .   

گفت و زد تلخی لبخند هرنگ :  

- گردیمبرمی زود سردمه، گفتی که االن .   

. چیست رفتن از امتناع از من دلیل بود فهمیده هم او انگار

گفتمآرامی به و انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

- زود شهمی خشک .   

ایستاد و کشید سر را چایش .   

- گردیمبرمی زود که گفتم . 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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 به. کردمی نگاه را دریا داشت مثال   و کردنمی دخالتی حبیبی آقای

گفت و زد لبخند. باشد نجاتی راه شاید کردم نگاه بانو :  

- بشینی خیس شلوار با زنیمی یخ جوریاین مادر، برو .   

ایستادم. نداشتم ایچاره .   

- ات؟چایی   

- خورمنمی ممنون، .   

 و گرفت را دستم هرنگ. شد کشیده دریا سمت به نگاهم اختیاربی

 دنبال به. کردمی نگاه را ما تعجب با و بود ایستاده دایان. کشید

 نگاهی با که بود دایان دیدم که چیزی آخرین و شدم کشیده هرنگ

آمدمی بانو طرف به پرسشگر و نگران .   

 عقب به بود کافی. کنم مقاومت نرفتن برابر در توانممی دانستممی

 اما شد،می هرنگ مانع بودم مطمئن. کنم نگاه دایان به و برگردم

. برساند آسیبی او به بود ممکن هرنگ گشتمبرمی اگر. توانستمنمی

. بستم چشم. لرزید پشتم بیفتد بود ممکن که اتفاقی تصور از حتی

 بوده من مراقب دانستممی که مردی از. کردممی مراقبت او از باید

بدهد ادامه مراقبتش این به داشت سعی هم حاال و است .   

غرید. داشتمی بر قدم مصمم. کردم نگاه هرنگ به :  

- کنممی سفره شکمش جاهیمن دنبالمان بیاد .   

 دست در و آورد بیرون جیبش از را کوچکی دارضامن چاقوی و

. داد فشار و گرفت را گلوم بیخ بختک مانند ترس. چرخاند

 چه صورتم در دانمنمی. کرد نگاهم. فشردم را انگشتانش اختیاربی
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 عوض رنگ مهربانی به تلخی از کمکم نگاهش. ایستاد که بود

 به بخشیاطمینان لبخند. انداخت سرمان پشت به نگاهینیم. کرد

گفت و زد صورتم :  

-  مرد پی چشمش شوهر داشتن با خانمرتضی دختر دانممی

 خوب گممی ولی! اصال   بدما، حق بشت اینکه نه. نیست ایدیگه

 قرتی بچه این و کردم اذیتت من. دیگه بوده خرم خود تقصیر

 دکتر سر خوب، دکتره ها،تانهمی کنی فکر نه. رسیده بشت شهری

 آسو. محبتشه از کنیمی فکر تو و رسیده بشت که بوده بودنش

 بده نشون. آقاخانی عروس و خانمرتضی دختر بده نشون بشش

 و فامیله که حیف. بدوزه چشم ما ناموس به تانهنمی مردی هیچ

 االن تا بود غریبه. باشم نداشته کارش به کاری داده قسمم خان

 هر گفته خان. انبسته پام و دست که حیف ولی بودم، بریده سرش  

 دیگه روز چند تا ما. نشنیده شنیدم چی هر و بگیرم ندید دیدم، چی

 رو قسمم من که تو به داره بستگی روزم اون تا ریم،می اینجا از

 هم تو از. نه یا کنم چالش دریا کنار جاهمین رو پسره این و بشکنم

 خودم با. برام بود هیچ حرفاش و خان بودم دیده که ندیدم چیزی

 دوست از گمانم. کنممی فکر الکی دارم و خراب فکرم گممی

 حسودی بشش شهمی رد دیوار رو از نر گربۀ که زیادته داشتن

 به خدا. لغزهمی دستم بلغزه اما دادم، قول خان به که حاال. کنممی

کنه رحم خدم و خودش .   

 چاقوی بهت در هنوز که مرا و افتاد راه دوباره خونسرد خیلی

 ویال به رسیدن تا مغزم. کشید خود دنبال به بودم او دارضامن
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 که اتفاقاتی و افتاده اتفاقات روی داشت و بود خود با چالش مشغول

گفت و کرد باز را در. کردمی فکر بیفتد است ممکن :  

   .بفرما-

گفت و زد تلخی لبخند. کردم نگاهش :  

- بیا و کن عوض لباست   برو تو حیاط، تو مانممی من .   

گفت و خندید دید که مرا نگاه تعجب :  

- افتهنمی تو خواستۀ خالف بر اتفاقی هیچ دیگه بشت، که گفتم .   

 به لبخند او و شدم ویال وارد کردممی نگاهش ناباورانه کهدرحالی

 اتاق وارد شده که هم خودم خاطر اطمینان برای. ماند حیاط در لب

 و او به توانستمنمی هم هنوز. کردم قفل سرم پشت را در شدم که

 و چیست اشمهربانی همه این دلیل دانستمنمی. کنم اعتماد رفتارش

است کرده کار این به وادار را او چیزی چه . 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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 کار فکرم. دادم مالش را سرم سالمم دست با و نشستم تخت روی

 نتوانسته من که بود افتاده اتفاق ناگهانی آنقدر چیز همه. کردنمی

 دارضامن چاقوی برق هنوز. کنم آماده برایش را خودم بودم

 مشامم به مسافرت این از خوبی بوی و بود چشمانم پیش هرنگ

کشیدم دراز تخت روی. رسیدنمی .   

 را امپدری خانۀ خواست،می را خانه دلم. برگردیم توانستیممی کاش

داشتم؟ آنجا به بازگشتی راه آیا...  شاید یا و   

 خوردمی در به که ضرباتی صدای با که بود گذشته چقدر دانمنمی

 برده خوابم تخت روی خیس شلوار همان با. شدم بیدار خواب از

شناختم را رقیه صدای. بود .   

- آسو...  آسو  ...   

 به همه نگران هایصورت. کردم باز را در و آمدم پایین تخت از

گفت نفر یک. بود شده دوخته من :  

- بودی؟ خواب   

گفتم زدهخجالت :  

- برد خوابم کی نفهمیدم کشیدم دراز ها، .   

شناختم را دایان صدای :  

- شدیم نگرانت حسابی ما دختر .   

گفت بانو :  



 

416 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  عمر نصف رو ما که تو دختر. ویال بیایم گفتن هابچه کردید دیر

کردی؟ قفل چرا رو در. کردی    

گفت و زد لبخند دایان :  

- خوبی که خوشحالم .   

 اما ریخت، دلم. زد پیروزی نشانۀ به چشمکی. کردم نگاهش

 هم در چهره. درخشید چشمانم در هرنگ چاقوی برق ناگهان

گفتم تلخی به و کشیدم :  

- آممی .   

 تکیه آن به و بستم را در. گرفتم ندید و دیدم را دایان صورت بهت

برساند او به آسیبی هرنگ بدهم اجازه توانستمنمی. دادم .   

 مشغول کسی هر. رفتم بیرون اتاق از و کردم تعویض را لباسم

 هم در ایچهره با دایان. کردندمی شیطنت دخترها. بود خود کار

 به و داشت هم در چهره. کردم نگاهش! هرنگ و بود کشیده دراز

 زود خیلی ولی کرد، نگاهم هال به ورودم با. بود داده تکیه مبل

گفت صدف. نشستم و کردم انتخاب را جا تریندنج. گرفت چشم :  

- لطفا   بخوریم هندونه شهمی حاال اومد، هم آسو بانو، .   

- بخوریم همه ببر پاشو جان، مادر آره .   

 نشان العملیعکس که بودیم دایان و هرنگ و من تنها. خندیدند همه

گفت صدف. ندادیم :  

- بوسهمی رو خودت دست که پاشو! آسو پاشو .   
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داد جواب من از قبل دایان :  

- گچه؟ تو دستش بینینمی مگه تونه،نمی آسو   

گفتم و شدم بلند :  

- هرنگ...  تانممی !  

 لب بر گونهاین را او نام که بود بار اولین این. کرد نگاهم هرنگ

 هم دایان. بود نشسته چشمانش در وضوح به تعجب. آوردممی

 متعجب هاینگاه به توجهبی. همه طورهمین و بود کرده تعجب

گفتم حاضرین :  

- ببریم هندوانه بریم .   

 ببینم را هایشچشم برق توانستممی وضوح به کهدرحالی و ایستاد

 را تمسخر و تعجب شدم،می رد که دایان کنار از. افتاد راه دنبالم به

گفت دنیا. گذشتم او کنار از توجهبی. دیدم چشمانش در هم با :  

- باشه مبارک .   

 اما« .شید ساکت» بزنم؛ فریاد خواستمی دلم. کشید کل بانو و

 داخل به قدم. بود خانه به بازگشت به امیدم تنها. توانستمنمی

 با و آمد سرم پشت هرنگ. رفت هم در امچهره و گذاشتم آشپزخانه

گفت شعف :  

- کنممی رو را کار همه خودم نزن، چیزی به دست تو .   

 دلم اختیاربی که بود حرکاتش و صدا در خالصی شادی چنان

سوخت برایش . 
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 آشتی راه در قدم من و است واقعی چیز همه بود اندیشیده اینکه

گفتم و نشستم صندلی روی. امگذاشته :  

- نکردی؟ بیدارم چرا   

گفت سرد و کشید کار از دست. کرد نگاهم :  

- خوابی؟ دانستمنمی   

- کردیمی صدام آمدیمی خوب .   

- حیاطم تو گفتم تو، بیام نخواستی خودت .   

گفتم تعجب با :  

- خانه؟ تو نیامدی اصال     

-  نیست دلت به شاید گفتم کردی دیر دیدم. آمنمی که گفتم نه،

تو بیام باهاشان و بیان بقیه تا حیاط تو ماندم منم. بیرون برگردی .   
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 همه این. نبود پیش هفتۀ چند هرنگ انگار. بودم کرده تعجب

 متحول که بقبوالنم خودم به توانستمنمی. نداشتم باور را نرمشش

گفت و کرد شکار را ناباورم نگاه. است کرده تغییر و شده :  

- زدی؟ زل جوریاون چی به   

 دانستممی ولی بود، زیادی هایحرف. کردم نگاهش سکوت در

گفتم و دزدیدم نگاه. است گفتنشان از بهتر نگفتنشان :  

  !هیچی-

ماندم برجای متفکر همچنان و .   

***  

. بودم کرده اجتناب دایان به کردن نگاه از شب و ظهر از بعد تمام

 توان اما کردم،می حس هایمشانه روی بر را نگاهش سنگینی گاه

 بالفاصله هرنگ و کنم نگاهش ترسیدممی. نداشتم کردن سربلند

 عصبانی زود چقدر که بودم دیده بارها. بدهد نشان العملعکس

 شدنشان یقه به دست باری چند حتی. کندمی عمل فکربی و شودمی

بودم دیده هم را .   

 ریز آنها از ترمحتاط رقیه و کردندمی شیطنت دنیا و صدف

 دخترها شادی با آسوده و راحت حبیبی آقای. بود شاد و خندیدمی

 انگار. بود نفر سه ما به حواسش متفکر، اما خندان بانو و خندیدمی

نشود ختم خوبی جاهای به ماجرا این که ترسیدمی من مثل هم او .   

 زده تصنعی لبخندی بودم، کرده نگاهش اختیاربی که باری چند

 بسیار او مسلما  . کند پنهان را متفکرش نگاه توانستنمی اما بود،
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 و کودکی هایسال تمام. شناختمی را هرنگ من از بهتر و بیشتر

 خود، کردۀ عمل   از نگران حاال و بود دیده چشم به را او نوجوانی

کردمی فکر سفر این عاقبت به .   

 کسهیچ! اتاق یک در هرنگ با بودن دلشورۀ داشتم، دلشوره

 بلند امگرفته گچ دست روی از نگاهم که منی. نبود من به حواسش

 کنم، حفظ آسیب از را دایان اینکه. اتفاق از بود پر مغزم و شدنمی

 آنچه هر از را هرنگ اینکه و کنم، حفظ هرنگ از را خودم اینکه

کنم دور بود ممنوعه من نظر از .  

 دنبالش به و شمردم غنیمت را فرصت رفت، آشپزخانه به که بانو

گفت و زد لبخند. رفتم :  

- عمه؟ خوایمی چیزی   

گفتم و کردم پا آن و پا این کمی :  

- بخوابم؟ دخترا اتاق تو امشب   

- کنی؟می فرار هرنگ از   

گفت و گرفت را دستم و آمد طرفم به. انداختم زیر به سر :  

- افتاده گیر بدی شرایط تو فقط نیست، بدی پسر خدا به .   

گفت و خندید :  

- شدم اون مثل گشتم حبیبی با بس از کن، نگام .   

گفتم و کشیدم بیرون دستانش میان از را دستم :  

- اگر...  اگر. عمه ترسممی  ...   
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بکنم باید چه بخواهد رابطه اگر بگویم آمدمی شرمم .   

-  خوب تو با مدت این تو رفتارش دارم قبول. خوبیه مرد هرنگ

  ... نبوده

داد ادامه و کشید دستم گچ روی دست :  

-  االن مطمئنم. رهمی بیرون دلش از زودم اما آره،می جوش زود

آورده تو سر رو بال این چرا که ناراحته همه از بیشتر خودش .   

- ناراحته دادنمی نشون اصال   بودیم که ده تو .   

-  رو خاتون که تو کنه؟ چکار داشتی انتظار دخترا و خاتون کنار

 همۀ سر رو اشتالفی خوادمی ُمرده پسرش. شناسیمی من از بهتر

. نگیر دل به ازشون. تردست دم همه از هم تو. بیاره در دنیا

بیاد که بچه یه شه،می عوض رفتارشون بشناسنت  ... 
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گفت تردید با. نماند دور بانو چشم از لرزش این و لرزیدم :  



 

422 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- هنوز؟ نه یا شدید شوهر و زن...  هم با یعنی...  هرنگ با تو   

 لحظاتی. نبود کردن باز لب به نیازی که شرم از شدم سرخ چنان

گفت و کرد سکوت :  

- خوابید؟نمی اتاق یه تو مگه   

 اولین این. بود شده قفل دهانم انگار. کنم باز لب از لب توانستمنمی

 سؤال من از مانزناشویی مسایل دربارۀ کسی که بود بار

 روی و کشید مرا بانو. شدنمی کنده زمین از نگاهم. پرسیدمی

گفت و نشاند صندلی :  

- آره؟ بود؟ همین سر دعواتونم   

 شرم از امگریه کنممی گمان. دوید صورتم روی اشک قطرات

 نرمی به. کرد تعبیر زنانه ترس به را آن بانو ولی بود، امدخترانه

  :پرسید

- نخواستی؟ تو چرا؟   

کرد وارد انگشتانم به کوچکی فشار ندادم که جواب .   

- هرنگ؟ یا نخواستی تو   

- من بعدش و اون اولش .   

- دونه؟می خاتون   

داد جواب خودش. کردم نگاهش :  

-  چی برای دوننمی دایان و دنیا. دونهنمی که معلومه! حرفیه چه

خوردی؟ کتک   
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نالید لب زیر. دادم تکان سر :  

- کنه رحم امشب به خدا .   

. بودم گرفته را مچش که انگار. زد تصنعی لبخندی. کردم نگاهش

  :گفت

- دختر شهمی درست .   

- کنممی خواهش دخترها؟ اتاق تو بخوابم .   

گفت و فرورفت فکر به لحظاتی :  

-  نه کنی بهتر رو روابطتون کن سعی جان، دختر مادرت جای من

 بشی تا بیار دست به رو دلش شوهرته، اون. کنی فرار ازش اینکه

بشه جوریاین روزت و حال که کنی چموشی اینکه نه سرش، تاج .   

- خان؟ خونۀ برگردم خوامنمی. ترسممی ازش. بانو خوامشنمی من   

گفت شدمی بلند کهدرحالی :  

-  هرنگ نخوای چه و بخوای چه! نزن رو حرف این دیگه

 گفتم. نکنی خالی رو پشتش و باشی شوهرت طرف باید شوهرته،

 یه باهاشون. شناسمشونمی. شهمی نرم خاتونم بیاد که بچه بهت

دلشه داغ خاطر به گهمی چیزی بینیمی االنم. کردم زندگی عمر .   

-  اندازۀ به بودم خان خانۀ که مدتی این تو. شهنمی درست خاتون

 چرا شما مرده، برادرت پسر هم شما. بانو کشیدم عذاب عمرم تمام

 دختر من کنی؟نمی بداخالقی باهام اونا مثل چرا نیستی؟ اونا مثل

 داده آزارم چقدر مدت این تو بفهمه پدرم دانیدمی خانم،مرتضی
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 از بعد تازه باهام؟ شنمی خوب گیمی شما حاال کنه؟می چکار

شاید اونم. بیارم بچه اونکه !  

گفت و شد خم صورتم مقابل :  

-  دختر از قبل بسخون عروس اسم! بسیخون عروس تو

 هم بسخون عروس مثل پس. مونده روت بودنت خانمرتضی

جان دختر کن رفتار .   

 بود رفته یادم. جهان زهر ترینتلخ تلخی به لبخندی. زدم لبخند

 اوحرف با که کسی این بود رفته یادم هستم، بسخون عروس

 رفته یادم و است آن از هرنگ که آمده ایخانوده همان از زنممی

هستم من خانوادگی جمع این غریبۀ تنها که بود .   

گفت و کرد عوض لبخند با را جدیتش دوباره بانو :  

-  مژدۀ بهم بیرون اومدی اتاق از که صبح و باش خوبی دختر

بده رو شدنت عروس .   

 جای بر هنوز. رفت بیرون آشپزخانه از و برداشت را چای سینی

 من که راستی به. کردممی فکر بانو هایحرف آخرین به و بودم

بسخون عروس جز نبودم چیزی !  

 دیدن با. آمدم بیرون خودم از شد آشپزخانه وارد که پایی صدای با

 هم در نگاهمان ثانیه از کسری برای. ایستاد حرکت از قلبم دایان

 برخاستم. انداختم زیر به سر و دزدیدم نگاه سرعت به. خورد گره

کرد میخکوب جا بر مرا صدایش. بروم بیرون آشپزخانه از تا .   

- آسو؟ شده چیزی  
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 تنها االن. کنم نگاهش و برگردم داشتم دوست. ریخت هری دلم

 که گونههمان. بود او گرحمایت نگاه دادمی آرامش من به که چیزی

گفتم لبی زیر بودم ایستاده او به پشت :  

   .نه-

-  کنیمی فکر. کنیمی فرار من از داری حاال تا ظهر از بعد از

نشدم متوجه .   

زد صدایم که بروم خواستم .   

  !... آسو-

 سست رفتن از را پاهایم که بود نهفته سحری چنان کالمش لحن در

 بانو صدای...  کاش و نبودیم اینجا کاش نبود، گونهاین کاش. کرد

 عروس تو نخواهی چه و بخواهی چه» زد؛می زنگ گوشم در

 پشت که را اشکی قطره کردم سعی و بستم چشم. «بسیخون

بخورم فرو بود کرده خوش جا هایمپلک .   
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- شدی؟ عوض چرا تو آسو؟ شده چی   

 نجات را او و گذاشتممی خودم دل روی پا باید. گفتممی باید

نداد اهمیت هایشحرف به که نبود مردی هرنگ. دادممی .   

- خان؟ شدمی باید چی   

-  تو که دونممی من آسو. باشم دایان برات من کردممی فکر خان؟

تو...   ...   

- بدانی تانینمی وقتمهیچ خان، دانینمی چیزی تو .   

گفت و ایستاد رویمروبه و چرخید :  

-  کردممی فکر که چیزی اون بگو و کن نگاه من هایچشم تو

بوده اشتباه .   

 پیدا صورتم روی را خودش راه باالخره سمج و مزاحم اشک قطره

   .کرد

- خان برم بذارید .   

-  تغییر رو چیزی خوامنمی من. کردی فکر اشتباه دایان که بگو

 نکبتی زندگی اون من دایان بگو. امراضی هرنگ با بودن از و بدم

 فکر حاال تا چی هر که شه باورم تا دارم دوست اومدم ازش که رو

 بده نشون که نبوده تو طرف از چیزیهیچ و بوده خیاالتم کردممی

بودی ناراضی وضعیتت از .   

 در خواستمی دلم چقدر. شدم خیره چشمانش در و کردم بلند سر

 بدهد نجاتم بزنم فریاد. کنم گریه بلند صدای با و بروم فرو آغوشش
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 با بیماری نه بیمارم، من بگویم. نکند دریغ من از را حمایتش و

 در بدنم، در گیرنفس ایغده با بیماری بدنم، از خارج در ایغده

حاال و قلبم  ...   

 در تلخ غمی. کرد عوض رنگ ناگهان شفافش و محکم نگاهش

کرد زمزمه و نشست جشمانش :  

- خوشگلی خیلی تو !  

زد لب. انداختم زیر به سر امدخترانه شرم از شده سرخ :  

-  آزاد و شه تموم روز چند این که منتظری فقط من مثل هم تو بگو

  شی؟

 گلویم بر را پاهایش و بود ایستاده قلبم روی سنگینی همۀ با دنیا

 کاش و بود دیگری جور زندگی کاش نبودیم، اینجا کاش. فشردمی

گفتمآرامی به و کردم جمع را توانم تمام...  :  

- نیستم هیچی منتظر من .  

 کردن بلند سر توان حتی. گرفتند بیشتری سرعت اشک قطرات و

 که انگار. چسبید را دستم مچ که کنم حرکت دوباره خواستم. نداشتم

 به. کردم یخ آن یک در باشد، شده وصل من به فاز سه برق

 با. شد آشپزخانه وارد هم صدف لحظه همان در برگشتم، طرفش

 و کرد نگاه دستانمان به خیره لحظاتی وضعیت آن در ما دیدن

زد لب آرامی به دایان. شد خشک تعجب از صورتش :  

   ... آسو-
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 از لرزان هاییلب و پریده رنگی با و کشیدم بیرون را دستم

 به و آشپزخانه در به بود شده خیره هرنگ. آمدم بیرون آشپزخانه

 جور و جمع سرعت به را خودم باید. داشت هم در چهره شدت

 که خورد تکانی. شدمی برانگیخته هرنگ ظن نباید. کردممی

 او به را خودم بلند قدم چند با که بودم ترسیده چنان. برخیزد

گذاشتم پایش روی را دستم و نشستم کنارش در و رساندم .   

 تعجب آن از هم هرنگ خود که بود زدهشتاب و هول کارهایم آنقدر

 از صدف با دایان تا کشید طول زیادی دقایق. نشست جا بر. کرد

 کهدرحالی هم آن دید، هرنگ کنار در که مرا. آمد بیرون آشپزخانه

 گرفت را صدف دست. زد تلخی لبخند داشتم، او زانوی روی دست

گفت و :  

- آن؟می کیا. بزنیم قدم دریا کنار ریممی ما   

 ایصحنه چه انگار نه انگار که بود شاد چنان. کردم نگاه صدف به

گفت لبخند با و کرد نگاهم. کردم تعجب. است دیده را :  

- آسو؟ آیمی  
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. کند حفظ را ظاهر خواهدمی یا کندمی دعوتم دارد واقعا   نفهمیدم

 لبخند هرنگ. بروم خواستمی دلم. کردم نگاه هرنگ به اختیاربی

گفت و زد کوتاهی :  

- ریممی باشی داشته دوست .   

گفت هرنگ. دادم تکان سر بدهم، نشان را امخوشحالی آنکهبی :  

- بزنیم قدم دریا کنار بریم شید آماده زودتر رقیه .   

. کند کمکم برخاستن در تا گرفت مرا دست و شد بلند هم خودش و

گفت و کرد نگاه ما هایدست به لحظاتی دایان :  

- صدف؟ بریم   

 دنیا. کشید خود دنبال به را او باشد، دختر جواب منتظر آنکهبی و

 به صداکنان و سر داشت،می بر نازک ملحفۀ تا چند کهدرحالی

پرسید هرنگ. شد روان آنها دنبال :  

  خوبی؟-

   .آره-

گفت درخشیدمی چشمانش حالیکه در :  

   .بریم-

گفت لب زیر و زد بخشیاطمینان لبخند. کردم نگاه بانو به :  
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   .برو-

 نور زیر و هوا تاریکی در. رفت بیرون در از ما از جلوتر رقیه

 که بود صدف بلند هایخنده و دنیا فریادهای صدای تنها مهتاب،

 را دستم. کند کمکم که آورد جلو را دستش هرنگ. شدمی شنیده

گفتم وارزمزمه و کشیدم عقب :  

- آممی خودم .   

 راه به اششانه به شانه. زد تلخی لبخند و کشید عقب را دستش

گفت. افتادم :  

- داشت؟ چکار آشپزخانه تو   

 به دوباره و ایستاد حرکت از قلبم کردم احساس لحظه یک برای

 و کردم پنهان تاریکی در را هایمدست لرزش سختی به. درآمد تپش

  :گفتم

- بخوره آب بود آمده .   

کرد تکرار و زد پوزخندی :  

- بخوره آب !  

گفتم و کشیدم هم در چهره :  

-  که نبود بس شکست دستم  . بزنه تهمت من به آدمی خوشش خان

کنه؟می بارم آدمی دهنشم از چی هر حاال   

گفتم حرص با و داشتم هم در چهره. برگشت طرفم به :  
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-  که خان. کنه چپم نگاه کسی ذارممی ام؟خانمرتضی دختر نه

دانهمی بهتر !  

گفت و انداخت باال ابرویی. فهمید را کالمم در موجود طعنۀ :  

-  که نیست چیزی دانممی هرنگی، زن نباشی امخانمرتضی دختر

 شهری بچه این آدنمی خوشم نیست، خودم دست اما بترسم، ازش

باشه من زن پی حواسش اشهمه .   

- بده؟ بشه نگرانم بودم، اونا بیمارستان تو! دکتره   

گفت و اندیشید ایلحظه :  

- دممی قول بشت شه،می درست چیز همه خانه برگردیم .   

 با. کردنمی کار درست ذهنم. دادم بیرون صدابی را عمیقم نفس

 فشار همه این بتوانم که هستم آن از ترکوچک کردممی فکر خودم

کنم تحمل جا یک را .   

   ... آسو-

کردم نگاهش .   

-  فیلمم. کنم محبت یا بزنم حرف نیستم بلد شهریه بچه این مثل من

 ها،بدی حق بشم خوامنمی. کردم اشتباه دانممی. کنم بازی نیستم بلد

تو وقتاون ان،تازه هنوز ما دل داغ. بده حق بشم ولی  ...   

کند اصالح را اشجمله خواستمی انگار. داد تکان را سرش :  

-  دیگه، آمدی اما آمدی، بسخون به که نیست تو تقصیر نه،

 خوشی برای. فرستهمی چی به دخترشه دانستمی هم خانمرتضی
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 به یا ببند، پسرت خون رو چشم بگم مادرم به تانمنمی من. نبود که

بره یادت برادرت داغ بگم خواهرم  ...   

گفتم و رفتم حرفش میان به :  

- بدم؟ پس باید من همشانه تقاص   

گفت و کرد نگاهم عمیق سکوت، در لحظاتی. کرد نگاهم :  

- باشه اتپی چششان آبادی تا چند داشتن حق .   

 و کردمی تعریف من از داشت یکی که بود باری دومین این امشب

 هرنگ. انداختم زیر به سر. بود بلد که زبانی فراخور به هرکس

 این. کنم فرار خواستمی دلم من و بود شده خیره من به سکوت در

ترساندمی رو پیش شب از مرا نگاه . 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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- ترخوشگل خیلی ولی...  شدی هاشهری دختر این شبیه .   
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 جسورترش لبخندم. نشست لبم روی لبخند و نزنم لبخند نتوانستم

گفت و کرد :  

- بخشیدی؟ منو پس   

 چهره. شد محو لبش روی لبخند. کردم نگاهش و شد جدی صورتم

گفتم و کشیدم هم در :  

   .بریم-

گفت که شنیدم سرم پشت از را صدایش. افتادم راه و :  

- ندیدم تو چموشی به زن .   

 او از و کردم تند قدم. ندید بود نشسته لبم روی که را لبخندی

 هرنگ. بود پیچیده ساحل کل در صدف خندۀ صدای. گرفتم فاصله

 گام من شانۀ به شانه و رساند من به بلند قدم چند با را خودش

   .برداشت

 درخشیدمی مهتاب نور زیر که دریایی به و نشستم هاماسه روی

 ایلحظه شد باعث کنارم در هرنگ حضور ُهرم. شدم خیره

گفت خنده با صدف. بدوزم دریا به چشم دوباره و کنم نگاهش :  

- بغو بغ !  

پرسید و نشست کنارم در دنیا :  

- گذره؟می خوش   
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 به ایسقلمه. بودم دلخور صدف از دعوت در رفتارش از هم هنوز

 و کردم او به نگاهینیم. کرد اشاره هرنگ به ابرو با و زد پهلویم

گفت گوشم زیر آرام. شدم خیره روروبه به دوباره :  

- است همه نفع به کن باور .   

 بر کردمی سنگینی قلبم بر آنچه و کنم باز را دهانم خواستمی دلم

زدم لب کنم نگاهش آنکهبی. بیاورم زبان :  

- باشند؟ کی همه تا   

 ایخنده با بعد. فرورفت خود در ایلحظه دنیا. کرد نگاهم هرنگ

پرسید هرنگ. شد دور ما از و برخاست تصنعی :  

- گفت؟می چی   

  !هیچی-

 آتش تا کردندمی جمع را ساحل هایچوب تکه داشتند دخترها

 از بعد از درست. بود شده پا هم آنها با هم دایان. کنند درست

. کردنمی هم نگاهم دیگر و بود شده سرسنگین من با آشپزخانه

 مهربان مرد همان خواستمی دلم و نبودم راضی قلبا   هرچند

 هرنگ تحریک باعث که بودم خوشحال ولی باشد، همیشگی

شودنمی .   

 روی دایان به چسبیده صدف. گرفت دلم کشید، شعله که آتش

. کردمی خوانیهم را ایترانه او با داشت و بود نشسته هاماسه

 از را او بودم کرده سعی خودم اینکه با. دوختم دستانم به را نگاهم

 نه انگار. بود گرفته شاننزدیکی همه این از دلم اما برانم، خودم
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 ابراز برایم آشپزخانه در که بود قبل ساعت یک همین که انگار

 که انگار نه انگار. بود لرزانده دیگر بار را قلبم و کرده نگرانی

 شده باعث و بود کرده نثارم محبت نگاهش با روز چند این تمام

بزند جوانه قلبم در عشق نهال بود .   

گفت گوشم زیر آرامی به هرنگ :  

- لرزیمی !  

گفتم و شدم مچاله خودم در. لرزیدممی داشتم :  

- شد سردم نمه یه .   

- هوا این تو .  

کردم نگاهش فقط سکوت در .  

- سردشه آسو، به بده رو هاملحفه اون از یکی رقیه .   

 توجه بدون بعد و کوتاه خیلی. کرد نگاهم لحظه یک برای دایان

گفت صدف. شد خود کار مشغول دوباره :  

- بدید من به هم یکی سردمه، منم .  

- خرداد و دریا و و آتیش کنار. نزن بیخود حرف .  

-  است، ملحفه نیست، خرداد و آتیش بشه سردش آسو بابا، ای

دنیا شهمی حسودیت نیست که کرسی لحاف .  

خندید و .   
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 و کردم تشکر سر تکان با. پیچید دورم به را نازک ملحفۀ هرنگ

 دور را ملحفه اما صدف. نشست کنارم در فاصله حفظ با خودش

. خندید بلند صدای با و نشست او تنگ و پیچید دایان و خودش

. بود شده خیره من به که بود دنیا. کردم حس را نگاهی سنگینی

 سراییهم به شروع و زد لبخند هم او. زدم استیصال سر از لبخندی

کرد صدف و برادرش با . 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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گفت دایان :  

- شد زیاد هاخواننده بابا، ای .   

گفت کودکانه شوقی با صدف :  

- جون دکتر برامون بخون ترانه یه بخون، تنهایی .   

گفت و کرد صاف صدایی دایان :  

- کنم هنرنمایی خواممی! سکوت .   
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 « نیستی تو که شهری تو   

خالی شده خیابون    

بینممی چی هر دیگه    

خیالی رنگ دارن    

ببینی خیابون تو ویلون منو نیستی که تو   

ببینی داغون دل این با منو نیستی که تو   

خیالم دنیای به بسته کنم چه    

محالم فردای به زنده کنم چه      

نیست آشنا یه من با    

نیست صدا هم یه من با    

بینممی هرچی دیگه   

نیست خدا از غیر من با   

ببینی خیابون تو ویلون منو نیستی که تو    

ببینی داغون دل این با منو نیستی که تو   

خیالم دنیای به بسته کنم چه    

محالم فردای به زنده کنم چه   

رهنمی یادم تو گرم صدای اون     

رهنمی یادم تو شرمبی بوسه   
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ببینی خیابون تو ویلون منو نیستی که تو   

ببینی داغون دل این با منو نیستی که تو »  

گفت هرنگ. زدند دست دخترها :  

- نشدی؟ گرم   

 دانمنمی. کردنمی هم نگاهم حتی. کردم نگاه دایان به چشمی زیر

 خوانده من برای را ترانه آن کنم فکر خواستمی دلم ولی چرا،

   .است

- شدم گرم .   

 به سر. کرد کم را میانمان فاصلۀ و کرد حلقه بازویم دور را دستش

 و کرد بلند خودش با هم را صدف و برخاست دایان. انداختم زیر

  :گفت

- بزنیم قدم تاریکی تو بریم .   

 و ماندیم آتش کنار در ما. افتاد راه بماند او نظر منتظر آنکهبی و

گفت رقیه. شدند پنهان نظر از ساحلی نوار تاریکی در آنها :  

- ویال برگردم خواممی من .   

 جاهمان صبح تا خواستمی دلم. برگردم خواستنمی دلم اما من

 هرنگ. بخوابم اتاق یک در هرنگ با نباشم مجبور اما بمانم،

گفت و برخاست :  

- امخسته منم بریم، .  

گفت دنیا. نداشت توان پاهایم :  
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- مونممی صدف و دایان منتظر من .   

گفت و نشست هم رقیه :  

- مونممی منم .   

 شده خیره آتش به. دوختم دنیا به را ملتمسم نگاه. بود منتظر هرنگ

 هاانسان همۀ کنممی گمان. برخاستم. دیدنمی مرا انگار و بود

 را چیز همه باشد میان در که خودشان منافع پای. باشند گونههمین

 اندبوده روشنفکری هایآدم رودمی یادشان حتی. کنندمی فراموش

 مثل درست. بگیرند قرار دیگران الگوی اندتوانستهمی روز یک که

 که بود داده نشان من از دفاع در جسارتی چنان روز یک که ادنی

حاال و باشم او مثل خواستمی دلم  ... 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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 که بود او هایجسارت همان دیدممی کردممی فکر که بیشتر اصال  

بود کرده خان خانوادۀ و هرنگ برابر در مقاومت به وادار مرا .   
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 فریاد صدای. آمدمی پایم به پا سکوت در هم هرنگ. افتادم راه

 هم در چهره هرنگ. شنیدم سرم پشت از را دایان گفتن «خدا»

پیچیدم خودم دور ترمحکم را ملحفه من و کشید .   

. بود انداخته سایه ویال همۀ بر سردی سکوت شدیم، که ویال وارد

 از. کردم نگاه ساعت به. بودند رفته خواب برای حبیبی آقای و بانو

 اتاق به سر با هرنگ. بکنم باید چه بودم مانده. بود گذشته شب نیمه

 تکان سر. کرد اشاره بودند گرفته نظر در برایمان که مشترکی

 دوباره. بروم دنبالش به که کرد اشاره دست با! نفی نشانۀ به دادم

 دنبال به مرا حرکت یک با و چسبید را دستم مچ. دادم تکان سر

 زمین روی و خورد سر هامشانه روی از ملحفه. کشید خودش

   .افتاد

غرید و بست را در. شدیم اتاق وارد :  

  چته؟-

- می دخترها اتاق تو ...   

گفت و دوید حرفم میان به :  

- ببری؟ آبروم   هم عمه و حبیبی آقای جلوی خوایمی   

گفت هم در ایچهره با. انداختم زیر به سر :  

-  من با قبال   نه چیه؟ هاتبازیلوس این ندارم، کاری بشت که گفتم

 این و شیرازی حافظ خواجه جز که حاال خوابیدی؟نمی اتاق یه تو

 رو همه خیال بگو هم اونا به شده چی ما بین دانندنمی نفر دو

کنم راحت .   
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 نگاهش چشمی زیر. نشستم تخت لبۀ روی و رفتم سالنهسالنه

گفت و کشید صورتش به دستی. کردم :  

-  در رو هابازی این تو که نیست حرف مرد عمله، مرد هرنگ

آریمی .   

گفتم اختیاربی :  

- دانممی .   

 جای صورتش اخم. کرد نگاهم خیره لحظاتی برگشت، طرفم به

گفت و داد لبخند به را خود :  

- خنگند؟ و چموش انقدر خوشگل دخترای همۀ   

گفتم و زدم لبخند :  

- باشند شاید! ها .   

گفت و نشست تخت لبۀ روی :  

- آسو کنمنمی خطا پا از دست نباشه من با دلت که روزی تا .   

- باشه؟ تانهمی کنیمی فکر   

گفت جدیت با. شد سرد صورتش :  

- نتانه؟ چرا   

-  بسخون عروس. اشخانه آمدم بسیخون به من نرفته یادش خان

بخواد شده هم زورکی باید یا بخواد دلش از رو چیزی تانهمی .   

گفت و کرد نگاهم خیره لحظاتی :  
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- تانهمی من عروس نخواد، زوری تانهمی نه، .   

گفت و شد بلند :  

- نیستی؟ خسته ام،خسته   

- امخسته ها، .   

رفت هالباس ساک سراغ به .   

- کنی؟می عوض لباست     

 از. پوشیدممی راحتی لباس باید. کردم وضعم و سر به نگاهی

 بیرون سرم از هم را روسری و بود تنم بلند پیراهن همین صبح

 تقریبا   که بود خورده سر موهایم روی روسری آنقدر. بودم نیاورده

 باالی خورده گرده هم در کرک موی دسته یک االن بودم مطمئن

است شده گلوله سرم .   

 عوض را لباسم خودم توانستمنمی دست یک با. انداختم زیر به سر

 بخواهم که نداشت هم امکان و کنم باز را سرم موی گرۀ یا و کنم

 طرفم به که بود شده من موقعیت متوجۀ انگار. کند کمکم هرنگ

. کرد بلندم تخت روی از و گرفت را هایمشانه سکوت در و آمد

 ولی شد، متوقف دستش ایلحظه. لرزیدم برخودم دستش زیر

داد ادامه خود کار به دوباره .   

  .هرنگ-

. کشیدم پریشانم موهای به دستی. برداشت سرم از را روسری

پرسید. بود شده کرک حسابی :  
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- برات؟ بیارم لباس   

 مشغول و رفت ساک سراغ به باشد من جواب منتظر آنکه بی و

گفتم. شد بررسی :  

- پوشممی خودم .   

 طرفم به و آورد بیرون ساک از شلواری و بلوز کند نگاهم آنکهبی

   .گرفت

- خوبه؟ این   

 من به لباس پوشیدن در بخواهد او است ممکن اینکه تصور حتی

 روی را هالبای. انداختم زیر به سر. دادمی عذابم هم کند کمک

گفت و گذاشت تخت :  

- کن صدام نتانستی درم، پشت .   

رفت بیرون در از و . 

 

 [16:58 04.07.19] آ
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 به. بود سخت کارم دست یک با اما. بود گشاد پیراهنم خوشبختانه

 داشتم را این استرس آنقدر. آوردم بیرون تنم از را پیراهن سرعت

 فراموش را دستم شکستگی کل به که نکند باز ناگهان را در که

 هول با و پوشیدم را شلوار. گرفتممی کمک دستم از و بودم کرده

 دیوار به. کردم باز را در. کردم تن بدبختی هزار به هم را بلوز

گفتمآرامی به. کرد نگاهم. بود داده تکیه :  

   .پوشیدم-

 برداشت، بود شده چپه که را پیراهنم. بست را در و شد اتاق وارد

 هایلباس ساک سراغ به. گذاشت ساکم روی و کرد تا و کرد صاف

 اتاق از ایگوشه به و برداشت شلوار و رکابی یک. رفت خودش

 را شانه. گشتم شانه دنبال به و نشستم ساکم سر او به پشت. رفت

بود شده تمام هم هرنگ کار کردم پیدا که .   

- بزنی؟ شانه موهات   خوایمی   

گفتم. گرفت دستم از را شانه. دادم تکان سر :  

- زنممی خودم .   

 گرفت قرار سرم پشت هم خودش و نشاند تخت روی مرا توجهبی

 و زدهخجالت چنان. شد موهایم کردن شانه مشغول آرامی به و

 گرهی کردن باز برای گاهی چند از هر که دردی که بودم ترسیده

 با کردمی سعی. آمدنمی نظرم به شدمی تحمیل سرم به مویی از

 به را ترسم او و بودم ترسیده من اما بزند، شانه را موهایم آرامش

گفت و خندید. بود فهمیده خوبی :  
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-  باشه، کمون قد گیساش که گیرممی زنی گفتممی خودم با همیشه

حاال. شب مثل مشکی  ...   

 اما« .بگیری تانیمی نشده دیر هم حاال» بگویم؛ خواستمی دلم

 خوردن کتک سابقۀ. کنم جری را او خواستمنمی. نداشتم را جرئتش

 فرار برای نبود بیش سالوسی نظرم به رفتارش این و داشتم زیاد

 هاینامه. کنم اشعملی توانممی بود گفته دایان که مجازاتی از

 به توجه با دانستمنمی دیگر هرچند دایان، شهادت و بود بیمارستان

نه یا کرد خواهد کمکم او است، آمده پیش آنچه .   

 قانونی پزشکی پروندۀ برایم بیمارستان در اول روزهای همان

 اشخانواده و خان به را این بانو که دانستممی و بودند داده تشکیل

 پرونده اما بودم، نکرده شکایتی هنوز من هرچند. است داده خبر

 و هرنگ بر باشد فشاری اهرم توانستمی همین و بود موجود

   .آقاخان

-  تا ده از بعد ولی ها،خوبه پسرهم. خواسته دختر همیشه هم دلم

دیگه باشه باید دخترم دانه یه پسر .   

- پسر؟ تا ده   

- نداری؟ دوست تو   

گفت دید که مرا سکوت. گزیدم دندان به لب :  

-  هم دختر ولی برادره، پشت برادر. شهنمی که کمتر تا، نُه خوب

باشه باید .   

- تانممی اش  بقیه خودم...  دیگه بسه .   
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گفت و پیچید دست در را موهایم :  

- موهات به بودم نکرده دقت حاال تا .   

 سالمم دست. نشاند پایش روی و کرد بلند مرا حرکت یک با ناگهان

 عقب به هم را خودم و زدم عقب را او و گذاشتم اشسینه روی را

گفت ملتمس لحنی با. کردم خم :  

-  دو فقط آسو، جان به دقیقه، دو فقط ندارم، کاریت آسو جان به

  !دقیقه

. کشیدم مقاومت از دست که بود ملتمس چنان لحنش. کردم نگاهش

 امخیره لحظاتی بود کرده حلقه کمرم دور را دستانش کهدرحالی

 تشک روی جایی نگاهم و بود پایین بود ممکن که آنجا تا سرم. شد

 شل دستانش و کشید عمیقی نفس بعد لحظاتی. کاویدمی را تخت

گفت و نشاند تخت تشک روی مرا. شد :  

- آمدیم هم زندگی توی جوریاین که شد بد چه .   

-  بود بشش آبادی تا چند چشم که رو دختری گفتی که تو

خواستینمی .   

 و کرد حمایل چشمش روی را دستش و کشید دراز تخت روی

  :گفت

- کردم غلط !  

 روی دندان فشار با و زحمت به بود نشسته لبم روی که را لبخندی

 اذیتم که دستم جز به. بکشم دراز توانستمنمی. فروخوردم لب

 آنقدر گاههیچ بودم، خوابیده نشسته تقریبا   شب چند این و کردمی
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 اگر! نزدیکی این به نفره، دو تخت یک روی. نبودم او به نزدیک

 سر اگر و کردمی برخورد من به صد در صد چرخیدمی

 به و گذاشتم دستم زیر را پتو. بیفتم او روی بود ممکن خوردممی

کرد باز چشم شنید که مرا تکاپوی صدای. دادم تکیه تخت باالی .   

- آدنمی خوابت . 
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-  نشسته و دستم زیر بذارم چیزی یه باید. بکشم دراز تانمنمی

   .بخوابم

- هی هرنگ بشکنه دستت !  

 از که هاییبالشت چیدن با را جایم و شد بلند. انداختم زیر به سر

 گذاشتم هابالشت روی را دستم. کرد درست بود آورده دیواری کمد

 روی دوباره و کشید رویم را پتو. بود شده خوب جایم. دادم تکیه و

گفت و گذاشت چشمش روی را دستش. کشید دراز تخت :  

- خیر به شب .   
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 ببندم؟ چشم و کنم اعتماد او به توانستممی واقع به آیا. کردم نگاهش

. دارم نگاه باز را هایمچشم است ممکن که آنجا تا کردم سعی

رفتم خواب به و شد شکسته ساعت نیم از کمتر در مقاومتم .   

*  

 که اتاق از. برخاستم و زدم کنار را پتو. نبود هرنگ شدم که بیدار

 هال در لباس بی تنۀ باال با. افتاد دایان به نگاهم رفتم بیرون

 داشتم شرم بود خواب اینکه با حتی. گرفتم او از نگاه. بود خوابیده

 بانو. رفتم آشپزخانه به پاورچین پاورچین. بدنش به کردن نگاه از

کردم سالم. خوردندمی صبحانه حبیبی آقای و .   

- خیر به شما صبح خانم، سالم .   

 جواب گرمی به هم بانو. زدم لبخند حبیبی آقای مهربان صورت به

گفت حبیبی آقای. نبود هرنگ چرخاندم، چشم. داد را سالمم :  

- خریدم داغ بربری که بشور رو روت و دست بدو .   

- کجان؟ هرنگ   

-  درد بدنش دیگه، نیست خواب مرد. بزنه قدم ساحل کنار رفت

بیکاری از گیرهمی .   

 دایان کنار از. رفتم بیرون آشپزخانه از و دادم تکان سر بانو برای

شدم متوقف صدایش با که شدممی رد :  

- گذشت؟ خوش دیشب   
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 به سر شرمزده. لرزاند را پشتم که بود صدایش در ایکنایه چنان

 روی را ملحفه. پیچید گوشم در پوزخندش صدای. انداختم زیر

 توان و بود شده سست هایمقدم. شد پنهان آن زیر و کشید سرش

 بگویم او به توانستممی کاش. ایستادم جا بر لحظاتی. نداشتم حرکت

 آنچه و هرنگ از ترسیدممی. توانستمینم اما کند،می فکر اشتباه

بیاید پیش بود ممکن .   

رفتم و کشیدم را راهم بعد و کردم نگاه ملحفه زیر مرد به لحظاتی .   

 یک فقط. آمد هرنگ که بودم نخورده کامل را امصبحانه هنوز

 آقای حضور در. شد بدل و رد بینمان ساده خیر به صبح و سالم

 ذهنیت همان هم هنوز انگار. شدمی کالمهم من با کمتر حبیبی

 گرم همسرت با نباید دیگران مقابل در که داشت را اشروستایی

 گوشۀ بروم، خواستممی و شد تمام امصبحانه وقتی فقط. بگیری

بنشین یعنی، کشید؛ و گرفت میز زیر از را لباسم !  

 دست در را انگشتانم نوک میز زیر از او و نشستم صندلی روی

 جایم از و کشیدم راحتی به نفسی آمد که رقیه. کرد لمس و گرفت

. باشد داشته صبحانه خوردن و نشستن برای جایی او تا برخاستم

گفت بانو :  

- بخوریم جنگل تو رو ناهار امروز قراره کن بیدار رو هابچه .   

زد فریاد جاهمان از و :  

- نه جنگل بریم خوایممی شید بیدار تنبال !  
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 بیرون آشپزخانه از بودم آورده دست به که فرصتی از خوشحال

 آنکه از پیش حتی دایان اما شدند، بیدار غرولند با دخترها. آمدم

 را لباسش داشت و بود شده بیدار خواب از بشوم نزدیکش

کردنمی نگاه من به اصال   و داشت هم در چهره. پوشیدمی .   

 و بود سرد. نبود مهربان بازیگوش پسر آن دیگر بود، شده عوض

   !سخت

* 
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 زیرانداز روی. دریا آب بیکران از زیباتر حتی. بود زیبا جنگل

 هر با گریخته و جسته آفتاب نور. دادم تکیه هایمدست به و نشستم

 عمیقی لبخند. کردمی نقاشی هابرگ با را صورتم روی نسیمی

کردم بهشت بوی از پر را هایمریه و گرفت جان هایملب روی .   

 روی را دستش و بود خوابیده دایان. کردندمی بازی دخترها

 و چای بساط حبیبی آقای با هرنگ و بود کرده حمایل صورتش
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 به داشت دست در ایساقه کهدرحالی بانو. کردندمی آماده را ناهار

گفت و شد نزدیک من :  

- نیست بابونه این جان آسو .   

کردم نگاهش .   

-  از کنم، بوش بدید. نیستم مطمئن اما باشه، جعفری که انگار نه،

فهمممی بوش .   

 من به و کشید صورتش روی از دست دایان. داد دستم به را ساقه

 نشسته هم دایان دادم،می دقت با را بانو جواب داشتم. کردمی نگاه

گفت. کردمی نگاهمان و بود :  

- بانو؟ آوردیش کجا از   

- هاطرف اون و آب شیر کنار پره. طرف اون از .   

- هست؟ هم دیگه چیزای   

  چطور؟-

گفت و کرد نگاه من به :  

-  تحقیقم واسۀ. کنیم پیدا گیاه تا چند بریم دهمی اجازه همسرت

خواممی .   

 لحنی با و بود شده کالمهم من با که بود بار اولین حاال تا دیروز از

 نگاه ما به داشت دنیا. بروم همراهش که خواستمی رسمی بسیار

 به سالنهسالنه. بود شده جلب کامال   اشتوجه و بود نگران. کردمی
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 بانو به. گرفت هیچ به را صدف غرغرهای و افتاد راه ما طرف

گفت و کشید باال ابرو. کردم نگاه :  

- گممی هرنگ به .   

گفت دنیا :  

- بیایم هم ما نداره ایراد .   

 طرف یک از. راهی دو میان بودم مانده. انداختم زیر به سر

 و بود داده قرار مخاطب مرا باالخره او که بودم خوشحال

 دیگر طرف از و بروم نوردیجنگل به همراهش خواستمی

 صحبت آنها با آتش کنار بانو. بودم هرنگ العملعکس نگران

 هم رقیه و صدف. ایستاد دایان. آمد طرفمان به هرنگ. کردمی

گفت کند نگاه دایان به آنکهبی. آمدندمی ما طرف به حاال :  

- نه؟ یا گیاه و گل از آریمی در سر   

داد جواب من جای به که بود رقیه. انداختم زیر به سر :  

-  چقدر رفته یادت ها،بیهبی نوۀ آره،می در سر معلومه ها،

وقته چند این داده خوردمون به دواجات .   

غرید هرنگ :  

- پرسیدم؟ تو از   

گفت صدف. شد بور رقیه :  

-  دکتر خانم یه بودی نگفته جان دنیا. هستی علفی دکتر جالب، چه

داریم همراهمون .   
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گفتم. کرد ایمسخره تأکید دکتر خانم کلمۀ روی و :  

- آرممی در سر ها، .   

 چند حتی شده ایبهانه هر با خواستمی دلم. بروم خواستمی دلم

 و بزنم زانو کنارش در. بشوم کالمهم او با رسمی و کوتاه کلمۀ

 بود ممکن که گیاهانی از بعضی خواص توضیح بهانۀ به حتی

بشنوم را او صدای بشناسم .   

گفت و کشید هم در چهره هرنگ :  

- دیگه؟ ریدمی دخترا با   

گفت دنیا :  

- ریممی هم ما آره، .   

گفت بود آشکار خوبی به اشتلخی که صدایی با و برگرداند سر :  

- آسو برنگرد دیر !  

. بود نشسته لبش روی ایپیروزمندانه لبخند. کردم نگاه دایان به

گفت و کشید هم در چهره دید که مرا نگاه :  

- برگردیم ناهار تا که بریم زودتر بهتره . 
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 رقیه. رفتندمی پیش از شادمانه صدف و دنیا. افتادم راه و برخاستم

گفت گوشم زیر :  

- آوردی شانس .   

 کرده جیب در را هایشدست دایان. شد جدا من از شاد ایخنده با و

. کردم نگاه عقب به اختیاربی. رفتمی من از جلوتر قدم دو و بود

کردمی نگاه مرا و بود ایستاده آتش کنار هرنگ .   

 تا هایشانریشه که کشیده فلک به سر درختانی میان. بودم اینجا

. است ترنزدیک خدا انگار که جایی. بود رفته فرو زمین عمق

 دور هرنگ از که حاال. کردم جنگل سبز هوای از پر را هایمریه

 هایمدست خواستمی دلم. کردممی بیشتری آزادی احساس شدممی

بیشتر هم باز و بچرخم مدام. بچرخم خودم دور و کنم باز را .   

نشاند لبم روی لبخند رهایی تصور .   

- شنگولی؟ هان؟   

 و کردم جور و جمع را خودم. بود صدف. چرخیدم صدا طرف به

  :گفتم

- کردممی فکر داشتم .   

- کی؟ به بگم باید شایدم چی؟ به   
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گفتم. کردم نگاهش متعجب :  

- کی؟ به   

گفت و کشید باال را ابروهایش :  

- نکنی فکرم بهش بهتره .   

- کی؟ به   

-  ازت اومدم راستش. بابا بگذریم نزن، راه اون به رو خودت لطفا  

کنم تشکر .   

- چی؟ برای   

-  خوادمی دلم که هاستسال. دارم دوست رو دایان که هاستسال

 نظرش جوریاین بودم شده موفق کمتر ولی کنه، توجه بهم عمیقا  

 وجود با سفر این شدی باعث تو اینکه برای تشکر. کنم جلب رو

بچسبه بهم بیشتر دایان عالقۀ .   

 توجهبی صدف. شوممی قبل از ترسرخ لحظه هر کردممی احساس

گفت من وضعیت به :  

-  اگر نکن فکر بکشه، رو کسی ناز که نیست مردا اون از دایان

 کنهمی التماس بهت و افتهمی راه دنبالت خوایشنمی گفتی بهش

 و ناز همه این که کسی سراغ رهمی اون عزیزم، نه. بمونی باهاش

باشه نداشته ادا .   

- خان دایان به من  ...   

گفت و پرید حرفم میان به :  
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-  یه کس هر زندگی. شوهرت پیش برگردی زودتر چی هر بهتره

 چندان ضمن در...  باش قانع خودت سرنوشت به هم تو جوریه،

نباش متوقع انقدر نیست، بدی پسر هم .   

 فاصلۀ باید همیشه چرا. گرفت فاصله من از بلند هاییقدم با و

 برگردم، خواستمی دلم باشد؟ کم آنقدر من هایناخوشی و خوشی

 نگاه صدف به. بریزم هم به را دنیا آن از باالتر حتی و بکشم داد

. خندیدمی و بود کرده حلقه دایان دست در دست سرخوشانه کردم،

 تمام از فارغ که رقیه و زدمی برق شادی از هایشچشم که دنیا به

 غبطه زد،می قدم سبکبال اشدخترانه هایخوشی پی در دنیا

خوردممی .   

. گفتم را خواصشان و کردم شناسایی را گیاه نوع چند محتاطانه

 با و بود نشسته زمین روی من به چسبیده نداشت کاغذ و قلم چون

 هایمچشم و صورت به خیره و پرسیدمی سؤال. دادمی گوش دقت

 هرچند کند، نگاهم آزادانه توانستمی حاال. بود جواب دنبال به

 و بودم ترس پا تا سر اما من. بود کشیده هم در ابرو هم هنوز

 گرفتممی دست به که گیاهی هر دربارۀ تند و دستپاچه. هیجان

 دادممی رقیه دست به شناختمنمی که را بعضی و کردممی صحبت

 شکلک مدام دخترها. بپرسد دیگری از بعد تا دارد نگاه برایش تا

 اما من. خندیدندمی خودشان و گفتندمی چیزی یا و آوردندمی در

 بخندم هایشانشوخی از یکهیچ به توانستمنمی که بود بد حالم آنقدر

بدهم نشان العملیعکس یا و .   
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 نظر به کالفه. دیدم دور از را هرنگ. برگشتیم بعد ساعت دو

 کنار جاهمان اما آمد، طرفمان به قدمی چند دیدنمان با. رسیدمی

 لب زیر و بود گرفته را دایان دست صدف. شد متوقف زیرانداز

. کردندمی اشهمراهی سرخوشانه هم رقیه و دنیا. خواندمی آواز

 زمین روی انگار. داشتمبرمی قدم تنهایی و سکوت در اما، من

امزندگی روزهای تلخی از که خوشی از نه نیستم، . 
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پرسیدم اختیاربی خوردیم که را ناهار :  

- گردیم؟برمی کی   

گفت که بود دایان. نکرد تعجبی کسهیچ :  

- برگردیم؟ عصر موافقم، منم   

 دلش و بود نگران من مثل اما بانو. کردند اعتراض دخترها

 آنچه از بود ترسیده انگار. کند خانه راهی را ما زودتر خواستمی

گفت دنیا. برگشتن برای شد همراه من با. بیاید پیش بود ممکن :  
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- چیه؟ شما نظر بابا! سه به سه   

- بابا بگم چی !  

- بگید باید چی که دونیدمی !  

گفت و خندید حبیبی آقای :  

- بمونیم اومدیم که حاال .   

زدند دست دخترها .   

- بگه باید هرنگ حاال .   

گفت قاطعانه. انداختم زیر به سر. کرد نگاهم هرنگ :  

- بریم فردا بمانیم، امشبم .   

 هاشب از. ریخت هری دلم. کردند صدا و سر به شروع دخترها

 در بیشتر دایان صورت. ترسیدممی او با بودن تنها از ترسیدم،می

گفت گوشم زیر. دادم تکان تلخی به را سرم! من و فرورفت هم :  

- بریم؟ راه بریم   

گفت. دادم تکان تأیید نشانۀ به را سرم :  

- بریم راه ریممی ما .   

گفت بانو. گذاشت صورتش روی را دستش و کشید دراز دایان :  

- بگذره خوش بهتان عمه، برید .   

 لهجۀ با کند صحبت ما با خواستمی هرگاه بانو بودم کرده دقت

 هرنگ. دیگر لحنی با دیگران با و زدمی حرف خودمان محلی
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 نگاه زدهخجالت. کرد نگاهم و شد متوجه. لرزیدم. گرفت را دستم

گفت شیطنت با صدف. دزدیدم او از :  

- مزاحمت؟ بیایم هم ما !  

گفت هرنگ. خندید غشغش و :  

- گذرهمی خوش بیایید، ها .   

-  که کنیم جیکجیک قناری تا دو وسط بیاییم. کردم شوخی بابا نه

باشید خوش چی، .   

 شانۀ به شانه. کرد ما به پشت و زد غلتینیم دایان. زد چشمکی و

هایمساعت بلکه بود، من روزهای هم این. افتادم راه به هرنگ .   

- برگردیم داشتی دوست .   

انداختم زیر به سر .   

- بشکنم دلش   نیامد دلم خوشحاله رقیه دیدم .   

- خان شدی مهربان !  

- زنی؟می طعنه   

گفتم و کشیدم دستم گچ روی دستی :  

- شدی مهربان گممی فقط نه، .   

 خیره هایمچشم در جدیت با. ایستادم. داشت نگاهم و کشید را دستم

گفت و شد :  
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- . بودی باعثش خودت نکن، نگاه دستت به نبودم؟ مهربان تو با

کنم عقدت خواستممی که دیدی .   

  !زورکی-

-  اول روز مگه. کردمنمی عقدت هم زورکی نداشتم دوستت اگر

کردم قبول کردند اصرار همه چی هر .   

چرخاندم نگاه .   

- باشه بسخون عروس عروسم خواستمنمی آسو، ببین .   

- هستم که حاال .   

-  بودی، مانخانه تو آمدی که روزی بودی، اول روز نیستی، نه

کنم عقدت که خواممی خودم دیگه االن نه، االن اما .   

- بکشیش؟ و بیاد عموم پسر بعدش که   

گفت و کرد ریز را هایشچشم :  

- گفته؟ بشت اینو کی   

-  اون که کشیدید نقشه خاتون و خان با تو که شنیدم! شنیدم خودم

بکشیدش و برگرده .   

- وایسی بلدی فالگوشم خوبه، !  

 با و بود نشسته دایان. کردم نگاه عقب به. بودیم ایستاده راه وسط

 ما به گریخته و جسته هم بقیه نگاه حتی. کردممی نگاه را ما دقت

   .بود
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- کنندمی نگاهمان دارن .   

 و کرد مکث دایان صورت روی لحظاتی. چرخاند اطراف به سری

  :گفت

   .بریم-

 خود دنبال به مرا بدهم نشان العملیعکس بتوانم آنکه از پیش و

 .کشید
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- شنیدی؟ رو هاچی دیگه   

-  تو بشه، سفید دندونام مثل موهامم ذاریمی کنی،نمی عقدم که

و بمونم بچه حسرت  ...   

گفت و شد خیره چشمانم در مستقیم. چرخید طرفم به :  

-  اشواسه اینقشه چه خان گفتم. نیاد دادم پیغام عموت پسر به

دادم پیغام بشش کنم عقدت خواستم که موقع همون. داره .   

ایستاد هم او و شد کشیده دستش. ایستادم. کردم نگاهش ناباورانه .   
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- گیمی دروغ !  

  !نه-

- بدی؟ پیغام بشش باید چرا   

- بفهمی؟ تانیمی. دارم دوست من آسو   

. شدنمی اما توانستم،می کاش. انداختم زیر به سر شرمزده

 و اختیاربی. بگیرد را دستم خواست. بفهم خواستمنمی و فهمیدمنمی

نالید آهسته. خورد یکه. کشیدم عقب را دستم سرعت به :  

- چیه؟ من از تنفرت همه این دلیل   

 آهستگی به. من به بود شده خیره. آمد باال نگاهم لحظه یک برای

دادم جواب :  

-  ببین کن حساب اولش   روز از اتم،خانه شهمی ماه سه داره

بگم باید خودم یا کنی پیدا دلیلش   تانیمی .   

 بلند هاییقدم با سپس و ایستاد برجا اندیشمند لحظاتی. افتادم راه

 طرف به مرا و گذاشت امشانه روی دست. رساند من به را خودش

چرخاند خودش .   

- آسو کن تمامش !  

 هرنگ بود، خودش. لرزاند را پشتم بود، صدایش در که تحکمی

. کند تغیر توانستنمی هم خواستمی اگر. قبل روزهای و هاهفته

بود همین همیشه پذیرشتحریک و خشن ذات .   
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 امشانه روی از را دستش که خورد یکه لبخندم از چنان. زدم لبخند

گفتم و شد مچاله خود در صورتم ناگهان. برداشت :  

   .برگردیم-

گفتن با و گرفت را دستم :  

- زنیممی قدم نه، .   

 خواستمی دلم. بودیم ساکت دو هر حاال. کشید خودش دنبال به مرا

 عذرخواهی دیشبم حرف بابت بگویم دایان به و برگردم. برگردم

 شوممی خالص مرد این شر از دیگر روز چند تنها بگویم. کنممی

بورزم عشق خواست دلم که کس هر به آزادانه توانممی و .   

 دوست برای داشتم؟ شدن عاشق برای حقی من واقع به آیا! عشق

. نماند دور هرنگ دستان از که لرزشی. لرزید تنم دیگری؟ داشتن

پرسید و ایستاد که دید چه صورتم در دانمنمی. کرد نگاهم :  

  خوبی؟-

 از تلخی تکرار مغزم توی هزار در چیز همه بودم؟ خوب آیا

 دارم؟ چیز هر برای حقی من آیا اینکه. بود هانبودن و هابودن

زندگی؟ برای حتی و بودن؟ برای عاشقی؟ برای   

 تواندمی مرد این آیا پرسیدم؛ خودم از و عمیق. کردم نگاهش

باشد؟ من محتوم سرنوشت   

  آسو؟-
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 انگار. بودند آورده هجوم ذهنم به اینجا و حاال فکر همه این چرا

. زدمی حرف بلند صدای با داشت و بود نشسته سرم توی نفر یک

 این. افتاد خواهد اتفاقاتی چه پدری خانۀ به بازگشتم با اینکه

 پروابی گونهاین که بودم کرده پیدا کجا از را تلخ جسارت

 خواستمی دلم خودم که مردی عاشق باشم، عاشق خواستممی

 هم آن عروس، عنوان به که مردی نه باشم، داشته دوستش عاشقانه

 شده اشخانه وارد استقبالی هیچ بی و سردی به بس،خون رسم به

   .بودم

گفتم و کردم رها را نفسم :  

- ده برگردیم !  

 حس یک تلخی در. رفت فرو محض سکوتی در جنگل ناگهان و

گفت و فشرد را دستم. تبدار :  

ده ریممی - .   

. چیست دانستمنمی که چیزی و بودم من حاال. هیچ دیگر و

 کوچکی دارضامن چاقوی. دانستممی شاید نه، هم شاید دانستم؟نمی

 و بود پنهان ده توی اتاق در وسایلم میان بود، داده عمویم پسر که

تپیدنمی و تپیدمی که قلبی .   

 در خواستمنمی کنم، فکر فردا به خواستمنمی. بستم را چشمانم

. زدممی حرف دایان با باید. بودم گریزان دیروزم از و باشم امروز

 دانستممی که بود چیزی تنها این و کردممی را کار این باید

بدهم انجام خواهممی .   
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 تکان سر. بود شده خیره من به نگرانی با کردم، نگاه هرنگ به

 این تمام پشت شاید. کنم بیرون ذهنم از را مغشوش افکار تا دادم

یافت دست آن به شدمی که بود امیدی نور تاریک، هزارتوهای .   

  !آسو-

 باید. شد کشیده بیرون محکمش انگشتان میان از دستم و افتادم راه

 دیگر مرد این و من دیگر روز چند تنها. زدممی حرف دایان با

نبودیم محرم !  

*** 
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گفت دنیا. بود رفته صدف با. نبود دایان برگشتیم وقتی :  

-  کرده جزم رو عزمش راستیراستی دیگه برسند، تفاهم به رفتن

بشه داداشم زن .   
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. بود لبش روی لبخند کرد،می نگاه من به داشت. ریخت هری دلم

گفت حبیبی آقای :  

- چیه قسمت دید باید! جون دختر قسمت .   

- خوبیه دختر دارم، دوستش که من .   

گفت و کرد تأیید را دنیا حرف بانو :  

- کنهمی دستدست چرا دایان دونمنمی آد،می خوشم ازش منم .   

-  انتخاب که ریخته دورش پرستار و دکتر آنقدر داره، حق داداشم

 با باید ها،دکتره آقای داداشم ناسالمتی جان بابا. شهمی سخت براش

کنه ازدواج خودش شأن هم یکی .   

 لبخند. بود من با کامال   نه، که انگار. گفتمی من به داشت انگار

 فقط. اوست ماجرا این قربانی تنها دانستنمی صدف، بیچاره. زدم

 سفر این به بود شده خواسته او از که بود دایان کردن دور برای

بود شده خواسته هرنگ از که طورهمان بیاید، .   

- خندی؟می   

 و جمع را خودم. بود من متوجۀ هانگاه همۀ. کردم نگاه دنیا به

گفتم و کردم جور :  

- خوبیه دختر آد،می خوشم ازش منم .   

گفت و کرد گرد را چشمانش :  

- طوراین که !  

گفت رقیه. زدم لبخند و کشیدم باال را ابروهایم :  
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- گشتیمنمی بر فردا کاش گذره،می خوش خیلی .   

- خانه؟ برگردی خواینمی   

 دنیایی دانستمی هم او. انداخت زیر به سر و کرد نگاه هرنگ به

 را او ایدخترانه هیجان و شور هر از خالی است انتظارش در که

 و بخواهد که کرد خواهد مردی با ازدواج به مجبور زودی به

باشد داشته دوستش باید نخواهد، .   

- گممی دستش خاطر به آسو، دست ولی شده، تنگ که دلم چرا، .   

- بمانه گچ تو باید حاالها حاال که آسو دست .   

- ماه یه فقط !  

 من دست گچ به دو هر که بودیم هرنگ و من فقط. خندیدند همه

بودیم شده خیره .   

- شهمی خوب جاهمان هم آسو دست گردیم،برمی .   

 حاال و بودم خوابیده تشویش و استرس با دیشب تمام. بودم خسته

 بود زیرانداز کنار که درختی به. خواستمی خواب کمی چشمانم

 را امهوشیاری و دارم نگه باز را چشمانم کردممی سعی. دادم تکیه

 غلبه من بر خواب و شد سنگین هایمپلک. شدنمی اما کنم، حفظ

   .کرد

 من از دورتر کمی. افتاد هرنگ به نگاهم کردم باز که چشم

 تکان کردم سعی. بود پوشانده را صورتش دست با و بود خوابیده

 به و زد لبخند بانو. نشستم زحمت به. بود شده کرخت بدنم. بخورم

گفتآرامی :  
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- هاخوابیدی خوب !  

- بودم خسته .   

 ترنزدیک کرد اشاره بانو. بود خواب هم حبیبی آقای. داد تکان سر

پرسیدم و نشستم کنارش. بریزد چای برایم تا بروم :  

- کجان؟ بقیه   

- بچرخن رفتن .   

   .اوهوم-

 را چای! نه یا بپرسد بود مردد. گذاشت مقابلم در را چای استکان

پرسید و زد دریا به دل باالخره. خوردم داغداغ :  

- شد؟ چی   

 کرد اشاره هرنگ به سر با دید که مرا پرسان نگاه. کردم نگاهش

گفت و :  

- گممی رو دیشب .   

 و خندید. انداختم زیر به سر و گذاشتم زمین را استکان زدهخجالت

  :گفت

-  من، دختر مثل هم تو. جان دختر دارن تحمل حدی یه تا مردا

 نیست قرار دایان قول به کرده، خبطی یه تو عموی پسر حاال

بدی پس تو تاوانش   .   

بگیرد آرام دلم تا بود کافی دایان نام بردن .   
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-  جواب کنه،می التماست مدت یه. شه دور ازت مردت نذار

دیگه جای رهمی نگرفت .   

- آنمی دارن هابچه .   

 شده پیدا گریزی راه کرد، نگاه بودم کرده اشاره که سمتی به بانو

گفت و گرفت را دستم که برخیزم خواستم. بود :  

- نزن خودت بخت به لگد نشسته دلش به مهرت که حاال .   

 هم فاصله همان از. رفتم طرفشان به قدمی چند و شدم بلند

 روی لبخند. است درهم و کالفه چقدر دایان بفهمم توانستممی

 جواب لبی زیر. کردم سالم رسیدند، که نزدیکم به. ماسید هایملب

گفت نجواگونه و ایستاد اما رقیه. شدند رد و دادند را سالمم :  

- شد دعواشون .   

- چی؟ سر   

گفت و انداخت باال شانه :  

- دهنش تو بزنه بود مونده کم دایان اما نفهمیدم، درست که من .   

 زیرانداز روی که آنها به خیره لحظاتی. رفت و شد رد و

 و رفتم زیرانداز طرف به سالنهسالنه و کردم نگاه نشستندمی

. انداخت باال شانه. کرد اشاره دنیا به ابرو و چشم با بانو. نشستم

 به دستی صدف. گرفت قرار مقابلشان در چای هایاستکان

گفت و کشید اشپیشانی :  

- تهران؟ برگردیم امشب شهمی بانو  
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گفت و انداخت دایان به نگاهی بانو :  

- نه که چرا باشند راضی همه وهللا .   

 را هایشدست و خوابید طاقباز جاهمان و کشید سر را چایش دایان

کرد قالب سرش زیر .   

 دنیا. چرخیدمی رقیه و صدف و دنیا هایصورت بین مدام نگاهم

  :غرید

- شد زهرمارمون سفر اومدیم اَه .   

 این تمام مسبب من که انگار. کشیدم خجالت من چرا دانمنمی

 دایان. شدمی گفته من به داشت مستقیم حرف این و بودم اتفاقات

  :گفت

- شو خفه .   

- جنابعالی چون شم؟ خفه باید چرا  ...  
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 خودم در سرعت به و کشیدم محکمی هین من. شد خیزنیم دایان

 چنان صدایم و بود سریع و ناخواسته چنان العملمعکس. شدم مچاله

کرد خیزنیم هم را هرنگ که بلند .   

- ؟... آسو !  

 من حوالۀ لگدی و مشت بود شده خیزنیم کس هر آنقدر مدت این در

 قرار خوردمی تکان کس هر انگار. بودم شده شرطی که بود کرده

بخورد من به اشضربه بود .   

گفت. بود صدف. آمد کسی پوزخند صدای :  

- مریزاد دست بابا، کردی چه خان هرنگ .   

 که بود خجالت یا بودم ترسیده. افتادم راه به سرعت به و شدم بلند

 به. رفتممی من و سوزاندمی را هایمچشم اشک. بنشینم گذاشتنمی

 حال به. ریختممی اشک و دویدممی هادرخت میان در سرعت

 شدت به مرا تکانی هر که بودم رسیده جایی به که خودم

 شدم کشیده سختی به. کشید را بازویم نفر یک. کردمی زدهوحشت

 مهم برایم آنکهبی و شکست بغضم. فرورفتم کسی آغوش در و

 از شدت به مرا کسی که بود گذشته دقیقه چند شاید. زدم زار باشد،

 شخص سینۀ بر سر کنم باز چشم آنکهبی. کشید بیرون امنی آغوش

افتادم هقهق به و گذاشتم جدید .   

 این از پیش هایسال تمام اندازۀ به شاید من برای بود؟ گذشته چقدر

 یک. آمد خواهند که هاییسال و اندرفته که هاییسال. آن از بعد و

گفت گوشم زیر آرام. کردمی نوازش را موهایم داشت نفر :  
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- دممی قول بشت تمامه، چی همه دیگه .   

. فشرد اشسینه به ترمحکم مرا. کشیدم عقب را خودم. بود هرنگ

 صدای. کند تحلیل را هااتفاق بتواند مغزم که نبودم وضعی در

پیچید گوشم در دایان :  

- کنندمی نگاهمون دارن مردم آسو، دیگه بسه .   

 مهربانی با و کشید بیرون هرنگ آغوش از مرا که بود دنیا

 به آمدنم اول روزهای مهربانی حتی و دیدارمان، اول روزهای

 در ناخواسته آیا. افتاد دایان به نگاهم. کشید خود دنبال به شهر

آوردمنمی یاد به بودم؟ رفته فرو او آغوش .   

 بودیم رفته سو آن به ما که جانبی به و بود ایستاده بانو

 متفکر و بود نشسته که دیدم هم را حبیبی آقای دور از. نگریستمی

رسیدمی نظر به .   

   .ببخشید-

گفت دنیا :  

  چرا؟-

- ولی بگذره خوش خیلی تانستمی. مانهمه کردیم، خراب سفرتان    

...   

- سازننمی هم با کال   صدف و دایان داره، دخلی چه شما به .   

-  نباید...  آمدیممی نباید...  هرنگ...  من. هست هم ما تقصیر

بود...  خوب...  چی همه...  آمدمی .   
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گفت و کرد نگاهم. گزیدم دندان به لب :  

-  کنسل رو سفر اصال  . نیست درستی کار گفتم بانو و بابا به

 بینی؟می دایان به رو هرنگ هاینگاه آسو. بود بهتر کردیممی

 تو من اما کنم،می درک رو تو وضع من. شیمی هاشنگاه متوجۀ

 رو چیز همه که پدرم. منه زندگی همۀ اون. دارم رو دایان فقط دنیا

 ما مادر انگار نه انگار. خودش زندگی دنبال رفت و کرد فراموش

 من مادر ولی بدیه، زن بانو گمنمی. داشت دوستش جوریاون

 دست از مادرم مثل هم اونو خوامنمی. دایان فقط مونهمی. نیست

 وقتی بود نگاهش تو که تحسینی. دیدم تو به اونو هاینگاه من. بدم

 قایم کتاباش الی که هم رو تو عکس. دیدم رو بودی کرده آرایش

دیدم کرده .   

کردم نگاهش تعجب با .   

- عکسی؟ چه   

-  اما نیاوردم، روش به اصال   من. بود گرفته ازت عروسیت تو

 ولی باشه سریع اینکه نه. آدمی وجود به چیزایی یه داره دونممی

 اوال  . رسونهمی آسیب هم تو به داشتنش ادامه کن باور آسو. هست

 چه...  خانمرتضی دختر آقاخان، عروس مردمی، زن تو که

 سه دو دایان مهمه، روستا مردم برای که هاحرف این از دونممی

 دکتر خانم یه بعد و عاشقته کنهمی فکر مونه،می صباحی

! دکتر هم و خوشگله هم این بابا گهمی. بینهمی رو تو از ترخوشگل

 هم تو خود نفع به دایان از دوری کن باور. رهمی یادش رو تو بعد

   .هست
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- ندارم خان به نظری من .   

- نداری هرنگ به نظری دونممی منم .   

- خان دایان نه، .   

گفت و شد خیره چشمانم در :  

- کنم؟ باور   

 زیر به سر. بود گرفته مرا مچ سادگی به هم او و بودم گفته دروغ

گفت و داد فشار بود دستش در که را انگشتانم. انداختم :  

-  این از بیشتر دایان نذار مامانم روح به دممی قسمت رو تو

دارم رو برادر دونه یه همین فقط دنیا تو من شه، اتوابسته .   

 به مرا او. فروشکستم خودم در و خوردم سختی تکان. لرزید دلم

 دلم، روی خواستمی من از و دادمی قسم اشمرده مارد روح

 لبخند. بگذارم سرپوش بودنم انسان احساس روی و احساسم روی

گفتم و نشست لبم روی تلخی :  

   .باشه-

گفت و کرد نگاهم ناباوری با :  

  واقعا ؟-

 عمق لبخندم به سختی و تلخی همۀ با کردم سعی و دادم تکان سر

 زیر جاهمان و. بوسید مرا گونۀ و شد بلند پا روی. بدهم بیشتری

گفت گوشم :  

- آنمی دارن .   
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. آمدندمی هم شانۀ به شانه سکوت در هرنگ و دایان. برگشتم عقب

. دیدممی هم کنار در ساکت آنقدر را آنها که بود بار اولین این شاید

. فراخ ایسینه با و اندامی دو هر. کشیده و بلند قد دو هر مرد، دو

. بهاری ابرهای لطافت به پوستی با دیگری و سوخته آفتاب یکی

 تمام تلخم روزهای کابوس چرا. چرخید هرنگ طرف به نگاهم

شدنمی ! 
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دوازدهم فصل  
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پیچید سرم توی خاتون صدای :  

-  صورت! ورداشتی ابرو شدی؟ شهری برگردی؟ خواستینمی ها،

 پیش یا برسی دردات به بودی دکتر نیست معلومت! کردی اصالح

برسی فرت و قر به که بندانداز .   

 به سر زن این مقابل در که روزهایی تمام مثل. داشتم زیر به سر

 امشکسته دست. خریدممی جان به را زبانش نیش و داشتم زیر

 مچاله درد از دارد صورتم کمکم کردمی احساس و کردمی ذقذق

شودمی .   

 این هم اشبهانه. داشت نگاهمان زور به و بیشتر روزی چند بانو

 آن تمام دایان. است نکرده پذیرایی اشخانه در هرنگ از که بود

 مانده دوستانش خانۀ دنیا، قول به یا و بیمارستان در را روز چند

  .بود

-  رو تو نه کرده؟ خواسته غلطی هر این که کردیمی غلطی چه تو

 به شهر هوای شدی، بدتر این از باشه؟ بشش حواست که فرستادم

خورد سرت .   

 زمین به نگاه و گزیدمی دندان به لب. پاییدم را رقیه چشمی زیر

غرید هرنگ. بود دوخته :  

- بستی؟ رو از شمشیرت   نرسیده چته خاتون، بعد برسن بذار حاال   

گفت و کشید باال را ابروهایش :  
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- کردی پررو رو دختره این تو همین .   

-  دهن به زبون رسیده وقتی از اینکه شده؟ پررو که گفته چیزی

 بار یه نه. خاتون تازونیمی که هم تو. زنهنمی حرف و گرفته

چطوره؟ دستت پرسیدی   

-  و قر به. برداره ابرو بره تانسته که خوبه باشه؟ خوادمی چطور

 باشه داشته درد که آدمی حتمی، بوده خوب دستش رسیدمی فرش

کنه عنتر شبیه خودش   بره تانهنمی که .   

- شده هم ترخوشگل که من نظر به .   

زد فریاد و کرد فوران فشانآتش مثل خاتون ناگهان :  

-  حرف جوریاین که خواهرت و من از کشینمی خجالت! حیابی

 غیرتت به تف. کردی قی رو آبرو خوردی رو حیا دیگه زنی؟می

شهنمی سرت ناموس که بیاد .   

گفت و برخاست خندیدمی کهدرحالی هرنگ :  

- بریم؟ ما شد خالی دلیت دق   

 سلطانفاطمه. کرد بلند زمین روی از و گرفت هم مرا دست و

  :گفت

- شدی؟ باالخواهش آنقدر که داده نشانت چی شهر تو ها،   

- حیامبی گهمی و زنهمی داد دوباره خاتون که بگم اگر .   

 مات صورتی با من. خندید قهقهه به هرنگ و کشید فریاد خاتون

. کردممی نگاه فاطمه صورت به نبود حسی هیچ کنندۀ منعکس که
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 که دیدمی انگار. بود نشسته ترس و نفرت میان چیزی چشمانش در

. امدوانده ریشه کوچکش خواهر طورهمین و برادرش قلب در

 و کردمی پرتاب مانطرف به را چیزهایی یک داشت خاتون

که کردمی نفرین و کوبیدمی سینه برایمان همزمان :  

-  شهمی روتان حیاها،بی. دارم عزب دختر خانه این تو من

 از چیه، دانیدنمی منو سفید موی حرمت. کنیدمی رفتار جوریاین

کنید باز خوایدمی روش   که بکشید خجالت دختره این .   

 هرنگ. بنددمی جمع هرنگ با مرا چرا فهمیدمنمی من و

 باز را آن و رفت در طرف به خندیدمی بلند صدای با کهدرحالی

 مچ روی منیرماه شرربار نگاه. ایستاد منیرماه سینۀ به سینه. کرد

 بعد و شد قفل بود افتاده گیر هرنگ انگشتان میان در که من دست

گفت هرنگ به رو :  

-  کوچه هفت تا صداتان آوردید؟ در خاتونه صدای نرسیده چتانه؟

شهمی شنیده هم ترطرف آن .   

 رد و زد من به ایتنه بدهد، را سالمم جواب آنکهبی. کردم سالم

 تصنعی بود، گرفته ایتازه جان منیرماه دیدن با که خاتون. شد

گفت و کرد گریه به شروع :  

-  وایساده من روی تو کرده؟ چکار برادرت با این ببین بیا بیا،

است ورپریده این تقصیر هم اشهمه. کنهمی حیاییبی .   

گفت و کشید هم در چهره هرنگ :  

- اینه تقصیر گیمی تو که کرد باز دهن اصال   آسو خاتون !  
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گفت و نداد زدن حرف اجازۀ خاتون به منیرماه :  

-  خاتون روی تو دیگه حاال روشن، چشمم نه روشن، چشمم

 چکارت نیست معلوم که بریدهگیس این خاطر به اونم ایستی؟وامی

بودی؟ کرده الشش و آش جوریاون که بود کرده   

کردم حس مچم دور به را هرنگ انگشتان فشار .   

-  خون حتی. رفته یادت چیز همه وقته چند که داده خوردت به چی

کردی لکاته این پامال برادرتم .   

 هرنگ. کرد گریه به شروع تصنعی کامال   و بلند صدای با و

  :غرید

- شو خفه .   

 بود، نشسته همه هایچشم توی تعجب حاال. شد قطع هاگریه صدای

گفت. بود شده سرخ. کردم نگاهش چشمی زیر. من حتی :  

- کنم اتخفه تانممی وگرنه منیرماه شو خفه .   

- لکاته دخترۀ لکاته، .   

 و خاتون. برد هجوم منیرماه طرف به و کرد رها را دستم هرنگ

 ایستاده در کنار جاهمان من. بشوند او مانع تا پریدند جا از دخترها

 فکر. بود زده خشکم حقیقت در. کردمی نگاه را آنها ستیز و بود

 خیال. کندمی تغییر چیز همه دوباره برگردیم وقتی کردممی

 هرنگ که بود دایان خصوص به و حبیبی آقای خاطر به کردممی

 حاال ولی بکند، را مراعاتم کردمی سعی و داشت را هوایم آنقدر

کردمی حمایت من از داشت خواهرهایش، و مادر مقابل در اینجا، . 
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 متحول گونهاین را او چیزی چه بفهمم توانستمنمی و دانستمنمی

 نه و بودم کرده باور را شمال در دریغشبی محبت نه. است کرده

 نگاه اشخانواده با جدالش به ناباورانه. را اینجا در سختش حمایت

کردممی .   

 او ام،ایستاده خودم حتی زندگی کجای و کیستم دانستمنمی که حاال

 حفظ خودش برای شده ترتیبی هر به مرا خواهدمی که دیدممی را

 قول خودم به و دنیا به. کرد احاطه مطلق سیاهی مرا دنیای. کند

 کنم پنهان همیشه برای ذهنم زوایای دورترین در را دایان بودم داده

 خواهم کسی هر روی به ابد تا را درهایش بود داده قول قلبم به و

 بسخون به که زنی خاطر به من، خاطر به مرد، این حاال. بست

 برایم تا جنگیدمی. جنگیدمی داشت بود، گذاشته اشخانه به قدم

برساند اثبات به را جایگاهم و بخرد اعتبار .   

 احساس آن داشتم ایمان اما است تغییر حال در چیزهایی دانستممی

نیست من !  
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 سپر را سالمم دست. آورد هجوم من طرف به فاطمه ناگهان

 با در که بود گرفته بیشتری اوج فریادها صدای. کردم صورتم

پیچید اتاق در خان صدای. شد باز شدت :  

- افتادید؟ هم جان به گربه و سگ مثل چرا خبرتانه؟ چه   

 بیبی صورت نشست چشمم در که چیزی اولین. کردم باز چشم

 گریه به بلند صدای با منیرماه. کشیدمی سرک خان پشت از که بود

گفت و افتاد :  

-  سرمان داره بالیی چه چیز همه بی دخترۀ این خاطر به ببین خان

آره؟می   

- چیه سر چیزت همه بی. برادرته زن این دختر، بکش خجالت !  

شد خیره خان به متعجب منیرماه .   

-  نه مادرت؟ و خواهر جان به افتادی شدی وحشی چرا چته؟ تو

 که سگیه همان درونت خوی هنوز بدی نشان باید! رسیدی تازه

   .بود

غرید و شد بور هرنگ :  

-  آدمی دهانشان از چی هر خان. کنندمی دارن چکار که دانینمی

نگو چیزی تو گنمی هم بعد گنمی .   

 بدهد را سالمم جواب آنکهبی و کرد نگاهم کوتاه خان. کردم سالم

  :گفت
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- . وفوره به سرمان پشت حرف هم جوریهمین. بعد برسید بذارید

 که خودتان شنیدیم؟ حرف کم. شد شروع ها بگن بره صداتانم حاال

 چی؟ که بشن سرازیر آدما سیل دوباره مانده همینمان. بودید شاهد

 اش؟پی بفرستن باز خوایدمی. داره نگه مردم   امانت نتانسته آقاخان

بدم خان  مرتضی جواب تانمنمی دیگه .   

 نگاه از چشمانم درخشش. دنبالم بود فرستاده آدم پدرم. ایستاد قلبم

 به سرعت با. نماند پنهان بود شده خیره من به نفرت با که هرنگ

کشید و گرفت را دستم مچ آمد، طرفم .   

- کجا؟ زنم،می حرف دارم تو با   

 دیگر که من مثل. نداد کسهیچ به اهمیتی. نداد خان به اهمیتی

 مهم پدرم برای هم هنوز اینکه تصور. نبود مهم برایم کسهیچ

 کودکانه شوقی از را دلم بفرستد بردنم برای را کسانی که امبوده

 شادی و بخندم بلند صدای با بخندم، خواستمی دلم. کردمی سرریز

   .کنم

 پس را خودش بیبی. شدم کشیده بیرون در از هرنگ دنبال به

 روی توی نبود مهم برایم حاال. کردم نگاهش بارشماتت فقط. کشید

 پناهم او بود، پدرم. بزنم فریاد هایمچشم با را نفرتم و بایستم همه

آمدمی دنبالم به دانستمی صالح اگر و بود .   

. بست را در و کشید اتاق داخل به خودش دنبال به مرا هرنگ

 ناگهانی آنقدر. کشید آغوش در سخت مرا و چرخید طرفم به ناگهان

. نداشتم العملیعکس ترینکوچک فرصت که گرفت آغوش در مرا

 امشانه پشت از را دستانش و بود کرده فرو موهایم میان را سرش



 

483 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 در صدایش. بکشم عقب را خودم کردم سعی. بود کرده قالب هم به

پیچید گوشم :  

   ... آسو-

 که کردمی فرقی چه. برداشتم تالش از دست. شد سکوت جا همه و

 کوبشش، با که بود قلبم ماالمال شادی مهم نه، یا باشم آغوشش در

خواندمی پیروزی سرود .   

 بودند شده خبردار همه. فهمیدممی را هایشمهربانی تمام دلیل حاال

. است شده آورده بسخون عروس سر بالیی چه خان خانۀ در که

 بود، این بر رسم همیشه اما بودم، بسخون عروس من که درست

 رفته مرگ کام به خانه این در من و! نه مرگ اما باشد، زبان زخم

   .بودم

 صورتم به آنکهبی. کرد جدا آغوشش از مرا تا کشید طول لحظاتی

گفت کند نگاه :  

-  تخم و اخم از. صحرا بریم باشی راضی رو آخر روزای این

نیست خبری هم دخترها و خاتون .   

 نظر به کالفه و داشت هم در چهره. کردم نگاهش خیره لحظاتی

گفت. کرد حس مرا ترس. بودم ایستاده مردد. رسیدمی :  

- نشی اذیت خواممی گم،می خودت خاطر به .   

 شهر در روز بیست از بیشتر. روز چند تنها. بود مانده روز چند

 دیگر روز پنج از کمتر حاال و بعدش و سفر و بیمارستان از. بودیم

 همه این از شوم خالص من و شود تمام مانصیغه تا داشت زمان
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 حاال و امپی بود فرستاده پدرم. بود کرده اماحاطه که دردی

 خود با مرا کشممی عذاب خانه این در چقدر بگویم اگر دانستممی

برد خواهد .   

گفتم. کرد نگاهم متعجب. دادم تکان سر :  

- ریم؟می االن   

- خوبه؟. بخوریم غذا صحرا تو ببنده غذامان   گممی بیبی به ها،   

 چیز همه دیگر روز چند. باد بادا چه هر. بود خوب. زدم لبخند

بود منتظرم باز آغوشی با پدرم و بود تمام . 

 

 [17:08 04.07.19] آ

#138 

 

 

 

  

  !خوبه-

- ببنده غذامان   بگم بیبی به برم من کنی آماده وسایل   تو تا پس .   

 سرخوشی با. نشست لبم روی شادی رفت، بیرون که در از

 کوتاه چاقوی. برداشتم را شودمی الزمم کردممی فکر که چیزهایی
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 چند این در خواستمنمی. برداشتم اطمینان محض هم را دارمضامن

ببندم خودم روی به را برگشتم راه و بشود خراب چیز همه روز .   

 میان در. بودم ایستاده اتاق وسط آمده و حاضر آمد، که هرنگ

 بودند آمده ایوان روی بیبی خبر با که دخترها و خاتون ناباوری

گفت و آمد ایوان به آقاخان. شدیم سراز هاپله از :  

- خیر؟ به عقور !  

- صحرا؟ بریم روزی دو بدی اجازه خان   

 که شاهرخ. برگشت اتاق به و داد تکان تأیید نشانۀ به دستی آقاخان

گفت تعجب با شد حیاط وارد :  

- خبره؟ چه   

- صحرا مانبرسانی .   

- نرسیدید؟ تازه مگه شما چرا؟ صحرا   

- گممی برات بعدا   .   

. کردمی نگاه هرنگ به لبخند با و بود ایستاده ایگوشه در مجید

گفت و کشید سرش به دستی :  

- هاشدی مردی .   

 تا بود ایستاده پسرک حاال و بود فرستاده شاهرخ دنبال به را مجید

گفت بیبی به خطاب. باشد شاهد را هرنگ قدردانی :  

- . نباشه توش حرفی که گفتم. بیاره شاهرخ دیمی روز هر غذامان  

  ها؟
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 اتاق داخل به و زد چرخی خاتون. کردمی نگاه مادرشش به داشت

 به رقیه. رفتند دنبالش به ترتیب به هم فاطمه و منیرماه و بازگشت

 به او و کرد صدایش منیرماه. داد تکان دست نامحسوس طور

 و کرد نگاهمان خیره لحظاتی بیبی. برگشت اتاق به سرعت

 در آنچه همۀ از فارغ شاهرخ. بازگشت آشپزخانه به حرفبی

گفت و کرد روشن را موتور داشت جریان اطرافش :  

- بگم؟ بششان چی گرفتند،می سراغت   هابچه   

- گردممی بر دیگه روز چند .   

 فکر. بودم مانده مردد. کشید جلو را خودش و نشست هرنگ

 یعنی؛ کرد، نگاهم شاهرخ. رویممی گاری با قبل دفعۀ مثل کردممی

گفت و گرفت را وسایل هرنگ« !شو سوار» :  

   .بشین-

 هرنگ پشت. بود خواهش شبیه چیزی نبود، تحکم صدایش در

پرسید لبی زیر. نشستم :  

   .راحتی-

 پهلوی به اختیاربی شد، کنده جا از که موتور. دادم تکان سر

 تند شاهرخ. دادم فشار اششانه روی را سرم و زدم چنگ هرنگ

 محکم مسیر طول تمام من. زدمی حرف هرنگ با و رفتمی

 بلند اششانه روی از سر و بودم چسبیده سالمم دست با را هرنگ

   .نکردم



 

487 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 اندکمان وسایل هرنگ. گذاشت تنها را ما و برگشت فورا   شاهرخ

 نگاه کلبه به که حاال. افتاد راه من از جلوتر و برداشت را

 به کسی آنکهبی نهایت،بی بیابان این وسط. ترسیدممی کردم،می

 قدمی چند. بکند من با خواهدمی چه هر توانستمی برسد، فریادم

 برگشت عقب به. رومنمی همراهش به شد متوجه که بود شده دور

گفت و :  

- آی؟نمی چرا   

 در را خودم بد، شرایط یک از فرار برای. انداختم زیر به سر

 که سکوت. کرد نگاهم خیره لحظاتی. بودم داده قرار بدتری شرایط

آمد طرفم به و گذاشت زمین روی را وسایل شد، طوالنی .   

- شده؟ چی   

 و گرفت را دستم. دوختم او به و گرفتم زمین از سختی به را نگاهم

  :گفت

- روزه چند فقط !  

 به و برداشت دست یک با را وسایل. کشید خودش دنبال به مرا و

رفت کلبه طرف . 

 

 [17:09 04.07.19] آ

#139 
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گفتم خنده با. ترروشن و تمیزتر اما. بود قبل هفتۀ چند کلبۀ کلبه، :  

- رو اینجا کرده تمیز چه شاهرخ .   

- کردم من !  

کردم نگاهش ناباورانه .   

  چرا؟-

- . بشه کثیف نیامد دلم بودی کرده قشنگش آنقدر تو اینکه از بعد

کردم تمیزش همیشه و ندادم راه رو کسی که اینه .   

. فروبخورم را رضایتم لبخند کردم سعی و انداختم زیر به سر

گفت و مالید هم به را هایشدست :  

- نیستی؟ گشنه   

- هستم ها، .   

- منی مهمان امروز که بشین .   

- تانممی خودم نه، .   

- چشم بگو هرنگی، مهمان گفتم! دختر بشین .   

گفتم و خندیدم اشمصنوعی تحکم به :  

  !چشم-
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 چشم و زدم تکیه پشتی به بود لبم روی رضایتی لبخند کهدرحالی

 پدرم حمایت از چنان! من حال حتی. بود خوب چیز همه. بستم

 کرده فراموش ساعاتی برای هم را دایان حتی که بودم شادی غرق

 دیدم،می امبسته هایپلک پشت را او که حاال حتی. بودم

نباشم شاد توانستمنمی .   

  خوشحالی؟-

 باز را سفره داشت و بود نشسته رویمروبه هرنگ. کردم باز چشم

 لبخندم تا گزیدممی دندان به لب کهدرحالی و نشستم صاف. کردمی

انداختم زیر به سر فروبخورم را .   

- ها؟ باباته، خاطر به   

کردنمی نگاه من به. کردم نگاهش .   

  !ها-

گفت و کشید پوفی :  

- باد خودم بر لعنت که کردم خودم .   

- شد؟ چی رفتم که من   

گفت و کرد نگاهم خیره لحظاتی. کشید کار از دست :  

- نبودی؟ گشنه مگه   

 و چیدمی را سفره. انداختم زیر به سر. بدهد را پاسخم خواستنمی

 از گونهاوهام را مختلفم سؤاالت جواب ذهن در خودم برای من
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 را غذا بشقاب. بافتممی هم به دیگران حرکات و هاحرف الیالبه

گفت و گذاشت مقابلم در :  

- . اتپی بود فرستاده شده، چی بود داده خبر خان به کی دانمنمی

بردتتمی خان بودت نبرده بانو .   

کرد نگاهم. نشست لبم روی بزرگی لبخند .   

- خندی؟می چی به   

- فرستادنمی دنبالم نداشت! داره دوستم هنوزم خان .   

کرد پر را خودش غذای بشقاب و کشید هم در چهره .   

- بخور غذات   .   

 بازی غذایش با بیشتر اما هرنگ. بودم کرده پیدا عجیبی اشتهای

کردمی .   

- خوره؟نمی غذا خان   

- آخرو روز چند همین فقط هرنگ، بگی بشم گیرینمی یاد چرا .   

گفت و خندید. انداختم زیر به سر گلگون ایچهره با شرمزده :  

-  شیمی سرخ چنان. ندیدم دختری هیچ صورت توی رو تو شرم

کشیدی خجالت فهمید شهمی دورم از که .   

 به را خودش و کشید کنار را سفره. شدم سرخ بیشتر و زدم لبخند

 سرش. زد خشکش جا بر. کشیدم عقب را خودم ترسیده. رساند من

. بازگرداند اولش سرجای را سفره دوباره و داد تکان طرفین به را

ببرم غذا به دست توانستمنمی .   
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-  بچه مثل من. بگم اولش همین بذار رو چیزی یه آسو، ببین

 اصل سر رممی ساده پس ببافم، قصه هم به نیستم بلد هاشهری

 خیلی برام هرچند. ایستموامی پاش و دادم بشت قولی یه! مطلب

 دانممی. قولش و مرده اما شه،می ترمسخت داره لحظه هر و سخته

 و هرنگ که کنممی ثابت بشت اما مردانگی؟ و هرنگ گیمی

 قراره چی که بترسی جوریاین بار هر خوامنمی پس. اشهمردانگی

خوب؟. بشه   

دادم تکان سر. بود جواب منتظر و کرد نگاهم . 

 

 [17:09 04.07.19] آ

#140 

 

 

 

 

داد ادامه :  

-  سی رهمی کی هر و تمامه مانمحرمیت دیگه روزه چند تا

هم و نباشه زبان زخم روزه چند این هم که اینجا بیایم گفتم. خودش  

...   

گفت و کشید عمیقی نفس :  
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 اما تانی،نمی دانممی هرچند. بشه پاک ذهنت از بد هایخاطره -

 خوردی، نمکم   و نان که ماه چند این خاطر به خواممی ازت

 تازه کن انگار. باشی خوش و ببندی هامبدی همۀ روی رو چشمت

 خوش صحرا تو روز چند آمدیم و دیدیم همو صبح امروز

ها؟. بگذرونیم   

گفت. دادم تکان سر هایشحرف تأیید نشانۀ به دوباره :  

-  نخواهی هم اگر و تمامه چیز همه بخواهی تو اگر دیگه روز چند

   ... که

. رسیدمی نظر به متفکر. کردم نگاهش چشم زیر از زدهخجالت

داد ادامه :  

-  ش...  م...  و...  م...  ت یا شروع خوب خاطرۀ یه با بذار فقط

   .کنیم

گفت بریده بریده را «تمام» کلمۀ .   

  قبوله؟-

 نگاهش خیره لحظاتی. آورد جلو بستن پیمان نشانۀ به را دستش

 بد و خوب سنجیدن و حالجی برای کافی فرصت مغزم. کردم

 و کردم رها انگشتانش میان در را دستم. نداشت را هایشحرف

گفتم لب زیر :  

   .قبوله

گفت و فشردنرمی به را انگشتانم :  
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- بخوریم غذامون   حاال خوبه، .   

 حاال و خواستمی که هاییحرف شادی از چشمانش کهدرحالی و

 خیره لحظاتی. شد غذایش خوردن مشغول درخشیدمی بود زده

 داریخویشتن ماه سه این تمام. بود او با حق شاید. کردم نگاهش

 باید شاید. تواندمی هم را روز چند این دانستممی و بود کرده

باد بادا چه هر. ببرد پیش خود با مرا زندگی گذاشتممی !  

 روزهای انگار. شدم خوردن مشغول هم من و بردم سفره به دست

نشست گوشم در صدایش. رسیدندمی راه از داشتند هم خوب :  

- هاقوچ دیدن بریم غذا از بعد .   

 شادی با. کنه پیدا ادامه این از بیشتر سکوت خواستنمی دلم هم من

  :گفتم

- بریم ها، .   

گفت لب زیر و خندید دید، که مرا ذوق :  

- ریممی غذا از بعد ریم،می .   

 سفره نگذاشت. گذشت هامرال دربارۀ زدن حرف با غذایمان بقیۀ

برگردیم هوا تاریکی از قبل و برویم زودتر گفت. کنم جمع را .   

. خواندمی آواز را مسیر طول تمام. بود شاد قبل دفعۀ برعکس

 از گیاهان از بعضی خواص دربارۀ گاهی و دادمی نشانم را هاگل

 یک حتی. دادمی دستم به و چیدمی گلی گاهی. پرسیدمی سؤال من

خندید و فروکرد موهایم بین گوشم، روی را گلی بار .   
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 در من و کیست او بودم کرده فراموش اصال  . بودم شاد هم من

 عروس که بودم برده یاد از لحظاتی برای حتی. کنممی چه کنارش

 برای تالش حاصل است گردنم وبال که دستی و هستم او بسخون

است بوده او آشکار تجاوز . 
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کرد خواندن به شروع سبکبال هرنگ :  

« دلبر وای ، جونم وای ، کرده خو خود آرومی به امروز دلم   

دلبر وای جونم، وای کرده، جادو منو سیاهش چشمون یاد   

  

زنهمی پر اشپی دلم    

زنهمی در دری هر به    

زنهمی سر خونه هر به    

دلم دلم دلم   
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عمرم وای جونم، وای گریونه، ما دیده غمش دست از هنوز   

عمرم وای جونم، وای نالونه، دلم مرغ هنوزم عمری بعد   

کمر و کوه دمن و دشت سر،سربه گردممی رممی   

رممی رممی خبر او از گیرممی رممی    

  

مهربونه خدا   

عاشقونه یار   

جوونه ما دل   

وای وای وای   

  

دونهمی خوب خودش   

گرونه جدایی عاشق جون بر چه   

وای وای وای   

دلی هیچ شهنمی پیدا دلم، شکل دلم، مثل خدا به   

دلی هیچ شهنمی شیدا تو شیدای شده که دل این مثل   

خوشگله نامهربونی خوشگله، کمونی ابرو   

خوشگله دونهمی خودت کشه،می پر تو سی دلم »  
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 کرد،می نگاه مرا و بود ایستاده کهدرحالی را شعر آخر قطعۀ

 آرامی به. گذاشت پیش قدمی. انداختم زیر به سر شرمزده. خواند

کرد زمزه :  

« خوشگله دونیمی خودت   کشهمی پر تو سی دلم »  

 دست. کردم احساس را شدمی خارج تنم تمام از که گرمایی هرم

 گره هم نگاه در نگاهمان. کرد بلند را سرم و برد امچانه زیر

 لب زیر. کشید عقب را دستش. ماند هایمچشم خیره لحظاتی. خورد

کرد من به پشت و گفت چیزی .   

- بمانیم بیرون تاریکی تو که خواینمی آسو، کن عجله .   

. گذاشت جا بر بودم مانده رفتارش خیرۀ لحظاتی که مرا و افتاد راه

 ده. افتادم راه سرش پشت و رساندم او به را خودم بلند هاییقدم با

 دوباره. نبود پیش دقایقی هرنگ. برگشت که بود رفته قدمی

 قبل دقیقۀ پنج از کمتر که انگار نه انگار و بود شده شاد صورتش

 خواندن به شروع دوباره. بدهد دست از را خود کنترل بود نزدیک

 از گریز راه بهترین بودم دانسته هم من. گرفت مرا دست و کرد

 تفاوتبی افتدمی که اتفاقی هر به نسبت که است این وجودمان هرم

بگیرم نادیده را آن و باشم . 
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 تماشا را هاقوچ و گرفتیم پناه هاسنگ تخته پشت قبل دفعۀ مثل

آمدیم وجد به کدامشان هر دیدن از قبل دفعۀ مثل و کردیم .   

 از برایم و بود گرفته دست در را دستم هرنگ برگشت، مسیر در

. صحرا از و هامرال از ها،قوچ از. زدمی حرف خوبش روزهای

 کرد اشاره برادرش به باری دو یکی حتی. اشکودکی روزهای از

 پسر کلکل فقط بود، خوب شانرابطه اینکه به. من بردارهای و

 هایشحرف به سکوت در مدت تمام در من و. داشتند را بودن خان

گفت و خندید. دادممی گوش :  

- خان دختر بگو تو !  

گفتم و انداختم باال شانه :  

- بگم؟ چی   

-  وقتاون خان،مرتضی دختر از نبود هاتعریف چه که اوووه

بگم؟ چی گیمی   

گفتم و خندیدم :  

- خوب؟ یا بد   

- هست؟ تو وجود تو مگه هم بدی   

خندید قهقهه به و فشرد را انگشتانم. کشیدم خجالت دوباره .   



 

498 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  مونده بشه، خانمرتضی داماد خواستمی دلش کی هر که انقدر

باشه باید لعبتی چه بودم .   

- بوده خانمرتضی خاطر به نبوده، من خاطر به .   

-  خودت خاطر به دیگه دیدهمی رو تو کی هر دانممی اما شاید،

همیشه؟ کردمی تعریف تو از چقدر منیرماه دانیمی. خواستهمی   

گفتم تعجب با :  

- منیر؟ماه   

-  گفتمی. بگیرمت خواندمی گوشم تو چقدر. منیرماه همین ها،

زنیمی بختت به لگد که خری آفتابه، پنجۀ .   

داد ادامه و خاراند را سرش پشت :  

-  که خان  مرتضی دختر. خوامنمی زن من نه، گفتممی بودم، خر

خوامنمی اصال   .   

گفت و کرد نگاهم. خندیدم :  

- باشه زنم دنبال کسی چشم نداشتم دوست .   

ماسید هایملب روی لبخند .   

   .نبود-

- دانممی .   

گفت و خندید :  



 

499 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  رو آسو خوادمی دلشان همه کردممی فکر. دیگه فهمیدمنمی

دنبالشه چشمشان پس بگیرند .   

گفت و چرخید طرفم به :  

-  کی هر االن کردنمی تا باهامان جوریاین سرنوشت اگر شاید

بود رفته خودش بخت سی .   

گفت و زد محوی لبخند. بودم خیره چشمانش در :  

- زدم لگد بشش و بود همین بختم شایدم .   

گفت و خندید. انداختم زیر به سر :  

- بمانه خیره ثانیه سی از بیشتر من چشمای تو نتانه آسو گمانم .   

- گفته؟ کی   

  !من-

- نیست طوراین هم اصال   .   

- ندزده رو نگاهش و بزنه زل من چشمای تو تانهمی یعنی؟ تانهمی .   

- تانهمی .   

- بندی؟می شرط   

- چی؟ سر   

- چی؟ هر   

- چی؟ نه،   

- کنیم تعیین بعدش چی؟ هر .   
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- نتانستم من که خواستی چیزی یه تو و اومد نه، .   

- نخوام تانینمی دونممی که چیزی دممی قول .   

- نیست قبول نه، .   

- بازیمی مطمئنی یعنی این !  

- برممی دانممی. نیست طوراین اصال   .   

- باشه تانهمی چی من شرط که اینی نگران چرا پس .   

   .نیستم-

   .هستی-

   .نیستم-

گفت و خندید :  

- بدویم؟. نمانده راهی کلبه تا   

کردم نگاهش . 
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- بدوم خوب تانمنمی دست این با من .   

گفت و کرد فکر کمی :  

- دوممی و شمرممی پنجاه تا نه،...  بیست تا من بدو، جلوتر تو .   

   .خوبه-

- داره شرط اینم فقط .   

- چی؟ شرط   

- کرد تعیین شدن برنده از بعد باید دیگه اونو ها، .   

نیست قبول - .   

- نیست قبول گیمی مدام آسو، زنیمی جر کال   تو .   

- کنم قبول تانمنمی چیه شرطت ندانم تا من .   

- بردی وقتی. نگو هم تو بگم، تانمنمی منم  ...   

- برممی که .   

- بذاری خواستی شرطی هر تانیمی هم تو بردی وقتی حاال، .   

گفتم و کشیدم باال را ابروهایم :  

- کنی؟می قبول تو   

 اختیاربی. کندمی فکر چه به دانستممی. شد بور اشچهره

گفت و خورد گره هم در ابروهایش :  
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- کنممی قبول .   

  نشنیده؟-

- کنی قبول منو شرط نشنیده قراره هم تو !  

 چه است ممکن او اینکه تصور. بودم شده بور که بودم من بار این

 کنم، بندیشرط بخواهم اینکه از شدمی باعث بخواهد من از چیزی

کرد شمردن به شروع ناگهان. باشم هراسان :  

- سه دو، یک،  ...   

- نکردم قبول هنوز که من نیست، قبول .   

داد ادامه شمردنش به و انداخت باال شانه :  

-    ... پنج، چهار،

 هشت عدد به. کردم نگاهش لحظاتی. بدوم کرد اشاره ابرو با و

 و بود گردنم وبال دستم. کردم دویدن به شروع که بود رسیده

 باعث هاهمین و نرسم نظر به اسب مثل کردممی هم سعی اصوال  

 بودم، چاالک و سریع کودکانه هایبازی در شاید که آنقدر بود شده

 هرنگ به ندادن اجازه و بود نمایان دور از کلبه. نباشم چاالک

 بیشتری قدرت پاهایم بود شده باعث هایشخواسته به رسیدن برای

   .بگیرند

 افتاده شماره به هایمنفس شد، رد کنارم از سرعت به که هرنگ

گفت و شد برعکس. دویدممی همچنان اما بود، :  

- آسو نبازی !  
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زدم فریاد و گذشتم کنارش از سرعت به :  

- بازمنمی .   

 فاصله کلبه با قدم بیست از کمتر که مرا بلند هاییقدم با او اما

 که کلبه در به. کرد بیشتر را فاصله و گذاشت سر پشت داشتم

 و زناننفسنفس. خندیدمی فاتحانه و بود ایستاده هرنگ رسیدم

گفتم بریدهبریده :  

-  می...  ن...  تم...  دس...  من...  ست...  نی...  ل...  بو...  ق

شم...  با...  حت...  را...  شت...  ذا...  .   

- زنی جر که گفتم .   

 نیاز. دادم بیرون مانند فوت را نفسم و کردم هوا از پر را هایمریه

داشتم بیشتری هوای به .   

- تانمنمی دانستیمی. زنی جر تو .   

- بردم من که حاال .   

گفتم و کردم ریز را چشمانم :  

  خوب؟-

گفت و خندید قهقهه به :  

- مانده شرطم !  

 بر لحظاتی. رفت کلبه داخل به و خندید قهقهه به هرنگ. کردم اخم

شدم روانه او دنبال به و زدم لبخند سپس ایستادم، جا .   
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گفت هرنگ. بود آورده غذا برایمان شاهرخ :  

-  غذا تو نیاره چیزی فردا گفتممی بودم کاش آورده، شام شاهرخ

کنی درست .   

 دیگر روز چند تا انگار نه انگار. نبود من متوجۀ. کردم نگاهش

 داشت سرخوشانه بود گفته که طورهمان. نیست ما بین محرمیتی

بردمی لذت است آن در که ایلحظه از .   

- بپزم بیاره هاش  وسیله بگو آمد که فردا .   

باتردید کمی و متعجب کمی ناباور، کمی. کرد نگاهم .   

- پزی؟می  
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گفت و زد لبخند. دادم تکان سر :  

- بیاره بگم که بگو خوایمی چی هر بیاره، گممی آمد که فردا .   

   .چشم-

گذاشت اجاق کنار را غذا بقچۀ و کوبید هم به را هایشدست .   
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- بندیشرط سرط بریم خوب، .   

گفت و خندید. انداختم زیر به سر. شد پاره دلم بند :  

-  رو قبلی شرط ببازی، اگر شه،می پاک هم قبلی شرط ببری، اگر

کنممی برابر دو .   

 هم به را هایشدست. کردم نگاهش و کشیدم باال را ابروهایم

خندیدمی لبی زیر و مالیدمی .   

- برممی .   

- تانینمی که دانیمی .   

- گفته؟ کی   

-  با و آوردی کم دیدی خواندیمی کری داشتی االنم همین! من

ببری نتانستی شمردم پنجاهم تا من اینکه .   

- بود دستم خاطر به اون .   

- تانینمی دانممی که من آسو !  

. انداختم زیر به سر و دزدیدم نگاه. شد خیره هایمچشم به مستقیم

داد ادامه و نشست لبش گوشۀ پیروزمندانه لبخندی :  

-  شرط و بردم من یعنی شدی منصرف بگی االنم همین اگر هرچند

جاشه سر !  

. بزنم محک را خودم خواستممی. نبود لجبازی یا کلکل موضوع

 او نگاه از اگر. توانممی کنم ثابت خودم به حداقل خواستممی

 وجودم در صدف و دنیا مثل دخترانی شجاعت شاید گریختمنمی
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 بار هر من و بگریزند یا بترسند چیزی از بودم ندیده. شدمی زنده

بودم گریخته یا و بودم ترسیده یا !  

  حاضری؟-

- داره؟ عجله چه خان   

گفت و کرد مصنوعی اخمی :  

- دختر باباته خان !  

 ناگهان. بود نشسته هم نگاه در نگاهمان حاال. خندید هم او. خندیدم

 را هایمپلک زحمت به. جدی خیلی شد، جدی صورتش. شد سکوت

. ُمردم و مردممی دخترانه شرمی از داشتم بودم، داشته نگه باال

گفت فریاد با و خندید هرنگ. دزدیدم چشم :  

- باختی باختی، .   

- بود نشده شروع...  نباختم .   

کرد نگاهم .   

- بود؟ نشده شروع   

- بودی نگفته سه دو، یک، تو نه، .   

- زنه جر و خراب ذاتت زنی، جر .   

  !خودتی-

- یک گم،می حاال خوب  ...   

- نیستم آماده االن من کن، صبر .   
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- خواد؟می آمادگی   

- خوادمی !  

- شو آماده باشه! پررو زن جر! هستی هم پررو .   

. نبود خوردن برای چیزی. زدم کلبه در دوری. شدم بلند و خندیدم

 و بودم گفته چیزی. توانمنمی دانستممی. خوردم و ریختم آب لیوانی

 خوبی به هرنگ. هایششرط از ترسیدممی. بودم مانده تویش حاال

 بهانۀ به حاال و کند تحمیل آدم به خواهدمی که را آنچه توانستمی

 توانم در شاید که بخواهد من از چیزهایی خواستمی بندیشرط

 .نباشد
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 هم او انگار. شد صرف سکوت در و کرد آماده هرنگ را غذا

. کرد خواهد ترسخت را ماندوری فقط ماننزدیکی تمام بود فهمیده

 بعد که من به آنکهبی. کرد پهن را رختخوابش غذا از بعد بالفاصله
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 تلخ لحنی با کند، نگاه بودم فرورفته اتاق کنجی سه در هم غذا از

  :پرسید

- کنم؟ پهن کجا رختخوابت     

- کنممی پهن .   

گفت و زد صداداری پوزخند :  

- کن پهن !  

 به را سرم. کشید سرش روی را پتو و خزید رختخواب داخل و

 داشته بارش برای دلیلی آنکهبی اشک قطرات. دادم تکیه دیوار

 بستم چشم. ریختندفرومی و کردندمی باز راه صورتم روی باشند،

 توانستمنمی من و ریختندمی محابابی ولی بشوم، شانمانع شاید

کنم پیدا ناگهانی ریزش این برای دلیلی .   

 صورتم روی که لطیفی چیز احساس با بود، گذشته چقدر دانمنمی

 در و بود شده خم صورتم روی بر هرنگ. شدم بیدار شد کشیده

 به را کتفم و کشیدم بلندی هین. داشت قرار من از نزدیکی فاصلۀ

گفت تندی به. فشردم دیوار :  

- کشممی پتو روت دارم نترس، نترس، .   

 تا بود شده خم هرنگ حاال و بود برده خوابم نشسته طورهمان

گفتم و کردم جور و جمع را خودم. بکشد رویم بر پتویی :  

   .مرسی-

- بخواب جات سر برو کردم، پهن جات   .   
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 از کمتر ایفاصله با را رختخوابم. کشیدم سرک صورتش کنار از

. کرد راست قد. بود کرده پهن خودش رختخواب کنار در مترنیم

 کشیدم دراز رختخواب روی نرمی به. برخاستم و زدم کنار را پتو

 چراغ سپس. کرد نگاهم خیره لحظاتی. شدم پنهان پتو زیر و

خزید رختخوابش به و کشید پایین را گردسوز .   

 رویم بر پتو کشیدن هنگام در او دیدن ترس ولی داشتم، او به پشت

 و سنگین هایشنفس بودم منتظر. بود پرانده سرم از را خواب

بگذارم هم روی بر پلک راحتی به بتوانم تا شود آلودخواب .   

  خوابی؟-

 بزنم باید حرفی دانستمنمی نه؟ یا بیدارم پرسیدمی من از که بود او

گفت نرمی به. نه یا :  

- کردم کاری من شد؟ چت یهو تو آسو .   

. شد تبدیل هقهق به آرامم گریۀ. جوشید اشکم چشمۀ دوباره

 رختخوابم به هرنگ ناگهان. لرزیدندمی گریه شدت از هایمشانه

 فرار دستش از کردم سعی. کرد حلقه بدنم دور را دستانش. خزید

 متوقف لحظاتی از بعد تالشم. فشرد خود به شدت به مرا اما کنم،

 در. گریستم تلخی به و گذاشتم صورتم روی را سالمم دست شد،

 نرمی به مرا. بودم افتاده فینفین به. کنم گریه داد اجازه سکوت

کرد زمزمه گوشم در آرام. فروبردم اشسینه در سر. چرخاند :  

- شدی؟ آروم   
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 به و بوسید را امپیشانی گوشۀ. فشردم اشسینه به بیشتر را سرم

گفتآرامی :  

- نیست نگرانی برای چیزیهیچ بانو، بخواب .   

 کنندهخسته روز یک خستگی دادم اجازه و کردم مچاله را خودم

ببرد خود با مرا .   

*** 

 

 [17:09 04.07.19] آ
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 همه زیر توانستممی کاش. ودب فراری راه کاش. کشیدم عمیقی نفس

 اعالم صراحتا   او اما. نیست کار در شرطی بگویم و بزنم چیز

 خواهد اعالم برنده را خود و پذیردنمی را عذری هیچ که بود کرده

   .کرد

گفت هرنگ برگشتم عقب به تا. نشست امشانه روی دستی :  

- سه دو، یک، !  
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 چشمانم در که طورهمان و گذاشت هایمشانه روی را دستانش و

 آنکهبی نشستیم، زمین روی. کشید پایین سمت به مرا بود خیره

برداریم یکدیگر نگاه از چشم .   

 گفتارش و رفتار با که مردی بود؟ اول روزهای مرد همان این آیا

 کتک و دادمی فحش کرد،می تهدید که مردی داد؟می آزار مرا

 بودند آمده هافضایی که انگار هرنگ؟ خود بود؟ هرنگ آیا زد؟می

 زد لبخند. بودند گذاشته جایش به را یکی این و بودند برده را او و

 بخندد، بودم منتظر! بودم باخته. دوختم زمین به نگاه فورا   من و

سکوت این جز به کاری هر حتی یا و بکشد فریاد .   

 به نگاهم هنوز. کشید باال را سرم و گرفت امچانه زیر را دستش

پیچید گوشم در صدایش. بود زمین :  

-  سرش بشه که نیست چیزی آسو حیای و شرم! تانینمی دانستممی

کرد بندیشرط .   

برگشت زیر به دوباره سرم و کشید پس را دستش .   

- اما؟ من شرط   

 توی را چاقو شروع از قبل بود بهتر شاید. شد آویزان هایمشانه

. آورد جلو را سرش. کشیدم دستم گچ روی دستی. چپاندممی جیبم

گفت گوشم زیر معطلیبی. خوردم تکان سختی به :  

- آری؟می در روسریت     

 لبخندش که کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم سرعت به چنان

 کردمی سعی اما زد،می موج شیطنت چشمانش در. شد ترپررنگ
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 رسید امروسری گرۀ به دستم اختیاربی. بدهد نشان خونسرد را خود

گفت و خندید قهقهه به. کردم ترمحکم را آن و :  

- اولته باخت شرط این .   

- خان؟ نبود این قرارمان   

- تانیمی گفتی خودت جرزن، بود شرط قرارمان .   

گفت و شد جدی صورتش ناگهان :  

-  خفه نگرانم کردی سفت روسری   گرۀ انقدر تو! نیستیم که نامحرم

   .بشی

 سر از روسری خواستمی حاال او و بودم باخته. بخندم توانستمنمی

برزخ در بودم مانده. بردارم .   

   ... ولی-

- باش مرد گذاشتی، قرار خان،مرتضی دختر !  

. کشیدم موهایم به دستی و برداشتم سرم از را روسری اکراه با

شدم جمع خودم در من و درخشید چشمانش .   

- دوم شرط !  

خندید. کردم نگاهش تیز .   

- بری تهش تا باید بستی شرط آسو .   

پیچید اتاق در صدایش. دوختم پاهایم به را نگاهم :  

- ببافم موهات   تانممی .   
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 گره هم در را انگشتانش که بود او حاال. کردم بلند سر واج و هاج

 و کردم نگاهش خیره لحظاتی. بود ایستاده زیر به سر و بود کرده

  :گفتم

- تانیمی .   

 به مرا که زدمی موج آرامشی چنان چشمانش در. کرد نگاهم

 ام،گشته مرد این با صبح از کردم احساس ناگهان. انداخت وحشت

 حاال و امشده خیره چشمانش در ام،دویده ام،کرده تماشا را هاقوچ

کند نوازش را موهایم بدهم اجازه خواممی .   

 تنم تمام ناگهان. نشست سرم پشت. برداشت را شانه وسایل میان از

گفت آرام. شد متوجه. لرزید حضورش هرم از :  

- نباش نگران .   

. ندارد وجود نگرانی یا و ترس برای چیزی کنم وانمود کردم سعی

گفتم آمدمی بیرون چاه ته از که صدایی با :  

- نیستم نگران .   

 رها دورم تا دور اممشکی موهای خرمن. کرد باز را مویم کش

 به را موهایم از ایدسته. کردم حس پشتم روی را نفسش هرم. شد

بویید و گرفت دست . 

 

 [17:09 04.07.19] آ
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 خلسه حالت این فضا، این حس، این از. کنم فرار خواستمی دلم 

. کردم نگاه بیرون به کلبه پنجرۀ تنها از. گرفتمی بر در مرا که

 هم آسمان انگار. بود شده پهن دشت توی خورشید کمرنگ غروب

کشیدمی صورتش روی را خورشید موهای داشت .   

. کرد زدن شانه به شروع دقت با و فروکرد موهایم بین را شانه

 هیچ. زنممی شانه را موهایم خودم انگار که کردمی شانه آرام آنقدر

 لب به را مویم از ایدسته گاهی چند از هر. نداشتم دردی حس

 شرم از سرخ زدهخجالت بار هر من و بوسیدمی و کردمی نزیک

شدممی .   

 یک برای. نشست رویمروبه و چرخید شد، تمام که زدنش شانه کار

 به سر سرعت به و دوباره اما کردم، نگاهش و کردم بلند سر ثانیه

گفت آرامی به. انداختم زیر :  

- آسو بود دیگه جور یه چیز همه کاش !  

 به بود گفته. بگویم باید چه دانستمنمی اصال   یعنی. کردم سکوت

کردممی را کار همین داشتم و بیایم راه دلش .   

-  فکرش   کی! من تو،. آسو کرد ما با ایبازی بد زمونه که حیف

 آقاخان خانۀ تو پا بسیخون به روز یه خانمرتضی دختر کردمی
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. نیست بد ذاتمان کن باور...  اما کردیم، بد تو با ما دانممی. بذاره

 کن فکر تو. طورهمین خواهرامم آسو، بود شکسته دلش مادرم

! بسیخون به شما خانۀ آمدمی ما رقیۀ کن فکر. شدمی برعکس

 گناه ننویسی اون پای به تانستیمی باشی؟ خوب باهاش تانستیمی

 یکی دنبال. داشتیم روز   رو حال همین همه هم ما. رو ایدیگه کس

رسیدنمی کسی به دستمان تو جز و کنیم تالفی بودیم .   

گفت و زد تلخی لبخند. کردم نگاهش :  

-  گفتنمی بودم، خوب باهات اگر. بود بدتر همه از که من وضع

 دختر گفتنمی شدم،می بد فروختم، زن یه به برادرم   خون

 غلطی چه دانستمنمی. بسیخون به نه آورده اسیری به خان  مرتضی

 ندانستنم یعنی دانما،نمی اینکه نه یعنی. دانمنمی االنشم. بکنم باید

یعنی. داره فرق جنسش. نیست هاموقع اون مثل  ...   

گفتم و نشست لبم روی کمرنگی لبخند :  

- خان نداره ایرادی .   

- هرنگ گفتیمی بشم کاش .   

   .هرنگ-

نکرد رها را دستم او ولی لرزیدم،. گرفت را دستم .   

- بره در جانم جاهمین تا هرنگ بگو! بگو دیگه بار یک .   

 فقط. بوسید و آورد باال نرمی به را دستم. گزیدم دندان به لب

گفت و کشید امشکسته دست گچ روی دست. کردم نگاهش :  
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-  هست همینم برای. بودم شده وحشی دانممی آسو، ببخش منو

 دارم ولی کنم، بغلت که میرممی دارم. کنممی مجازات دارم خودم  

آسو دانیمی. کردم تو با که کاری خاطر به کنممی مجازات خودم    

...   

گفت و کشید پوفی :  

-  قراره اگر خواستم همینم واسه شدم، عاشقت که بود کلبه همین تو

 مثل زور به و بگیرم جلوت   خوامنمی. باشه جاهمین باشه آخرش

 من بری، نخوای روزه چند این تو اگه اما نرو، بگم بشت دیگران

خودت خانۀ برگردی و بذاری چشمام روی قدم که خدامه از .   

. غلتید هایمگونه روی بود شده جمع چشمانم در که اشکی قطرات

گفت سپس و کرد نگاهم خیره لحظاتی :  

-  گیمی بشم ولی بافه،می رو رقیه موهای چطور خاتون دیدم

ببافمش؟ چطور   

 سر و کردم پاک را صورتم دست پشت با. بود شده سنگین زبانم

 را موهایم. رفت سرم پشت به و خورد سر زمین روی. دادم تکان

 و بافت بار هر. شد مشغول او و ببافد چطور دادم یادش. کرد جمع

 او. نو از دوباره و خواستمنمی جوریاین شد، بد نه، گفت؛ هربار

 سقلمه با من و کشیدمی را موهایم او. خندیدممی من و خندیدمی

زدمی فریاد و زدممی فریاد. زدمشمی .   

 شوخی هرنگ با داشتم. دوید زبانم زیر تلخی اشمئزاز حس ناگهان

 متنفر دیگری شخص هر از بیش او از روزی که مردی. کردممی
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 کردممی مراوده دوستانه مردی با داشتم من. آمد بدم خودم از. بودم

بود داده آزار مرا دشمنانه که !  

 هم او. کرد حس هرنگ. شد تبدیل تلخ سکوتی به امشادی فریاد

 تمام که کارش. بافت سکوت همان در را موهایم و کرد سکوت

 چرا دانستمنمی. کشیدم هم در چهره و کردم کز اتاق گوشۀ شد،

 مهربان او با اگر انگار. آمدمی سراغم به دوگانه احساسات آنقدر

 کجیدهن داشتم دایان به که حسی و خودم به داشتم شدم،می

 با نیست، دایانی دیگر دانستممی. خواستمنمی را این من و کردممی

 کردم،می هم فکر او به نباید حتی دیگر بود زده دنیا که هاییحرف

 چیزی از کورسویی همه از دور جایی قلبم اعماق در هنوز اما

 عشق نام آن به توانستممی روز یک شاید که چیزی. درخشیدمی

 .بدهم

 

 [17:09 04.07.19] آ
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...  روز چند این تمام. کنممی نگاه هرنگ به. است آخر روز فردا

 سنگ از انگار ؟!من دل اما است کرده مهربانی روزها این تمام نه
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 من به که محبتی تمام با. بگریزم خواهممی. است روشن دلم. امشده

 و خاتون نزد به دوباره اینکه تصور. بگریزم خواهممی دارد

 دارد، سر در چه دانمنمی. کندمی مشمئزم بازگردم بیبی و دخترها

است روشن دلم هست چه هر ولی .   

 دادم خبر. آزادم که دادم خبر دایان به و کردم پیدا راهی حتی شاید

. کنم فکر بدی چیزهیچ به خواهدنمی دلم چگونه؟. دارم دوستش که

 به حتی یابمش،می! هست راهی یک همیشه. هست راهی یک حتما  

باشد مرگ بهای و بهانه به اگر حتی روممی آری،. بیماری بهانۀ .   

 و خلقکج گذرد،می زمان چه هر. است من مقابل نقطۀ اما هرنگ

 از خندم،می. نیستیم محرم دیگر ما برسد که فردا. شودمی ساکت

 تلخ، کند،می نگاهم اما هرنگ. خندممی خالصی این خوشی

درمانده غمگین، !  

 با لحظاتی و رفت بیرون بود آورده غذا برایمان شاهرخ که ظهر

 کنارم. بود همیشه از ترگرفته برگشت که اتاق به. زد حرف او

گفت و زد زانو :  

- بودی؟ که هستی همونی هنوز   

 آنقدر نه اما کرد،می نگاهم وقتی لرزیدمی دلم. انداختم زیر به سر

 ولو باشد، محبتی هر بود معلوم بودم، انسان هم من. کند پابندم که

 عروس خواستمنمی. توانستمنمی اما کند،می گیرنمک را آدم اندک

باشد دنبالم زبان زخم عمر یک و باشم هرنگ بسخون .   

گفت و شد بلند :  
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- شد حیف .   

. نگرفت جا دلم در حتی شد حیف. شدیم آشنا گونهاین که شد حیف

 دلم. توانستنمی خواستمی که حاال و نخواست اما توانست،می

 را کسهیچ گنجایش که زیاد آنقدر بود، شده تنگ مادرم برای

   .نداشت

 موتور. نبود هم تنها ولی بود، نیاورده غذا آمد، شاهرخ که غروب

 هرنگ که بود غذا از بعد. رفت بگوید چیزی آنکهبی و گذاشت را

 ندیده قوچی و نرسیده. برویم هاقوچ دیدن به بار آخرین برای گفت

 دیدممی. بود حالپریشان و آشفته. نکردم اعتراضی. برگردیم گفت

گنجدنمی خودش در که .   

 هنوز هرچند بزند، چیز همه زیر و بشود پشیمان ترسیدممی گاهی

 این در. بودم قولش به دلخوش ولی دارد، سر در چه دانستمنمی هم

ماندمی هایشقول سر بود داده نشانم خوب مدت !  

 چیزی خواستمی مدام. زد صورتش و دست به آبی چشمه کنار

 که فهمدیممی. شدمی پشیمان نگفته ولی کردمی نگاهم بگوید،

 که را توانش یا و ندارد را جرئتش یا که است مانده دلش در چیزی

بیاوردش زبان به .   

  !بریم-

بود آفتاب غروب. کردم نگاهش .   

- خانه؟ ریممی   
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. داشت هم در چهره. کردم نگاهش مردد. گرفت دلم. داد تکان سر

 در. بود خوش هایشحرف به دلم فقط. داد سر در چه دانستمنمی

پرسیدم تردید با. نشست موتور روی و بست را کلبه :  

- ده ریممی .   

 روی. بگوید چیزی و کند باز زبان خواستمی دلم. داد تکان سر

 به. زدم چنگ پهلویش به ترس از. افتاد راه او و نشستم موتور

 تردید دچار دیگر حاال. داد ادامه حرکتش به و نیاورد خود روی

 حرف کاش...  یا و نشود پشیمان نزند، حرفش زیر که بودم شده

کاش زدم،می حرف کاش زد،می  ...   

 داشت را هوایم هم هنوز. نترسم باید آنچه از بیشتر تا رفتمی آرام

 اطراف به نگاهی. کالمی هیچ بی هرچند کرد،می مهربانی و

 سعی. درخشید چشمانم ناگهان. رفتیمنمی باال ده طرف به. کردم

پرسیدم. باشم مسلط خودم بر کردم :  

- ریم؟نمی خانه   

- خانه ریممی داریم .   

- باال ده آخه  ...   

گفت و برگشت عقب به. ترسیدم. ایستاد :  

- خودمان خانۀ ریممی کنی اراده اگر .   

 زیر به نگاه« .شود باز موقع بی که دهانی به لعنت» نالیدم؛ دل در

 به دوباره شد طوالنی که سکوتم کرد، نگاهم خیره لحظاتی. انداختم
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 شدم مجبور که جوری. تند خیلی رفت،می تندتر بار این. افتاد راه

بکشم فریاد :  

- هرنگ تریواش .   

 خوشی از چشمانم شد، پیدا دور از که ده سواد. نداد اهمیتی اما

 تمام مادرم دیدن شوق و زدمی همیشه از تندتر قلبم. درخشید

 و بود آفتاب غروب. بود کرده خواهش از ماالمال را وجودم

 توی مردان. هستند پال و پخش هاکوچه توی همه حاال دانستممی

 بار و کار از و بودند نشسته میدان بزرگ سکوی دور ده میدان

 اتفاقات از هاخانه مقابل هایسکوی روی بر زنان و گفتندمی

 .روزمره
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. چرخیدمی ما طرف به سرها شدیممی رد که کوچه هر از

. کنم نگاه توانستمنمی حقیقت در. کنم نگاه کسی به خواستمنمی

 بار زیر کردممی احساس که بود تلخ و سنگین هانگاه حجم آنقدر
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 که مانخانه در مقابل در. هستم شدن له حال در نگاه همه این

 مادرم آغوش در خواستمی دلم. پریدم پایین سرعت به ایستاد

 از پیش. بودند دویده خانه در تا دنبالمان بچه پسر تا چند. فروبروم

کشید فریاد و انداخت خانه داخل را خودش آنها از یکی من :  

- آمده آسو خاله، بده مژده .   

 کشیده حیاط طرف به شوق با مدام نگاهم. کرد نگاهم هرنگ

گفت. شدمی :  

  !خداحافظ-

 دویدن حال در که شنیدممی را مادرم پای صدای. دادم تکان سر

. زدم زار و کردم رها آغوشش در را خودم شد باز که در. بود

 به نفری چند. کردمی گریه بلند صدای با و بوسیدمی مرا مادرم

رفت کی هرنگ نفهمیدم حتی. بودند آمده دنبالم .   

پرسید شد، سیر که بوسیدنم از مادرم :  

- رفت؟ کجا خان   

 برق شادی از چشمانم. کشیدم خانه داخل به و گرفتم را او دست

 آویزان بچه پسر. شدند خانه وارد تعارفبی نفری چند. زدمی

 پر از مادرم. خواستمی را مشتولوقش و بود شده مادرم

 دستم روی به نگاهش. کرد اشروانه و داد او به پولی اشروسری

   .نشست

- که کنه لعنتشان خدا بشکنه، دستش  ...   

- خوردم زمین خودم .   
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 فضول زنان به ابرو با و بوسیدم را صورتش. کرد نگاهم تردید با

 بازگشت از سرخوش من و گفتمی چیزی هرکس. کردم اشاره ده

دادمنمی اهمیت کسهیچ به خانه، به .   

- کجاست؟ بابا   

- آرهمی دنیا به کره داره شبدیز عمو، خانۀ .   

 و شد باز در که بودم نکرده پیدا شادی اظهار برای فرصتی هنوز

 رفتم طرفش به. کشیدند جلو را چادرها هازن. شد خانه وارد پدرم

گفت و زد پسم که بگیرم جا آغوشش در خواستم و :  

- کنی؟می چکار اینجا تو   

 را حالم. گیردمی آغوشم در کردممی فکر. هیچ دیگر و! همین

 و عبوس صورت روی از نگاهم. گویدمی آمدمخوش و پرسدمی

. نشست مادرم صورتم روی و شد رد پدرم خوردۀ گره هایاخم

گفت هازن از یکی :  

- آمده آسو روشن، چشمت خان .   

گفت و جوید را سبیلش پدر :  

- هاتانخانه ریدنمی وقته، دیر !  

 دور صداها و دیدمنمی چیزی. نشستم پاشویه لب و رفتم عقبعقب

 بعضی و بوسیدند را صورتم نفری چند. شدندمی دورتر و

غرید مادرم. رفتند غرولندکنان :  

- کنی؟می بیرون خانه از مهمان   
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- آمدی؟ کی با تو. کنممی بیرون خانه از فضول   

- اشآورده هرنگ .   

- کو؟ خودش   

   .رفت-

- اینجا؟ اتآورده چی برای   

 و! من پی خان خانۀ بوده فرستاده آدم بودم شنیده. کردم سکوت

 ایغریبه که انگار زدمی حرف من با ماه سه از بعد تلخ چنان حاال

کند بیرونش زودتر چه هر باید و است آمده اشخانه به جذامی .   

- ساکتی؟ چرا توام، با   

داده جواب من جای به دوباره مادرم :  

-  استقبال دخترت از جوریاین چرا تو مرد، ببینه رو ما آمده

کنی؟می   

- ببردش نماند چرا رفت؟ چرا پس .   

 رفتمی راه حیاط طول در کهدرحالی. کردم نگاه پدرم به ناباورانه

دادمی تاب دست با را سبیلش .   

- کنم؟ چکار باید حاال   

- باش شاد آمده، دخترت بکنی، داری کاری چه .   



 

525 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  آبرومان فکر چی؟ باشند آورده پسش اگر! زن؟ باشم شاد چیش به

 پسش و نخواسته خان  مرتضی دختر آقاخان بگن اینکه هستی؟

   .فرستاده

گفت و گزید دندان به لب مادرم :  

- شنوندمی همسایه و در تر،یواش .   

 افتاد یادم تازه. کشید خود دنبال به و گرفت را سالمم بازوی پدرم

 از پر چشمان. است نپرسیده دستم شکستن دلیل و من از حالی

گفت و کرد پرتاب اتاق داخل مرا پدرم. دوختم مادر به را اشکم :  

- شده؟ خبر چه ببینم کن تعریف خوب  
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 سرد چنان. کردم نگاهش غلتیدمی هایمگونه روی اشک کهدرحالی

ترسیدم که بود شده خیره من به سنگی و .   

- اینجا اتتآورده هرنگ که شده چی بگو نکن، گریه .   
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- اینجا آدمی داره دانستمنمی حتی نگفت، چیزی من به .   

- گی؟می دروغ   

- اینجا آدمی داره دیدم و شدم موتورش سوار جان، آقا چیه دروغم .   

 نگرانی با که مادرم به. کرد اتاق طول در زدن قدم به شروع پدرم

دزدید من از نگاه. کردم نگاه بود شده خیره من به .   

- گردمبرمی مونم،نمی اینجا نخواید اگر .   

گفت و برداشت خیز طرفم به ناگهانی یورش یک با پدرم :  

-  فکرت آوردم؟ راه سر از آبروم   من خیالت به. برگردی بایدم

بیرون آیمی هم کفن با رفتی سفید چادر با تو کجان؟ اینجا رسیده .   

گفتم و گرفتم صورتش مقابل در را دستم :  

- بیرون بیام سفید کفن با بود نمانده هم چیزی .   

- کردی چموشی شنیدم بوده، حقت .   

- جان آقا کردم؟ چموشی من من؟  ...   

آورد بند را زبانم نشست صورتم روی که ایکشیده .   

-  نگه زبان زنیمی حرف ترتبزرگ با باشه یادت که زدم این  

خاتون و خان حال به وای دیمی جوریاین که منو جواب. داری .   

 با که افتاد مادرم صورت به نگاهم. نشست صورتم روی دستم

 این به گاههیچ کاش. آمدمنمی کاش. بود شده خیره من به نگرانی
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 ام؟پی بوده فرستاده پدرم گفتند که اینها. گشتمنمی باز خانه

گونه؟این    

- خان ندادم رو کسی جواب من .   

 و انداخت را دستش. شدم مچاله خودم در. رفت باال دستش دوباره

  :گفت

- بکنیم؟ سرمان به خاکی چه باید حاال   

 خود جای پدری خانۀ به بازگشت شیرینی تمام. انداختم زیر به نگاه

 رسید، هم عمویم بعد دقایقی. بود داده پدرم سرد استقبال تلخی به را

 به ورود محض به بزرگم برادر. آمدند هم برادرهایم و عموزن

 و مادر. زد پاهایم و پهلو به لگد چند و آورد یورش سمتم به اتاق

کردند دور من از را او زحمت به عمویمزن .   

-  وایسادی؟ ما روی تو آورده اتپس که عوضی این خاطر به

اینجا آردتمی آشغال تیکه یه مثل و خوادتنمی که نبود فکرتم .   

 را کسی توانستممی کاش. امبرگشته خودم بگویم توانستممی کاش

بروم همراهش و بازگرداند را او تا هرنگ پی بفرستم .   

-  پول یه سکه سگ توله اون جلوی رو ما! خانت هرنگ از اینم

کنیمی .   

پرسید پدرم :  

  شبدیز؟-

- مانده پیشش شبرنگ. آورد دنیا به رو کره .   
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 کرد سعی عمویم! من تا بود نگران بیشتر اسب کره یک برای حتی

 و بودم کرده کز خودم در من. بگیرد دست به را اوضاع کنترل

 حیران و مات من. بود بلبشویی خانه در. ریختممی اشک صدابی

 چند از هر. کردندمی بحث و جر هم با آنها و کردممی نگاه آنها به

 و سری تو یک و آوردمی یورش طرفم به برادرهایم از یکی گاهی

 از بود دستشان دم اگر چیزی هم گاهی. کردمی امحواله لگد یا

کردندمی پرتاب سویم به فاصله همان .   

پرسید پدرم. بروم بیرون اتاق از تا برخاستم :  

  کجا؟-

- جان آقا حیاط رممی .   

- خورینمی تکان اینجا از بشه روشن تکلیفت تا کردی، غلط .   

- جان آقا !  

گفت برادرم :  

-  آمدم خان خانۀ از شد، خوبم کردی فکر. جان آقا و زهرمار

بدم جوالن راحت تانممی و بیرون . 
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گفت عمویم :  

-  خبر چه ببینیم خان خانۀ بفرستیمش باید. پیربابا دنبال بره یکی

آوردن؟ پسش چرا شده؟   

گفت مادرم :  

- ببینیمش؟ ما آوردنش شاید   

غرید پدرم :  

-  و پدر دیدن بیارن بس  خون عروس دیدی کی زن؟ شدی دیوانه

 روش   که کردند دلت به خون قبرستونی تو بودن همینا نه. مادرش

 دونمنمی. پدرش خونۀ آرنمی نخوان اگر بس  خون عروس. نبینی

فرستاده پسش و نخواسته خان که کرده غلطی چه چموش ولد این .   

- پیربابا دنبال بره یکی باید باشه، که چی هر .   

- جان عمو رممی من .   

- شده چی ببینیم خان خانۀ بفرستیمش باید. بیارش زود و برو .   

 پدرم. خواستنمی مرا کسهیچ دیگر حاال. شدم مچاله خودم در

 مرا خاتون بودم؛ آبروریزی باعث که چرا خواستنمی مرا

 مرا دنیا بودم؛ پسرش قاتل خانوادۀ از که چرا خواستنمی

 خواستندنمی مرا برادرانم بود؛ برادرش نگران چون خواستنمی



 

530 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 برای چون خواستمنمی را خودم! من و بودند خودشان نگران چون

نبودم خواستنی کسهیچ .   

 گفتمی چیزی هرکس حاال. رفت بیرون در از سرعت به برادرم

 پیربابا آمدن به منوط چیز همه آخر در و کردمی اظهارنظری و

   .شد

 و خفت با تا بازگردم پدرم خانۀ به بودم کرده تالش همه این

 زودتر برادرم. برگردم آقاخان خانۀ به دوباره پیربابا همراه خواری

گفت. بود او به هانگاه. بازگشت باید آنچه از :  

- بردتش و دنبالش آمده آقاخان پسر گفت شانهمسایه. نبود پیربابا .   

 و پاشویه لب حیاط، توی بروم خواستمی دلم. شد همهمه دوباره

 در مرا هرنگ قبل ساعت دو از کمتر. بگیرم آب زیر را سرم

 حاال و بود رفته بفهمم آنکهبی و بود کرده پیاده پدرم خانۀ مقابل

بود غوغا نداشتم امزندگی در نقشی که منی زندگی سر بر اینجا .   

گفت قاطعانه اما پدرم داد،می نظری کس هر :  

- خان خانۀ برمشمی خودم نکنم پیدا رو پیربابا فردا تا اگر .   

 فحش لب زیر برادرانم. کشنده و تلخ سکوتی. شد سکوت و

نالید عمویم و دادندمی :  

- دختر این شد مانسرشکستگی باعث !  

 آمدن دنیا به دختر جرمم تنها که منی من؟» بگویم؛ توانستممی کاش

 را مانهمه آینده دیگر نفر یک کشتن با که تو پسر یا من است؟

 باعث من...  دایان! ... دایان! دایان هرنگ، من، آیندۀ. کرد خراب
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 بسیخون تا کردم خودگذشتگی از که منی شدم؟ تانسرشکستگی

 منی. شدمی ریخته ناحق یا و حق به که هاییخون تمام برای باشم

 یک نزاع یک به دادن پایان خواهش نگاهش در رسید که هر که

 کنار در و بازگردد ده به آزادنه تو پسر تا رفتم که منی. بود ساله

باشد خوش تو .»  

گفتم زحمت به. شدممی خفه داشتم :  

-  رفته یادتان نه. عموجان نرفتم خان خانۀ خودم خواست به که من

بسیخون به کارش و شما پسر خاطر به که  ...   

 ماردم. برداشتند خیز سمتم به برادرهایم که بود نشده تمام حرفم

 کسی غوغا آن در. انداخت من روی را خودش و کشید فریاد

 و کشید را دستم نفر یک که بود بعد دقایقی. نشنید را در صدای

زد فریاد و کرد پنهان خود سر پشت مرا :  

  چتانه؟-

 صدای. بود کرده من سپر را خودش که بود هرنگ. آمدم خودم به

شکافت را اتاق فضای پیربابا :  

- چه؟ که بیچاره دختر سر ریختید نفری سه. خدا به داره قباحت   

   ... پیربابا-

-  این. افتاده هادیوانه شما گیر که دختر این از حیف! حیف. ساکت

شما از اینم آقاخان، پسر از .   

 بلند زمین روی از را مادرم عموزن. کردمی درد امشکسته دست

پرسید آرامی به هرنگ. شد گرم تعارف بازار. کرد :  
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  خوبی؟-

 دستمالی. دادم تکان سر و کردم پاک دست پشت با را امبینی خون

. کردندمی نگاه ما به همه. گرفت طرفم به و آورد بیرون جیب از

 که معلم آقا. گذاشتم امبینی روی و گرفتم را دستمال زدهخجالت

گفت خنده با بودم شده حضورش متوجۀ زدنش حرف با تازه :  

- چرا؟ دیگه شما هستید، مجنون و لیلی ماشاهلل که شما جان آقا   

گفت تحکم با پیربابا :  

- هستیم خان مهمان شام معلم آقا و من. ببر و بگیر زنت   دست .   

گفت پدرم :  

- پیربابا چشم سر قدمتان .   

گفت پدرم. کشید خود دنبال به و گرفت را دستم هرنگ :  

- خان بمان شام .   

گفت بچرخد پدرم طرف به آنکهبی. ایستاد هرنگ :  

- خان ایمپرورده نمک ما .   

کشید خود دنبال به هم مرا و آمد بیرون اتاق از سرعت به و . 
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 هم هرنگ و ایستادم. زد صدایم مادرم که بودیم نرسیده در به

گفت و کشید آغوش در مرا رساند، من به دو به را خودش. ایستاد :  

- تو از مانپذیرایی شد اینم دختر، سیاه روم .   

 مادرم صدای. افتاد راه هرنگ. سنگی و سرد. کردم نگاهش فقط

پیچید گوشم در :  

- خان باش مواظبش !  

 هرنگ. شکست را مادرم صدای حیاط در شدن بسته صدای

ایستاد رویمروبه :  

- زدنت؟می داشتن چرا   

 از هوا تاریکی در هاهمسایه از نفری چند. انداختم زیر به سر

کشیدندمی سرک هایشانخانه .   

- کلبه؟ بریم   

 دور را دستانم. نشستم پشتش. شد موتور سوار. دادم تکان سر

گفت. گذاشتم کتفش روی را سرم و کردم حلقه شکمش :  

  !آخ-
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گفتم. افتاد راه. برداشتم سر :  

- گرفت؟ دردت   

- بذار رو سرت. نیست چیزی .   

- گرفت؟ دردت   

-  باید. دارند بزن دست پسراش و خانمرتضی فقط کردی فکر

سنگینه چه ببینی بخوری آقاخان   چوب .   

خندید هم هرنگ. خندیدم .   

کنی تحملم باید آسو، نداری ایچاره گمانم به - .   

بود روز اولین فردا مطمئنا  . گذاشتم کتفش روی را سرم .   

 کلبه روشن و تاریک در و کرد روشن را چراغ. رسیدیم کلبه به

پرسید. بست نقش هایملب روی غمگینی لبخند. نشست رویمروبه :  

  خوبی؟-

گفت و زد تلخی لبخند. دادم تکان سر :  

- ولی آسو، کردم عمل قولم به من  ...   

- کردممی اشتباه من نبود، تو تقصیر .   

کرد نگاهم .   

- خوادنمی منو دیگه پدرم دانستمنمی .   

-  و من که بوده چیزایی یه قدیم از باالخره. نیست هم هااینجوری

آریمنمی در سر ازشان تو .   
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-  اگر کنممی فکر اشهمه نخوای؟ دخترت   بوده رسم قدیم از

شد؟می چه دنبالم آمدینمی   

- هاسگ جلوی انداختممی آقاخان .   

گفت و خندید. کردم نگاهش :  

- شاهدش اینم گم،می جدی .   

 و بود کبود پشتش تمام. زد باال را لباسش و کرد من به پشت

   .زخمی

- چیه؟ دیگه این   

-  بیام شدم راضی جوری چه کردی فکر. زده چوب با آقاخان

ات؟پی   

- خواستی؟نمی خودت یعنی   

گفتنرمی به و شد خیره چشمانم در. کرد سکوت :  

-  شدم، پشیمان بار هزار صد راه توی ببرمت، خواستمنمی من

گیمی تو وقتاون  ...   

کرد لمس را امگونه و آورد پیش دست. انداختم زیر به سر .   

- کیه؟ انگشتای جای   

گفتم داشتم زیر به نگاه که طورهمان :  

- خانمرتضی .   

- آسو ببخش !  
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گفت و زد لبخند. کردم نگاهش :  

- بخوری کتک شدم باعث من .   

- هرنگ تویی خورممی که هاییکتک تمام باعث کردی دقت .   

گفتم و خندیدم. رفت هم در صورتش :  

- آمده در خجالتت از خوب آقاخان. شده تالفی اشیکی االن تا .   

افتاد خنده به هم او . 
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- بیارم ده از برم باید نداریم، شام اینجا .   

- مانمنمی اینجا آم،می منم .   

- خانه؟ بیای راحتی   

- نیست بدتر که خودمان خانۀ از راحتم، .   

- بریم پاشو پس باشه، .   
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 ساکت مسیر طول تمام. آمدیم بیرون کلبه از هم با و شدم بلند

 زیر را آوازی او و بودم کرده حلقه کمرش دور دست من. بودیم

 تنها دانستیممی نفرمان دو هر حاال انگار. کردمی زمزمه لب

 مهریبی که من مخصوصا  . ایممانده هم برای که هستیم کسانی

 نور جذب که ایپروانه مثل و بود کرده امآزرده شدت به امخانواده

بودم شده هرنگ خالصانۀ و دریغبی محبت جذب شود،می .   

 اتاق به مستقیم. نیامد استقبالمان به کسی شدیم، که آقاخان خانۀ وارد

 مأمن تنها حاال که مانمتریشش کوچک اتاق. رفتم خودمان

 غذا دیس یک با و رفت مطبخ به هرنگ. بود هایمپناهیبی

 سالم و کردم سالم. آمد هم بیبی که بود نگذشته چیزی. برگشت

 سعی هم او و زدمنمی حرف او با دیگر. رفت و چید را سفره. کرد

کند خراب را میانمان دیوار کردمنمی .   

- هللا بسم .   

. کردم خوردن به شروع ولع با و کشیدم سفره کنار را خودم

گفت خنده با من خوردن دیدن با هرنگ :  

- شدیمی هالک نماندیم، کلبه شد خوب .   

- شهمی ناراحت خاتون حمام برم اگر کنیمی فکر .   

  االن؟-

  !ها-

- پر شکم با بعدم مو، خیسی از نخوره سرما سرت شب !  

گفتم و کشیدم خوردن از دست :  
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- برم؟ اصال ، شدم سیر. خورمنمی هم بعد خان، گرمه هوا   

- برو فردا .   

 کثیف وضع و سر با خوامنمی کلبه، رفتیم آمدیم شهر از وقتی از -

گفتم همین واسۀ. خان رختخوابم تو برم  ...   

- برو پاشو باشه، .   

وگفت بست را سفره روی. بست نقش لبم روی رضایتی لبخند :  

- خوریممی هم با بیرون آمدی .   

- بخور شما .   

- خوریممی هم با آمدی که گفتم .   

 امحوله تا رفتم ساک طرف به. بست نقش لبم روی رضایتی لبخند

گفت هرنگ. بردارم را :  

- آرممی لباس برات من برو تو .   

 هر از خیالم که بود خیالبی چنان صورتش. کردم نگاهش مردد

 سوی این در که حمام طرف به و دادم تکان سر. شد راحت جانبی

 انگار ایستادم، که دوش زیر. رفتم بود ما اتاق در نزدیک و ایوان

 دست یک با و زحمت به. کردم درک را افتاده اتفاقات تمام تازه

 در بگیرم یاد باید و هستم تنها دانستممی دیگر حاال. شستم را خودم

کنم زندگی تنهایی .   

 در پشت از هرنگ آرام صدای بستم، را آب شیر اینکه محض به

نشست گوشم به :  
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- شد؟ تمام   

 را در الی! شود تمام حمامم تا بود ایستاده در پشت. خوردم یکه

. گذاشت دستم کف را حوله. بردم بیرون را دستم و کردم باز اندکی

 و پیچیدم خودم دور دستی یک را حوله و بستم را در سرعت به

 و کردم باز را در الی دوباره. کنم خشک را خودم کردم سعی

گفتآرامی به. بردم بیرون را دستم :  

- کنم؟ صدا رو رقیه یا بپوشی تانیمی   

- تانممی .   

 بعد و زحمت به من و گذاشتمی دستم کف یکییکی را هایملباس

 یک با توانستمنمی اینکه دلیل به. پوشیدممی را آنها کلنجار کلی از

 خیس لباسم شد باعث همین و بود خیسخیس موهایم کنم کار دست

 و تقال از سفید و سرخ. کردم باز را در شد تمام که کارم. بشود

 آن از آب که موهایم دیدن با هرنگ. آمدم بیرون حمام از گرمای

غرید چکید می :  

- نکردی؟ خشک چرا موهات     

 را نفسم. رفتم اتاق به. پیچید سرم دور و گرفت من از را حوله و

گفتم و کردم رها :  

- بود خوب خیلی .   

غش و غلبی و صفا با ایخنده. خندید .   

- حمام بری که آوردمتمی زودتر دانستممی .   
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شد موهایم کردن خشک مشغول و . 
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گفت. بود شده خیس کامال   لباسم پشت  :  

- شده خیس آسو، کنی عوض لباست   باید .   

- تنم تو شهمی خشک نداره، ایراد .   

- کنیمی قولنج خوری،می سرما بخوابی جوریاین. شهنمی .   

- خواب وقت تا شهمی خشک نه، .   

گفت رفتمی هالباس بقچۀ طرف به کهدرحالی :  

-  با حق بگی بار یک شهمی چی جدا   آسو؟ لجبازی اینقدر چرا تو

آقا گیمی درست هرنگ، توئه !  

 اطاعت به مرا که بود چیزی نگاهش در. چرخیدم طرفش به

گفتم. واداشت :  

- آقا گیمی درست هرنگ، توئه با حق .   
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گفت و خندید :  

- خوب دختر آفرین .   

. گرفتم را لباس. گرفت طرفم به و آورد بیرون بقچه از را لباسی

گفت و ایستاد دیوار به رو :  

- خوای؟نمی که کمک   

  !نه-

 آنقدر. کردم لباسم آوردن بیرون به شروع زحمت به و هن و هن با

 همه آیا کردمی سؤال مدام هرنگ. افتادم نفسنفس به که کردم تقال

 را لباسم شتابزده کردممی سعی کهدرحالی من و است مرتب چیز

 بود شده باعث کردن کار دست یک با و شتابزدگی همین و بپوشم

آیممی بر اشعهده از که گفتممی بپیچد هم در چیز همه کال   .   

 کلنجار پیراهنم آستین با داشتم چرخید طرفم به هرنگ وقتی

 گرفت بدنم از را نگاهش. شدم مچاله خودم در سرعت به. رفتممی

 و گرفت را لباس آستین. خجالت از شدم سرخ. دوخت زمین به و

گفت. پوشیدم را لباس. بپوشم را آن کرد کمک :  

- شد تمام .   

 عریانم تنۀنیم بود توانسته لحظه یک برای. داشتم زیر به نگاه هنوز

بود دزدیده نگاه سرعت به هرچند ببیند، را .   

گرفت را موهایم آب دوباره و برداشت را حوله .   

- خان دیگه شده خشک .   
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- نیست چیزی .   

کشید موهایم روی نرمی به و برداشت را شانه .   

  ببافمشان؟-

دادم تکان سر .   

- نیستی که گشنه .   

دادم تکان سر دوباره .   

- خوریممی شام ریممی بعد و بافمشانمی .   

 مثل. کردمی شانه را موهایمنرمی به. دادم تکان سر هم باز من و

 موهایم. کشید کردن شانه از دست. نگیرد دردم تا احتیاط با همیشه

. کردم احساس گردنم پشت را داغش هاینفس هرم. زد کنار را

 روی از که ترس روی از نه بار این ولی همیشه، مثل. لرزیدم

 هم گریختن و شدن خم توان حتی. زد گردنم بر ایبوسه. شرم

گفت و کرد قفل بدنم دور پشت از را دستانش. نداشتم :  

- برگشتی که خوشحالم .   

 بیرونم» بگویم؛ خواستنمی دلم. غلتید امگونه روی اشک ایقطره

 و دریغبی که است کسی تنها او دانستممی دیگر حاال« .کردند

باشم که خواهدمی مهربانانه .   

 و صدابی بار این. شد بافتنشان مشغول و کرد دسته را موهایم

گفت شد تمام که کارش. هیاهوبی :  

- آسو؟ نیستی گشنه   



 

543 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

   .هستم-

گفت و کشید پیش را سفره :  

- امگشنه حسابی منم که بیا . 
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 و زدم لبخند. کند عوض را موضوع توانستمی راحتی به همیشه

 افتاده اتفاقی که انگار نه انگار همیشه، مثل. نشستم سفره کنار

 در صدایش که بودم نگذاشته دهانم توی را اول لقمۀ هنوز. است

پیچید اتاق :  

- کنه عقدمان بیاد مالحسن پی فرستممی فردا .   

گفت نگرانی با. شد خیره زمین به نگاهم و آمد پایین دستم :  

- بیاد گمنمی نباشی راضی تو .   

گفتم وارزمزمه برگیرم زمین از نگاه آنکهبی :  

- امراضی .   



 

544 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  رسما   شب فردا از جداست، رختخوابامان که شبیه آخرین امشب

باشی؟ راضی تو اگر البته خانه، خانم شیمی   

- امراضی .   

-  زیاد بچه من تاها، دو و یکی نه باشیم، بچه فکر به باید که بعدم

 نفس و برند باال آدم کول و سر از که آنقدر. زیاد خیلی خوام،می

باشی راضی هم تو اگر البته ببرند، آدم   .   

- امراضی .   

-  رو پشتی حیاط دممی کنی تحمل کم یه اما سختته، اینجا دانممی

 شاهرخ و من برای رو اونجا گفته قبال   آقاخان. ریممی و بسازند

 ما گرفت، که گرفت زنم بگیره، زن شاهرخ تا کو حاال. گذاشته

 تو کوچک، عروس شهمی زنشم. داریم گل و آب حق رفتیم، زودتر

 یه و بیاد اونم. ببره حساب ازت و بخوانه حرفته باید ای،بزرگه

ها؟. بهش نداریم کاری کنه، زندگی گوشه   

  !ها-

- . بگن بشت چیزی ذارمنمی نباش، هم دخترها و خاتون نگران

 گل از ترنازک من آسوی به بخواد کسی باشم، مرده من مگه اصال  

 که خاتون مانهمی. بچینم رو دخترها دم جوری چه دانممی. بگه

 دلگیر ازش و حرفاش   ببخش من به. کن تحمل من خاطر به اونم

باشه؟. نشو   

گفت نگرانی با. لغزید هایمگونه روی اشک قطرات :  

- ناراحتی؟ خاتون خاطر به   
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دادم تکان سر نفی نشانۀ به .   

؟ کنیمی گریه چرا پس -   

- خان ترسممی .   

- نیست ترسی جای آسو، هستم من .   

 سالمم دست. درخشیدمی امید و قدرت از چشمانش. کردم نگاهش

گفت و گرفت را :  

- بابات انگشتای جای از سرخه هنوز صورتت. بکن خودمان نگاه .  

 را لباسش. بود کبود پشتش تمام. داد باال را پیراهنش و چرخید

گفت و انداخت پایین :  

-  تامانم دو هر. باشیم باهم ما که خوادمی سرنوشتم که بینیمی

تو و بود خریتم از من. کردیم مقاومت  ...   

- دیگه خریتم از حتما   .   

گفت و خندید :  

- . شدم عوض حاال اما. آسو بود من هایبدرفتاری خاطر به نه،

نیست نامرد هرنگ بدم نشانت و بشم عوض که خواممی حاال .   

گفت. دادم تکان سر :  

-  گفتی که تو...  فردا. مالحسن پی فرستممی فردا بخور، شامت  

هستی؟ راضی   

کردم زمزمه آرامی به و دوختم زمین به نگاه :  



 

546 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- امراضی .   

 به دستش فقط. بود چه العملشعکس دانمنمی و ندیدم را صورتش

گرفت طرفم به را غذا قاشق و شد دراز طرفم :  

- وقته دیر آسو، بخور .   

 ما بین چیز همه همیشه برای فردا. کرد خالی دهانم توی را قاشق

 انگار. بود متفکر و داشت زیر به سر. کردم نگاهش. کردمی تغییر

داشت هراس فردا رسیدن از من مثل هم او .   

*** 
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 ماه سه این تمام مثل. نبود هرنگ شدم بیدار خواب از که صبح

 هارختخواب و شدم بلند سرعت به. بود جدا هم از هایمانرختخواب

 که بفهمد کسی بودیم نگذاشته ماه سه این تمام در. کردم جمع را

جداست هم از هایمانرختخواب .   
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 را ناهار داشت بیبی. رفتم مطبخ به و شستم را صورتم و دست

 برای تعارفی. شنیدم جواب و دادم سالم سردی به. کردمی آماده

 نان ریختم، چای. نکردم درخواستی و نکرد صبحانه کردن حاضر

 خودمان اتاق طرف به. آمدم بیرون مطبخ از و برداشتم پنیری و

. کنم پیدا را هرنگ که کاویدممی را اطراف چشم با و رفتممی

گفت سرم پشت از بیبی :  

- اتاقش بری خوردی صبحانه خواسته خان .   

. دوختم بود ایستاده مطبخ در جلوی که بیبی به را پرسشگرم نگاه

  :گفت

- منتظرته برو، خوردی. داره چکارت دانمنمی من .   

 گرفتم بیبی طرف به را امصبحانه سینی. رفتم آشپزخانه طرف به

گفتم و :  

- خورممی بعدا   .   

 در پشت. افتادم راه به خان اتاق طرف به من و گرفت را سینی

گفت خان. زدم در و کشیدم عمیقی نفس :  

- تو بیا .   

 به باریکی راه طریق از که خانه اتاق ترینبزرگ. شدم اتاق وارد

 شده وارد آنجا به ورودم اول روز که اتاقی. داشت راه کناری اتاق

 باالی خاتون. کشیدمی چپق و بود زده تکیه مخده به خان. بودم

 پاک را آن داشت که بود مقابلش در برنجی سینی و بود نشسته اتاق

 دستش و بود داده تکیه پشتی به راست سمت در هم هرنگ. کردمی
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 صورتش و نشستن حالت از. بود گذاشته صورتش روی را

. شنیدم جواب و کردم سالم. است ناراحت بزنم حدس توانستممی

 مردد که من به نگاهینیم و برداشت صورت از دست هرنگ

گفت خان. انداخت بودم ایستاده در جلوی :  

- بشین بیا تو، بیا .   

شدم متوقف خاتون صدای با که رفتم هرنگ طرف به .   

-  هرنگ دانینمی شه،نمی سرت حرومی و حالل تو نه، اونجا

نامحرمه بشت .   

 به تنفر با. بود شده تمام مانصیغه موعد. کردم نگاه هرنگ به

 لعنت مرا و کردمی غرولند لب زیر که کردمی نگاه مادرش

 و کردم کج قدم زدهخجالت. کشمنمی خجالت خدا از که فرستادمی

گفت و گذاشت کنار را چپقش. نشستم زانو دو خان رویروبه :  

- بود؟ خوب پدرت   

- خان بله .   

- نگفت؟ که چیزی   

- خان نه .   

- خانه بردیمت نبود ناراحت که ما از .   

- خان نه .   

- بشه آروم کم یه دلتم و ببینیشان تونستی نشد بدم هرچند خوبه، .   

- خان بله .   



 

549 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- نامحرمید شما حاال و شد تموم تانصیغه موعد امروز که دانیمی .   

- خان بله .   

-  مالحسن، پی مسجد رفته پاشده سحر کله صبح پسره این

که اینجا بیاردش مستقیم نماز سر از خواستهمی  ...   

گفت و دوید خان حرف میان به خاتون :  

-  عقد خوادنمی که هستی چی تو دانهمی هم خدا شکر، رو خدا

 من خانۀ تو تانهنمی کسی رجیم شیطان طایفۀ اون از. بشی من پسر

باشه داشته جایی .   

غرید خان :  

- بزنم رو حرفم بذار زن، بگیر دهن به زبون .   

 موهایش در دست و کشید ایکالفه پوف هرنگ. شد ساکت خاتون

داد ادامه شدم، خیره خان به. فروبرد :  

- پیرش مادر دیدن شهر رفته مالحسن شهمی روزی دو ظاهرا   .   

گفت هرنگ :  

- برگردیم و کنیم عقد شهر بریم هم ما خوب . 

 

 [05:05 05.07.19] آ

#157 

 



 

550 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 

 

 

گفت خاتون :  

-  هرنگ! ها. کرده اشهوایی داده خوردش به چی نیست معلوم

کردینمی هم اشصیغه اول روز که بودی اونی تو نه خان، .   

- آخره روز االن خاتون، گذشته اول روز .   

- شدی؟ هوایی جوراین داده نشانت چی   

-  خانو حرمت دارینمی نگه عروست   حرمت زن، بکش خجالت

دار نگه .   

-  جوری چه من با عجوزه این خاطر به بینیمی بینی،می خان

خاتونه تقصیر گیمی تو وقتاون زنه؟می حرف .   

- . است دیگه چیز سر ما حرف. دیگه بسه. تانام دو هر با! بسه

 هر ترمطرف اون آبادی تا هفت تا اینجا. عقد برای ریمنمی شهر

 برم و کنم ول من حاال مالحسن، پیش آدمی کنه عقد بخواد کی

بیاد مال تا مانیممی است، هفته یک. کجا .   

- چی؟ نیامد اگر   

- آدمی هفته یک سر گفتن مسجد تو گفتی خودت! که دیدی آد،می .   

   ... خان-
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غرید دوباره خاتون :  

-  پیشش بری نتانی هفته یک اینی نگران چیه؟ کشه،نمی خجالتم

  بخوابی؟

کشید فریاد خان. برداشت خیز خاتون طرف به هرنگ :  

  !بسه-

 خاتون. برگشت خود جای به دوباره و شد متوقف جا در هرنگ

 نفرین مرا و کوفت سینه بر کنانمویه و گذاشت را شیون بنای

 گوشۀ با که طورهمان او و کشید او سر بر فریادی خان. کرد

 زیرلبی کنان،مویه و آرامی به کردمی پاک را هایشاشک روسری

گفتمی ناسزا من به .   

گفت خان :  

- برگرده مالحسن وقتی تا منیرماه خانۀ ریمی تو .   

گفت معترضانه هرنگ :  

- خان نه .   

- آسو جای یا اینجاست تو جای یا یعنی بمانه، تانهنمی خانه این تو .   

- ولی کن جدا اتاقمانه خان   ...   

-  در اشکل و کن عقدش گفتم بشت که اول روز. نداره اما و ولی

 توی تو یا گفتم؛ من که همین. کردیمی اینجاشم فکر باید آوردی

آسو یا مانیمی خانه این .   
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 نگاه را ما موذیانه و بود شده قطع اشگریه. کردم نگاه خاتون به

کردمی .   

- منیرماه خانۀ رهمی آسو !  

گفت تحکم با. چرخید خاتون سمت به هانگاه همۀ :  

- منیرماه خانۀ رهمی آسو .   

- خاتون ولی  ...   

-  این تو هم دیگه پسر تا دو من. نیستی که تنها تو. گفتم که همین

 که همین کنم؟ بیرون مجیدم و شاهرخ تانممی بری تو. دارم خانه

 تو نباشه خانه این آدمای از کدومهیچ محرم وقتی تا آسو جای گفتم،

نیست خانه این .   

گفت و کرد فکر کمی خان :  

- منیرماه خانۀ ریمی ببند، وسایلت  . خاتونه با حق .   

 اعتراضی هیچ جای که کرد بیان را اشجمله قاطعانه چنان و

 پشت از را خان صدای. آمدم بیرون اتاق از و شدم بلند. نداشت

گفتمی هرنگ به خطاب که شنیدم سرم :  

- بشین کجا؟ .   

 به بروم مطبخ به صبحانه خوردن برای آنکهبی و بستم را در

 خودم زار حال به تلخی به و نشستم اتاق وسط. رفتم اتاقمان

   .گریستم
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 نگاه در وضوح به را این من و بود متنفر من از منیرماه

 را خودم سرعت به. خورد در به ایضربه. دیدممی زهردارش

گفت بیبی. نشستم صاف و کردم جور و جمع :  

- ریمی باهاش آمد منیرماه که ظهر کن، جمع وسایلت   گفت خاتون .   

 دراز. ماندم تنها خودم، تنهایی در من و شد بسته در. دادم تکان سر

 کنار در بودن هفته یک توانستممی آیا. شدم خیره سقف به و کشیدم

 دانستممی. بیشتر دلم و کردمی گزگز دستم. بیاورم تاب را منیرماه

 مقابله توان خودم در و داشت خواهم رو پیش را سخت هفتۀ یک

 هرنگ وجود به همیشه از بیش که حاال خصوص به. دیدمنمی

بودم اشهمیشگی هایحمایت نیازمند و بودم کرده عادت .   

*** 
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 به مرا که گفتمی. شد تیز هایمگوش منیرماه فریادهای صدای با

 خودم در و کردم جمع بغل در را پاهایم. دهدنمی راه اشخانه

شدم مچاله .   

-  بشش و خانه ببرم برادرم   قاتل کرده؟ خودش با فکری چه خان

بذارم احترام !  

 فریاد همچنان اما منیرماه و کند آرامش کردمی سعی نفر یک

. شد قطع صداها بعد لحظاتی و شد خاتون اتاق وارد. زدمی

 و شدم بلند. نبود صدا از خبری. کردم تیز را هایمگوش اختیاربی

 که بود ساعت یک از بیشتر و بودم گرسنه. رفتم بیرون اتاق از

 امصبحانه سینی. رفتم مطبخ به. بودم مانده اتاق توی باطل و عاطل

. خوردم و کردم درست پنیر و نان ایلقمه. بود رف روی هنوز

گفت سرم پشت از نفر یک. ریختم چای خودم برای :  

- ریزی؟می من برای هم چایی یه   

. شد آرام دلم. داشت لب روی لبخند. بود هرنگ. برگشتم عقب به

گفت و آمد ترنزدیک. گرفتم طرفش به را استکانم :  

- بیرون؟ آمدینمی چرا پوسید، دلم. دختر کردی زندانی خودته   

گفتم و انداختم باال شانه :  

- بود؟ عصبانی چه منیرماه ندیدی مگر   

- شهمی تمام چیز همه و آدمی مالحسن دیگه هفتۀ یک! کن ولش .   

 رنگم باشند گرفته را مچش که دزدی مثل. شد مطبخ وارد بیبی

گفت و کرد نگاه هرنگ به چپچپ بیبی. پرید :  
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- آرهمی در روزگارتان از دمار ببینه خاتون کنی؟می چکار اینجا .   

- شد؟ عوض امروز حاال نبود، چیزی که دیروز تا   

- امروزه مال امروز بود، دیروز مال دیروز .   

گفت و کرد نگاهم هرنگ :  

- نیاد؟ کسی هست حواست بیبی   

گفت و کرد درشت چشم بیبی :  

- نکردم صدا خاتون   تا بیرون برو. رو و چشمبی پسرۀ چی؟ دیگه .   

- بیبی !  

-  پسرۀ برو. آرممی خاتون   رممی خودت جان به وگرنه بیرون برو

سفید چشم .   

گفت و گرفت طرفم به اسکناس مقداری بی،بی به توجهبی هرنگ :  

- خواستی چیزی اگر هفته، یک این برای .   

گفتم و انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

- ترمطرفآن کوچه تا چند همین! که رمنمی جایی. خوامنمی .   

گفت و چپاند دستم کف را هااسکناس :  

-  چیهیچ بی زنشان   بگه منیرماه شوهر خوامنمی فقط دانم،می

بهتره باشه دستت. ما خانۀ فرستادن .   

 و کشید عمیقی نفس بیبی. رفت بیرون مطبخ از سرعت به و

  :گفت
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-  پول ترطرفآن کوچه تا دو و هفته یک برای بده، شانس خدا

 که، بودم گفته. بدزدی قاپشه تونستی خوب معلومه. دهمی بشت

 رو هابچه این همۀ خودم من. تمومه کنی، خودت مال بتانی هرنگه

کردم بزرگ .   

گفتم و گرفتم بیبی طرف به و برداشتم را هااسکناس از یکی :  

- شما برای .   

گفتم و چپاندم دستش کف را اسکناس. کرد نگاهم تردید با :  

-  برای بخری حب باهاش تانیمی. شما برای باشه. زیاده من برای

دردت پا .   

 خیره من به ناباورانه هنوز بیبی کهدرحالی آمدم، بیرون مطبخ از

 من به دو به را خودش رقیه که بودم نرسیده اتاقم به. بود شده

زد صدا و رساند :  

  !آسو-

پرسید و زد رویم به مهربانی لبخند. کردم نگاهش :  

  خوبی؟-

 چالندم دست کف را هااسکانس و دادم تکان سر برایش مهربانی با

گفت. نبیند تا :  

- داره کارت بیای بگم بشت گفت خاتون . 
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  خبریه؟-

- بیام؟ باهات منم خوایمی. باشه منیرماه خانۀ سر گمانم. نکنم فکر   

- تانی؟می   

گفت و کرد فکر ای لحظه :  

- دهمی اجازه حتما   بگم خان به. کنممی شانراضی .   

. برگشت مادرش اتاق طرف به دو به زد،می لبخند کهدرحالی و

 چهره منیرماه. رفتم خاتون اتاق به هااسکناس کردن پنهان از بعد

 دو و کردم سالم. بود دوزیسوزن مشغول فاطمه و داشت هم در

گفت خاتون. نشستم زانو :  

- کردی؟ جمع وسایلت     

- خاتون بله .   

گفت منیرماه :  

- داشتینمی بر بیشتر لباس تیکه تا دو بمانی، که بیای خواینمی .   

- برداشتم لباس   تیکه تا دو همان .   

- نبری منیرماه شوهر پیش آبرومون   باشه حواست .  
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- خاتون چشم .   

- . شده هواییت جوراین که دادی پسره این خورد به چی دانمنمی

 همین اَد،. رهبگی سر وصلت این خوادنمی هم خدا شکر رو خدا

 هست توش حکمتی یه دانممی من. شهر رفتمی مالحسن باید حاال

 هرنگ خورد به جنبل و جادو تو دانهمی هم خدا. حاال چرا وگرنه

اندازهمی پات جلوی سنگ دادی .   

نگویم چیزی تا بودم کرده مشت را هایمدست. داشتم زیر به سر .   

- نشسته حق جای خدا !  

گفت منیرماه :  

- کنی؟می باز کی رو دستت   

داد جواب من از زودتر رقیه :  

- دیگه هفتۀ سه .   

شد خشک لبش روی لبخند. چرخید او طرف به سرها .   

- دیر؟ انقدر چرا   

- گفتن دکترا .   

-  دستت. چی هر حاال. زنندمی حرف خودشان برای زیاد دکترا

بکنم هم رو تو کارای تانمنمی من کنی، تنبلی نشه باعث .   

- ذارمنمی نه، .   

- ندارم کلفتی حوصلۀ من خوبه، .   
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گفت و شد اتاق وارد هرنگ :  

- کردید دوره منو زن باز بینممی اینجایید؟ همه...  ا .   

- بشه زنت حاال بذار داداش، شدی مویز نشده غوره .   

گفت خنده با هرنگ. انداختم زیر به سر من :  

- دیگه هفتۀ یک شه،می .   

 لبخندی. زدند لبخند موذیانه و کردند نگاه هم به منیرماه و خاتون

کرد پاره را دلم بند و نماند دور من نگاه از که .   

- کجا؟ آهای   

گفت و کرد راست قد بود، معلق آسمان و زمین میان که هرنگ :  

- بشینم خواممی .   

- باشی اتاق این تو تانینمی االن بیرون بفرما آقا، بفرما .   

-  اینجا. باشی اینجا تانینمی گهمی یکی رممی هرجا شماها؟ چتانه

شد تمام خوردیش بگید که نیستیم تنها آدمه، از پر که .   

- بکش خجالت خاتون از هرنگ، شدی حیابی چه .  

-  حاال تا صبح از. منیرماه کرده قی رو حیا خورده رو آبرو این

کارش شده همین .   

- کردم حیاییبی که کردم چکار من! هللا اال اله ال .   

- شهمی زنت که دیگه هفتۀ یک تا هرنگ، برو برو، .  

گفت و کرد نگاه من به هرنگ :  
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- خانوم فاطمه برات دارم باشه، .   

 کس هر. کردند غرولند به شروع دخترها. رفت بیرون اتاق از و

 و بود شده خیره من به متفکرانه او...  خاتون و انداختمی ایتکه

گفتنمی چیزی . 
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 توی بودم ناخوانده مهمان چون و رفتم شانخانه به منیرماه با شب

 که کرد را تالشش تمام رقیه. کردند پهن برایم جایی هابچه اتاق

 قبل. بدهد اجازه او به ندارد امکان که گفت خاتون و کند امهمراهی

 و نرمی به بود، ایستاده ایوان روی که هرنگ خانه، از خروج از

 نتوانستم حتی من و داد تکان دست برایم نفهمد کسی که ایگونه به

بزنم لبخند .   

 بیرون خانه از و کردم جاجابه بغلم زیر را هایملباس کوچک بقچۀ

   .آمدم
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 رسیدیم که خانه به اما کرد،می غرولند مسیر طول تمام منیرماه

 که بعد روز صبح. نزد حرفی آخر روز تا دیگر و شد خاموش

 دوری. نبود خانه کسی منیرماه کوچک دختر و من جز شدم، بیدار

 را حیاط کردم، مرتب را خانه دست یک با کمی زدم، خانه توی

 را اشصبحانه شد بیدار که منیرماه دختر ماهگل، و زدم جارو

 با. آمد او که بود شده طوالنی منیرماه بازگشت برای انتظارم. دادم

گفت. شناختم را بیبی دستپخت. غذا قابلمۀ :  

- برسن سر همه که االنه آشپزخانه، تو بنداز رو سفره .   

 چه. شد خورده خانه مرد هایشوخی و هابچه هیاهوی در غذایمان

 تکان بغلم از ماهگل. کوچک خانوادۀ این بودند خوشبخت

نداشت اعتراضی منیرماه و خوردنمی .   

 و گذاشت من برای را ماهگل و رفت منیرماه دوباره غذا از بعد

 و آمدمی غذا قابلمۀ با ظهرها. منیرماه روز هر برنامۀ شد این

بپزم غذایی چه شام برای گفتمی رفتن از قبل عصرها .   

 بودم، منتظرش زیاد اول روزهای. نیامد دیدنم به هرنگ هفته کل

 و ترکمرنگ انتظارم ندیدم، را او و گذشت که روز هر اما

شد تبدیل تلخ یأسی به آخر در و شد ترکمرنگ .   

 اتفاقاتی دانستممی. کردمی امخفه خانه این و روزها این خبریبی

 در که آرامشی. دیدممی را منیرماه صورت. است افتادن حال در

 در روز هر داشتم انتظار. ترساندمی مرا بود چشمانش و حرکات

 بدترین حتی و بشنوم توهین روز هر بشنوم، سرکوفت خانه این

 و رفتمی منیرماه. نبود اینها از کدامهیچ اما ببینم، را رفتارها



 

562 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 نگاهش در. شدمی قبل روز از متفکرتر روز هر و آمدمی

 نشستمی ایگوشه در متفکر. نبود آشکار اما بود،. نبود خصومتی

کردمی کنکاش ذهنش در و .   

 شال و خیزدمی بر بعد شود،می خیره اینقطه به هامدت که دیدممی

 کاش. رودمی و گذاردمی من برای را هابچه کند،می کاله و

 خبر چه خانه این دیوارهای از بیرون دانستممی کاش بود، هرنگ

 بهانه را چیزی هر توانستمی. آمدنمی دیدنم به هرنگ چرا است؟

 من پیش هفته تمام که را ماهگل حتی. بیاید خواهرش خانۀ به و کند

رفتمی پدرش خانۀ به او بی خواسته، خدا از منیرماه و بود .   

 خانۀ در که بود هفته یک دقیقا   امروز. شمردممی را روزها

 از خبریبی که ایهفته یک. فرساطاقت هفتۀ یک. بودم منیرماه

 هایبچه هیاهوی اگر و بود کرده امدیوانه کس همه و چیز همه

بودم داده جان حاال تا نبود منیرماه .   

. بود آمده در صدا به در زنگ منیرماه رفتن محض به قبل روز

 باز که را در. بود دستم توی ماهگل دست و بودم حیاط توی هنوز

. خندان ولی خسته صورتی با. بود هرنگ. زد خشکم برجا کردم،

  :گفت

- خانم سالم، علیک .   

 را خودش شادمانی با ماهگل. کردم سالم و کشیدم کنار را خودم

 طورهمان هرنگ. کرد زبانی شیرین و انداخت هرنگ آغوش در

پرسید من از بوسیدمی را او که :  

- گذرهمی خوش .   
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گفتم و کردم تصنعی اخمی :  

- شما هایپرسیاحوال از .   

گفت و خندید :  

-  که کرد خبرم شاهرخ. رسیدم تازه االن نبودم، آسو جان به

آمدم فورا   منم برگشته صبح مالحسن .   

- بودی؟ کجا   

- تو؟ نیام   

گفت و گذاشت زمین را ماهگل. زدم لبخند :  

- گردهبرمی منیرماه برم، زود باید .   

افتاد راه دنبالم به هم او و افتادم راه .   

-  شام و ناهار برای فقط اینجا آمدم من وقتی از. آدنمی حاالهاحاال

بوده خانه . 
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  جدی؟-

  ها؟-

- اذیتی؟ حرفی، نگرفته؟ سخت که بشت   

-  جلوی خواستهنمی حتما  . بگیره سختم بخواد که ندیدمش اصال  

دیگه باشم چشمش .   

گفت و نشست ایوان روی :  

-  چشمم ویجل خوادمی دلم همیشه که منم مهم ازشان، نشو ناراحت

دختر بود شده تنگ برات دلم خیلی. باشی .   

گفت و خندید. انداختم زیر به سر شرمزده :  

-  هفته یک این تمام. کنه داغ نقره آدم   جوری چه دانهمی خان

بود نشده تنگ من برای دلت تو. گله پیش کوه برم کرد مجبورم .   

رفتم خانه طرف به و کشیدم آغوش در را ماهگل .   

  کجا؟-

- بیارم چایی .   

-  باهاش فردا برای مالحسن پیش رممی دارم. برم زودتر باید

دنبالت آممی فردا باش حاضر بگم اومدم فقط. بذارم وعده .   

 خانه طرف به فشردممی آغوش در سختی به را ماهگل کهدرحالی

بود امزندگی در دیگر تغییر یک شروع فردا. دویدم !  

***  
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 از. کردم نگاه کوچک ماهگل به. نبود خانه منیرماه شدم که بیدار

 رضایتی لبخند بردمی خانه به مرا هرنگ امروز اینکه تصور

 بدنم به و کردم باز طرف دو به را هایمدست. نشست هایملب روی

کردممی آماده را خودم باید. دادم قوس و کش .   

 چه هر. نه یا بروم حمام به بودم مانده. خوردم ولع با را صبحانه

 که بزند سرکوفت و بیاید منیرماه کشیدممی خجالت نشد، کردم سعی

 با. رسیدم خانه به. کنممی ورگل و ترگل برادرش برای را خودم

. طورهمین هم را هااتاق و کردم جارو را حیاط دست یک همان

 که ماهگل. بشنوم را هرنگ صدای که بود در به گوشم لحظه هر

 ماهگل با را خودم کردم سعی. بود شده رد چاشت شد، بیدار

ببازد رنگ برایم زمان کندی تا کنم سرگرم .   

 بود چه هر ولی داشتم، هرنگ به احساسی چه دانستمنمی هم هنوز

 به دریغشبی هایمحبت. نبود اول روزهای گریز و تلخی آن دیگر

 دورترین در را دایان کردممی سعی. بود داده دیگر رنگی امزندگی

 فروغبی یادش گاهی چند از هر هرچند کنم، زندانی ذهنم زوایای

 من ممنوعۀ و قرمز خط او دانستممی اما کشید،می ایزبانه قلبم در

بدهد نشان خودی امخصوصی حریم در نباید و است .   

 همیشه منیرماه کلۀ و سر. بود ظهر نزدیک کردم، نگاه ساعت به

 او با خواستمی و گرفتمی بهانه ماهگل. شدمی پیدا هاساعت این

 کردن سرگرم برای توانی و حوصله ترینکوچک من و کنم بازی

 دانستممی. داشتم دلشوره. گذشتمی کندی به دقایق. نداشتم او

 نخواهد تحمل ساعت این تا و است کسی هر از ترتاببی هرنگ
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 افتاده نقنق به حاال که ماهگل جز. نبود خبری هم هابچه از. کرد

نبود کسی بود، . 

 

 [05:10 05.07.19] آ
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 را خودش کامل طور به آفتاب دیگر حاال. گذشتمی کندی به زمان

 از. کردم نگاه ساعت به. بود گرم هوا. بود کرده ولو حیاط توی

 هر. آمدنمی بر دستم از کاری و داشتم دلشوره. بود گذشته ظهر

بشنوم را هرنگ صدای تا بود در به گوشم لحظه .   

  !گشنمه-

کردم نگاه ماهگل به .   

- نشیم؟ مامانت منتظر   

- داییزن گشنمه .   

 با او وقتی. بود داده یادش هرنگ. بودم گفتنش داییزن عاشق

 سر چیزی. شدمی آب دلم توی قند! داییزن گفت؛می زبانیشیرین
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 حاال. نداشتم غذا به میلی ترینکوچک خودم. کردم آماده دستی

آیندنمی هابچه و منیرماه چرا که بودم این نگران دیگر .   

- بخور هم تو .   

- گلکم مانممی منتظر من بخور تو .   

 افتاده من گردن به جورهایی یک ماهگل مسئولیت که روزی از

 فرزند خواستمی دلم. بود شده زنده من در مادرانگی حس بود

کنم خشک و تر را خودم بچۀ و بیاورم .   

 دلم. نبود خبری کسهیچ از. خواباندمش و شد تمام ماهگل غذای

 خبر چه ببینم تا خان خانۀ بروم و کنم کاله و شال خواستمی

 دلم. ترسیدممی خاتون برخورد از. نداشتم را جرئتش اما است،

 را زمان همه این هرنگ دانستممی. دادمی بد گواهی. بود قراربی

کرد نخواهد تحمل .   

 باالخره هرنگ. ماندممی منتظر باید فقط. کشیدم دراز ماهگل کنار

 هم حاال تا که همین بود، رفته دیروز او که اشتیاقی آن با. آمدمی

داشت سؤال جای بود، کشیده طول .   

- داییزن...  داییزن .   

 صورتم روی دست که بود ماهگل. بود برده خوابم. کردم باز چشم

کردممی صدایم و کشیدمی .   

- دارم جیش .   

 عصر پنج از. بود ساعت کردم نگاه که چیزی اولین به و برخاستم

 کامل طور به دیگر حاال. بردم دستشویی به را ماهگل. بود گذشته
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 هم هابچه و منیرماه از که مخصوصا  . کردممی نگرانی احساس

نبود خبری .   

 خانۀ به نرفتن و رفتن بین. دوختم در به چشم و نشستم ایوان روی

 تنم از سر خاتون اگر حتی رفتم،می باید. بودم قوس و کش در خان

 چند هنوز. برخاستم و گرفتم آغوش در را ماهگل. کردمی جدا

. شد کوفته بلند صدای با در که بودم نرفته عمارت طرف به قدمی

 ترس از ماهگل. بود افتاده در جان به لگد و مشت با نفر یک

 باز را آن و رساندم در به را خودم دو به. کرد گریه به شروع

 در پشت بود، شده سرخ خشم شدت از کهدرحالی هرنگ. کردم

 شده خیره او به حیران من و کردمی گریه ماهگل. بود ایستاده

   .بودم

- کنی؟می چه اینجا تو   

- امپی بیای که بودم تو منتظر .   

 رسید سرش پشت زناننفس منیرماه. کشیدم گردن. برگشت عقب به

گفت و :  

- کنی؟می دیوانگی چرا چته؟   

- کردید که بود غلطی چه این شماها؟ یا امدیوانه من .   

 بودند ایستاده حیاط بیرون که آنها به و بودم ایستاده مبهوت و گیج

گفت منیرماه. کردممی نگاه زدندمی فریاد هم سر بر و :  

-  نکن هوار هوار نیستم، آبروبی که هابعضی مثل دارم، آبرو من

من خانۀ جلوی .   
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- بریم شو حاضر برو .   

شد نرم منیرماه .   

  کجا؟-

- مالحسن خانۀ معلومه، .   

- بعد برای بذارش .   

- تو؟ گه؟می کی   

 طرف به و انداخت پایین آغوشم از را خودش زور به ماهگل

. کردممی نگاه آنها به حیران و بودم ایستاده هنوز من. دوید مادرش

زد فریاد هرنگ :  

- بریم شو حاضر برو . 
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گفت خاتون :  
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-  که امروز نه اونم خانه، داخل بذارید دارید چی هر تام، دو شما با

فردا منتظره، خانه تو عروسم !  

- خاتون اینجان عروست !  

گفت و انداخت بودم ایستاده واج و هاج که من به نگاهینیم خاتون :  

- باشه عروسم تانهنمی پسرم قاتل !  

گفت سپس و ایستاد برجا لحظاتی هرنگ :  

- کنممی عقد رو آسو نه، یا بخواهی .   

گفت خنده با منیرماه :  

- کن عقدش برو تانیمی !  

 از. شدم کشیده دنبالش به اختیاربی. کشید و گرفت را دستم هرنگ

 به ُگله جستجوگر، و تیز هایینگاه با ده هایزن رفتم، بیرون که در

پاییدندمی را منیرماه خانۀ در و بودند ایستاده ُگله .   

کشید خود دنبال به مرا و انداخت آنها به بارنفرت نگاهی هرنگ .   

 بازویم در چنگ پشت از منیرماه. زدممی قدم خأل میان که انگار

 منیرماه. برگشت عقب به هرنگ. گفتم بلندی آخ ارادهبی. انداخت

گفت باشد صدایش در آرامش کرد،می سعی کهدرحالی :  

- بکنی؟ باید چه بگه خان تا خانه بریم   

- بکنه باید چه دانستمی هم قبال   که خواستمی اگر خان .   

- شهمی غوغا بفهمه خان که دانیمی نکن، آبروریزی مردم جلوی .   
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-  خانۀ دانندمی مردم. نگرانید حاال و کردید آبروریزی مردم جلوی

دانیمنمی خودمان خبره، چه خان .   

- هرنگ خانه بریم !  

 راه به ما از جلوتر خودش و بود کرده حکم تحکم با که بود خاتون

 سر نخوت با خاتون و بود روانه سو هر از سالم صدای. افتاد

 مطیع اختیاربی که بود طوری رفتارش. رفتمی و دادمی تکان

 در را شرربارش نگاه کهدرحالی هرنگ. شدیمی اوامرش

گفت بود دوخته داشت آغوش در را ماهگل که منیرماه هایچشم :  

- نه یا بده اجازه خان کنم،می عقد رو آسو امروز من !  

 پوزخند و کرد جاجابه آغوشش در را ماهگل سکوت، در منیرماه

 هانگاه. افتاد راه به بلند هاییقدم با و کرد رها را دستم هرنگ. زد

رسید خواهد پدرم گوش به اینها تمام دانستم،می و بود ما روی .   

گفت منیرماه :  

- بردی آبرومانه !  

 در که چیزی. بود نشسته آشکار نفرتی چشمانش در. کردم نگاهش

 به و زدم تلخی لبخند. کند پنهانش بود توانسته خوب هفته یک این

 مانده برجای حیران و گیج سرم پشت دانستممی. دادم ادامه راهم

   .است

. بود غوغا حیاط در. نیامد استقبالم به کسی شدم که خان خانۀ وارد

 دیدم را بیبی. کردمی آماده را چیزی و دویدمی طرفی به کس هر

 ساکت دید، که مرا. دادمی را دستوراتی داشت کمر، به دست که
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. بودم کرده تعجب خانه غوغای و شور از. رفتم طرفش به. شد

 بی. چرخاندم اطراف به سری. داد را سالمم جواب. کردم سالم

هستند جشن تدارک در فهمید شدمی هم گفتگو .   

- گرفتند؟ وعده هم مردم از   

 روی بر استیصال سر از لبخندی. انداخت زیر به سر بیبی

نشست هایملب .   

- ها؟. من جز دانستندمی همه گمانم  
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. آمد حیاط در شدن بسته صدای. افتادم راه به عمارت طرف به

. آمدم بیرون و برداشتم بودم بسته قبل از که را هایملباس بقچۀ

 جواببی را سالمم. کردم نگاهش تعجب با. بود حیاط توی خاتون

 به را ماهگل منیر،ماه و بود زده گره هم در ابرو هرنگ. گذاشت

کشیدمی خود دنبال .   

گفت و نشست ایوان روی خاتون :  
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- چیه؟ برای آبروریزیت   

- من؟ با کردی چکار دانیمی خاتون من؟ کنم؟می آبروریزی من   

-  به عقد سفرۀ پای نشستی خودت. که نبود بدی کار. دانممی ها،

 که هم غریبه. قبوله عقدتان باشه هم شرع به. ننشاندمت که زور

 خانۀ تو. کردی ثوابم بوده، یتیم پدر از. برادرمه دختر نیست،

بهتره نره غریبه دست زیر و باشه خودمان .   

-  جدا اتاق تا دو تو قدیم از بوده رسممان گفتی. گفتی دروغ بشم

 نیاره نحسی که عقد از بعد تا نبینم صورتشه گفتی بشه، خوانده عقد

 چه مالحسن  . نیست آسو و است حبیبه اتاق اون تو نگفتی برامان،

 که ازش نیاره اسم و خانم عروس بگه هی که کردی راضی جوری

خاتون لقمۀ این هست کی ببینم .   

گفت خونسرد خاتون. افتاد دستم از بقچه. شد پاره دلم بند :  

- همه و من و تو بهتر .   

  !خاتون-

 هم روی را هایشدندان هرنگ. کردممی نگاه آنها به ناباورانه

 منیرماه. بود شده خیره روروبه به پیروزمندانه خاتون و فشردمی

  :گفت

- چه؟ که خوب   

- دممی طالقش !  
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 کسی. کنم حفظ را تعادلم تا گرفتم ایوان هاینرده به را دستم

 را خودش منافع سنگ کس هر میان این در. نبود من به حواسش

نداشتم منافعی که بودم کسی تنها من و کوبیدمی سینه به .   

 سر از نه را هرنگ! پناهیبی تنهایی، کردم،می خأل احساس

 یک این. بودم خواسته تنهایی روی از که داشتن دوست و خوشی

 هم خودم. بودم شده هم دلتنگش حتی بودم، منیرماه خانۀ که هفته

 را نامش اما کند،می تغییر وجودم در دارد چیزهایی یک دانستممی

 هم چیست دانستمنمی که چیزی حتی! حاال و گذاشتمنمی عشق

بود باخته رنگ .   

پیچید مغزم توی هزار در خاتون صدای :  

- کشممی آتیش به ده وسط خودم   بدی طالقش خدا خداوندی به .   

 داشتم، ایچاره راه کاش. کردم نگاه خاتون به و کردم خم را سرم

بود اینجا دایان کاش...  یا و پدرم خانۀ بروم شدمی .   

 جان مغزم در بودم گریخته آن از سختی به که چیزی ناگهان

 برای او از من. شد زنده دلم در فرجامبی عشقی حس. گرفت

 تنها حاال و همه و همه و همه اجبار به و بودم گریخته سالمتش

بود دایان ببرم پناه او به و باشد خواستمی دلم که کسی .   

. شد حضورم متوجۀ تازه افتاد من به که نگاهش. ایستاد هرنگ

پرسید. کرد تغییر نگاهش رنگ :  

- آسو؟ خوبی   
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 باز راه صورتم روی اشک ولی خواست،نمی دلم. کردم نگاهش

 عصبی حالتی با. خوردمی سر پایین طرف به سمج و بود کرده

گفت و گرفت مرا دست برداشت، زمین روی از را بقچه :  

- کنیم عقد مالحسن پیش ریممی ما .   

پیچید فضا در منیرماه فریاد صدای :  

-  راه و گیریمی دستت تو نامحرم   دست هرته؟ شهر خیالت

افتیمی .   

 فشار. چرخید بود هرنگ دست در که دستم مچ روی نگاهم

کرد رها را آن و داد دستم به محکمی .   

-  آدم قالب قناری جای گنجشک که هرته شهر خیالت به چی؟ تو

   .کنند

- دیدیم تانمقناری و نمردیم! بابا نه .   

- شهمی بلند تو گور تو از آتیشا این همۀ دانممی که من .   

گفت و زد پوزخندی منیرماه :  

- بودند اونجا هم خان و خاتون رفته یادت گمانم . 
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- شهمی سوراخ زمین روی نکش رو دیگ اون ورپریده آهای .   

. رفتم باال هاپله از سالنهسالنه. بگریزد تا بود یافته ایبهانه بیبی

 رقیه اتاقمان در پشت. آمدمی خان اتاق از هرنگ فریادهای صدای

رساند من به را خودش دو به .   

  !آسو-

کردم نگاهش حالیبی با .   

- نذاشتند بگم، بشت بیام خواستممی خدا به .   

 شد وارد سرم پشت. شدم اتاق وارد و کردم نگاهش خیره لحظاتی

گفت و :  

- بگم بشت نذاشتند فاطمه و منیرماه خدا به .   

- رقیه نداره ایراد .   

- صحرا بودتش فرستاده خان نبود، اما بگم، هرنگم به خواستممی .   

گفتم و زدم تلخی لبخند :  

-  چه فهمیمی بکنی اینجا به نگاه یه. است بهانه دیگه هرنگ

 عقد شلوغی فهمیدم تو آمدم در از منم وگرنه نه؟ اشهبازی. خبره

باشه تانهنمی خانمرتضی دختر .  
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شد اتاق وارد منیرماه و شد باز شدت به اتاق در .   

- کنی؟می غلطی چه اینجا بریده گیس   

- بود شماها نقشۀ و نبوده من کار بگم بشش اومدم .   

 اتاق از را او کشانگیس کهدرحالی و انداخت رقیه موهای در دست

گفت بردمی بیرون :  

-  بری هم تو خوادنمی داره، هواخواه کافی اندازۀ به خودش این

اون طرف .   

 چه دانستمنمی. بودم گیج. بست را در و برد بیرون اتاق از را او

 خانه به بازگشت برای راهی نه. آمد خواهد پیش چه و آمده پیش

 تازه عروس هرنگ برای امشب. ماندن برای راهی نه و داشتم

 آن بر خاتون خواستۀ آنچه خانه این در دانستممی من و آوردندمی

االجراستالزم بگیرد قرار .   

 فکر این. داشتم تردید هم هرنگ هایحرف به نسبت دیگر حاال

 وابسته مرا بودند کشیده نقشه هم با که رفتمی رژه ذهنم در مدام

 خاتون فریب هرنگ شدنمی باور. بخندند ریشم به گونهاین و کنند

 ترپررنگ ذهنم در مدام فکر این و باشد خورده را منیرماه و

شدمی .   

 باید فقط بودم گرفته یاد اخیر ماه چند این در. کردم کز ایگوشه در

 خستگی جز و است فایدهبی هایمتالش همۀ. بمانم سرنوشت منتظر

 تنها شاید. دادم تکیه دیوار به را سرم. داشت نخواهد برایم چیزی

بود مرگ دادمی نجاتم که چیزی .   
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 از جان حاال همین کردم آرزو و گذاشتم هم روی بر چشم! مرگ

بکنم باید چه دانستممی من و! مرگ! تمام و شود خارج بدنم .   

 و داشت هم در چهره. گذاشت اتاق داخل به قدم فاطمه و شد باز در

بود دوخته زمین به نگاه تلخی به .   

- داره کارت خان .  

 با. کردم نگاه اشخالی جای به لحظاتی. رفت بیرون اتاق از! همین

 بود شده بیشتر هیاهو. شدم خارج اتاق از و برخاستم جا از طمأنینه

 در به ضربه چند. بود غلیان حال در هاآتش روی غذا هایدیگ و

 فقط. کردم سالم و شدم وارد زیر به سر. شد داده ورود اذن. زدم

. کردم نگاه اطراف به چشمی زیر. داد را جوابم که بود خان

حبیبه مادر هرنگ، داییزن و هرنگ خان، منیر،ماه خاتون، ! 
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پرسید. نشستم خان رویروبه  :  

- شده؟ چی که دانیمی   
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- خان بله .   

- نداری؟ که حرفی خوبه،   

 چشمانم در دانمنمی. شدم خیره او به سکوت در و کردم بلند سر

گفت و گرفت من از نگاه که بود چه :  

-  و عقدی زن شهمی حبیبه. کنهمی اتساله نه و نود صیغه هرنگ

مانیمی زنش هم تو .   

. ترساند مرا که بود کشیده هم در چهره چنان. کردم نگاه هرنگ به

داد ادامه. دوختم زمین به را نگاهم :  

- بخوانه تانهصیغه که آدمی مالحسن، پی فرستادم .   

 که! بس و بود همین داشتم احتیاج آن به که چیزی تنها و! مرگ

 جانداران تمام جان به دیگر که درد همه این از کند خالصم و بیاید

 باید. بود کافی جاهمین تا برایم زندگی گیتی، در گرفته جای

 زود چه. اخیر ماه چند این هایاتفاق همۀ از دورتر دور، رفتم،می

 شده عاشق اخیر، ماه سه این در! روزگار در بودم شده بزرگ

 سندان بودم، شده خانواده یک بالی سپر بودند، شده عاشقم بودم،

 و بودم خورده فریب. آبادی تا دو جان حافظ و دیگر ایخانواده

 گونهاین که مرد این و امایستاده زندگی کجای دانستمنمی دقیقا   حاال

است؟ حقیقی احساسش چقدر و کیست دقیقا   دارد هم در چهره !  

 دیگر روز چند تا گمانم. بیشتر کمی اندیشیدیم، داشتم؟ سال چند

است گذشته من بر روزگار که بس از شد خواهم ساله هزار .   

- نداری؟ که حرفی   
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 مطلق سیاهی چرا. دیدمنمی چیزی چرا. شدم خیره خان به

 و جشن وانفسای این در. جنباندمی دهان تلخ گونهاین رویمروبه

 قربان عید کی! باشم همه هایخوشی قربانی باید من چرا سرور

بود خبربی من که بود شده .   

 زمین روی مرا هرنگ. آمدم خودم به آمد که در شدن بسته صدای

گفت و خواباند :  

- بزن حرف...  آسو آسو؟ .   

. شد ترپررنگ چشمانم مقابل در صورتش. کشیدم عمیقی نفس

گفت و زد لبخند. کشیدم نفس دوباره :  

- دختر ترساندیم .   

  خان؟-

- اینجا آوردمت اتاق، کف افتادی رفت، سیاهی چشمات گمانم .   

گفت و زد لبخند تلخی به. گرفتم فاصله او از و نشستم صاف :  

- کنی؟می فرار   

گفتم و کشیدم جلوتر را امروسری :  

- بیرون بری بهتره .   

- راه تو مالحسن نباش، نگران .   

گفتم و زدم پوزخندی :  

  !شنیدم-
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گفت. شد بور :  

-  بودند کشیده نقشه دیدن؟ برام خوابی چه دانستممی من خیالت به

کوه منو و منیرماه خانۀ فرستادند تونه که بود همین. برامان .   

-  نگو پیچیده ده تا هفت تا کباب بوی دانست؟نمی خان بشه باورم

نخورده خان دماغ به که .   

-  برم گفتن کردن که عقد. منیرماه خانۀ که دیدی. بشه باورت ها،

. هابازیزنکخاله این از بدونم چیز چه من. نیفته عروس به چله تا

 دیدیم آمدم که غروب. بینیشمی نکن، حیاییبی گفتن هی بعدم

دانستممی چه. هست خبرایی فهمیدم شلوغه، .   

-  که نیست بس امروزم برای خان عقد؟ سر ندیدی اتمداییزن

روش؟ بیاد باید تونم دروغ   

- بشت؟ گفتم دروغ گمانت آسو؟ چته   

-  گهمی خان هست، خبرایی یه فهمیدم تو آمدم در از من نگفتی؟

کنم باور باید خان؟ شهمی نفهمیده؟ .   

- بود گذشته کار از کار که فهمیدم وقتی من. کنی باور باید ها، .   

-  بشنوه؟ خان که نبرد اسم مالحسن برن؟می اسم نه عقد سر خان،

بشت؟ گهنمی دروغ آسو دیدی حاال   

گفت و کشید صورتش به دستی. نشست زمین روی کامل :  
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-  نبرد، اسم مالحسن. باشید جدا اتاق تا دو توی رسممانه گفتن بشم

راضی ها گفتم؛ که امراضی پرسید فقط  خاتون دانستممی چه. ام

دیده خوابی چه برام .   

 کشیدم صورتم روی را روسری. غلتید امگونه روی اشک قطرات

گفتم و :  

- خان بیرون برو . 
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-  موقع همان. کردم غوغا فهمیدم که عصر. دانستمنمی من آسو

 مردم از شب برای گفتند خان و خاتون اما بزنم بهمش خواستم

بکنم تانستمنمی شمکاری بودم، شده انجام عمل توی. گرفتند وعده .   

-  راه پناه،بی و رفت شد خر که آسو گفتی خواسته خدا از هم تو

دلم پی برم پس خوب بمانه، که مجبوره و انبسته که هم برگشتش .   

- دیدی؟ جوریاین منو مدت این تو بودم؟ جوریاین من   

گفتم و برگرداندم سر :  
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- کاش. شم راحت بکشه منو خدا کاش  ...   

 را دستش و برداشت خیز طرفم به کنم، کامل را امجمله نگذاشت

گفت عصبانیت با. رفت نفسم لحظه یک برای. گذاشت دهانم روی :  

- زنیمی حرف   این که باشه بارت آخرین این .   

 و داد تکیه دیوار به. کشیدم عمیقی نفس. کشید عقب را دستش

  :گفت

- شد چی و کردممی فکر چی. خوشحالم خیلی گمانت !  

دوختم زمین به را نگاهم .   

  .خوشگله-

گفتم و زدم لبخند. پرسشگر. کرد نگاهم :  

-  نگو کنهمی نگاه بدجوری من به بودم دیده. خوشگله حبیبه

 کنهمی فکر اونم کردممی فکر من. بوده گیر تو پیش دلش خودشم

 حداقل خوبه. کنهمی نگاه بشم جوریاین و اشمعمه پسر قاتل من

   .خوشگله

-  خوشگله، خودش برای خوشگله باشه؟ مهم من برای کنیمی فکر

 حبیبه که اتاقی اون تو پا من آسو،. زشته خودش برای باشه زشتم

ذارمنمی اونجاست .   

کردم نگاهش پوزخند با .   

- شه؟نمی باورت   

گفت فاطمه و شد باز در :  
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- آمده مالحسن گهمی کنه،می صدات خاتون .   

 تعجب با. گرفتم را دستش که برخیزد خواست. رفت بیرون در از

گفتم ملتمس لحنی با. کرد نگاه من به سپس و دستش به :  

- بگذر من از .   

دادم ادامه. گرایید سرخی به رنگش :  

- براد روح به دممی قسمت خان  ...   

 روی دست. شکست را حرفم خورد، صورتم به که محکمی سیلی

پیچید گوشم در صدایش. گذاشتم امگونه :  

- ! نه چی و بخوای باید چی هرنگ از باشه یادت که زدم اینه

 بریم، پاشو! خودش حتی بگیره، من از رو آسو تانهنمی کسانی

منتظره مالحسن .   

گفتم و افتادم پایش به که بود برنداشته قدم از قدم هنوز. ایستاد :  

   ... خان-

 در کهدرحالی و کرد بلند و گرفت را هایمشانه. شد خم سرعت به

غرید بود شده خیره چشمانم :  

- آسو اولت خانۀ سر برگشتی .   

- خان بشه جوریاین نبود قرار .   

- بوده؟ من دست   

- توئه دست که االنش !  
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گفت. مصمم و طوالنی. شد خیره چشمانم در :  

-  خواینمی. بیفت راه هم حاال. بده بشم زمان فقط کنم،می درستش

بذاریم منتظر رو مال که . 

 

 [05:10 05.07.19] آ

#168 

 

 

 

-  خانۀ کنممی کلفتی رممی. بگذر من از کنممی التماست...  خان

 جوریاین منو. بشه دردسرتان که گردمبرنمی پدرمم خانۀ. مردم

خان نکن خوار و خفیف .   

گفت و آمد طرفم به عصبانیت با :  

-  مانچی به کلفتی خانی؟ عروس نه گی؟می چی هست معلوم هیچ

آمده مال بیا پاشو نگو، چرند آد؟می .   

گفتم دوباره. افتاد راه و برخاست :  

   ... هرنگ-

 در از بدهد اهمیتی آنکهبی. داشت التماس از رنگی صدایم و

 اگر دانستممی. بودم مانده زمین روی اتاق وسط. رفت بیرون
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 اما داشت، نخواهم رفتن برای جایی دیگر بزند پس مرا هم هرنگ

 به عمر آخر تا هم را بودن خان ایصیغه زن خفت خواستمنمی

 کردم،می پیدا را پیربابا باید شاید. کردممی فکری باید. بکشم دوش

 حسن خواهر برای کسی مگر چه؟ که اما. گفتممی معلم آقا به

 شب آن حتی بودم، شنیده خودم دانستم؛می. بود کرده کاری کچوک

دهدمی خواهرش را خرجش که بودند، گفته برادرهایم .   

 حتی مسئله این به ایلحظه اگر آسو بر ننگ. گزیدم دندان به لب

به داشت شرف آقاخان خانۀ خفت. کردمی فکر  ...  

 اینکه نه مگر دادم،می خبر حبیبی آقای به باید شاید. حبیبی آقای

...  دایان...  با کردم؟می چه دنیا با...  اما. بود کرده کمکم همیشه

 او. دیدمی وضع این در مرا اگر دایان به گفتممی چه که وای

. کردمی زنده من در را احترام حس که یکی. بود امحامی همیشه

 بس خون عروس انگار نه انگار که کردمی رفتار من با طوری

 باید! نه دنیا؟. دنیا با یا و زندمی حرف صدف با دارد انگار. هستم

. کردممی بیرون سرم از را حبیبی آقای خانۀ و شهر به رفتن فکر

. برساند آسیبی دایان به بود ممکن هرنگ گذشتممی که هم دنیا از

 دیگر بدواند ریشه قلبم در تا رفتمی روزگاری که چیزی من برای

 بر عالوه که شدمی چیزی نباید و خواستمنمی. بود شده تمام

کند خودنمایی امپیشانی بر دیگر مهری بس،خون عروس .  

گفت و کرد باز را در رقیه بار این که بودم غرق خودم افکار در :  

- منتظره مالحسن بری، زودتر گفتن .   



 

587 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 رقیه. افتادم راه به آویخته هایشانه با و شدم بلند جا از طمأنینه با

 او رسیدم، که اتاق در پشت. آمدمی امشانه به شانه سکوت در

 در. ماندم برجای لحظاتی. رفت سکوت در و کرد کج را راهش

گفت. بود منیرماه. شد باز :  

- منتظره مال دیگه، بیا. اینامهدعوت منتظر .   

 آمدمی بیرون چاه ته از که صدایی با و گذاشتم اتاق داخل به قدم

 که بود گیاه تا چند رفتم،می صحرا به باید. کردم سالم

 داده یادم بیبی. ساختمی عجیبی معجون هم با شانهایجوشانده

 برای بود نگفته اما نکنم، استفاده کسی برای بود داده قسمم و بودم

کنم استفاده توانمنمی هم خودم .   

گفت شوخی به مالحسن. نشستم :  

-  شما برای نیست، پادشاهی صبح از کم زفاف شب گنمی خان،

گذشته هم پادشاهی از دیگه .   

 کاش. بود شده خیره من به هرنگ. خندید اششوخی به خودش و

بگریزم توانستممی !  

. بودم شده خیره زمین به. ایستاد من بلۀ منتظر و خواند را صیغه

. کردممی فکر بیبی دستورالعمل به داشتم. نبود اینجا حواسم

 هر مقدار و کردممی مرور ذهن در را داشتم الزم که هاییگیاه

آورد خود به مرا منیرماه صدای. آوردممی یاد به را کدام :  

  !آسو-
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 نگاه. کرد اشاره مالحسن به ابرو و چشم با. کردم نگاهش گیج

گفت و خندید. دوختم مال به را پرسشگرم :  

-  با رو شما ساله نه و نود صیغه که وکلیم خان،مرتضی دختر

بخونم؟ خان هرنگ   

 را سبیلش گوشۀ و داشت زیر به سر. کردم نگاه هرنگ به

 سرم پشت درهای تمام داشت؟ وجود گریز برای راهی آیا. جویدمی

بود رفته فرو ابهام از ایهاله در رویم پیش آیندۀ و بود شده بسته .   

- خانم؟ آسو   

گفتم لب زیر و دزدیدم نگاه! چشم در چشم. کرد نگاهم هرنگ :  

  !نه-

. بودم کرده حس را لبم تکان زور به هم خودم حتی. نشنید کسی

شکست هم در خان صدای را اتاق انگیزوهم سکوت :  

- آشدی؟ الل مرتضی دختر  [05.07.19 05:17] 

#169  
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 با را امچانه و برداشت خیز طرفم به هرنگ. بود شده بور مالحسن

 حرفی و ساییدمی هم روی را هایشدندان. داد فشار و گرفت دست

خوردفرومی زحمت به را بود مانده دهانش در که .   

- حسن مال بپرس دیگه بار یک .   

   ... آخه-

  !بپرس-

- کنم جاری رو تونساله نه و نود صیغۀ تونممی خانم آسو .   

 که بود زیاد چنان دستش فشار. باریدمی خون هرنگ چشمان از

 شدن خورد حال در انگشتانش فشار زیر فکم کردممی احساس

گفت حسن مال. است :  

- بده جواب بتونه کن ولش .   

سرخورد هایمچشم گوشۀ از اشک. شد کم دست فشار .   

  وکیلم؟-

گفتم آمدمی بیرون چاه ته از که صدایی با :  

  !نه-

 خان. باشد شنیده که بود نزدیکم آنقدر اما هرنگ. نشنیدم گفت مال

  :غرید

  !هرنگ-

- مال بپرس دیگه بار یک .   
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- که شهنمی  ...   

- بپرس دیگه بار یک گفتم !  

 زیر به سر. بود شده دوخته من به هنوز هرنگ خشم از پر نگاه

   .انداختم

   .بپرس-

پرسید آشکاری میلیبی با مالحسن :  

  وکیلم؟-

غرید خان. کرد قناعت کلمه همین به و :  

- مرتضی دختر !  

 شدمی شنیده زحمت به که صدایی با و شد جاری هایمچشم از اشک

  :گفتم

   .بله-

 آب نگاهش هرم زیر که بود شده خیره من به تلخ چنان هرنگ

 دوباره حاال. شد جاری صیغه و خواند را خطبه مالحسن. شدممی

بودیم محرم .   

 لب زیر منیرماه. نداشت ایفایده مال ماندن برای خان اصرار

 داده دَمش به دَم هم خاتون. خواندمی وقیح مرا و کردمی غرولند

 حرف خان حرف روی که امشده پررو چقدر اینکه از و بود

 من به خطاب شد، مطمئن که مال رفتن از خان. گفتمی زنممی

  :گفت
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-  این مرتضی دختر ولی چته، که دانممی چون بخشممی بار این

. زنیمی خودت   ساز تو و شهمی خانه این تو چیزی که آخرته بار

 هرنگ عروسی تو هم تو خواممی شو، آماده امشب برای برو حاال

شه بسته مردم دهن تا باشی .   

 به اهمیتی و داشت هم در چهره. دوختم هرنگ به را ملتمسم نگاه

 به ملتمسانه. غلتیدندمی هایمگونه روی اشک قطرات. دادنمی حالم

 منیرماه به. داشت لب بر ایپیروزمندانه لبخند. دوختم چشم خاتون

 و شد باز اتاق در. بود شده خیره من به تفاوتیبی با. کردم نگاه

گفت رقیه :  

- آمد عمه .   

گفت تحکم با خان. دوید پایین ایوان از پروازکنان شادی با و :  

- شو آماده امشب برای برو .   

 اتاق از و شدم بلند. نیست گفتن برای حرفی دیگر یعنی این و

پیچید حیاط در صدف فریاد صدای. رفتم بیرون :  

 !آسو-

 

 [05:17 05.07.19] آ
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گفت و آمد باال هاپله از هیاهو با. چرخیدم طرفش به تعجب با :  

- چطوره؟ دستت. بینمتمی دوباره خوشحالم   

گفت و زدم تصنعی لبخندی :  

- آمدیخوش خوبم، .   

 و شد جدا من از. کند تغییر نگاهش حالت که بود غمگین آنقدر لحنم

  :گفت

  .خوبه-

   .سالم-

کردم نگاه دایان به و کردم بلند سر .   

- آمدیدخوش سالم، .   

- گفت بیبی. شده چی شنیدم االن متأسفم، .   

- بیاره حرف تانهمی خوب شما برای هنوزم بیبی .   

گفت و کشید آغوش در مرا دنیا :  

-  بود محال وگرنه خدا، به شنیدم االن. دختر برات بمیرم آسو، وای

   .بیام

- خبره چه بگه منم به یکی .   

گفتآرامی به رقیه :  
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- هرنگه عروسی امشب .   

پرسید صدف :  

-  عروسی دوبار دوبار رسمتونه شما مگه کی؟ با هرنگ؟ عروسی

گیریدمی .   

- امدایی دختر حبیبه، با .   

  حبیبه؟-

گفت دایان :  

- است؟ ساخته من دست از کاری   

شد شنیده سر پشت از هرنگ صدای .   

- هست شوهرش باشه داشته کاری هر نه، .   

گفت ایگزنده لحن با دایان :  

- باشید نداشته کافی وقت شاید کردید فراش تجدید گفتم .   

گفت و کشید بیرون دنیا آغوش از و گرفت را بازویم هرنگ :  

- دارم وقت همیشه آسو برای .   

 پیش و کرد قفل را در. برد اتاق به و کشید خودش دنبال به مرا و

 کار این ناگهانی آنقدر. کشید آغوش در مرا بکنم اعتراضی آنکه از

 به را بازوهایش. نداشتم العملیعکس هیچ فرصت که داد انجام را

 دقایقی. فشردمی خود به سختی به مرا و بود کرده حلقه بدنم دور
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 شد، شل هایشدست. بکشم عقب را خودم توانستم تا کشید طول

نکرد رهایم ولی .   

دوختم زمین به چشم .   

- نه؟ گفتی چرا. ندارمت دیگه کردم فکر   

کرد رهایم. دادم هل عقب به را او و گذاشتم اشسینه روی دست .   

- رسنمی دارن مهماناتم. شی آماده بری بهتره .   

- اندازی؟می متلک   

-  شکل بهترین به چیز همه که کنممی اتراهی دارم خان، نه

شه برگزار .   

 را دستم. گذاشت پیش قدم توجهبی هرنگ. خورد در به ضربه چند

 کشید هم در چهره. خورد ذوقش توی. آوردم باال ممانعت نشانۀ به

گفت و :  

- شهمی برگزار خوب چیز همه .   

پیچید ایوان در بانو صدای. خورد در به ضربه چند دوباره :  

- هرنگ...  آسو !  

- است عمه . 

 

 [05:17 05.07.19] آ
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 از پیش و کشید عقب مرا که بردارم قدم در بازکردن برای خواستم

بست را هایملب کنم، اعتراض بتوانم آنکه .   

 را سرم کردم سعی. شد گرد چشمانم که بوسید مرا آسابرق چنان

 و بود داشته نگاه را صورتم دست با او اما بکشم، عقب

 باال را سالمم دستم. بوسیدمی مرا و بود بسته چشم. توانستمنمی

 چشمانش. کرد رهایم. کوبیدم صورتش توی زورم تمام با و آوردم

گفت و گذاشت صورتش روی دست. بود شده قرمز :  

  دوباره؟-

. بودم ترسیده بیاورد هجوم طرفم به دوباره اینکه از. بودم ترسیده

بودم شده خیره او به و زدمی دودو نگاهم .  

-  که خودم معرفتیبی به بخشممی. بود خواستن سر از اینم دانممی

. آسو بود آخرت دفعۀ که نره یادت ولی کردم، حقت در ناخواسته

مانه؟می یادت   

گفتم و کردم جمع را امماندهباقی نیروی تمام :  

- منتظرته عروست. خان بری بهتره !  
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 هنوز. رفت و شد ناامید زدن در از بانو. کرد نگاهم خیره لحظاتی

 جانم به وحشت که بود شده امخیره طوری. کردمی نگاه من به

 گریخته آن از ماه سه آنچه از که سیلی تالفی و کتک از نه. نشست

 برای را هایشدست و گذاشت پیش قدم دوباره. دزدیدم نگاه. بودم

نالیدم و چرخاندم رو. کرد باز هم از کشیدنم آغوش در :  

  خان؟ -

- آسو شده تنگ برات دلم .   

- بیرون بری بهتره .   

- آسو نکن اذیت !  

- دانیمی که خودت خان، بیرون برو  ...   

-  شده چت تو. هاآریمی باال منو سگ روی اون داری دیگه ببین

بود خوب که چیز همه دختر؟ .   

- خانه آرهمی عروس داره امشب رفته یادش خان .   

-  و خاتون آش   این که دانینمی تو. خندیده پدرش قبر به خان

پختند من برای منیرماه .   

- خان که بدن من خورد به زور به نیست قرار اما کنم،می قبول .  

گفت و کشید آغوش در مرا دوباره :  

-  هرنگت خان، دختر. خریداریم نازتانم خان، مرتضی دردانۀ

بگه بششان چیزی تانهنمی و کننمی اذیت انقدر رو تو که بمیره .  
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 از ترطوالنی ایبوسه با را هایملب دوباره و گرفت قاب را صورتم

گفتم و راندم عقب به را او. بست قبلی بوسۀ :  

- رفته یادش قولش خان .   

گفت تلخ لحنی با و شد بور :  

- نرفته نه .   

گفتم و کشیدم هم در چهره :  

- بشه آماده عروسش برای بره بهتره پس .   

گفت تلخی به و کرد تغییر لحنش :  

-  بینممی که نیستم خوشحال بگم تانمنمی و ناراحتی دانممی

. نرون اونا چوب با منو اما همه، تو اخمات من خاطر به جوریاین

 تو به دلم بذار حداقل. کنن جدا هم از رو ما که خوانمی همین   اونام

آسو باشه خوش . 

 

 [05:17 05.07.19] آ

#172  

 

 

 

 



 

598 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفتمی که بود منیرماه. آمد در صدای دوباره :  

- هستم تو با هرنگ، کن باز رو در .   

گفت و انداخت اتاق داخل به را خودش. کرد باز را در :  

-  در اتاق تو آمدی روشن روز. رساندی نهایتش به رو حیاییبی

چه؟ که بستی رو   

- تو؟ گیمی چی   

-  رو حبیبه صبح از. آمده تو خاطر به عمه. مهمونات پیش برو بیا

 این شکم تو اشهمه نزدی، بهش سر یه و گذاشتی اتاق تو

ایزنیکه .   

-  که شهنمی باش، که بزرگمی خواهر. منیرماه بزن حرف درست

بگی من زن به آمد دهانت از چی هر .   

-  که دره به چشمش و نشسته اتاق تو تنها صبح از که اونیه تو زن

پیشش بری .   

- نباشه تنها که پیشش بره تانهمی خودشم گرفته، اونو خاتون نه .   

گفت و کرد من به رو بود شده عاجز هرنگ دست از که منیرماه :  

-  تکان دلت ور از هرنگ ذارینمی که توئه تقصیر اشهمه

 نه. خواندی کور مانه؟می پیشت ابدالدهر تا خیالت چی؟ که. بخوره

بمانه باید کجا دانهمی خودش عقدیشه، زن حبیبه .   

 بردمی در طرف به که طورهمان و گرفت را او بازوی هرنگ

  :گفت
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- بابا هّری !  

 از رفتاری چنین انتظار و بود شده سرخورده شدت به که منیرماه

 بیرون او دست از سخت تکانی با را بازویش نداشت را هرنگ

گفت و کشید :  

- کنی؟می بیرون خان خانۀ از منو حقی چه به. ببینم کن ولم   

-  با خواممی بیرون. مزاحمی هم تو و ماست اتاق اینجا که فعال  

بشم تنها زنم .   

. کرد قفل را در و انداخت بیرون در از و گرفت را دستش دوباره

 من بار لیچار هم تایی چند. افتاد در جان به لگد و مشت با منیرماه

رفت و کرد هرنگ و .  

 و مات چنان صورتم. برگشت من طرف به لبخند با هرنگ 

شد خشک هایشلب روی خنده که بود حالتبی .   

-  زیاد نتانم و باشه شلوغ سرم شاید موقع اون تا آسو، آممی شب

بزنم سر بهت .   

انداختم زیر به سر و شدم سرخ آمدنش تصور و حرفش از .   

- دممی خان   جواب خودم بیایی، شب نیست الزم ضمن در .   

 و بودم ایستاده حیران. ماندم جا بر لحظاتی. رفت بیرون در از

 ذهنم و نبود توانم در افتاده هایاتفاق هضم. بکنم باید چه دانستمنمی

 رقیه بعد لحظاتی و آمد در صدای. نداشت تحلیل و تجزیه قدرت

گفت و آورد داخل را سرش :  
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- بیای گفتن .   

 را خودش سرعت به که بود چه چشمانم در دانمنمی. کردم نگاهش

 مار منیرماه دانستممی. رفتم بیرون اتاق از. گریخت و کشید عقب

 تا نباید. نیست کن ول نریزد من به را زهرش تا و است زخمی

دادممی دستش به ایبهانه نبود، هرنگ که زمانی .   

 سالم و شدم بودند جمع آن در هازن که خانه بزرگ اتاق وارد

 حبیبه،. چرخید اتاق دور نگاهم. شنیدم جوابی توک و تک. کردم

 مشاطه و بود داده تکیه مخده به سپید، لباسی در اتاق، باالی در

 نگاه و بود نشسته کنارش در مادرش. کردمی بزک را صورتش

 در و دیدم را بانو. بود آمد و رفت در دخترش و من بین نگرانش

گفت گوشم زیر. کشیدم آغوشش :  

- گیرهمی زن هرنگ برای داره خاتون دانستمنمی .   

 و تعجب بین چیزی نگاهش در که صدف! همین فقط. زدم لبخند

غرید خاتون. کرد باز جا برایم خود کنار در زدمی دودو ترحم :  

- بیار شربت برو کنیم،می بزک عروس بینینمی مگه نشین، .   

گفت بانو :  

- که نیست آسو وظیفۀ بشینه، بذار عروس .   

 خاتون حتی. شنیدممی را بانو صدای تحکم که بود بار اولین برای

گفت و کرد نگاهش خیره لحظاتی تعجب با هم :  

- بیارن شربت بگو بیبی به رقیه . 
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 دستورات صدف. فرستادند حمام به مرا و انداختند بند را صورتم

 از سفید و سرخ. نه را کارهایی چه و بکنم باید چه که داد را الزم

 ولی عجله با بود گفته که طورهمان کردم سعی. آمدم بیرون حمام

 وارد. بشورم را خودم او دستورالعمل طبق و پاکیزه حال عین در

 با را موهایم. نبود هم رقیه و بودند آماده خودشان شدم که اتاق

 یک کردممی اعتراضی هر. کردند جمع و کردند خشک حوله

 دو رقیه. آمدمی بیرون از هامهمان صدای. گفتمی چیزی نفرشان

 رفته سرعت به و بود کرده نگاهم تحسین با بود، آمده باری سه

گفت آمد که باری آخرین. بود :  

- داداشم بیچاره .   

گفت و خندید صدف :  
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- ساختیم چی ببین بخواد، دلشم .   

- نیست حبیبه با دلش اصال  . دیگه گممی همین برای .   

 به او و کرد اخم رقیه به دنیا. رفت هم در امچهره اختیاربی

رفت بیرون در از سرعت .   

- بپوشی؟ داری چی   

- چی؟ برای   

  !شب-

- آمنمی .   

-  همه حال شب که کنیممی کار روت داریم دوساعته شدی؟ دیوونه

بگیریم رو .   

- اونجا بیام جوریاین شهنمی روم .   

-  که بکنیم خواستیم کاری هر جوریه؟ چه دقیقا االن جوریاین

. آرندرمی حرف برام این با نیست، رسم این زیادیه، این نه، گفتی

 ترمساده این از دختر. کنم بلند مردم بین سرمو نموتنم دیگه این با

خودت شدیمی که، شدنمی دیگه .   

- تانمنمی .   

گفت صدف :  

- شه گرفته شونهمه حال تا بیای باید اتفاقا  ! تانیمی .   
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 و شنیدممی را دهل و ساز صدای که حاال. بودم شده تزلزل دچار

 نفسم به اعتماد و بودم شده ترس دچار را مردم شادی فریاد صدای

بودم داده دست از را .  

  !نه-

  !آره-

  !دنیا؟-

گفت صدف :  

-  فهممنمی من. بگیری رو مسخره پسرۀ این حال باید. بیای باید

 گهمی الکی شه؟می مگه. حاالش به نه شمالش به نه. چشه هرنگ

 دقیانوس عهد. هرته شهر مگه. است حبیبه این دونستمنمی من

 تو گیرندمی تصمیم خودشون برای خودشون همه االن. که نیست

آسو بیای باید. عقبند سالی ششصد مردم دهات این .   

- وقت؟اون گنمی چی مردم    

 بزک خان، مرتضی دختر آسو، که! گفتندمی چه مردم واقعا و

 خودش چون چرا؟! است؟ آمده شوهرش عروسی به و کرده

 توانستمنمی. شدنمی نه،. بیاورد فرزندی شوهرش برای تواندنمی

و ایمنداشته ایرابطه ما بگویم همه به و بروم  ...  

-  رفته و گذاشته رو آسو مثل دختری بوده لیاقتبی چقدر گنمی

گرفته رو دیگه یکی .   

کردم نگاه دنیا به . 
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 که آیدمی او دادممی هشدار که انگار. بودم ترسیده چرا دانمنمی

 بگذارد، هرنگ دست کف را چیز همه بعد و بگیرد را مچمان

 و من به تردید با و بود کرده تعجب هم صدف حتی. است کافی

پرسید و رسید ما به رقیه. کردمی نگاه دایان :  

- شدید؟ جمع اینجا   

گفت دنیا :  

-  آفتاب بابا ده؟می خوردن برای چیزی ما به کسی ببینیم منتظریم

راهیم تو وقته خیلی ما کرد، غروب .   

گفت رقیه. شد سرازیر هاپله از دایان :  

- دیممی بهت عروسی پلوی .   

 جلوی دست دو با رقیه. چرخید من طرف به هانگاه. خندید ریز و

نشست هایملب روی تلخی لبخند. گرفت را دهانش .   
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گفت صدف :  

- شه؟می شروع کی عروسی   

 خونسرد. کنند مشاهده را العملمعکس تا چرخید من سمت به هانگاه

گفت منمن با رقیه. بودم ایستاده برجا :  

- آمدند همه دیگه ساعت یک نهایتا   تا. مهمونا کمکم دیگه آن می .   

گفت و شد خیره من به :  

- اینجایی؟ هم تو   

گفتم و انداختم زیر به سر :  

- باشم مراسم تو کرده امر خان .   

گفت و اندیشید :  

   ... دنیا-

 هر. درخشید هایشانچشم در شیطنت برق. کردند نگاه هم به دو هر

گفتند من به خطاب و خندیدند بلند صدای با دو :  

- کنیم؟ اساسی گیری حال یه ایپایه   

پرسید رقیه :  

کی؟ از -   

 دنیا. کرد نگاه دنیا به تردید با صدف. چرخید او طرف به سرها

  :گفت

- نه؟ مگه. خودمونه از رقیه   
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گفت تردید با بود مانده مردد که رقیه :  

- اما آره،  ...   

- علی یا هستی، اگر. نداره اگر و اما دیگه !  

 دست در را دستش همه از زودتر صدف. آورد جلو را دستش و

گفت و گذاشت دنیا :  

- علی یا .   

 به سرها بعد و گذاشت دنیا دست در دست تردید کمی با اما رقیه

پرسیدم. چرخید من طرف :  

- چی؟ واسۀ آخه   

- فهمیمی بذار .   

گفتم و دادم تکان سر. کردند نگاه من به :  

- بکیند؟ خوایدمی چکار   

- ما دست بسپر خودتو و باش پایه فقط تو .  

- تانمنمی نه، .  

 هایدست روی که طورهمان و کشید جلو و گرفت را دستم صدف

گفت گذاشتمی خودشان :  

-  امشب هایمهمون نصف نه؟ یا کنی کنف رو همه خوایمی

 بشه فردا و ببینن رو تو خوردۀ شکست و داغون قیافۀ که آنمی

نیست مهم اصال بدیم نشون همه به بیا. مجلسشون نقل .  
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  ... اما-

 نگاه دنیا هایچشم توی فقط چرا دانمنمی. چرخید طرفم به سرها

. نشست هایشلب روی محو لبخندی و زد برق نگاهش. کردم

گفت و خندید شیطنت با صدف :  

-  زورمون باید پس. ها ایناست از بیشتر خیلی خبرها ظاهرا! بابا

 داماد چشم از باید. کنیم در به میدون از رقیبم که بزنیم رو

  .بندازیمش

گفت رقیه :  

- بشه شرمتان من از حداقل. قافله رفیق و دزد شریک شدم خیرا، .  

گفت و خندید صدف :  

- گی؟می چی آسو. شد شرممون بابا، خوب   

 لبم گوشۀ لبخندی. کرد نگاه ماه به تنفر با و آمد ایوان روی منیرماه

گفتم. نبود هم بد شاید! نه که چرا. نشست :  

- علی یا ! 
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گفت گوشم زیر دنیا :  

  خوبی؟-

زدم لبخند .   

   .خوبم-

- اینجا؟ اومدی چرا تو   

کردم نگاه صدف به .   

- دختر داری دلی چه !  

گفت دنیا. کنم جمع را هایماشک بتوانم تا انداختم زیر به سر :  

-  کردیم فکر. بیاید جشنه یه گفتن. خبره چه نگفتن ما به کن باور

 هرنگ برای رو حبیبه کردیمنمی فکر. گرفتن عقدکنون شما برای

باشند کرده عقد .   

گفت بود ما هایحرف به گوشش که منیرماه :  

-  این عروس ماهه سه کوره، اجاقش دیدیم خواست،می بچه داداشم

بمانه خاموش برادرم اجاق نذاریم گفتیم نیاورده بچه است خانه .   

گفت تعجب با صدف :  

- . خواستیدمی جواب ماهه سه که زودپزه مگه ماه؟ سه خاطر به

کنندمی صبر سالم ده مردم واال .   
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گفت منیرماه. زد پهلویش به ایسقلمه دنیا :  

-  ماننمی اول ماه همون سالمند، زناش اینجا. شهریه زنای مال اونا

حامگلی به .   

گفت دنیا :  

- حاال؟ تا نداشتید رابطه هم با شما دونندنمی   

گفت تعجب با صدف :  

- بابا نه .   

گفت اوست با صدف کرد تصور که منیرماه :  

- ماننمی حاملگی به هم اول شب همون حتی ها، .   

پرسیدم. زد پهلویش به دیگری سقلمۀ دنیا و خندید نخودی صدف :  

- کردید؟ نامزد هم شما   

-  فقط که فعال  . اقبالیخوش و شانس همه این و من بابا، نه

دورادور اونم. شده خوب من با اشمیونه .   

 به سر این و اخم این دانستممی. شد ساکت صدف و کرد اخم دنیا

گفتم و زدم تلخی لبخند. چیست نشانۀ زیری :  

- انشاهلل کنیدمی نامزد .   

- کنه خدا...  هوم .   

گفت و آمد اتاق به بیبی :  

- ببینه دستت   بری گنمی خان دایان آسو .   
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گفت و شد بلند دنیا. کردم نگاهش پرسشگر :  

- کنه معاینه رو دستت بریم بیا .   

 عمیقی نفس. آمدیم بیرون اتاق از هم با و کرد بلند هم را صدف و

گفت و کشید :  

-  تو اخماشون همه عزا؟ یا عروسیه. شدممی خفه داشتم بابا، ای

   .همه

 روی اشعکاسی دوربین همیشه مثل. بود ایستاده ایوان روی دایان

 دیدن با. بود فروبرده شلوار جیب در را هایشدست و بود گردنش

 مقدمهبی. آمد طرفمان به گرفته، حدودی تا و مات ایچهره با ما،

  :پرسید

- چطوره؟ دستت   

گفت. دریافت مرا نگاه معنی. پاییدم را اطراف نگرانی با :  

- نداری؟ که درد. بیرون رفت   

- اصال   نه، .   

- نکرد؟ که اذیتت   

 زیر به سر. دادمی گوش دایان خودمانی لحن به تعجب با صدف

گفتم و انداختم :  

  !نه-

- یعنی...  چیزه...  منظورم  ...   
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گفتم زدهخجالت :  

   .نه-

داشت درونش آرامش از نشان صدایش .   

- شه؟می چی االن. برات خوشحالم خوبه،   

  چی؟-

- چیه؟ تو برنامۀ اینه منظورم. گرفته زن اینکه   

گفت من جای به دنیا :  

- ساله نه و نود دوباره، کرده اشصیغه .   

  آره؟-

گفت و سایید هم به دندان نفرت با. انداختم زیر به سر :  

- نگفتی؟ چیزی هم تو. باشه خودخواه تونهمی چقدر آدم یه   

گفتم. شدمی نزدیک ما به داشت رقیه :  

 !رقیه-
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- رقیه ندارم لباس .   

گفت صدف :  

- خوبه همین .   

- نشو لوس .   

گفت هم رقیه :  

- خوبه همین منم نظر به .   

 ریزی اخم رقیه به. خندید غشغش خودش حرف به خودش و

گفتم و کردم :  

- ترهخوشحال همه از این گننمی. گنمی چی مردم .   

- بگن اینو مردم خوایممی هم ما اتفاقا   .   

-  حرف نکشتم، هم خان. پوشهمی لباسا این از کی اطراف این آخه

کشهمی مادر .  

گفت رقیه :  

- کن صبر آممی االن .   

پرسید صدف. رفت بیرون در از سرعت به و :  

- رفت؟ کجا این   

گفت دنیا :  

- چطوره؟ هست؟ اینم   
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 دور که گرد اییقه با آستین بدون. رنگ مشکی ماکسی لباس یک

 بود، شده کاریسنگ اشسانتی یک یقه روی و شدمی بسته گردن

بود گرفته باال .  

- خوبه این .   

شد باز در .   

- هللا یا .   

 دخترها. شد وارد هرنگ. پیچیدم خودم دور را ملحفه سرعت به

. شد اتاق وارد هرنگ سر پشت بشاش ایچهره با رقیه. خندیدند

. انداختم زیر به سر. شد خیره من به تعجب از باز دهانی با هرنگ

پرسید صدف :  

- دوماد؟ شاه پسندیمی   

گفت صدف. آمد خودش به :  

- ها دوتاست ما کار .   

- نکنه درد دستتان .   

گفت رقیه :  

- نه؟ یا خوبه لباست بده نظر بیاد داداشم گفتم   

گفت و شد بلند دنیا. کردم نگاه رقیه به اخم با :  

- هست؟ اینم   

گفت رقیه. گرفت باال را مشکی لباس و :  
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- بگه داداشم کدومش   هر. قشنگه اینم .   

گفتم و کشیدم هم در چهره :  

- پوشهنمی شهری هایلباس این از کسی اطراف این .   

گفت و انداخت چین را دماغش صدف :  

-  بنداز. اولیش بشو تو کنه، شروع باید یکی باالخره کشتیمون،

 که همونی گممی من. رو لباست ببینه خان هرنگ رو ملحفه اون

 بنداز مشکیه، رنگش فقط مونهمی ملحفه همون عین چیه این. تنشه

   .دیگه

 عریان نیمه دخترها پیش نداشت امکان. دادم تکان سر نفی نشانۀ به

گفت دنیا. کند ورانداز را سرتاپایم هرنگ تا بایستم :  

- کنند انتخاب خودشون تا بریم ما بهتره .   

 هرنگ به ابرو با دنیا بگشاید، اعتراض به لب خواست صدف تا

. بست او بر را اعتراض راه و کرد اشاره بود من تماشای محو که

 خودم در هرنگ نگاه سنگینی زیر. رفتند بیرون در از دخترها

شدم مچاله . 
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-  دلش پی وقتهیچ اینکه داره، لیاقت حد همین در فقط آسو شاید

و دوم زن بشه. نباشه خوادمی که چیزی پی. نره  ...   

گفت و انداخت زیر به سر. گرفت را کالمم در نهفته معنای :  

-  نجات رو دیگرون جون تونهمی همیشه که کسی تنها آسو شایدم

و رو هاشآدم و روستا تا دو. بده  ...  

گفت و شد خیره چشمانم در :  

-  هاشحماقت زاویۀ از را دنیا مطمئنم من که رو احمق آدم یه

 آدم ادای الکی و دالریه میلیون شش مرد کنهمی فکر و بینهمی

آرهمی در رو هاخوب .  

گفت و کرد ریز را هایشچشم صدف :  

-  به گیدمی چی شهنمی امحالی نکیند فکرم هستما، منم اوهوی

زنیمی حرف کی مورد در داری دونممی هم دقیقا. همدیگه .  

گفت و گرفت مرا دست و زد تلخی لبخند دنیا :  

-  جاها همۀ تا باالها باال اون بشینیم بریم بپوش رو لباست شو بلند

 وعده رو آبادی مردم همۀ انگار! خبره چه بیرون ببین. نگرفتند رو

کشتم دوتانوم بدم تکیه نکنم پیدا جا من باشم گفته. گرفتن .   

 این. دادم نشانشان داشتم که را تایی چند و رفتم هایملباس سراغ به

 لحظاتی. رفت بیرون اتاق از و نپسندید را کدامهیچ که بود صدف
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 که بود زیبا آنقدر لباس. برگشت کوتاه دکلتۀ لباس یک با بعد

 در حتی که بود کوتاه و باز آنقدر اما شدی،می اششیفته درنگبی

 اصرار چه هر. بپوشم را آن گنجیدنمی هم ذهنم زوایای دورترین

 یک شدم راضی فقط دخترها اصرار به آخر. نشدم راضی کردند

 را دستم صدف و دنیا کمک به و پوشیدم را لباس. کنم امتحانش بار

 صدف قول به نبود امگرفته گچ دست اگر حاال. کردم رد آستینش از

عروسک شبیه شدممی !  

 لباس. پرید رنگم. خورد اتاق در به ضربه چند. خندیدم اشتشبیه به

. بود گذاشته نمایش به را لختم هایشانه اشیقه و بود زانو باالی تا

غرید دنیا :  

- تو بیا کشتیمون،. است رقیه .   

 پشت و کشیدم فریاد من. ایستاد در آستانۀ در دایان و شد باز در

 دایان. کشیدند بلندی هین کدام هر هم صدف و دنیا. شدم پنهان دنیا

 دنیا. بودم مطمئن دیده، مرا دانستممی. برگشت عقب به سرعت به

 خم خنده شدت از و بود افتاده خنده به صدف. رفت در طرف به

 با را لباس کردممی سعی زدهخجالت و پریده رنگ من و بود شده

 برگشت که دنیا. بپوشانم را بدنم تا بکشم ترپایین دست یک

گفت خندیدمی صدف مثل کهدرحالی :  

- کرد سنکوب داداشم بدبخت .   

- بینتمانمی یکی گفتم .   

- دید؟. ندید هرچند. ببینتمان خوب   



 

617 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- دید بودم وایساده من که جوریاین. دید دانممی من. دید .   

-  جیغ تو که جوریاون دختر، کردی هول انقدر چرا بابا ای

ندیده هیچی وال و هول شدت از کشیدی .   

- دانممی من صدف، نشو لوس  ...   

گفت و گرفت را دستم دنیا :  

- بفهمه هرنگ که خواینمی باش، آروم .   

. خندیدنمی دیگر هم صدف حتی. دادم تکان سر. شد سکوت ناگهان

 نهفته بدی اتفاق تواندمی ندیدن و دیدن این پشت دانستمی هم او

   .باشد

- خوبه همین !  

   .نه-

 این. خورد ضربه در به دوباره. شدم لباس آوردن بیرون مشغول

 رقیه. پیچیدم خودم دور و برداشتم را رختخواب روی ملحفۀ بار

ماند نگفته حرفش من دیدن با آورد، داخل را سرش .   

- شدی؟ پیچیده ملحفه الی چرا تو   

 جا که آنجا تا چشمانش. دادم نشانش را لباس و کردم باز را ملحفه

گفت و کشید سوتی. شد گشاد داشت :  

  !بابا-

- تره؟خوشگل کدومشون   
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برچید وارغنچه را هایشلب صدف و کرد اخم صدف به دنیا .   

- پرسیدمی شماها از هم عمه. بیای زودتر گفت مادرم! آسو معلومه . 
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- شدی خوشگل خیلی .   

شد پاک لبم روی رژ. کشیدم سرخم هایلب روی را ملحفه .   

- نزن بهش دست .   

گفتم هم در چهرۀ همان با :  

   .زیاده-

- خوبه نه، .   

- زشته اومدن مهمونا بره، خان بهتره .   

گفت. آمد خود به :  

-  نداری دوست آسو. بدم نظر لباس مورد در اینجا بیام گفت رقیه

دممی خان   جواب من نیا، .   
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- انغریبه عروسی کنممی فکر. آممی نه .   

- ام؟غریبه من   

دوختم زمین به چشم .   

- رو لباست ببینم .   

گفتم و پیچیدم خودم دور ترمحکم را ملحفه :  

- کنممی عوضش نیست، خوب .   

- بود خوب شاید حاال ببینمش، خوب .   

   .نه-

غرید. زدم چنگ ملحفه به ترمحکم. گرفت را ملحفه و آمد جلوتر :  

- داری؟ زور انقدر جوری چه دست یه با ماندم من. چموشی چه تو   

 باز و ولنگ و کوتاه لباس آن با حاال. کشید و گرفت را ملحفه

 هرنگ هایچشم در لباس تند قرمز رنگ. بودم ایستاده رویشروبه

شدم خم بدنم عریان هایقسمت پوشاندن برای. درخشیدمی .   

- خدا یا !  

 چشمانش. پیچیدم خودم دور و برداشتم زمین روی از را ملحفه

لرزیدم خودم به نگاهش حالت از. بود گرفته خود به خماری حالت .   

- بازه زیادی .   

آمد خود به .   

- نه خودمان برای ولی آره، اینجا برای ها، .   
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 و فهمید. شدم مچاله خودم در. گذاشت پیش قدم و خندید. شدم سرخ

گفت و برداشت را دنیا رنگ مشکی لباس. رفت عقب دوباره :  

- چطوره؟ این ببینم بپوش اینو   

گفت و برگرداند رو. کردم نگاهش تعجب با :  

- کنممی بشت پشتمه من بابا، باشه .   

- بقچه تو بود گذاشته برام مادرم. دارم لباس خودمم .  

- چیه؟ عیبش جوریه، چه ببینیم بگردیم هاشهری مثل ما بار یه   

   ... ولی-

- آسو بپوش .   

 با. برنگردد که بود حواسم مدت تمام در و کردم تعویض را لباس

 یک با من و بست را لباس زیپ شدمی شاید زور به هم دست دو

ببندم را زیپش توانستمنمی وجههیچ به دست .   

  برگردم؟-

گفتم و داشتم نگه گردنم پشت را یقه دست با :  

   .ها-

درخشید چشمانش. برگشت .   

- قشنگه اینم .   

 هایشنفس هرم. ایستاد سرم پشت و چرخید بگیرد اجازه آنکهبی و

. برداشتم جلو به فرار برای قدمی. کردممی حس پشتم روی را
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 شده بور. کرد رهایم. زدم فریادینیم. کرد حلقه کمرم در دست

   .بود

  چته؟-

داشت هم در چهره. کردممی نگاهش پریده رنگی با .   

- خوبه همین .   

رفت بیرون در از و کرد باز را در درهم صورت همان با . 
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 حداقل بود، بهتر مادرم لباس. پوشیدممی را لباس این باید چطور

 کردم؟می چه را مردم حرف اصال. نداشت برق و زرق انقدر

 و آورندمی هوو برایش شده؟ دیوانه خان مرتضی دختر گفتندنمی

نه شهری لباس این! نه است؟ انداخته راه به شیون شادی از این .   
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 دختر ستاره...  بود پوشیده شهری لباس بار یک که کسی تنها

 بیبی. نشاند امپیشانی بر اخم ستاره یاد. بود خان سردار

گفتمی داشت عادت همیشه خدابیامرزم :  

_ شونیمی من   کجا ببینمت پیشونی، آی .  

 بیبی با حق بینمممی کنممی فکر بیشتر که حاال. گفتمی راست

 و کشتن و بردن و زدن. شودنمی نباشد قسمت تا. بود خدابیامرزم

 چه نوشتت گیشانی ببینی باید. هوا باد و بود حرف همه خوردن،

است دیده برایت خوابی .   

 با وصلت فکر آقاخان، پسر مرگ از بعد تصوراتم دورترین در من

 در هرنگ. بودم اینجا حاال و گنجیدنمی ذهنم در خانواده این

 داده دست از را خودش فروغ حاال که داشت ایستاره رویاهایش

بود شده من روزۀ چند شیرین رویای بختک...  حبیبه و بود .   

 شهری لباس برادرش عروسی توی سردارخان، دختر ستاره،

 زیر و بود کرده جمع را صورتش هم من مادر حتی. بود پوشیده

 چه این چه؟ که گمانش کشه،نمی خجالتم» که؛ زدمی غر لب

 عروسی بروم خواستممی شهری لباس همان با من حاال و «لباسیه؟

  !شوهرم

 فکر وضعیتم به داشتم و بودم داشته نگه را یقه دست با هنوز

. پوشیدمنمی را لباس این! نه. برگشتند اتاق به دخترها  که کردممی

پرسید دنیا :  

- بود؟ هم تو اخماش چرا   
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 صدف. بود خودم با رفتن کلنجار درگیر همچنان ذهنم. ندادم جوابی

گفت و کشید باال برایم را زیپ. رفت سرم پشت هیاهو پر :  

- بهتره اون ولی! ببینمت .   

گفت متفکرانه اما دنیا :  

- بهتره این .   

- خودم لباس نه،  ...  

- گفت؟ چی هرنگ داره، پا یه تو مرغ چرا دختر بابا ای   

- خندنمی بشم تانم،نمی .  

- اولت خونۀ سر برگشتی تو باز. بخنده بهت خوادمی کی .  

- شو عروسی نه. کن نگاه بشم ولی نه، ...  

 صدف. انداختم زیر به سر. شد خشک دهانم در «شوهرم» کلمۀ

کشید آغوشم در و ایستاد مقابلم در :  

- دلم عزیز !  

 را بود کرده جاخوش گلویم در باالخره که بغضی سختی به

 عقب مرا بود، شده حالم متوجۀ که صدف. کردم حبس جاهمان

گفت و کشید :  

- ریزهمی مالیدم چی هر ها،نکنی گریه ببینمت؟ .  

گفت که شنیدم را دنیا صدای. ترکاند مرا بغض جمله همین و :  

- اَه صدف، داری چیکارش .  
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 به عجیبم، وضع به خودم، حال به. کردم گریه باالخره من و

. باشد پدر خانۀ خوش روزهای تاوان بود قرار انگار که روزگارم

 تیرغیب گرفتار گیرشنفس آه به که بودم شکسته را کسی چه دل

بودم شده .  

 که روزگاری به. کردممی گریه من و بودند کرده سکوت دخترها

 پر کهنه دردهای همۀ اندازۀ به دلم. بود رسانده کنج به اوج از مرا

 خوب غرورم بود، نشده خوب دستم بود، نشده خوب دلم هنوز. بود

 دختر. داشتم را کجا. بود رفته غارت به امهستی که بود نشده

! خان هرنگ بسخون همسر آقاخان، عروس خان، مرتضی

 و بود طبق هزار بار کردممی جمع که را اسمم پشت هایخان

 مرد پسرش، بودم داده قول قاسم زن به من و. لق دهان صدهزار

 نباید و خواستمنمی. نچپاند تنبانش توی برنویی دیگر اش،خانه

 دوران تما برای آسو در که شدمی عروس خونبس به دیگری دختر

 پاک را صورتم زحمت به. نشست پشتم روی دستی. بود کافی

 .کردم
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بودیم نمالیده هم چیزی البته ریخت، هم به چیزت همه - .  

زدم لبخند دنیا به زحمت به .   

  .ببخشید-

- اصال نیا نداری دوست. نپوشش نداری دوست .  

گفت شاکی لحنی با صدف :  

-  از خوایمی. بیاد باید. کشیدیم زحمت همه این. دختر گیمی چی

کنه خالی میدون اول همین .  

- آممی خودم لباس با .  

کرد غرولند دوباره صدف و بست چشم تأیید نشانۀ به دنیا :  

- نشو لوس پاشو چی؟ یعنی .  

- تانمنمی .  

-  صد چه وجب یک چه گذشته، سرت از آب که تو عزیزم ببین

گفت؟ چی هرنگ هرنگه، مهم. متر   

زد غر دنیا :  

- نذار فشارش تحت .  

- گفت چی هرنگ :  

- این گفت .  
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-  بود بد اگر. این گفته که کرده فکر جاش همه به دیگه، خوب

خودت لباس گفتمی .  

- مرده هرنگ !  

گفت شوخی و شیطنت لحن با صدف :  

- شده ترسخت چقدر کارت که دونیمی. دختر بیا راه دلش به پس .  

گفت و گرفت را دستم. نشست لبم روی تلخ پوزخندی :  

-  تو خوشگلی نصف من کوچولو هی. صبرم کوه کامل نمونۀ من

 هم به رو اشطایفه کل و هرنگ پوز و دک االن تا داشتم رو

عرضهبی. بودم ریخته !   

خندید غشغش خودش و .  

گفت دنیا :  

- صدف نکینم دخالت ما بهتر .  

که تو ولی  ...  

گفت و کرد اتاق داخل را سرش دوباره رقیه :  

- خان   سردار دختر. نیست ستاره لباس اون شبیه. خوبه اینم ها  ...  

 فوزا و گزید دندان به لب باشد آورده یاد به چیزی انگار ناگهان

کرد عوض را حرف :  

 پولشم بخر، آسو برای لباسا اون از یکی گهمی داداشم صدف -

دهمی .   
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گفت و خندید قهقهه به صدف :  

- براش خرممی بگو باشه،. اشتهاست خوش هم خیلی داداشت .   

- آمدن همه بیاد، بگو آسو به گفت خاتون ضمن در .   

داد جواب من جای به دنیا :  

- اومدیم بگو برو .   

گفت صدف. رفت رقیه :  

- راضی که هم خان. نیستی اولیش تو دیگه، خوب .  

کرد نگاهم دنیا. خندید خان کلمۀ به خودش و .  

  ... من -

- کردی؟ پاک چرا رو لبت. جان بابا رو ما کشتی   

- بود پررنگ .   

- نشو لوس .   

تانمنمی - .   

 دوباره برایم نکرد اصراری دیگر که گفتم جدی و محکم انقدر

بزنند ماتیک .  

 زیادی لباس این با کردممی احساس. پوشیدممی را خودم لباس باید

 دوزیسنگ یقۀ و لخت هایآستین این با. امشده غریب و عجیب

بروم بیرون اتاق از توانستمنمی که بودم معذب آنقدر شده، .   

- پوشممی خودم   لباس پایین، بکش این   .  
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گفت و شد مانع دنیا که کند اعتراض دوباره خواست صدف :  

- راحتی جور هر .  

کرد غرولند صدف :  

-  اول از کردی پاک اینا و گریه با رو چی هر بذاری باید جاش به

نیست قبول اعتراضم. کنم درست .  

گفتم و کردم نگاهش خیره لحظاتی :  

- کن درستش . 
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 لباسم. بکند خواستمی چه هر تا برد زمان ساعت ربعیک از کمتر

. پیچیدم خودم دور ایپیچه. داشتم بهتری احساس حاال. پوشیدم را

کرد جفت پایم جلوی بلند پاشنه کفش جفت یک صدف .   

نه دیگه این - .   

- سرت؟ کشیدی چیه این. آره دیگه این   
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گفتم و زدم پس را هاکفش. نگفت چیزی. کردم نگاهش خیره :  

- نه دیگه این واقعا .  

 احساس. آمدیم بیرون اتاق از هم با و کشید پوفی کالفه صدف

 اتاق به سرعت با و زحمت به. کنندمی نگاه من به همه کردممی

 راه دهل و ساز بساط حیاط توی مردها. رفتممی هازن مخصوص

گفت صدف. بودند انداخته :  

- وسط اون رقصهمی داره هرنگه اون .   

 در شادمانه او دیدممی اینکه. برگردم خواستمی دلم حاال! شد تمام

 راضی دلش که کندمی البه و عجز من کنار و است پایکوبی حال

داد هولم جلو به دنیا. شکست را قلبم نیست ازدواج این به .   

- رو دایان .   

 نگاه را ما و بود ایستاده ایوان سوی آن در. کردم بلند سر اختیاربی

 به سرها همۀ لحظه یک برای. شدم اتاق وارد دنیا فشار با. کردمی

 مجلس که دخترکانی و شد قطع هادست صدای. چرخید ما طرف

 سرم از را پیچه صدف. کشیدند پایکوبی از دست بودند کنگرم

 در را نیمی و بودند بسته باال کش با را موهایم از نیمی. کشید

 ببندد طوری را کش بود حواسش صدف. بودند کرده رها اطرافم

 بود گفته دنیا و بودم زده وسمه. برسد نظر به ترکشیده هایمچشم که

 روی کمی و چشم دور کمی فقط. خواهدنمی سفیداب سفیدم، پوست

 امگونه سرخاب اما. کند کم را شانگریه از ناشی سرخی که بینی

 موهایم جلوی. بگیرند را امپریدگیرنگ تا بودند زده بیشتر کمی را

 سرم کف کوتاه موهای تا بودند داده حالت آب در شده حل قند با را
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 از تغیرش که شد بدخلق چنان خاتون. انداختم زیر به سر. نکند وز

گفت نفر یک. بود معلوم هم فاصله همین :  

  !ماشاهلل-

 نگاه حبیبه به. شد بلند طرف هر از گفتن ماشاهلل ماشاهلل صدای و

. بود داده قرار الشعاعتحت را او بودن عروس امزیبایی. کردم

 و کرد نگاهم مهربانی با. نشستم بانو کنار و شد باز جا برایمان

  :گفت

- اکبر هللا هزار .   

 به چشمی زیر. افتاد راه به مجلس دوباره و کرد اشاره منیرماه

 و شد خم منیرماه. کردم نگاه کردمی نگاه من به تنفر با که خاتون

  :گفت

-  پوشیدی؟ چیه این. بیای کنی درست میمون شبیه خودت   گفت کی

 قاتل خانۀ از نیست یمنخوش دانینمی. دادممی لباس بشت گفتیمی

 مردم جلوی آبرومان  . مانعروسی تو بیاری چیزی برادرمان

آخه کنیم چه فکربی این دست از ما خدایا. بردی .   

- . نیست چیزی که لباسش تازه. خوشگلی این به جون منیرماه وا

 آستین، بدون ندیدی، رو بودیم پسندیده خان هرنگ و من که اونی

   .ماکسی

گفت و کرد جمع تنفر شانۀ به را صورتش :  

-  هرچی میمون گنمی. پوشه لباسا این از بود مانده همینش

حتمی بوده آسو حکایت بیشتره، بازیشم ترزشت .   
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 روی و. دیدممی ورششعله نگاه توی را این. سوختمی داشت

 توانستنمی. شد تردریده چشمانش. زدم لبخند. زهردارش زبان

 بیشتر داشت لبخندم. ببرد باال را صدایش برادرش عروسی شب

گفت صدف که گرفتمی رنگ :  

- کنم؟ بهترش برم شده بد. کنید دعوا منو بود، من کار   

. خندیدند نخودی دخترها و کرد نگاه صدف به آلودغضب بار این

 نگاه حبیبه به. بود گرفته فاصله هم از وضوحبه هم من لب حاال

 حاال و بود او عروسی شب. بود کشیده هم در چهره. کردم

نباشد اهمیت اول درجۀ در دیگر او بود شده باعث من درخشش . 
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 آرام بخواهم که نبودم عصبانی اصال   یعنی. بود نگرفته آرام دلم

 مجلس به قدم گونهاین کردنمی تصور خاتون اینکه فقط. بگیرم

 دختر خواری نمایش عروسی این کردمی فکر و بگذارم

 توانسته اینکه از بودم خوشحال. کردمی آرامم است خانمرتضی
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 مهم برایم چیزهیچ بدهم نشان و کنم حفظ را نفسم عزت بودم

بود مهم اگر حتی نیست، !  

 دنیا. است بلند هاپچپچ و روندفرومی هم گردن در سرها که دیدممی

. زدمی لبخند رویم به صدف و فشردمی خود دست در را دستم

 و زدمی هم به را آدم دل که شدمی برگزار تصنعی چیز همه چنان

 مردان شب تمام. بود مشخص همه رفتار در دلزدگی و کالفگی این

. شادند اجبار سر از همه که دیدممی. بودند پایکوبی مشغول زنان و

 کرده رفتن عزم باری چند. رسیدمی نظر به کالفه هم خاتون حتی

 بود نیامده بدم هم خودم. بودند شده مانع دخترها بار هر و بدم

 گفته چه صدف. باشم منیرماه و خاتون چشم به خاری و بنشینم

 آب و« !متر صد چه وجب، یک چه گذشته، سر از که حاال» بود؟

 همه شد خورده که شام. بود گذشته من سر از پیش وقت خیلی

 هم آنها و بودند مانده یک درجه اقوام فقط حاال. شدند پراکنده

رفتندمی یکییکی .   

 افزوده من استرس بر شدمی کم هامهمان تعداد از بیشتر چه هر

 طرف به آرامی به و کردم استفاده همه پرتیحواس از. شدمی

 اتاق در جلوی. بودم کشیده جلو ممکن حد تا را پیچه. رفتم اتاقمان

 بلند سر نفرت با. بود هرنگ. دیدم مقابلم در را پاهایی رسیدم که

ماسید هایشلب روی لبخند. کردم نگاهش و کردم .   

- شدی؟ خسته   

- خان ایخسته بیشتر تو .   

  من؟-
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- رقصیدیمی چوپا جوری چه دیدم .   

شد بور .   

-  و داد و کنم پول یه سکۀ خودمه مردم جلوی داری؟ انتظاری چه

بندازم راه هوار .   

- برقصی باید عروسیتانه، خان، نه .   

گفت و خندید :  

- کردی؟ حسودی   

گفتم و کشیدم هم در چهره. شد باز بیشتر نیشش. پرید رنگم :  

- چه؟ حسودی. باشه مبارکت   

شنیدم سرم پشت از را دایان صدای .   

- بندازم؟ عکس ازتون خواهیدمی   

 دایان، من، اینجا، االن،. شد کنده جا از قلبم. کرد نگاهش هرنگ

 فشار هم روی را هایمچشم. ایستاد زمان و ایستاد زمین! هرنگ

شد تکرار مغزم توی هزار در دایان صدای. دادم .  

   .یادگاری-

-  و زن عکس. شوهر و زن. تو و من. آسو بندازه. بنداز خوبه، ها

بندازیم شوهری .  

ایستاد کنارم .   

- پارچه؟ اون با   
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گفت بعد و اندیشید لحظاتی. کرد نگاهم هرنگ :  

- داخل بیا . 
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 سر پشت تعارفیبی. کردم نگاه دایان به بعد و هرنگ به تعجب با

 وارد دایان از جلوتر و کشید مرا دست هرنگ. افتاد راه هرنگ

 اتفاقی منتظر لحظه هر. جوشیدمی سرکه و سیر مثل قلبم. کرد اتاق

گذاشت نخواهد آسوده را او هرنگ دانستممی. بودم .   

 خواست دایان که همین.  ایستادم ایگوشه. شدم اتاق وارد تردید با

گفت و کرد سپر سینه در جلوی هرنگ بشود،  وارد :  

- ! نه امشب ولی اندازیممی یعنی. بندازیم عکس بتانیم کنمنمی فکر

 هر جلوی شما زنای مثل زنش بذاره هرنگ کنینمی فکر که تو

ها؟. کنه عریان خودشه ناکسی و کس   

بود شده سرخ دایان. بودم شده اشخیره .   
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-  ولی گیرممی عکسشم. نذاشتم که نمایشش من، برای تنها من زن

بخوام خودم وقت هر و بدانم صالح خودم وقت هر نه، حاال .   

گفت و برد باال تسلیم نشانۀ به را هایشدست دایان :  

- باشی گرفته یاد هم داری زن شده، زیاد هاتزن تعداد بلکه خوبه، .  

بود شده سرخ بناگوش تا که بود هرنگ بار این .  

- باشه من نگران غریبه خوادنمی بلدم، .  

داد نجاتمان دنیا صدای :  

- اینجا؟ خبره چه! بهبه   

. نداشتم هم زدن پلک توان حتی. دوخت من به را نگرانش نگاه

گفت و کشید عقب دایان :  

- بندازن عکس خوانمی .  

 بدهد، جلوه طبیعی را چیز همه کردمی سعی کهحالی در دنیا،

گفت و گرفت دایان از را دوربین :  

- کردمی صدات بابا. بری تونیمی تو. ازشون اندازممی من خوبه، .  

 به هرنگ. کرد هدایت خان اتاق طرف به را او کوچکی فشار با و

 بیاید پیش بود ممکن که اتفاقی تصور از آنقدر. آمد طرفم

بودم ایستاده پا روی زحمت به که بودم زدهوحشت .  

-- آسو اندازیممی عکس !  

- خان تانمنمی .   
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گفت تحکم با و کرد نگاهم خیره کمی. چرخید طرفم به :  

- تانیمی .  

  !خان-

آسو؟ چته -   

 و سر با بود دیده متشنج را اوضاع که دنیا. انداختم زیر به سر

گفت صدا :  

- اید؟آماده خوب   

گفت و کشید هم در چهره هرنگ :  

- کنی زهرمارمان امشبه قراره .   

رفت بیرون اتاق از اخم با و  .   

- بود؟ چش   

انداختم باال شانه .   

- بندازم ازت عکس یه بیار در رو اینو .   

- تانمنمی .  

- بیار درش! نشو لوس .  

 خواستممی فقط. نداشتم بحث حوصلۀ. برداشتم سر از را پیچه

 انداختن عکس به شروع دنیا و. برود و کند تمام را کارش زودتر

گفت شد تمام که کارش. کرد :  

- اومدی؟ چرا   
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- بسمه دیگه .   

- آی؟نمی   

 .نه-
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کردم نگاه خاتون به .   

-  که بخوابی بغلش تو خوایمی امشب هم تو نکنه چته؟ ها،

 خودت پیش امشبم که بودی ساخته خودته جوری چه دیدم ساکتی؟

داری نگهش .   

 کشیدم خجالت خاتون هایحرف از چنان دایان و شاهرخ مقابل در

 زیر به سر. ببلعد مرا و کند باز دهان زمین خواستمی دلم که

   .انداختم

- خاتون منم حسابت طرف داری؟ اون چکار .   

- نیار در خان   صدای برو بیا .   
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-  بمانه؟ تنها عروست ترسیمی خاتون؟ هستی چی نگران تو

 تنها خان   شبم یه. برو تو نه،. بخوابه پیشش بره اینجان که مادرش

بکشه نفس بذار .   

-  رو بانو احترام. کن شرم دایان از. کن شرم برادرت از! حیابی

کن شرم پسرها از دارینمی نگه .   

گفت و پیچاند را گوشتم و انداخت من بازوی به چنگی :  

- است مرده ذلیل این تقصیر اشهمه .   

 چرخید دایان طرف به نگاهم اختیاربی. شد مچاله درد از امچهره

 که طورهمان خاتون. بود شده خیره من صورت به مضطرب که

گفت داشت بازویم در چنگ :  

- بگو چیزی یه مرده، ذلیل بزن حرف د   .   

   ... هرنگ-

- حالشه بینینمی مگه خاتون، کن ول رو دستش .   

غرید منیرماه :  

-  بگه همه به بمانه پیشش هرنگ امشب خداشه از این بگه، چی

عروسش پیش بره اول شب نذاشتم دیدید، .   

. سرخورد هایمگونه روی بود زده حلقه چشمانم در که اشکی

 حمایت من از تا گذاشت جلو قدمی دایان. کرد رها را دستم خاتون

گفتم. کند :  

- هرنگ برو بیا .   
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- نکن دخالت تو .   

   ... هرنگ-

- ذارمنمی حبیبه اتاق تو پا من! ساکت تو گفتم .   

   ... هرنگ-

دوخت من به را آلودشغضب نگاه .   

- صحرا ریممی بپوش لباس .   

- کنیمی غلط !  

کرد نگاه منیرماه به تندی به .   

- ذارینمی بیرون خانه این از قدم .   

- تو؟. بگیره جلوم   خوادمی کی   

- گیرهمی کی بینیمی ها، .   

غرید شاهرخ :  

-  خانم صدف و خانم دنیا االن. داریم مهمان ناسالمتی. دیگه بسه

 باز روت به روش خان نذار بیا. هرنگ برو بیا. کنندمی فکری چه

 حبیبیه آقای احترام به. خورهمی خونشه داره خون که دانیمی. شه

نیامده بیرون اتاق از که .   

- بره بیاد خودش ناراحته خیلی بگو خان به  ...   

 صورتش توی محکمی کشیدۀ خاتون که بود نشده تمام حرفش

شد سکوت ناگهان. خواباند . 
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 را رختخوابم. کردم تعویض را لباسم. کردم قفل را در من و رفت

...  حاال و بودم گذرانده را سختی روز. کشیدم دراز و کردم پهن

بروم صحرا به من و برسد فردا زودتر خواستمی دلم فقط .   

. بود پژمرده روحم که جسمی خستۀ نه اما بودم، خسته. بستم چشم

 که عشقی حس با تازه، شروع یک خوب حس با صبح امروز

 در حاال و بودم شده بیدار خواب از بنشیند بار به دلم در رفتمی

 مبارک بادا بادا» صدای تا بودم خزیده اتاق به خودم تلخ تنهایی

نپیچد مغزم توی هزار در «بادا .   

 گیجم چنان کردم،نمی درکش اصال   که هرنگ، دوگانۀ رفتارهای

 برای بودن خودم فرای چیزی به. کردنمی کار فکرم که بود کرده

داشتم نیاز زندگی این .   

. کردم باز چشم شدمی شنیده بیرون از که فریادی و داد صدای از

 و سرعت به. خورد در به محکم ضربۀ چند. بود برده خوابم
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. کردم باز را در و شدم بلند کوبیدمی شدت به قلبم کهدرحالی

پیچید خانه فضای در خاتون صدای :  

- کشممی خودم   اتاق تو بذاری قدم .   

 یا شخص به عصبانیت با و بود ایستاده در پشت که هرنگ به

غرید. کردم نگاه بود شده خیره اشخاصی :  

- بخوریدش خودتانم خودتانه، آش .   

 شیون صدای. شد وارد و داد هل بودم ایستاده در آستانۀ در که مرا

 چنان. شدم خیره هرنگ به مستأصل و گیج. پیچید ایوان در خاتون

 با اتاق در. نداشتم سؤالی پرسیدن جرئت که داشت هم در چهره

 بودم ایستاده در کنار متحیر هنوز که من آرنج به و شد باز شدت

 من به توجهبی منیرماه. چسبیدم را آرنجم و گفتم بلندی آخ. خورد

کشید فریاد :  

- اینجا؟ آمدی امشبم که این از نشدی سیر هرنگ؟ چته ها،   

- بیرون برو منیر،ماه بیرون برو .   

-  کوتاه که خاتونم منم گمانت. بکنی خوایمی چکار ببینم تا رمنمی

   .بیام

- گذاشتید دامن تو نان   این که بودید خاتون و تو همین .   

- گذاشت؟ دامنت تو نان   این که بود کی   

کرد اشاره من به دست با و .   
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-  شماها و نه کردم اصرار من نه. گذاشتید دامنم تو شماها همینم

 و است بله و است اله که اتاق همین تو نیامدی تو خود. آره گفتید

بشه جوراین که باید .   

گفت و شد اتاق وارد بانو :  

- پیچیده خانه تا هفته تا صداتان بکشید، خجالت .   

بود آمده رو هم اشلهجه ده آمدمی که همیشه مثل .   

-  این دل ور اینجا بیاد و بذاره عقدیش   زن درسته! عمه بگو این به

   .لکاته

غرید هرنگ :  

-  تو زنمنمی که است عمه احترام به. بزن حرف درست! هوی

منیرماه دهانت .   

- بیاری سرم خوایمی بالهایی چه دیگه ببینم بزن بیا بزن، بیا .   

-  خودم یا این سر بالیی یه تا ببر. اینجا از ببر این   عمه. استغفرهللا

   .نیاوردم

 آنها به مالیدممی را آرنجم که طورهمان و بودم ایستاده ایگوشه در

گفت ترمهربان لحنی با بانو. کردممی نگاه :  

- . بخواب حبیبه اتاق تو برو امشب   و بخوابان شر   بیا جان، عمه بیا

جان؟ عمه ها. دهمی اجازه هم آسو   

کشید فریاد برافروخته صورتی با منیرماه. کرد نگاه من به و :  
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-  کی سگ آسو. جان عمه نیازه خانم آسو اجازۀ به حاال تا کی از

که باشه  ...   

. گرفت پناه بانو پشت و کشید فریادی. برد یورش طرفش به هرنگ

. بود من به دایان نگاه. شدند اتاق وارد دایان و خاتون و شاهرخ

خودم مثل درست مستأصل، و نگران .   

-  یه پره دستت از دلمم. منیرهاماه آرممی سرت بالیی یه زنممی

کردم ناقصت زدم دیدی وقت .   

-  ککش کسی کنی پلم و شل بزنی که کارم و کسبی آسو مثل منم

بزنی دستم بشم نداری جرئت. نگزه .   

شد مانع شاهرخ. برد یورش طرفش به دوباره .   

-  یه تو. حبیبه اتاق ریمی امشب تو بریزه هم به زمان و زمین

پایین بیاد شیطان خر از تو حرف به شاید دختر، بگو چیزی . 
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 تحکم با خاتون. چپاندند اتاق توی زور به را خودشان دیگر نفر دو

  :گفت

- والسالم حبیبه، اتاق ریمی امشب .   

 به. نداشت را ضربه این انتظار. کرد نگاهش خیره لحظاتی هرنگ

 و کرد باز راه جمعیت میان از. شاهرخ و دایان مقابل در خصوص

 در آستانۀ در. کشیدند کنار را خودشان همه. رفت بیرون در از

گفت شاهرخ به خطاب و ایستاد :  

   .سوئیچ-

. ماسید بود نشسته منیرماه صورت روی که ایپیروزمندانه لبخند

 با را آن. کرد پرتاب طرفش به را موتور سوئیچ تردید با شاهرخ

 دستی دو خاتون. رفت بیرون در از و گرفت هوا در دست یک

گفت و کوبید من سر توی :  

- شهمی بلند تو گور تو از آتیشا این همۀ .   

 تقصیر واقعا   دانستمنمی. شد بلند سرم از داغی هرم کردم احساس

 در که امنفره تک رختخواب به دایان. چیست میانه این در من

گفت و کرد اشاره بود پهن اتاق وسط :  

-  جا نفر یک برای فقط خانم آسو نکیند، انصافیبی جان داییزن

کردند پهن .   

گفت و زد پتویم به لگدی منیرماه :  

- رختخوابش   کنند پهن قبرش سر .   
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 آمده اتاق به که بود نفری آخرین که فاطمه. رفت بیرون اتاق از و

 خاتون. شد روان منیرماه دنبال به و داد تکان تأسف به سری بود

گفت و آورد باال تهدید نشانۀ به را انگشتش :  

-  شش مانه،می اتاق این تو رو روزش یک هفته، روز هفت از

 سیاه برات روزگار   چنان وگرنه باشه حبیبه اتاق تو باید روزش

باره می سرت رو داره کجا از ندانی که کنممی .   

گفتم که بود نرفته بیرون در از هنوز :  

-  و کردم حفظ خودم   االن تا اگر خاتون، باشه آنجا روزشم یه همان

تانممی اینشم از بعد نخورده بشم پسرت دست .   

 خروج قصد که فاطمه حتی. برگشت من سمت به تعجب با هانگاه

 که کمرنگی لبخند. چرخید من طرف به و ایستاد داشت اتاق از

 به. نیاوردم خودم روی به و دیدم را بود نشسته دایان لب گوشۀ

. بودم زدهخجالت دایان و شاهرخ مقابل در جمله این ادای از شدت

 خیره لحظاتی خاتون. رفت بیرون در از و کرد غرولندی شاهرخ

گفت و کشید پشتم به دستی بانو. رفت بیرون در از و کرد نگاهم :  

- آسو بگم چی !  

پیچید گوشم در دنیا صدای. انداختم زیر به سر :  

- رفت؟ کجا هرنگ شد؟ چی   

گفت و شد اتاق وارد او از بعد صدف. کردم نگاهش :  

-  دوست خیلی معلومه رفت؟ کجا هرنگ. بود باحال چقدر دختر

هاداره .   
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 و چشم اشارۀ با و کرد دایان به نگاهی دنیا. رفت بیرون در از بانو

هیچی گفت؛ سر اشارۀ با دایان و شده؟ خبر چه پرسید؛ ابرو .   

کردم نگاه دخترها به .   

- خوابید؟می من پیش امشب    

پرسید دایان :  

- آسو؟ خوبی   

کردم نگاهش .   

-  وقت هر خانه این تو اومدم من وقتی از دیگه، ببخشید. خوبم! ها

بیفته راه باید دعوایی یه باالخره اینجا، آییدمی شما .   

-  برقرار کامل صلح هم تو از قبل. کردیم عادت ما نیست، مهم

نگیر خودن به و باش راحت ،بوده جوریهمین همیشه. نبود . 
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پرسیدم و کردم دخترها به رو :  
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- براتان؟ بندازم جا   

گفت و کشید گردن بیرون طرف به دنیا :  

- گردهنمی بر هرنگ .   

گفتم و انداختم باال شانه :  

- آدنمی اینجا زنش، پیش رهمی گرده برم .   

گفت دایان :  

   ... آسو-

است معذب بود مشخص. چرخید طرفش به نفرمان سه هر نگاه .   

- تونممی...  بخوای اگه   ...   

گفت و پرید حرفش میان به دنیا :  

-  خود که اینه راهش تنها شوهرشه،. کرد کاری شهنمی هم بخواد

کنه حل اشخانواده با رو مشکلش هرنگ .   

 شاید. فهمیدمنمی را دختر این گاهی. کرد نگاهش آلودغضب دایان

 دست بازیچۀ بودم داده اجازه ساده که من از. بود من از اشکال هم

 پای روی گاهی بودم، نگرفته یاد که من به. بشوم ناکسی و هرکس

 زن عمویم،زن. پسر سه مادر و بود خانه زن مادرم،. بایستم خودم

 شاید و باشم خانه زن بودم گرفته یاد من. پسر سه مادر و بود خانه

باشند خانه هایپایه بود قرار که پسرهایی مادری .  

 اثر شاید. خواهدمی چه زندگی از دانستمی. داشت فرق من با دنیا

نداشتم من که بود بیشتری سواد کالس چند همان .   
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گفتمی پدرم :  

-  به چه رو دختر. ذاشتمنمی اینم که نبود دانش سپاهی بسه، پنجم تا

 کجا دختر نظام، تو رفت شاید حداقل بخوانه پسر. خواندن درس

سوادشه ببره خوادمی .  

 که بود منی حسرت که بود ایستاده جایی در سوادش، با دنیا حاال و

 کسی و کردممی دفاع همه از داشتم خودم روش به اما تنه، یک

کند دفاع من از که نبود .  

 آسو،». دنبالم بفرستد خان اینکه از قبل بودند؟ گفته چه گشوم زیر

 دستش کف را جانش آسو و« .ده تا دو جوانای جان و تو جان

کنند زندگی آرامش در ده دو هر هایجوان تا بود گذاشته .  

 تلخی به. کردمی نگاه دایان و من به کاوشگرانه حالتی با صدف 

گفتم و کردم باز لب :  

- خان کنیممی حلش خودمان شوهرمه، .  

 خورشید انگار. بود آمده کش عجیب امشب و صحرا رفتممی باید

کند طلوع خواستنمی دلش هم .   

   ... من-

 لحظاتی. نیاورد زبان بر را اشجمله ادامۀ او و انداختم زیر به سر

گفت دنیا. رفت بیرون اتاق از سپس و کرد پا آن و پا این :  

- بیام و خوابیممی اینجا ما بگم بانو به بذار .   

گفت صدف :  
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- طرف اون بیام ندارم دوست بیار، منم لباس ساک .   

 بیرون در از برادرش سر پشت سرعتبه و داد تکان سر دنیا

گفتم. رفت :  

   .بفرما-

گفت و چرخاند من کوچک اتاق در سری صدف :  

- داری؟ دوستش هم تو   

گفتم دستپاچگی با. خوردم یکه :  

  چی؟-

گفت و چرخید طرفم به طمأنینه با صدف :  

- داری؟ دوستش هم تو. گممی رو هرنگ کی؟ و نه چی  
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کشیدم راحتی به نفسی .   
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- من خان نظرت به  ...  

. کنم صحبت داشتن دوست از صدف حضور در حتی داشتم شرم

گفت و کشید دراز من رختخواب روی :  

- ! زنان حقوق طرفدار چله، و خل نیست، سرجاش عقلش کال دایان

کردن مخش تو دکترپرستارها این از یکی کدوم رو اینا دونمنمی .  

چرخید من طرف به و گذاشت سرش زیر را دستش. زد غلتینیم :  

-  قائله، احترام برام بینی؟می من با رو رفتارش مثال. هانیست بدم

 اون حتی کسهیچ به که برسم جایی به خوادمی خودش قول به

نباشم وابسته .   

داد ادامه و کشید دراز دوباره :  

-  خودت پای روی خوادمی. جوریههمین هم تو مورد در گمونم

 همین! چل و خل. بده نجات رو دنیا تونعمی کنهمی فکر. وایستی

بگم موردش در تونممی رو .  

گفت و خندید :  

-  دچار رفتارش خاطر به هم پرستارها دیدم بیمارستان تو زیاد

 ده،می خاصی معنای بهشون دایان توجه کننمی فکر. شنمی توهم

 فاز فقط دایان شناسمش،می خوب خیلی من. شناسمشمی من اما

 درک هم رو دنیا نگرانی. دارهمی برش هستم ماجرا خوبۀ بچه من

نیست دلش تو هیچی دایان دونممی من ولی کنما،می .  
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 ایستاده تنها من و کردمی آگاه مرا داشت. گفتمی من به داشت

 کاش ؟«خوبه بچه فاز» ؟«زنان حقوق». دادممی گوش و بودم

دادمی توضیح بیشتر کمی .   

گفت و نشست رختخواب روی :  

- داری؟ دوست هرنگ تو    

داشتم؟ دوست را هرنگ من آسا. انداختم زیر به سر    

- آمدمی هم بدم ازش حتی ، اصال   که اولش خوب .   

- بودی؟ اومده خونه این به بسخون برای اینکه خاطر به   

گفت. کردم نگاهش تعجب با :  

- کرده تعریف برام دنیا .   

- کردم عادت بهش کمکم اما بود، اونم برای خوب، آره .   

گفتم و نشستم زمین روی. زدم محوی لبخند :  

-  که بود بعد به چیزها خیلی سر از. کردم عادت بهش گمانم آره،

شده عادتم دیدم .   

گفتم و خندیدم :  

- گی؟نمی که بشش   

زد بخشیاطمینان لبخند :  

- . بیشتر دیگه که االن کنم، فرار خانه این از خوادمی دلم هنوزم

هرنگ تهش ته اما  ...  
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 مرد. بود اشزندگی وارد حبیبه. داشتممی دوستش نباید! شدنمی! نه

 و بود کشته پسرعمویم که مردی برادر من، بس خون مرد من،

 همۀ «خوبۀ بچه» خواستمی دلش که مردی توهم و من! من

 بگیرد مرا دست بود کرده سعی شب یک که مردی. باشد ماجراها

من و  ...   

 در داشتنی دوست نکنم گمان. گویممی را هرنگ داشتم؟ دوستش

 بود افتاده قاراشمیشم زندگی وسط نفر یک حاال نه حداقل باشد، کار

 که اینجاست او و باشد صلحی که هستم اینجا من دانستممی و

باشد خان عروس .   

- هست انگار ولی .   

گفت و خندید. کردم نگاهش پرسشگر :  

-  روز هر کنیمی عادت. کنیمی عادت اولش جوره،همین همیشه

 بزنی تلفن ناهار وقت. بگی خیر به صبح و بزنی تلفن بهش صبح

 باهاش که راهش سر بری عصرها خوری؟می چی بپرسی و

 نلفن بهت اون کردی عادت بینیمی بعد. بیای خونه تا زنونقدم

 نکنه کجاست؟ که شیمی دیوونه باشه شلوغ سرش اگر و بزنه

 بابا ای بینیمی بعد. کرده فراموش رو تو نکنه افتاده؟ براش اتفاقی

 دوستش بینیمی بکنی، دل ازش تونینمی دیگه. رفت شدی اهلی

 بهم رو زمان و زمین خوایمی باشه برش و دور کسی اگه. داری

 که دیوونه خراب کله اون. اونی نیستی، خودت دیگه حاال. بریزی

رو تو. بینهنمی رو تو حتی اصال شاید  ...  

- بینه؟نمی رو تو کی   
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گفت خنده با. شد کشیده بیرون خودش دنیای از صدف :  

- مزخرف مردک. تو داداش !  

. خندید قهقهه به. کردم تعجب اشپردهبی و صریح عالقۀ اظهار از

زدم لبخند هم من . 
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-  رو شونهمه داشت مادر. داره مادری چه این. دختر بود غوغا

 منو دختر چرا جوریهاین پسرتون دونستیدمی که شما که شستمی

 تاج تو دختر و شهمی ب له و شهمی اله که دادید قول. کردید بدبخت

 نبودیم خان پروردۀنمک و نبودیم فامیل اگر و استخونه این سر

 دادم دختر اگر گفت؛ خان به مادره. ودادمنمی دار زن مرد به دختر

 که مردی به کی وگرنه دخترم، زور و بوده خان اسم احترام به

 به هم بعد. باشم دوومیش من که دهمی زن داره بسخون عروس

 تو رو تنش و نداشتی نگه رو اتمرده برادر حرمت گفت؛ خاتون

 که تو شد؟ چی پس خومه، از حبیبه گفتی که تو. لرزوندی گور
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 من دختر چرا شده بسخون عروس گیر گلوش پسرت دونستیمی

 دیگه شوهر مادر یه آسو، برسه دادت به خدا اوه اوه. کردی بدبخت

شد اضافه شوهرات مادر به .   

گفت و کرد پرت من رختخواب روی را خودش و خندید صدف :  

-  تو که اونقدرام بودن بسخون عروس دختر هی! طرفه دو عشق

 شهمی عاشقت هرنگ مثل یکی. هانیست سخت گنمی حوالی این

 ولی بودم، بسخون عروس منم کاش. ایستهوامی همه روی تو و

داشتن دوستم .  

گفتم لب زیر و گزیدم دندان به لب :  

- نکنه خدا .  

گفت و نشست زمین روی دنیا :  

- نزن بیخود حرف .   

گفت و گرفت مرا دست :  

-  با بابا وقتی من. نیست باشه باید که جوریاون چیزیهیچ دونممی

. داره حق اونم طفلی خوب. بودم کنارشم کردمی صحبت هرنگ

 بابا هایحرف به نجابتی چه با دونینمی. زیاده روش خیلی فشار

بیمارستان تا بود اومده باهات هرنگ آسو. کردمی گوش .  

 بود هایماندست به نگاهش. کردم نگاهش و کردم بلند سر تعجب با

ندید مرا متعجب چشمان و .  
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- . دنبالت بیاد بود مناسب شرایط وقتی و برگرده خواست ازش بابا

 پسر اون که دونممی. زد حرف باهاش حسابی و اتاق تو بردش بابا

 فکر تو خاتون کردمنمی هم رو فکرش اصال...  یعنی. داره دوست

 دونینمی. کردننمی فکر بهش هم بانو و بابا. باشه کاری همچین

پریشونه چقدر بانو شب سر از .  

گفت و خندید :  

- شهمی ما شبیه داره گذاشته، اثر هم بانو روی بابا با همنشینی .  

گفت صدف :  

- نیست شما با همنشینی واسه داشت، رو جنمش اولم از بانو .  

- ساکت تو .  

-  درست من چرا شما با همنشینی. گیمی دروغ بگو گممی دروغ

امیدوار و چلم و خل هنوزم نکرده، .  

گفت و خندید صدف. کرد نگاهش چپچپ دنیا :  

- چلت و خل داداش اون با هم تو! بابا خوب . 
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گفت من به رو و  :  

- شه؟می چی کنیمی فکر    

 تا رفتممی صحرا به باید فقط. نبود مهم برایم. انداختم باال شانه

گفت متفکرانه. کنم پیدا خواستممی را آنچه :  

- رفت؟ کجا حاال   

گفت و خندید دنیا. کردم نگاهشان :  

- خوابیممی اینجا امشب داد، اجازه بانو. آدمی فردا. بابا کنید ولش .   

 شدت به نیستم تنها امشب اینکه فکر. درخشید خوشی از چشمانم

بود کافی برایم همین و کردمی خوشحالم .   

***  

هابچه و بانو حتی. بودند رفته همه آمد، که هرنگ .  

 ایوان روی بدرقهشان برای. رفتند و کردند خداحافظی زود صبح 

. رفت بیرون و داد تکان تأسف به سری دور از تنها دایان. آمدم

گفت گوشم زیر و کشید آغوشم در اما صدف :  

- کنمنمی اشتباه مطمئنم دیدم، عشق چشماش تو من .  

کرد اضافه تلخ ایخنده با و گرفت فاصله :  

- استادم کار این تو که دونیمی .  
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 از من مثل هم او شاید. حرفبی کشید، آغوشم در فقط اما دنیا

ترسیدمی بود نیفتاده اتفاق هنوز که چیزی همۀ عاقبت .   

 تا بود نیامده بیرون هم مادرش حتی. نیامد بیرون اتاقش از حبیبه

کند بدرقه را اشخانواده و بانو .  

 و منیرماه حوصل   نه و خواستممی نه. برگشتم اتاق به رفتند که آنها

 برایم بیبی فقط. نشد امپاپی و نیامد دنبالم هم کسی. داشتم را خاتون

 چیزی بخواهد که انگار. کرد پا آن و پا این کمی. آورد صبحانه

 بیرون حرفبی و کند غلبه خودش به نتوانست هم آخر و بگوید

  .رفت

 زندانی اتاق در را خودم ظهر تا و خوردم تنهایی به را صبحانه 

   .کردم

 آمده نفری چند فقط. بود فرورفته ایمشمئزکننده سکوت در خانه

 هم آنها انگار. دهند سامان را گذشته شب شلوغی تا بودند

 تندتند صدا و سر بدون که است خبری خان خانۀ در دانستندمی

بگریزند اینجا از زودتر هرچه تا کردندمی را کارهایشان .   

 دراز زمین روی. آمد من اتاق به مستقیم. آمد هرنگ که بود ظهر

 خیره بود گذاشته برایم اصرار با صدف که لباسی به و بودم کشیده

کوتاه دکلتۀ پیراهن همان بودم، شده .   

 خستگی و داشت هم در چهره. پریدم جا از فنر مثل شد باز که در

گفتم شدمی شنیده زحمت به که صدایی با. باریدمی صورتش از :  

  .سالم-
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 زحمت به که صدایی با داد، را سالمم جواب طورهمان هم او

شد کشیده پیراهن سمت به نگاهش. شدمی شنیده .  

- مانده؟ چرا این   

- من برای گذاشتش .  

- خودم خریدممی ،... رقیه به گفتم .  

- لباس   این گرفته خان چشم گفت بشش، گفتم .  

داد تکیه هارختخواب به و نشست :  

- نگفت بشت چیزی دیشب که کسی .  

دادم تکان سر .  

- منیر؟ماه   

- خان نه .  

- نکن بیشتر عذابم   کردنت خان خان با دیگه تو آسو، امخسته .  

 دوست را مرد این آیا. خورد زنگ سرم در صدف هایحرف

 داشتم؟
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  .گشنمه-

داشت؟ دوست مرا مرد این آیا   

کرد نگاهم. برخاستم .  

  کجا؟-

- بخورید شما... خان بیارم چیزی .  

نشست لبش روی محوی لبخند .   

- بیاره آسو که چیزی ها،  ...  

خورد در به ضربه چند که بود نشده تمام اشجمله هنوز .  

  کیه؟-

گفت و کرد داخل گردن تا را سرش مجید و شد باز در :  

- زنهمی صدات خاتون .  

- مدارم بششان کاری من بگو برو .  

گفت او سر پشت از فاطمه. کرد نگاهش خیره لحظاتی مجید :  

- داره واجب کار خاتون هرنگ، بیای بهتره .  

-  بیاد داره کارم اتاقمه،. فرستهمی وزیر و سفیر خاتون خوبه،

  .اینجا
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 و داد هول را مجید فاطمه. کردم نگاه هرنگ و مجید به نگرانی با

گفت و شد داخل :  

- کردی؟ بیرونش دیشب دربیاری منیرماه دل از باید بیا،نه پاشو   

گفت و شد خیزنیم هرنگ :  

- گفت؟ درآمد دهانش از هرچی دربیاره دلم از منیرماه باید نه   

گفت کند نگاه من به ـمکهبی فاطمه :  

- داره؟ چکارت خاتون ببین بیا   

- کنید؟ ولم نیست قرار   

  !نه-

گفت مجید :  

- برم؟ من   

. کرد هدایتش بیرون طرف به و گذاشت او پشت را دستش فاطمه

گفت هرنگ :  

  !... مجید-

  بله؟-

- کنم پیداش نتانم نشه گور و گم دارم، الزم موتور   بگو شاهرخ به .  

 هرنگ. هرنگ به بود شده خیره فاطمه و بودم ایستاده مردد من

  :غرید

- شد تمام مرد، دیشب همون هرنگ بگو بششان برو آم،نمی .  
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کرد غرولند زندمی حرف خودش با که انگار و داد تکیه :  

-  فردات یاد زنیمی آدم گوش تو ناکس و هرکس جلوی وقتی

بمان دلش ور خودت گرفتی، خودت نیستی، .  

- خاک به بدم قسمت کردی چموشی گفت  ...  

زد فریاد هرنگ که بود نشده کامل اشجمله هنوز :  

- شو خفه .  

 بود نزدیک که ترسید چنان هم فاطمه. جهیدم جا از ترس از

  .بگریزد

-  بیامرزه خدا اون تن آریدمی کم جا هر شده عادتتان شما؟ چتانه

بلرزانید گور تو .  

گفت و رفت عقب قدمی چند فاطمه :  

- بگم چی بشش .  

گفت و داد تکیه هارختخواب به دوباره هرنگ :  

- آممی بخوام هروقت .  

. بودم ایستاده پا لنگه یک هنوز من و. رفت اصراری هیچبی فاطمه

گفت و کرد نگاهم :  

- وایستادی؟ چرا تو  
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گفتم منمن با :  

- بخوری بیارم چیزی .  

- شدم سیر خواد،نمی .  

 را هایشچشم و داد تکیه رختخواب به را سرش. نشستم جاهمان

  .بست

-  االغ. عصاری اسب شدم. برقصم کدامشان ساز به دانمنمی دیگه

 دستشه هرچی رسهمی راه از هرکی براشان، داوودم امامزاده

من پشت ذارهمی .  

 حال به تا که غرغرهایی و بسته هایچشم از این و بود کالفه

 ترسیده و شدم خیزنیم هم من. شد بلند. بود مشخص بودم نشنیده

کردم نگاهش .  

-  سیر دل یه نتانستم که دیشب بپوش، لباس   این بگردم و برم من تا

 سرمان از دست ببینم برم. کنم تماشات امروز حداقل ببینمت،

برپشتم بپوشی تو تا نه، یا دارنبرمی .  

؟-   لباس 
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 سرخ ارادهبی من و درخشید چشمانش. زد شیطنت سر از لبخندی

   .شدم

 فشار همان با و فشرد بازوانش میان در مرا و آمد طرفم به ناگهان

کرد بلند کامل .   

- بدم خودمان دست کار ترسممی نشه، سرخ جوریاین آسو .  

  .خان-

گفت گرم صدای همان با :  

-  که حاال باشه قرص دلم بذار هرنگ، بگو بشم نکن، تلخ اوقاتمان  

اونا پیش رممی .  

  !هرنگ-

-  از کشهمی چی هر که دختر بشه کردنت صدا این قربان هرنگ

  .تونه

 چه هر من. سوخت هم خودم برای دلم. سوخت برایش دلم

! من خاطر به خوردمی هرچه او و بود او خاطر به کشیدممی

. رباآهن مخالف قطب دو. بودیم افتاده باطل دور یک توی انگار

. شدیممی دور هم از باز کردیم،می هم تالش رسیدن برای اگر حتی

 که بود کرده خضاب خون با نفر دو ما برای تقدیر دست انگار

بود نرسیدن هم رسیدنمان سرد، و تلخ گونهاین .  

گفت کند جدا سینه از مرا آنکهبی. خورد در به ایضربه دوباره :  

- اومدم بگو بششان برو .  
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گفت که بود بیبی :  

- بیبی برم تصدقت .  

گفت بوسیدمی را امپیشانی که طورهمان و کند سینه از مرا :  

- برگشتم بپوشیش تا .  

 روی نگاهم. داد تکیه آن به و بستم را در. رفت بیرون در از و

 تنهایی را آن بتوانم شکسته دست این با نداشت امکان. نشست لباس

...  اما کند، کمکم تا زدممی صدا را رقیه باید شاید. کنم تن به

 مشکوک حتما امزده صدا را رقیه فهمیدمی خاتون اگر. شدنمی

 هرنگ خواستۀ و لباس این از چیزی کسی خواستمنمی من و شدمی

  .بداند

 لبم گوشۀ لبخندی. کشیدم دست آن روی و رفتم لباس طرف به

کند کمکم خواستممی خودش از. نشست .  

 طول آنقدر انتظارم و. بیاید هرنگ تا شدم منتظر فکر همین با

 اتاق توی خواستمی دلم. ناهار برای آمد دنبالم رقیه که کشید

 شده نرم پیش ساعت یک از بیشتر که را دلی خواستمی دلم. بمانم

 بیرون سینه از بود سوخته دردهایش و هرنگ برای دلش و بود

 به و امدلیساده به خودم، به خواستمی دلم. بزنم آتش و بیاورم

بخندم بلند صدای با بودند، کرده اماحاطه که زنانی نیرنگ .   

 حبیبه با شدن روروبه از ولی چرا، دانمنمی. بروم خواستمنمی

 باورم و ببینمش. بگیرد امگریه و ببینمش ترسیدممی. داشتم واهمه

 زود که بود گفته دروغ من به قبل ساعت یک هرنگ بشود
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 دلیل من بودم رسیده نتیجه این به هم خودم انگار. گرددبازمی

 هم او زندگی مسئولیت حاال انگار. هستم او زندگی تلخ تنهایی

بود من هایدوش روی .   

گفتم و برخاستم جایم از زحمت به. بودم ایستاده منتظر رقیه :  

- کجان؟ هرنگ  
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گفت و کشید عمیقی نفس :  

- روزا این شده تلخ چی همه بس از انگار خون تو زنیممی نانمان   .  

 یادمادرم. نداشت را گذشته شادابی دیگر هم او. کردم نگاهش خیره

 دعوای انگار. نداشت را سابق فروغ دیگر هم او صورت. افتادم

 به بود افتاده جنگش و بود شده صلح پایین و باال ده مردهای میان

خانه دو این هایزن جان !  

- آسو بریم .  
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بگیرد؟ پایان بود قرار کی ما جنگ. افتادم راه به دنبالش به   

 به. شنیدم جوابی توک و تک. کردم سالم لبی زیر و شدم اتاق وارد

 تغییر چیزی که اینجا تا. بودم کرده عادت شنیدن جواب مدل این

 به چشمی زیر. انداختم زیر به سر و نشستم سفره سر. بود نکرده

 مقابلش هاینان با و بود نشسته مادرش کنار که کردم نگاه حبیبه

. داشت هم در چهره و بود نشسته خان کنار هرنگ. کردمی بازی

 که بزند حرفی و باشد من به حواسش کسی ترسیدممی. دزیدم چشم

بکند امزدهخجالت .   

گفت خان :  

- هللا بسم .  

 هایبچه هیاهوی میان در غذا. شد دراز سفره توی هادست و

 بسته عهد انگار. نزد دیشب از حرفی کسهیچ. شد خورده منیرماه

است آمده پیش چه که نیاورند خود روی به بودند .   

 هنوز هرچند. بودم کرده حس را نگاهش سنگینی دوباری یکی

 حضور هرم از بودم شده مچاله خودم در من و داشت هم در چهره

 دادن سبزی و ریختن دوغ و کشیدن غذا برای هادست که حبیبه،

 غذا تندتند ترش، و تلخ که مادرش و گرفتندمی سبقت هم از برایش

خوردمی .   

 سرعت به من اما. بودیم کرده شکار را هم نگاه هم دوباری یکی

 زیادی نگران یا بودم، نیامدنش ناراحت دانمنمی. بودم سرچرخانده

زدمی ذوق توی بدجور که خودم بودن .  
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پرسید خاتون که بود غذا از بعد :  

- کنی؟می باز کی دستته تو   

دادم جواب. رسیدمی نظر به عادی چیز همه حاال :  

- دیگه هفتۀ گمانم .   

-  دست بیبی شده زیاد تعدادمان بینینمی شو، خالص زودتر

   .تنهاست

غرید هرنگ :  

-  بگو حبیبه به کنه،می کار خوب دستاشم تا دو سالمه، که حبیبه

باشه کمک .   

- عروسه تازه حبیبه نه .   

 حبیبه مادر. گفت چیزی لب زیر و کشید صورتش به دستی هرنگ

  :گفت

- خان اتخانه آمده کلفتی به نه دخترم .   

- داییزن بگیرم تانمنمی براش کلفتم !  

غرید آقاخان :  

- دار نگه زنته مادر حرمت هرنگ، .   

نبود خبری ناهار از قبل هایاحتیاط از دیگر. انداختم زیر به سر .   

- من. خان نزدم حرفی  ...   

  !هرنگ-
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گفت تحکم با و برخاست. فرورفت هم در بیشتر هرنگ :  

- بخوابم رممی نخوابیدم، دیشب. امخسته . 
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 جا از فنر مثل حبیبه. زد دخترش پهلوی به ایسقلمه حبیبه مادر

گفت و پرسید :  

- کنم پهن رختخوابتان   آممی .   

- تانممی خودم نیست، الزم .   

 دنبالش به کرد اشاره حبیبه به ابرو با خاتون. رفت بیرون در از و

برگردم اتاقم به تا کردم برخاستن عزم هم من. برود .   

  !بشین-

گفت خان :  

- بزنم حرف تانهمه با خواممی کلمه تا دو .   
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 باال شانه. کرد نگاهش خیره خاتون. برگشت سالنهسالنه حبیببه

نشست مادرش کنار و انداخت .   

-  خواممنمی جدل، و جنگ از شدم خسته. کنید باز گوشاتانه خوب

 هم جوریهمین. بسمانه دیگه. باشه حرف سرمان پشت ده تو

 هم پیربابا بود مانده همینم. بردید سؤال زیر کاراتان با حرمتمان  

. گذاشتم پا زیر قولم   که کردم قایم هازن بقچۀ تو مردانگیم بگه بشم

 دیگه االنم. شدم خامتان که خواندید گوشم تو انقدر. داره حق

 زور به خوبه؟ بگن چی سرم پشت مردم. برگردم حرفم از تانمنمی

 دوباره رو آسو نگه گذاشتم گرو سبیل کلی بستم، مالحسن دهن

. امواسه بود بهتر مردممی که کردمی نگاه بشم طوری. کرده صیغه

 بشش و پیچاندم هرنگ گوش. تانهمه با اصال دوتانام، با االنم

کن وا گوشات   تونم خاتون. گفتم رو هاگفتنی .  

گفت و پرید حرفش میان به خاتون :  

- خان؟ داری من چکار   

- حبیبه و آسو تا، دو این هم همه از ائل. دارم کار تانهمه کار به .  

کردم نگاه خان به و کردم بلند سر .   

- خوابهمی اتاق یه تو شب هر هرنگ .   

کرد اعتراض خاتون :  

- خان ولی  ...   

گفت و دوید حرفش میان به :  
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- آسو شنیدی نداریم، هم نباید و شهنمی و تانهنمی! گفتم که همین .   

گفتم زیرلبی و انداختم زیر به سر :  

   .بله-

-  خاتون اتاقشه چشم، سر قدمش مانهمی اینجا حبیبه با خانم صفیه

نمانه حبیبه اتاق تو دیگه که کنهمی آماده .   

- دمنمی زحمتتان من خان .   

-  کسی ندارم دوست من دانهمی خاتون ولی واجب، احترامتان

بزنه حرف حرفم روی .   

   .چشم-

 با اینجا روز هر باشه جمع حواسشان دخترها با باید خاتون فقط

 دربیاد دیوار از صدا خواممی. نکنند کشونگیس و گیس هاعروس

منیرماه شنیدی. نه خانه این از !  

گفت معترض لحنی با منیرماه :  

- جان آقا چه من به .   

- بدانی که گفتم فقط نیست، مربوط تو به دانممی .   

برگرداند سر و کشید هم در چهره .   

-  که کنید آماده خودتان   پس. گذاشتم عروسیه قراره. فاطمه اما و

شنیدید؟. شه بلند دهل و ساز صدای خانه این از همیشه خواممی   

گفت خان. شد خندان فاطمه عروسی خبر شنیدن از هاصورت :  
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- شوهرت پیش برو حبیبه برید، تانیدمی حاال .   

گفت و شد خیره من به لحظاتی حبیبه :  

- خان آسو اتاق رفت . 
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 سرخ شرم از هایمگونه کردم احساس. چرخید من طرف به سرها

 کند باز دهان خاتون آنکه از پیش و کشید عمیقی نفس خان. شد

  :گفت

- شوهرت پیش برو آسو، .   

. بود چسبیده زمین به پاهایم انگار. انداختم زیر به سر زدهخجالت

 اتاق از و برخاستم سختی به کردم، حس که را خان نگاه سنگینی

 آنها و خودم میان بودم مانده. بکنم باید چه دانستمنمی. رفتم بیرون

 نفس در پشت. شدم نزدیک اتاق به سست هاییقدم با. حیران

شدم اتاق وارد و کشیدم عمیقی .   
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 هایشچشم روی را دستش و بود کشیده دراز رختخواب بدون

 برداشتم ایملحفه. نکنم بیدارش تا بستم را در صدابی. بود گذاشته

گفت. کشیدم رویش و :  

   .گرمه-

 چه که بودم مانده حیران. زدم کنار را ملحفه بگویم چیزی آنکهبی

 که حاال حتی. ترسیدمنمی او از که بود باری اولین این. بکنم باید

. سوختمی برایش دلم دوباره قبل ساعاتی مثل کردم،می نگاهش

 هر به و مانده سرگردان اخیر اتفاقات تمام میان هم او دیدممی

 خان دختر بود؛ گفته مادرم. برقصد باید زنندمی برایش که سازی

 هم بودن خان پسر حتی دیدممی من و نیست خوب هم آنقدرها بودن

نیست خوب آنقدرها .  

-  دیوار روی لباس تو رو آسو زدمی لک دلم. بمانم شده مجبور

  .ببینم

- دانممی .  

- آسو افتادم گیر .  

کردم نگاه بود چشمانش حائل دستش که او به سکوت در .   

- بکشی؟ دراز خواینمی تو   

  ها؟-

گفت و برداشت صورتش روی از دست :  

- بکشی؟ دراز خواینمی   
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گفت و دوید هایشلب روی لبخند. همیشه مثل. شدم سرخ :  

-  گمانم. شه قرمز جوریاین آسو که بگم چیزی آدمی خوشم اصال  

شدم اشدخترانه حیای همین خر .   

گفتم و کردم تصنعی اخمی :  

- خان بدجنسی بس از .   

گفت و افتاد بالشت روی دوباره :  

- هرنگ بگی بشم نگرفتی یاد تو و مردم .   

کردم تکرار لب زیر :  

  !هرنگ-

-  رسید،می هم خودم گوش به زحمت به که بود آهسته آنقدر صدایم

گفت و کرد خیزنیم را او اما :  

- هرنگ جان !  

 باز جا برایم خودش کنار. انداختم زیر به سر و گرفتم دندان به لب

 بود کرده امر هم خان حاال که خصوص به. بودم مانده مردد. کرد

 باید که آنقدر هم هنوز دانستممی. باشم پذیرایش میان در شب یک

گفت دید که را تردیدم. بپذیرم خودم کنار در را او تا نیستم آماده :  

- آسو کنی تمامش خواینمی .   

کردم خم سر بیشتر .   
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-  اما باشی، دلخور ازم حبیبه موضوع خاطر به بدم حق بشت شاید

کنم بغل زنمه بخوام و بیاد سر طاقتم دیگه دممی حق خودمم به .   

  !خان-

- . بیارم طاقت تونستم که کشتم خودم   جاشمهمین تا! آسو َمردم من

 که هم حاال. دختر که نخواستت و بود تو مثل دختری کنار شهنمی

عقدمی دیگه .   

   !صیغه-

-  دممی قول بشت شهر بریم که دفعه این. شهمی درست چی همه

 هم صدا و سر و خوادنمی که اجازه دیگه. کنیممی درست اینم

طورهمین . 
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افتادم حبیبه یاد به ناگهان .   

- چی؟ حبیبه   



 

675 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفت و کشید هم در چهره :  

- بخوردش باید خودشم خاتونه لقمۀ اون .   

- نکرده گناهی که اون ولی .   

- دختر هستی کی دیگه تو ای؟حبیبه فکر تو .   

-  هرنگ...  که دانممی. بوده مجبور تو و من مثل اونم شاید خوب

حبیبه...  جوونه...  خوب...   ...   

- ترهبزرگ ازت سالی چند حداقل نیست، ترجوون که تو از .   

- نیست که ایناش به .   

- بزنی؟ سینه به خودته سنگ و نشی ولی پوریای تو شهمی   

   .نیستم-

-  به اون. دیگه کسهیچ نه باشی خودت نگران که بده قول بشم پس

تنهایی که تویی داره، طرفدار کافی اندازۀ .   

- اینجا از رفتممی داشتم، ایچاره راه کاش .   

گفت و کشید هم در چهره :  

  تنهایی؟-

 و کرد اشاره خودش کنار به. گرفتم دندان به لب و کردم نگاهش

  :گفت

- بکش دراز بیا .   
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 نگاهش با خواستنمی بار این انگار. خوابید طاقباز دوباره و

داشتم تردید موردش در که بکنم را کاری کند وادارم .   

-  اما نیستند درست کنیمی فکر که چیزایی و خودت بین شده

کنی؟ گیر بدی انجامشان مجبوری   

  !ها-

-  فکر که چی هر و خودم بین کردم گیر. آسو دارم حال   همان

تو از اینم. بدم انجامش مجبورم اما نیست، درست کنممی !  

بود دوخته سقف به چشم. کردم نگاهش تیز .   

-  زمانی یه من خوب،. بودی پشتم حداقل نفر یه تو خواستمی دلم

 چقدر کردم ثابت بشت که بعدش اما کردم، اذیتت و بودم خر

 از قبل. گیریمی فاصله من از هنوز تو ولی نکردم؟ دارم، دوستت

 خودمه جلوی زور به راستش...  آخر شب همون کوه، برم اینکه

 عروس شهمی آسو شب فردا از هرنگ، شبه یه گفتم گرفتم،

 ولی بشی، من خانۀ عروس که خوایمی هم تو که دیدممی ات،خانه

 فرار ازم چقدر شدی، سرد چقدر دوباره بفهمم تانممی...  حاال

 دیشب و وایسادم شانهمه جلوی که بود شب اون خاطر به. کنیمی

   .رفتم

داشتم زیر به سر .   

-  به ببینی تا بذاری دیگران جای خودت   باید هم وقتا گاهی آسو،

 خوننمی گوشش تو دارن مدام. گذرهمی سخت داره خیلی هم اونا

 قاتله که است خانواده اون از جوریه،اون جوریه،این دختره این که
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 دلت. خوانیمی چشماش از. خوادنمی تونه خودشم بینیمی بعد... 

 هر ولی. مهمی براش بده نشان بشت و بکشه نازت   و بیاد خوادمی

 تیکه یه به داری انگار گی،می بشش چی هر و کنیمی کاری

 منو که اینم گیمی خودت به. شکنهمی دلت خوب. گیمی سنگ

 تو نفرت آمده، بسخون به و اجبار و زور سر از خواد،نمی

 نزدیک بشش خوایمی. کنهمی اتعاصی کنه،می اذیتت چشماش

. شیمی متنفر خودت از که افتهمی پات و دست به چنان شی،

 به شاید. اشزنیمی همیشه اصال  . اشزنیمی و کنیمی خریت

 انگار اما. شه گرم دلت که کنه کاری و شه نرم شده که زدنم هوای

 یخ دلت هم تو خوب کنی،می نگاه یخ قالب یه به روز هر داری

 جلوی. شهمی معجزه اینکه تا. خودش مثل یکی شیمی زنه،می

 و گهمی بد بششان. درآد تو پشت تا ایستهوامی عزیزتریناش روی

 منو اینم گیمی شه،می قرص دلت. کنهمی سپر سینه اتواسه

 فی،بامی قصه جلو، ریمی. ذارهنمی اشزنانه حیای فقط خواد،می

. آدمی باهات داره. سازینمی که دنیایی چه اوووه جلوتر، ریمی

اینکه تا کنی، کاری چه خوایمی دانیمی شه،می قرص دلت  ...   

چرخید طرفم به :  

-  مالحسن از. نشسته اتاق تو که است حبیبه دانستممی خیالت به

شد خبر چه گهمی بشت بپرس .  

 حبیبه دانممی بودن گفته بشش پفت. کردم بیداد و داد هم مال سر

 و گذاشتین کاله سرمه گفتم. چیز همه زیر بزنم خواستممی. است

 به گفته خاتون گفتمی. کنه چه بود مانده مال نیست، قبول عقد



 

678 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 خانه این تو عروس اسم خوادنمی که اشهمرده پسر خون حرمت

 و خان آبروی اگر. نبره حبیبه از اسمی بوده همینم سر و بیاد

 عقدش   نبود نشه آبروریزی تا گذاشت گرو مال جلوی که ریشی

 هفت مردم جلوی آبروش   خواست ازم خان دیشبم. کردممی باطل

. بیاره هم رو قضیه ته و سر جوری یه خودش تا نبرم آبادی پارچه

 اتاق برم باید کنه حکم نیامد خان چرا دیشب نرسید خیالت به

 اش  بقیه باشه، قرص تو به دلم خوادمی دلم فقط من آسو حبیبه؟

کنممی حل خودم .   

 دراز طرفم به را دستش. شدم خیره چشمانش به و کردم بلند سر

 جاجابه را بالشت. رفتم ترنزدیک و خوردم سر زمین روی. کرد

گفت و کرد :  

- ببره خوابم بذار بکش دراز آسو، امخسته .   

 خیره سقف به و گرفت دست در را دستم. کشیدم دراز کنارش در

   .شد

« من مرد   

من تلخ روزهای مرد   

انتظار روزهای مرد   

قراربی تلخ هایقصه   

حصاربی هایدشت   

انکسار و التهاب روزهای مرد   
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من مرد   

بهاربی قصیده یک مرد   

شمار از پنجم فصل مرد   

انتظار روزهای تلخ روزهای مرد »  

 کسی چه« .حبیبه بی حبیبه، با. هستم» گفتم؛می باید. کردم نگاهش

 همیشه که هرنگی جز بود من منتظر کسی چه. داشتم او جز را

 صدای. چرخیدم طرفش به. نیافتنی دست و بودم تلخ برایش

 لبخند. است فرورفته عمیقی خواب به گفتمی سنگینش هاینفس

داشتیم نیاز آرامش این به. بستم چشم. شدیم بیدار وقتی شاید. زدم .  

*** 
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 از و دادم بدنم به قوسی و کش. نبود هرنگ شدم بیدار که خواب از

 ور آن با داشت و بودم ایستاده موتور کنار هرنگ. رفتم بیرون در

گفت و زد لبخند دیدنم با. رفتمی :  

- دختر بودی من از ترخسته .   

گفت و زد لبخندی دیدنم با بیبی. رفتم مطبخ به و زدم لبخند :  

- خانه آمده خان هرنگ روشن، چشمت .   

 تغییر من با رفتارش بودم چپانده دستش توی را اسکناس وقتی از

 که بود دستم به چشمش اما باشد، خوب خوب اینکه نه. بودم کرده

 اعتماد قابل او دانستممی هم هنوز. بچپانم دستش توی پولی باز

 حتی باشد، من وابستۀ تواندمی کردممی حس که همین اما نیست،

 محبت که رقیه از بعد. بود کلی برایم خودش مادی، گاهی حد در

 در که بود نفری دومین بیبی داشت، دل به مدرسه زمان از مرا

 با کمی برسد، شاید که پولی هوای به و تازگی به هم آن خانه، این

بود شده مهربان من .   

 را هرنگ اگر بود انصافیبی. کردم نگاه عقب به و چرخاندم سر

 عاشقانه مرا بود مدعی که هرنگ از بعد. گرفتمنمی نظر در

 مرا تازگی به که بود نفری سومین بیبی رقیه، و دارد دوست

داشت دوست .  

 امخنده شود،می زیاد خانه این در طرفدارهایم کمکم اینکه تصور از

 در مرا خاتون روزی شاید دادممی ادامه جورهمین. گرفت

 باز خنده به کامل لبم تصور این با. دادمی جای قلبش از ایگوشه

گفت و گرفت طرفم به را چای سینی بیبی. شد :  
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-  بشت داره خوشانخوشان روزگار که بخند! آسو خندیمی! ها

 خوشش دانممی بخورید، هم با حیاط توی ببر بگیر بیا،. دهمی نشان

آدمی .   

 گرفتممی بیبی از را سینی که طورهمان و فروخوردم را امخنده

  :گفتم

- نبود اینجا حواسم .  

- حله باشی داشته هرنگ   گفت، بشت اول روز بیبی که برو بگیر .  

 در. زد کمرنگی لبخند. کردم نگاه بیبی به قدردانی کمی و تردید با

 را آن کردمی سعی شدت به هرچند. بود کرده النه نگرانی نگاهش

 دیدنم با هرنگ. رفتم حیاط به. کند پنهان خیالیبی از نقابی پشت

گفت و کرد بلندی خندۀ :  

- تو؟ یا بود بیبی کار بگو راستش     

کشید فریاد سرم پشت از بیبی :  

  !آسو-

 سر. آمد ایپنجره شدن بسته صدای. پیچید خانه حیاط در صدایش

 گرفت من از را سینی هرنگ. بود طرف کدام از ببینم تا برنگردانم

گفت و :  

- بانو نکنه درد دستت !  

- ممنونی خانمت عمه از آوردم من چایی   .  
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 و انداخت دهان توی و کرد فوت را قند. خندیدم هم من و خندید

کشید سر داغ داغ را چای .   

-  فقط شبمان، اولین خواممی! صحرا بریم شب کنممی درستش دارم

باشه خودمان شب .   

 شادمانه هرنگ. انداختم زیر به سر و شدم سرخ دخترانه شرمی از

  .خندید

-  به حسرت و بکشه هرنگ آخرش تو سرخ لپای این ترسممی آسو

بمانه دل .  

گفتم لب زیر :  

- خان نکنه خدا .  

 خاتون که بگیرد را دستم آورد پیش دست. خندید قهقهه به دوباره

گفت تحکم با و آمد ایوان روی :  

  !هرنگ-

 باال هرنگ که کرد اشاره. چرخید او سوی به نفرمان دو هر سر

 کشید سر را چایش بقیۀ هرنگ. کشیدم عقب را دستم ترسیده. برود

گفت و :  

- داری؟ کارم   

 به سر من. کردمی نگاهش حرفبی و بود ایستاده جاهمان خاتون

. بایستد خاتون روی توی که خواستمنمی و خواستممی. داشتم زیر

 صورت یادآوری خوشی و بود دلم روی زبانشزخم ترس هنوز



 

683 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 و گذاشت سینی توی را استکان. کردمی خنک را دلم دیشبش درهم

  :گفت

- نکرده پا به قشقرق دوباره تا برم .   

 به. رفت اتاقشان سمت به شد، راحت او رفتن از خیالش که خاتون

 پله آخرین در. کردم نگاه رفتمی باال هاپله از داشت که هرنگ

 خنده با او شدم سرخ. زد چشمکی. کرد شکار را نگاهم و برگشت

 به دست به سینی آمد، که در شدن بسته صدای. رفت اتاق طرف به

گفت و کرد نگاهم بیبی. برگشتم مطبخ :  

- کرد صداش خاتون .  

  .ها-

گفت زندمی حرف خود با که انگار لبی، زیر :  

-  انگار نه انگار. آرهمی هرنگ سر بالیی چه داره دانهنمی خاتون

 سر بماله، خاک به خان  مرتضی دماغ خوادمی. باشه خودش بچۀ

 کرده چیز انگار خانم. کنهمی بدبخت خودش   بچۀ اونا، با لجبازی

 پسرش خون سر خوب. کنه جمع زنش   چرخهنمی زبانش که باشن

 حاضره که کنه خالی دلش   نگید بشش چیزی گفتن انقدر. تازانهمی

 عموت به دانهنمی. بذاره عموت دل به داغ ولی ببره، خودشم سر

 عقدبی دختر که بربخوره بششان بود قرار شه،نمی چیزی پسرش و

اینجا فرستادننمی .   

 شکستمی غرورم اما گفت،می درست بیبی هرچند. رفت نفسم

می یادآوری بار هر امگذاشته آقاخان خانۀ در پا عقد بدون کردند .   
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کرد نگاهم بیبی :  

- حرفم من دختر نداشتم منظوری  ...  

گفتم و دادم تکان سر :  

- بیبی دانممی .   

 مطبخ از و گذاشتم پیشخوان روی را سینی. نداشتم ایستادن حوصلۀ

 نگاهش. آمد بیرون خاتون اتاق از عصبانیت با هرنگ. آمدم بیرون

 هم چشم در چشم لحظاتی. افتاد رفتممی اتاق طرف به که من به

گفت و آمد ایوان روی خاتون. شدیم :  

-  خانۀ ریمی هفته یه کن جمع لباسات   آسو، گفتم، که همانی

منیرماه . 
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 به کج گردنی با و چرخاندم سر. کردم نگاه خاتون به تعجب با

گفت و رفت مادرش طرف به عصبانیت با. شدم خیره هرنگ :  

- منیرماه خانۀ برم تانمنمی خیالت چه؟ که .   

-  زن حبیبه. هفته یک. مانینمی شب اما هم، ریمی تانی،می

 جمع لباساته آسو. بینشان باشه فرقی باید عروسته، تازه عقدیته،

   .کن

گفتم باشم داشته سراغ خودم در توانستممی که جرئتی تمام با :  

- کنممی جمع بگه آقامان .  

 در شعفی چنان...!  هرنگ و کردمی نگاهم زدهبهت خاتون

گفت فورا  . بود کرده درخشان را نگاهش که بود نشسته چشمانش :  

- دمنمی اجازه بشش منم .   

زد زل چشمانم به خاتون .  

- خوردی؟ شکری چه   

گفتم و انداختم باال شانه :  

- بده اجازه باید آقامان .  

 به چشمانش. درخشیدمی خوشی از چشمانش. آمد طرفم به هرنگ

غرید. بود شده بزرگ نعلبکی یک قاعدۀ :  

  !هرنگ-

آمد بیرون مطبخ از بیبی او صدای از .   
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- شده؟ چیزی   

گفت و چسبید را بازویم هرنگ :  

- نیستیم روزی چند کن، آماده شاممان   .  

غرید خاتون :  

- سالمتی به کجا .  

گفت موذیانه هرنگ :  

- بخواد زنم جا هر .  

- انعجوزه این زنت نه. شوهرش منتظر و نشسته اتاق تو تو زن .  

 بچرخیم تا بچرخ» گفتم؛ دل در. رفت غنج هرنگ طرفداری از دلم

 خاک به خان  مرتضی دماغ بتانه کسی نشده زائیده مادر از. خاتون

. نخوام پدرم   تانمنمی که من اما نخواست، منو پدرم درسته. بماله

 ازت پسرت   یه عموم پسر. امطایفه همون از و خون همون از منم

 خاتون بگیرم ازت پسرت   این دممی قول بشت جاهمین منم و گرفت

 که تو. بیفتی در اشخانواده و خانمرتضی با نکنی هوس دیگه تا

 اینم. کن گریه دوتاشان برای حاال کنیمی پسرت   عزاداری داری

 تو تا ساکت بمانه هم خان. برده رو یکی اون که برهمی همانی

 نجابتش از که مانده ساکت اگر آسو. برسی عزاداریت به راحت

 تو دخترهای مثل نداده یادش که مادرش درست تربیت از و بوده

 مرتضی خانۀ از اصالتش  . کنه باز بدی به دهنش   و بکشه غربده

 دخترهاش یاد نانجیبی جز خانه این تو خاتون که آورده خان

  «.نداده
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درخشیدمی خوشی از چشمانش. کردم نگاه هرنگ به لبخند با .   

- دختر شدی زنی شیر .   

گفتم و کشیدم باال ابرویی :  

- سرمه پشت مردی شیر .  

گفت و خندید :  

- صحرا ریممی شب .   

 منیرماه صدای. انداختم زیر به سر خجالت از سرخ هاییگونه با

پیچید ایوان در :  

  !آسو-

 این نگاه در. کند کمک مادرش به تا بود آمده دوباره. کردم نگاهش

 نگاه در حتی که چیزی. ترساندمی مرا که بود چیزی همیشه زن

نبود هم خاتون .  

- دارم کارت داخل بیا .   

. بود نرم حدودی تا حتی. نبود خبری گزندگی و تلخی از لحنش در

گفتم و خندیدم :  

- جدیدشان   نقشۀ .   

- بری خوادنمی .   

گفت بلندتر و :  

- داره کار آد،ی .   
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- بزنیم زنانه حرف کلمه تا دو خواممی دارم، کارش هرنگ .   

- کردید زنم و من خرج زنانگی چی هر بسه. دیدم تانمزنانگی .  

 به عصبانیت شدت از که را خاتون و گزید دندان به لب منیرماه

فرستاد داخل به بود افتاده لرزه :  

- آرمشمی خاتون، داخل برو تو .  

رفت داخل به و کرد نگاه مرا، فقط و مرا، خیره لحظاتی خاتون . 
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- ترسمنمی هیچی از پشتمی تو بدانم رم،می .   

- گرفتنت ازم باز که کنممی انگار اتاق تو بذاری قدم خواد،نمی .   

گفت و آمد ترنزدیک قدمی چند منیرماه :  

- نباشه آبروریزی و نشنوم صداتان   نگفت گفت؟ چی خان .  

گفت هرنگ :  
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- کن عملیش مانده، یادت خوب .  

- خان مرتضی دختر...  دارم کارت بیا. آسوئه با حرفم من .  

 شده رد تنم از برق خفیف جریان که انگار! گفت کامل را پدرم اسم

داد ادامه. باشد :  

- کنیمی پنهان خودت   آن و این پشت و ترسویی پسرعموت نه اگر .  

 حتی و خانواده و من مورد در کردممی ثابت باید. رفتممی باید

کندمی فکر اشتباه پسرعمویم .  

فشرد و گرفت دست به را انگشتانم نوک هرنگ .   

- کنممی که کنم صاف باید من اون  . خودش پای پسرعموش گناه .  

گفت و زد پوزخندی منیرماه :  

- باش انتقامت فکر بعد کشه،نمی تونه شانیکی این ببینیم بذار .  

شد بور هرنگ .  

گفتم و کردم نگاهش خیره :  

- آممی باشه، .   

فشرد بیشتر را انگشتانم هرنگ .  

- نداره کاری شما با آسو. نکرده الزم .  

 عمق از دانستممی. بود شده خیره چشمانم به مستقیم منیرماه

است خوانده را ضعفم نقطه چشمانم :  

- خان...  مرتضی دختر بگیره تصمیم خودش بذار !  
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خان مرتضی یا مرتضایی دختر کن؛ انتخاب گفتمی داشت انگار !  

 تزریق من به بود چسبیده را دستم که دستی از که اطمینانی با

گفتم شدمی :  

- بیام بر خودم پس از تانممی دادم نشان گمانم .   

 باید. توانستممی نه؟ یا توانستممی. چرخیدم هرنگ طرف به

 به رو و را جرئتم تمام کردم، جمع را توانم تمام. توانستممی

گفتم هرنگ :  

- بگی تو که جا هر ریممی آمدم .  

 هرنگ چشمان. پاییز آبدار انارهای از ترسرخ. شدم سرخ و

 با منیرماه و کشید کل خاتون. بوسید را امپیشانی و شد خم. درخشید

غرید و کرد جمع را صورتش اشمئزاز حالت :  

-  مجید. شهنمی سرت دیگه هم حیا. هرنگ زنیمی هم به آدم حال

بران و دور همین .  

گفت و شد خیره چشمانش در هرنگ :  

-  نشین، که بزنید دادم که نیستیم نامحرمم دیگه. دارید حرفی زنمه،

چتانه. نکن برو، .  

گفت و کرد بز را در رقیه :  

- شد؟ چی گهمی خاتون! منیرماه   

گفتم و افتادم راه :  

- گردمبرمی زود .  
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 هم در چهره و بودند نشسته اتاق دور تا دور همه. رفتم اتاق به 

 خط من خانوادۀ اما باشم، بد توانستمنمی و خواستمنمی. داشتند

 چه از و امآمده کجا از بود رفته یادم انگار. بود من قرمز

 «بسخون عروس» بودند؛ خوانده گوشم در آنقدر. هستم ایخانواده

 دیگران گناه تاوان باید و هستم مقصر بود شده باورم هم خودم که

 باعث بود زده خاتون که تلنگری و هرنگ هایحرف. بدهم پس را

 هرنگ حمایت دانستممی که خصوص به. کنم پیدا شجاعت بود شده

شنیدم جواب نیمه و نصفه و کردم سالم. دارم سرم پشت هم را .   

 این دانستممی و کردنمی نگاهم. نشستم خاتون رویروبه زانو دو

بگیرد در است قرار سخت جنگی یعنی .   

- زدی؟ مادرم به بود حرفایی چه   

کردم نگاه فاطمه به .   

- نگفتم چیزی .   

- . حکممان از ترسیدیمی موش مثل قبلنا. آسو شده زیاد روت

 تو آخرشم باشه، همیشگی پشتت صباحی دو هرنگ نباشه خیالت

. پشتشیم شیر مثل ما که بشش نکنن درازی زبان. مادرم و مانیمی

ماست مثل و خودمانه از داداشمم زن که بینیمی .   

انداختم زیر به سر و دزدیدم نگاه. کردم نگاه حبیبه به چشمی زیر .   

- چیشه؟ سر درازیت زبان منیر،ماه خانۀ برو گهنمی بشت مگه   

و خانه بمانم گفت خان -  ...   

غرید بود کرده عوض چهره اتاق به ورود محض به که منیرماه :  
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- چشم بگو گفتن بشت چی هر فقط تو زدیم، حرف خان با خودمان .   

دوختم چشم منیرماه به و کردم بلند سر .   

-  هرنگ که بگم. درازی زبان همه این و بسخون عروس

رفتی اتتفرستاده .   

غرید. نباخت را خود اما خورد، یکه منیرماه. زدم لبخند :  

- ما خانۀ آیمی هفته یک ببند، رو وسایلت .   

- رممی برو بگه بگید، هرنگ به . 
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گفت مهربان لحنی با حبیبه مادر :  

-  با هفته یک که حقشه عروسه، تازه من دختر جان، دختر ببین

 هرنگ باشی تو تا. برو و نکن  چموشی بیا. باشه تنها شوهرش

مانهمی هست که همینی اخالقش .   
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 هرنگ تا رفتممی باید من بود؛ این قضیه پس. کردم نگاه حبیبه به

 من روی به را همه نگاه که لبخندی. زدم لبخند. برود حبیبه اتاق به

پرسیدم بودم شده خیره حبیبه مادر به حالیکه در. داشت نگه ثابت :  

- منیر؟ماه خانۀ  بیاد تانهنمی گمانش به خاتون   

-  هم دیگه هفتۀ یک بیاد، نذاشتیم هفته یک اگر نباش، نگران تو

نذاریم تانیممی .   

 شده خیره من به زخمی مار مثل که چرخید منیرماه طرف به نگاهم

 بیای ترسیمی» گفت؛می انگار که بود چیزی هایشچشم توی. بود

دنبالت؟ نیاد و »  

 خواستمی دلم هم خودم آیا نه؟ یا رفتممی باید. اندیشیدم لحظاتی

 دیدممی باید. رفتممی باید شاید یابد؟ پایان گربه و موش بازی این

 روی حد چه تا. است پایبند گویدمی که عشقی به چقدر هرنگ

 نخواهد حبیبه اتاق به قدم گاههیچ واقع به آیا. ماندمی هایشحرف

 اگر داشت، فاصله اینجا با کوچه دو منیرماه خانۀ گذاشت؟

 توانستنمی هم کسی و بیاید توانستمی راحتی به خواستمی

 او اگر است؟ صادق چقدر او فهمیدممی باید شاید. بشود مانعش

 شدممی آن از مانع باید بود من بدن به یافتن دست تنها و تنها هدفش

 را او باید! حبیبه سراغ برود بعد و کند سوءاستفاده من از که

آزمودممی .   

 اواخر این که رقیه جز به واقع در. بود ساکت. کردم نگاه حبیبه به

 حرفی که بود کسی تنها او گفت، نخواهد چیزی گاههیچ دانستممی

 و سنجیدممی را هرنگ عشق دختر این با باید آیا. بود نزده
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 به تا هرنگ؟ بیشتر چه هر شناخت برای باشد محکی او گذاشتممی

 مورد در چقدر هرنگ بدانم که بود نیامده پیش چیزی حال

 بینابین آنقدر بود چیزی هم اگر. گویدمی راست من به اشعالقه

 یا دارم دوست آیا بودم شده سردرگم بیشتر که بود کرده رفتار

بخندد امخانواده و غرور و من به خواهدمی .   

- آممی .   

ببینم نگاهشان در را تعجب توانستممی .   

- ری؟می   

- رممی ها، .   

 حاال. گفتم ایاجازه با و شدم بلند. زد ایپیروزمندانه لبخند خاتون

 روی هرنگ رفتم که بیرون. کردمنمی هم نگاه حبیبه به دیگر

 لبخند. دوخت من به را پرسشگرش نگاه. بود ایستاده ایوان

رفتم طرفش به و زدم بخشیاطمینان .   

- گفتن؟می چی ها،   

- هفته یک منیر،ماه خانۀ برم .   

- نکردی؟ که قبول   

- کردم قبول چرا، .   

گفت و کشید هم در چهره :  

- شد؟ چی آقاتان اجازۀ   
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-  تانهنمی هم کسی و آدمی امپی باشم قافم قلۀ سر اون بخواد آقامان

 باید چکار دانهمی خودش آقاست دانممی که آقامان. بگیره جلوش  

   .بکنه

گفت و کشید باال ابرو :  

- طوراین که !  

 حبیبه. برگشتم عقب به. شد خیره سرم پشت به هرنگ نگاه. خندیدم

 بود چیزی نگاهش در. کردمی نگاه ما به و بود ایستاده ایوان روی

گفت و کشید هم در چهره هرنگ. لرزاند را دلم که :  

- منیرماه خانۀ برمتمی خودم غروبی صحرا، ریممی .   

 ناگهان. خودشان اتاق به رفتمی داشت. کردم نگاه حبیبه به دوباره

 به نسبت که ایفخرفروشی و حسادت احساس از. آمد بدم خودم از

 به را چیزی چه! آسو بودم؟ من این آیا. بودم کرده پیدا دختر این

 من از تربیچاره شاید که حبیبه به. کنم اثبات خواستممی کسی چه

  !بود

  .آسو-

 باال ابرو که بود چه صورتم در دانمنمی. کردم نگاه هرنگ به

گفت و کشید :  

- نه دوباره !  

نشست لبم روی تلخی لبخند .   

- داره گناه .   
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-  رنگ انقدر چرا تو دختر بودی؟ خوب که پیش دقیقۀ چند تا

کنیمی عوض .   

انداختم زیر به سر .   

- که اون تانم،نمی  ...   

 به سری. کرد نگاهمان و آمد ایوان روی منیرماه. گرفت را دستم

برگشت اتاق به و داد تکان تأسف .   

- کنی فکر فقط آسو به بگیر یاد کن، فکر آسو به فقط .   

- نکردی بشش محبت هیچ آمده که دیروز از. پیشش برو .   

- وسط؟ این چیه تو حرف   

- بودی جورهمین منم با. افتادم خودم یاد .   

کشید هم در چهره .   

- داشتی فرق تو .   

-  و امصیغه هنوزم من. عقد اون و بودم صیغه فقط من فرقی؟ چه

عقد اون .   

گفت تلخی به و شد بور :  

- عقد کنیممی رو صیغه که گفتم .   

- خواد؟می خدا کنیمی فکر   

شد خیره صورتم به و کرد ریز را چشمانش .   

- زنیمی خاتون   حرفای .   



 

697 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

انداختم باال شانه .   

- بود کرده قبولم بابام کاش. تانمنمی ها،باشم بدجنس خواممی .   

- اولت خانۀ سر ریمی داری باز آسو، نکن کفری منو .   

-  مشکلی هیچ کسهیچ کردمی قبولم اگه گممی فقط. رمنمی نه

باشند خرم و خوش تانستنمی همه. نداشت .   

- هرنگ جز به . 

 

 [05:39 05.07.19] آ
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زدم لبخند تلخی به .   

- که ماه سه. شدیمی راحت هم تو  ...   

-  از منیر   ماه خانۀ فکر گممی خاتون به. صحرا بریم بیا! آسو

بری ذارمنمی گممی. کنند بیرون سرشان .   

- زیرش بزنم که تانمنمی دادم، قول .  
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 آخر تا و گشتمبرمی دنبالم، بیاید بود کافی. بودم داده قول خودم به

 باال ده کل مقابل در ایستادم، برادرانم مقابل در که طورهمان عمر،

دنبالم آمدمی باید فقط. ایستادممی .  

-  رفتنت به راضی اصال   من هرچند. منیرماه خانۀ ریمی فردا از

   .نیستم

داد فشار را انگشتانم هرنگ. دزدیدم نگاه. شرم از شدم سرخ .  

-  خودم   که زور به جاشمهمین تا َمردم؟ من نه. دختر سرآمده طاقتم

 آسو. بخواد باید وکی نخواد زنم   دلم. دختر خوب زنمی. داشتم نگه

 چند اصال. باشیم خوش روزی چند و بریم بیا دنیا، همۀ پدر گور

خودم با جوابشانم. منیرماه خانۀ برمتمی دیگه روز .  

زد صدا ایوان روی از حبیبه  :  

- خان هرنگ !   

برگشتیم عقب به دو هر .   

- آریدمی تشریف زحمتبی .   

 که بودنش آورده. انداختم زیر به سر. کشید هم در چهره هرنگ

 حبیبه،. بود شده تلخ عذابی درگیر خودش حاال و بدهد عذاب مرا

 ایستاده ایوان روی خاتون، مردۀ برادر دختر هرنگ، دایی دختر

 مرا قلب آزگار ماه سه که بود حسرتی کالمش و نگاه در و بود

بود کرده پارهپاره .   

گفت حبیبه. کشیدم بیرون دستش توی از را دستم :  
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- پسرعمه بکنم خواهشتان   هاغریبه جلوی نذارید .  

داد جواب تلخی به هرنگ :  

- زنمه آسو دختردایی، بینمنمی غریبه .  

گفتم. زد لبخند مهربانی با و شد خیره چشمانم به و :  

- ببندم لباسام   رممی .   

گفت لب زیر. ماسید هرنگ لبخند :  

  !آسو-

 وسط من. غلتید امگونه روی بود شده جمع چشمانم در که اشکی

بود درآورده من زندگی از سر او یا بودم افتاده دختر این زندگی .  

 به و بود ایستاده ایوان روی هنوز حبیبه. رفتم اتاق طرف به

 مزه دندانم زیر بدی حس بستم که را در. بود شده خیره هرنگ

کردممی حسادت حبیبه به. کردممی حسادت داشتم. کرد !  

 ثبات اصال   انگار. بود هرنگ با حق. باشم برزخ توی که انگار

. بود وحشتناک حالم بعد لحظاتی و بودم خوب لحظه یک. نداشتم

 که بودم من فقط بعد دقایقی و دانستممی محق را حبیبه لحظه یک

 هم خودم. بودمی مرادم وفق بر چیز همه باید و داشتم اهمیت

 داده دست از را قدمم ثبات چرا. گذردمی چه سرم در دانستمنمی

 خط یک که بود هاکتاب و هافیلم توی برای فقط این آیا بودم؟

 این واقعی زندگی در آیا. رفتندمی پیش و گرفتندمی را مستقیم

کشیدمی سو هر به را انسان که نبود حوادث .   
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 باید شاید. شدم رفتن آمادۀ گذشته هفتۀ مثل و بستم را هایملباس بقچۀ

 که است هرنگ این و امآماده من دادممی نشانشان باید. رفتممی

 و بشود اممانع هرنگ بودم امیدوار اصال   یعنی. شودمی اممانع

بروم نگذارد .   

 که حاال. شوممی اشوابسته دارم دیدم و آمدم خودم به! خوردم یکه

 که حاال و امخانه این عروس عمر آخر تا دانستممی جورهایییک

 که است مردی تنها او دیدممی بود، شد قطع پدرم خانۀ از امیدم

. بگذارم بالشت بر سر آسوده خیالی با و کنم تکیه او به توانممی

 زن حبیبه نبود مهم زنند،می زور چقدر دخترها و خاتون نبود مهم

 را او توانممی دانستممی اش،ایصیغه زن من و بود هرنگ عقدی

کنم خودم مجذوب .   

. بود داده یادم هم را زنانه رموز گیاهان، خواص بر عالوه بیبی

 که کسی. امزندگی مرد برای بودم کرده حفظشان که چیزهایی

باشم داشته دوستش عاشقانه .   

 هم بد شاید شود، منیرماه و خاتون مانع توانستنمی هرنگ اگر

 دله یک خودش با توانستمی هفته یک این در هم هرنگ. شدنمی

 یا حال هر به. بدهد انجام کاری چه خواهدمی که ببیند و شود

خواستمنمی وسطی حد من زنگ،زنگی یا رومرومی .   

 از فکری. شدم خیره در به و دادم تکیه هارختخواب به را سرم

 خانۀ به هرگز دیگر صحرا رفتیممی امشب اگر. گذشت ذهنم

. ندهد را کار این اجازۀ کردممی حالی هرنگ به. رفتمنمی منیرماه

 خاتون مقابل در بتوانم اینکه. نشست لبم گوشۀ لبخندی تصور این با
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 کرسی به باشد من متوجۀ تقصیری آنکهبی را حرفم و کنم علم قد

   .بنشانم

 از دور شیرین رویای در دادم فرصت خودم به و بستم چشم

 وارپروانه او و هرنگم خانۀ عروس اینکه. بشوم غرق دسترسم

 روی لبخند گذشت سرم از که فکری شیرینی از. چرخدمی دورم

کردم زمزمه لب زیر. نشست هایملب :  

- و هرنگ و من. بشه درست چی همه کاش کنم آرزو باید شاید  ...  

. آمدنمی هرنگ چرا. شدم خیزنیم! حبیبه و هرنگ و من! حبیبه

...  اگر. نبود او از خبری که کردمی چه حبیبه اتاق در یعنی

بود؟ کجا هرنگ. بودند شده پرپر ننشسته بار به رویاهایم ! 

 

 [05:40 05.07.19] آ

#202  

 

 

 

. کشیدم گردن بیرون به پنجره از و شدم بلند. آمد شاهرخ صدای

 از که دیدم را هرنگ و چرخاندم سر. گفتمی چیزی بلندبلند داشت

 متوجه من که بود آمده بیرون حبیبه اتاق از کی. آمد بیرون مطبخ

 اتاق پنجرۀ به نگرانی با هرنگ. گفتمی چیزی شاهرخ بود؟ نشده
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 و انداختم را پرده سرعت به. لرزید دلم چرا دانمنمی. کرد نگاه من

. شدنمی و بروم بیرون در از خواستمی دلم. دادم تکیه دیوار به

 صحرا به رفتن آمادۀ بگویم و بایستم ایوان روی خواستمی دلم

گفتمی و آمدمی کاش. توانستمنمی اما بخواه، و بیا فقط هستم، :  

- آسو؟ ایآماده   

 هرنگ. کردم نگاه بیرون به پنجره از دوباره. آمد موتور صدای

 پس. ریخت هری دلم. رفتمی داشت و بود نشسته شاهرخ ترک

 کرده اممسخره آیا صحرا؟ ؟... پیش ساعتی هایحرف ؟... من

 ریشم به نفری سه داشتند حاال و حبیبه و خاتون و هرنگ بودند؟

آیا خندیدند؟می  ...  

 پنجره پشت هنوز آورد داخل را سرش که رقیه و شد باز که در

. کردم نگاهش خیره. کردممی فکر بودم دیده آنچه به داشتم و بودم

 نگاه کنم، درک را موقعیتم و بیفتد کار به دوباره مغزم تا

گفت. بود خیره او به پرسشگرم :  

- کردی؟ جمع لباساته گهمی منیرماه   

  :نالیدم

  !هرنگ-

- رفت داشت، عجله. اشپی آمد شاهرخ زایید،می داشت میش .   

- نگفت چیزی من به .  

انداخت باال شانه .  
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- بیاد باشم منتظر...  بود گفته من به .   

- بری تانینمی که تنها ره،می داره منیرماه. دانمنمی .   

- هرنگ به  ...   

 این بودم؟ هرنگ انتظار چشم هم هنوز آیا. شد رها کاره نیمه حرفم

 تنها این. رفتممی باید. بود رفته نشانه را روحم که نه جسم بار

بدهم انجام خودم برای توانستممی که بود کاری .  

- آممی باشه .   

 که هرنگی. گذاشت تنها سؤال از دنیایی با مرا و رفت رقیه

 حاال نروم منیرماه خانۀ به امشب بود خواسته مشتاقانه

 را امبقچه. کشیدم صورتم و سر به دستی. بود رفته خداحافظیبی

 همه و بود پهن قالیچه ایوان روی. آمدم بیرون اتاق از و برداشتم

 سؤال او از و بروم توانستممی کاش. خورد حبیبه به نگاهم. بودند

 بیرون او اتاق از هرنگ که بود گفته چه. است افتاده اتفاقی چه کنم

 شد،نمی اما بود، شده مطبخ راهی من اتاق جای به و بود آمده

داد نخواهد پاسخی او بودم مطمئن و توانستمنمی .   

 نزده حرف هم با هم کلمه یک بود شده هرنگ عقد که دیروز از

 هر انگار. افتادمی هم به نگاهمان ندرت به و سختی به حتی. بودیم

 خصمانه منیرماه. کند فرار دیگری از کردمی سعی نفرمان دو

پرسید و کرد نگاهم :  

  حاضری؟-
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 خاتون. فشردم بغل در ترمحکم را امبقچه و انداختم زیر به سر

  :گفت

- . باشه تنها زنش با حقشه داماده، تازه هرنگ آسو، نرنج ما از

 باید که جوراون حبیبه با تو احترام از باشی اینجا تو تا که دانیمی

 زمان خودش بیاد کنار بتانه تا زیاده، که شرمشم. نیست باشه

 پیش هرنگ هفته این بذاره کردم راضی زور به هم خان بره،می

برات کنممی جبران بمانه، حبیبه .   

 ولی چرا دانمنمی. بود گلگون اشچهره. کردم نگاه حبیبه به

 به این بودم مطمئن من و است شده عوض حالتش کردممی احساس

نیست خانه این از من ایهفته یک رفتن خاطر .   

 بود گچ در که دستی و بقچه وجود با. آویخت پاهایم به ماهگل

 زیر. افتاد راه و کند پاهایم از را او منیرماه. کنم بغلش توانستمنمی

 دل. شدم سرازیر هاپله از او دنبال به و کردم ایخداحافظی لب

 خواهد دنبالم به شب هرنگ بودم امیدوار قلبم ته ولی بودم، نگران

 بیرون خان خانۀ از قدم محکم که دادمی توان پاهایم به این و آمد

 .بگذارم
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چهاردهم فصل   

 

 

 

 به هرنگ بودم منتظر روز هر و روز هر من و گذشت هفته یک

 من و گذشت هفته یک. بازگرداند خانه به خود با مرا و بیاید دنبالم

 دل بگوید، و بزند صدایم و بیاید او که بود در به چشمم ثانیه هر

است شده تنگم .   

 خبری هرنگ از آیا کنم، سؤال منیرماه از خواستمی دلم گاهی

. بپرسم سؤالی هرنگ از کشیدممی خجالت شد،نمی اما! دارد؟

 ولی زد،نمی حرف من با. بود خانه در را هفته یک این کل منیرماه

 و برود روز هر داشتم انتظار قبل دفعۀ مثل. کردنمی هم بداخالقی

نبود گونهاین اما بازگردد، ظهر .   

 پایانبی چنان انتظارم. منتظر و بودم سرگرم ماهگل با صبح هر

 و فشارندمی خود در مرا هم دیوارها حتی کردممی احساس که بود

 بیهوده انتظار. بودم کرده فراموش را هفته روزهای. کنندمی امخفه

بود کرده امخسته هرنگ آمدن برای .  

 به که داشتم حق آیا خورد؛می را مغزم خوره مثل فکری مدتی تمام

 او و فاصله کوچه دو با بودم، اینجا من بودم؟ نکرده اعتماد هرنگ

 خان. آوردمی توجیهی و آمدمی حتما هم بار این. بود نیامده باز



 

706 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 از پشتم...!  حبیبه اتاق راهی خاتون یا و بود کرده صحرایم راهی

 زنگ گوشم در منیرماه صدای. لرزید پذشت سرم از که فکری

 چه من و« .تانیممی بازم بیاد نذاریم تانستیم هفته یک اگر»  خورد؛

آمد خواهد او بار این بودم مطمئن ساده !   

 به! بود آمده هرنگ. آمدمی حرف صدای بیرون از شدم که بیدار

 مرتب را موهایم کشیدم، رویم و سر به دستی برخاستم، سرعت

 وا شاهرخ دیدن با. رفتم بیرون در از و کشیدم هم در چهره کردم،

 دور نگاهم از بود برده اشتباهم به پی که منیرماه نیشخند. رفتم

   .نماند

- ببردت آمده شاهرخ .   

- کجان؟ هرنگ   

 سوی به را چشمانش بعد و کرد من به نگاهی تعجب با شاهرخ

گفت آشکاری تفاوتیبی با منیرماه. چرخاند منیرماه :  

- عسل ماه گن؟می چی هاشهری سفر، !   

گفت. دوختم شاهرخ به را پرسشگرم نگاه :  

   .مشهد-

گفتم لب زیر. پرید رنگم کردم احساس :  

- نگفت من به چیزی .   

گفت و کشید آغوش در را ماهگل منیرماه :  

- گرفت؟می اجازه تو از باید   
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گفتم و انداختم زیر به سر زدهخجالت. آمدم خودم به :  

   .نه-

گفت شاهرخ :  

-  تو که روز همون فردای. رفتن خاتون و خان با نداشتی؟ خبر

منیرماه خانۀ آمدی .   

- است؟ هفته یک   

غرید منیرماه :  

- مربوطه چه این به دی؟می بهش چی گزارش .   

گفت و کرد نگاهم کمی شاهرخ :  

- هامانهنمی شما معطل رستم کنید، عجله .   

 که داشت قراضه فکسنی ماشین یک. شناختممی خوب را رستم

آمدمی حساب به اطراف این تاکسی جورهایییک .   

- بریم؟ قراره جایی   

گفت و کشید ایکالفه پف شاهرخ :  

- نگفتی؟ بشش اینم   

- رفت یادم .  

گفت غرولندکنان. شدمی بدل و رد منیرماه و شاهرخ بین نگاهم :  

-  حاال کار، دنیا یه با ماندم من تفریح، و گردش پی رفتن خودشان

عمه خانۀ ببره رو رقیه و تو قراره. بدم توضیح اینم به باید .   
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- چی؟ برای   

-  قبل خان دانم،نمی من! بابا ای. کنی باز دستت   نیست قرار مگه

 منیر،ماه باش زود. تا دو شما پی بیاد روز امروز بود گفته رفتن از

 گهمی خورهمی خان   پول رهمی ذارهمی ها،مانهنمی معطل رستم

نیامدند خودشان .   

گفت و آمد بیرون اتاق از منیرماه :  

- کو؟ اتبقچه آسو حاظرم، من   

 را آمده پیش اتفاقات داشتم و هال وسط بودم ایستاده. آمدم خودم به

 جور هم به خوب پازل این هایتکه. چیدممی هم کنار ذهن در

 دارم، کردممی احساس این از پیش که قدرتی تمام با من. آمدندمی

 خود با را او هفته یک. بودم خورده شکست خاتون خدعۀ مقابل در

 به دستم هوای به مرا بود بازگشتشان زمان که حاال و بود برده

فرستادمی شهر .   

- دانه؟می هرنگ   

غرید شاهرخ :  

-  غروب از قبل خوادمی رستم دیگه، باش زود. دانممی چه من

باش زود. برگرده آفتاب .   

- برگردانه رو ما مانهنمی مگه .   

- منیر؟ماه مانهمی. نکنم فکر   

- تانپی بیاد خودش تا بانو خانۀ بمانید گفت خان نه، .   
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پرسیدم تردید با :  

- گفت؟ خان  
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گفت و کرد نگاهم بدخلق منیرماه :  

- منتظره؟ رستم گهمی بینینمی پرسی؟می دین اصول   

گفتم و کردم نگاه شاهرخ به بار این :  

  چرا؟-

-  و بره بگم رستم به برم یا کنی باز دستت   بری خوایمی آسو

گچته؟ ببرم اره با خودم   

 نگفته من به چیزی و بود رفته هرنگ. کردم نگاهش تردید با کمی

 و خاتون برای بولدرومش الدورم و اشتیاق آن از بعد یعنی. بود

 با که کردم نگاه منیرماه به. بود رفته بگوید چیزی آنکهبی منیرماه

دادمی نشان ماهگل سرگرم را خودش آشکاری تفاوتیبی :  
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- خودت؟ تانیمی   

کرد نگاهم و چرخاند سر سرعت به منیرماه :  

- شهر بفرستنش نیامد دلشان جا همه بپیچه چه؟ که .  

گفتم افکنده سری با :  

- بپیچه که شده چه مشهد رفته خان جا همه پیچیده  ...  

 هل بیرون طرف به مرا که طورهمان و پیچید را بازویم گوشت

می گفت داد :  

- منتظره رستم آسو، برو بیا .  

گفت و کشید پوفی شاهرخ :  

- آد؟می یا برم منیر،ماه زیاده کارم   

آدمی - .   

 دستم در جلوی. افتاد گریه به ماهگل. بود شده جمع درد از صورتم

گفت و کرد رها را :  

- جانمان از خوایمی چی. کن باز دستت و برو .  

 در طورهمین. ردم زل چشمتانش در مستقیم و مالیدم را دستم

گفت و زد نیشحندی. کردم نگاهش خیره سکوت :  

- بری تانیمی داده، اجازه آقاتانم .  

زد صدا دید، که را سکوتم :  

- خان خانۀ فرستممی اتاقه، تو اشبقچه .   
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گفت و شد خیره چشمانم در و :  

-  ترنزدیک براش کوچه تا دو از مطمئنا دنبالت، بیاد تانهمی بخواد

آسو نه شه،می !  

زدم نیشخند .   

- شهمی ترنزدیک ها، .  

گفتم و کردم نگاه شاهرخ به :  

- آممی .  

رفتم بیرون در از و .   

 خسته بود جریان در اطرافم در که چیزی همۀ از. بودم خسته

 بجنگم بخواهم اینکه از. هیچ برای تلخم مبارزۀ از خودم، از. بودم

 اینجا به گاههیچ دیگر و رفتممی باید شاید. بودم خسته هم

 و کردممی گور و گم را خودم و رفتممی باید. گشتمبازنمی

. بماند شانهمه دل به کچول، حسن خواهر از بدتر ننگم، گذاشتممی

 اصال بودن خان دختر بود؛ مادرم با حق! هازادهخان و هاخان

نبود راحت .  

 دید که مرا. بود منتظرم در جلوی رقیه رسیدم، که خان خانۀ به

 و داد نشانم را پایش کنار ساک. نشست لبش روی بزرگی لبخند

  :گفت

- تامانه دو هر برای .   
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 گرفت؛ جان مغزم در چیزی دوباره دیدم که را رقیه. بودم گیج

 دو منیرماه خانۀ. بود رفته مشهد سفر به من از خبربی چرا هرنگ

 اینکه مگر بیاید، نتواند شدمی مگر داشت، فاصله اینجا با کوچه تا

کشیدممی را رقیه زبان زیر راه توی باید. بیاید خواستهنمی .   

 که کردمی غرولند و انداختمی برق را ماشینش داشت رستم

گفت شاهرخ. است شده دیرمان :  

- که دانیمی گفت؟ چی خان نرفت که یادت رستم. برید باشید زود !  

-  چشمام تخم مثل منند، ناموس. راحت خیالتان. دانممی خان، ها

   .مراقبم

 در آنقدر. بود مک و کک از پر کچلش سر و داشت سالی شصت

 همه و بود همه محرم جورهایییک که بود برده مسافر اطراف این

 که دانستممی. سپردندمی او به را ناموسشان و مال راحت خیال با

غرید شاهرخ. کندمی راهی او با تنها را ما دلیل همین به هم خان :  

- خدا به دارم کار باشید، زود .   

 خندانش نگاه. کردم نگاه کردمی رد قرآن زیر از را ما که بیبی به

 حب بگوید دایان به کردمی سفارش مدام و بود رقیه صورت روی

 شد، بسته که در. شدم سوار آویزان هاییشانه با. بفرستد برایش

 برده بیرون پنجره از را سرش رقیه. افتاد راه کنانتلقتلق رستم

 سرم در اما من داد،می تکان دست اشخانواده برای شادی با و بود

کردممی پیدا برایشان پاسخی باید که داشتم جواببی سؤال هزاران .   

پرسیدم و گرفتم را دستش گرفت، جای اشصندلی توی که رقیه :  
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- مشهد؟ رفت کی هرنگ  
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گفت نجواگونه و آرام صدایی با و کرد نگاه رستم به چشمی زیر :  

- منیرماه خانۀ رفتی تو که روزی صبح .   

- بود؟ خانه شب   

- خانه نیامد نه، .   

 به من صورت روی از نگاهش مدام. دوختم او به را کنجکاوم نگاه

بود آمد و رفت در رستم گردن پشت .   

- نگفت بشم چیزی .  

-  عقدش رو حبیبه تو جای فهمید وقتی دانینمی. کردم تعجب منم

 رفتنی. کنه پا به خون بود مانده کم. کرد پا به قشقرقی چه کردن

انگار نه انگار بود، دیگه جور یه اما .   
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 ادامه رقیه. گرفت هرنگ معرفتیبی از دلم. کردم نگاهش ناباورانه

  :داد

 که بس از بشه، زنش خوادنمی گفت؛می و کردمی گریه حبیبه -

 راضیش زور به فاطمه و منیرماه. بود انداخته راه هوار و داد

 رفت که شبم. کنندمی درست چیزه همه خودشان گفتند. کردند

 تمامش نشده چیزی هنوز تا گفت خاتون به و آمد دوباره داییزن

نذاشت خاتون کنند، .   

- بره؟ کرد قبول شد چطور   

-  ربع اتاق تو بردش و کرد صداش حبیبه که ناهار از بعد. دانمنمی

 خاتون به و آمد خنده با حبیبه رفت که هرنگ. بود تو اون ساعتی

کردم راضیش گفت .   

چی؟ به -   

 پایین را صدایم. بزنم حرف ترآرام که کرد اشاره رستم به ابرو با

گفتم و آوردم :  

- چی؟ به   

- دیگه مشهد به .   

- جوری؟ چه   

گفت و انداخت باال شانه :  
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-  چی بدم خبر هرنگ به خواستممی من که حبیبه ماجرای بند پشت

 خبر هرنگ یا تو به ترسندمی. کنندمی قایم من از حرفاشانه شده،

   .بدم

 نگاهش از. کردممی باور را حرفش. کردم نگاهش خیره لحظاتی

 صندلی توی. بود هویدا زدمی موج کالمش در که صداقتی

 تو هایسؤال از کدامهیچ به هنوز. شدم خیره بیرون به و فرورفتم

بود نشده داده پاسخ ذهنم .   

***  

 مشخص رفتارش از. آمد استقبالمان به باز آغوشی و لبخند با بانو

 نکرد قبول کرد اصرار رستم به چه هر. بود ورودمان منتظر بود

 من و بود شادمان رقیه. شود خانه وارد چای خوردن برای حتی

 و هرنگ ازدواج از امدلخوری پای را سکوتم بانو. متفکر بیشتر

 رقیه اما کرد،نمی پیچمسؤال زیاد و بود گذاشته مشهد به سفرشان

 مو به مو را افتاده اتفاق حوادث و بود فروبرده بانو گوش در سر

 عمیقی نفس گاهی چند از هر بانو. کردمی تعریف اشعمه برای

 نگران بیشتر مرا همین و کردمی نگاه من به تأسف با و کشیدمی

کردمی بود افتاده اتفاق آنچه .   

 با دنیا. آمدند خانه به دایان و دنیا که بود کرده غروب کامال   آفتاب

 مانده واج و هاج. کردم سالم و ایستادم. کرد باز را در صدا و سر

گفت که شنیدم را دایان صدای. بود :  

- وایستادی؟ چرا در جلوی   
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 امدستپاچه که بود نگاهش در تعجب آنقدر دید که مرا. شد وارد

 سرکه و سیر مثل قلبم. کردم سالم افتاده سری با و زحمت به. کرد

 کرد خواهند موردم در فکری چه نفر دو این اینکه. جوشیدمی

 بودم، شنیده حرف بارها بودم، کرده تالش. دادمی آزارم

 باید. اولم خانۀ سر بودم برگشته دوباره و بودم شده زدهخجالت

 دنیا حاال که خالص و کشتممی را خودم هرنگ عروسی شب همان

 شد؛می تکرار سرم توی مدام چیز یک. نکند نگاهم تلخ گونهاین

 ایستاده هم خودم احساس روی توی حتی خاطرش به که مردی

بود رفته سفر به اشتازه عروس با و بود گذاشته تنها مرا بودم، .  

 آقای. نپرسید هم را حالم حتی دایان کرد،می نگاهم تردید با دنیا

گفت که بود حبیبی :  

- اومده دستش گچ کردن باز برای .   

 رفتن از قبل باید. نبودم و بودم من. نبود هم صدا اما نبود، سکوت

 مرد. زدممی حرف حبیبی آقای با شمال، سفر از بعد ده، به

 دیر حرفی هر برای حاال و کند کمکم توانستمی. بود ایدنیادیده

 از بیشتر گمانم و خانواده این زدۀخجالت. بودم زدهخجالت. بود شده

ترساندمی مرا که داشت هم در چهره آنقدر که دایان همه .   

 نگاهم حتی...!  دایان و بشکند را موجود یخ کردمی سعی دنیا

 از اینم کوچولو، دختر خوب» گفت؛می سکوتش با انگار. کردنمی

 بوی و ترکیده بدنت خارج غدۀ. کردی سپر سینه اشواسه که کسی

برداشته رو دنیا گندش .» 
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 که بود چیزی چشمانش عمق در. بودم گریزان او به کردن نگاه از

 نگاهی و سرد پوزخندی تلخ، تأسفی. شکستمی هم در مرا

 است یادنگرفته داری زن هم هنوز گفتمی انگار. جدی نهایتبی

 او از بهتر را این من و! کردمی عاشقی ادعای که مردی

دانستممی .  

 همیشگی دنیای همان اما دنیا. رفت اتاقش به و کرد عذرخواهی

 عادی را چیز همه کردمی سعی گذشته از بیشتر کمی حتی بود،

. بود شده بد رفتارش بودن مصنوعی از حالم که آنقدر. بدهد جلوه

 با رفتارش در کرده، ازدواج دوباره هرنگ دیدمی که حاال گمانم

 دانستمی چون هم شاید بود، آمده وجود به محسوسی تغییر من

 در. بود شده ترراحت کمی خیالش امشده هرنگ دائم صیغۀ
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 اما کردم،می حس را ترحم به آمیخته محبت از هاییرگه رفتارش

 از. کند پنهان من از را چیزی توانستنمی چشمانش عمق

 هاییغریبه ما. داشت هم حق. بود ترسیده شانخانه در حضورمان

 اشتنی برادر و او زندگی وادر اشناتنی مادر واسطۀ به که بودیم

 این و بودم اضافی من. نبود راضی وضع این از او و بودیم شده

 آزار مرا همین و بود مشهود هم دنیا نگاه ترحم عمق در حتی

دادمی .   

 چند هم او تا بدهد اطالع هم صدف به که خواست اجازه بانو از

 صدایی که بود شده راضی بانو. باشد ما با هستیم ما که را روزی

  :گفت

- نکرده الزم .   

 در آستانۀ در ورزشی شلوار و بلوز با دایان. برگشتم عقب به

 به مستقیم و داشت هم در چهره. بود ایستاده سینه به دست اتاقش

کردمی نگاه دنیا .   

  چرا؟-

-  خبردار باید دختره این خورهمی توقی به تقی تا چیه! دلیل هر به

خودمون باشیم تنها تونیمنمی. بشه !  

 که روزی از چقدر کردممی احساس. کردنمی نگاه من به اصال  

 طبعشوخ دایان آن از. است کرده تغییر دیدمش بار اولین برای

 چیزش هیچ که مردی. بود مانده عبوس و بداخم مردی حاال مدافع،

 برادرهایم حتی که بود کرده را کارهایی که مردی. نبود درک قابل
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 و داشت باور مرا بودن زن که مردی تنها. بودند نداده انجامش نیز

نیست جرم بودن زن بود معتقد !  

گفت و کشید باال ابرویی دنیا :  

  !باشه-

غرید لب زیر و :  

- ریخته هم به هورموناش باز .   

 شوخی این با انگار که طوری خندید، هم رقیه. خندید نخودی و

 نگاه آنها به تعجب با من و است شنیده را آن بارها و آشناست دنیا

 برای چای لیوانی دایان. کنم درک را حرفشان معنی شاید کردممی

پرسید و نشست مبل روی ریخت، خودش :  

- خانوم؟ رقیه خبر چه   

- دکتر آقای شمان پیش خبرا سالمتی، .   

- اومدید تایی دو شد چطور .   

داد جواب رقیه از پیش بانو :  

- اومدمی حتما   وگرنه سفر رفته هرنگ .   

 فقط کمرنگی، لبخند. ببیند را حرفش تأثیر تا کرد نگاه من به و

نشست هایملب روی عریضه، نبودن خالی برای .   

  !صحیح-
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 حبیبی آقای. کردمی فوت را چایش داشت که کردم نگاه دایان به

  :گفت

- بیمارستان از گیریمی وقت خانم آسو برای فردا جان بابا .   

- حتما   بله، .   

- بابا؟ نظرت به خوادمی هم فزیوتراپی   

- جوریه چه دستش وضعیت ببینیم باید شاید، .   

 کرد،می صحبت من مورد در داشت که حاال. انداختم زیر به سر

گفت و کشید آهی دنیا. کردمی امزدهخجالت پزشکی، مسائل حتی :  

-  بهشون بودن اینجا هابچه بفهمه. نکن اذیت دایان! دیگه بیاد بگم

هاشهمی ناراحت نگفتیم .   

گفت رقیه :  

-  ناراحت خان دایان که بیاد بگی بشش تانیمی فردا هستیم، حاال

 .نشه
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 نگاه در را خبریبی و تعجب دایان. کردم نگاه رقیه به تعجب با

پرسید و کرد صاف ایسینه. خواند من :  

-  خانم آسو که دفعه این بود، اومده دفعه اون پس؟ کجاست هرنگ

جدیدش؟ خانم پیش مونده کنه باز رو دستش خوادمی   

 هم در چهره بانو. رنجاند مرا که بود چیزی نیشدارش لحن در

گفت و کشید :  

- سفر رفته .   

- رفت یادم شرمنده گفتند، عسل، ماه آهان، .   

 را تقصیر کمترین وسط این من. زدمی طعنه من به داشت چرا

 روی را دستش دنیا. انداختم زیر به سر. داشتم آمدیپیش هر برای

 تنها به را آن. نشست هایملب روی محزونی لبخند. گذاشت دستم

گفت و کرد تعبیر ماندن :  

   !عزیزم-

 هرنگ رفتن خاطر به من کند،می اشتباه بگویم خواستمی دلم

 خودم از. نیستم ناراحت دیگر حاال بگویم، بهتر یا نیستم ناراحت

 هر. کنممی اعتماد بار هر و خورممی ضربه بار هر که ناراحتم

ترمعقب امبوده آنچه از قدمی بینممی بار هر و روممی پیش بار .  

گفت و ایستاد دایان :  

- دارم درس خیلی بخورم، اتاقم تو رو شامم نداره ایرادی .   
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 به متعجب که دنیا به. رفت اتاقش به او و داد تکان سر بانو

 کرد، حس که مرا نگاه سنگینی. کردم نگاه بود شده خیره برادرش

گفت و زد لبخند :  

- بیاد صدفم بگم .   

بگیرد تماس صدف با تا رفت اتاقش به او و دادم تکان سر .   

 هم صدف آمدن با که فضایی. بود حاکم خانه بر غریبی فضای

 سینی دایان. آوردمی فشار هایمشانه بر همچنان و نشد شکسته

 هم صدف تالش. فرستاد بیرون اتاق از نخورده دست را غذایش

 را در کند وادار را او نشد موفق و بود ثمربی اتاقش به ورود برای

کند باز رویش به .   

  چشه؟-

- شد چش یهو دونمنمی .   

- ماست خاطر به .   

 رجوعش و رفع کرد سعی دستپاچه بانو. چرخید ما طرف به سرها

  :کند

- خودتونه خونۀ اینجا. حرفیه چه این جان، عمه نه .   

 متعجب مرا همین و نداشت ایلهجه هیچ بود، اینجا که حاال

کردمی .   

شماییم مزاحم آییممی راست ریم،می چپ - .   
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 بود اگر دانستممی. بود رفته خواب برای شام از بعد حبیبی آقای

. است خودمان خانۀ اینجا که اصرار و کردمی تعارف چقدر

بود نازنینی مرد که راستیبه .   

- آسو نیست طوراین اصال   .   

گفتم و زدم لبخند دنیا به :  

 زندگی وسط اشهمه هم ما. دارید خودتانه زندگی و کار معلومه -

   .شماییم

-  تنهایی پیلۀ تو داره دوست وقتا گاهی. نشو ناراحت دایان از

باشه خودش .   

 چیزی دانستندمی همه. شد برقرار سکوت. انداختم زیر به سر

. همه از بیشتر من و آوردنمی خودش روی به کسی و هست

 غریبم هایحس تمام فراسوی در من و نبود دایان نبود، هرنگ

بودم نشسته تماشا به را خودم .  

 هم خودم حتی. نباشد کسهیچ که جایی! دور بروم، خواستمی دلم

شوم گم مطلق نیستی یک در بعد و نباشم .   

. نداشتم را کردن نگاه دیگران هایچشم توی و کردن بلند سر توان

 چندان که نوعروسی مرد یک بود، کرده خطایی مرد یک دوباره

 دیگران زدۀخجالت من و بود گذاشته تنها را نبود نوعروس هم

 مردی هیچ تا سخت طلسمی. بود شده طلسم من آغوش شاید. بودم

 جای به کاش» بودند؛ گفته ماردم به آنقدر شاید. نبیند خود بر در
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 زخم چنین روزگارم که« .بودی زاییده خون دختر دانه یه این

بود تقدیر خوردۀ .  

 مرد تنها حاال و بودم، امطایفه مردان گناهان شرمندۀ هنوز من

بود گذاشته تنها پیش از بیش شرمی در مرا هرنگ، من، طایفۀ .  

  

*** 
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- نشستی؟ تنها چرا   

 برد،نمی خوابم. گذاشتم امسینه قفسۀ روی را دستم و پریدم جا از

 نکرده فرصت که بود آمده پیش وارمسلسل آنقدر امروز حوداث

 همه آن با هرنگ دانستمنمی. کنم بندیدسته ذهنم در را آنها بودم

 فکر مدام. برود سفر به خبر بدون توانسته چطور اشتیاق، و کشش

 آنها کردممی فکر. امشده خانواده این دست بازیچۀ دوباره کردممی

 کردن دارجریحه با سپس و شوم عالقمند هرنگ به خواستندمی
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 و کنند له پا زیر را غرورم من، از پسرشان خودداری و احساساتم

بخندد من به .   

 اینجا در باید نامشخص زمانی تا حاال و بودم دور هفته یک اینکه

 او دهان از و ببینم را هرنگ خواستمی دلم. دادمی عذابم ماندممی

 بشنوم. است شده تمام و بوده مضحک ریشخند یک چیز همه بشنوم

 دختر دل سوزاندن از مادرش دل و گذشته خوش شانهمه به

است رسیده آرامش به خانمرتضی .   

 آمده ایوان به پاورچین. بود شده امخوابیبی باعث مسائل این همۀ

 و بودم نشسته هاپله روی تابستانی، کردۀ تب هوای آن در و بودم

کردممی نگاه آسمان به .   

- ببخشید...  منم...  نترس .   

 زدهخجالت. کردم نگاهش. نشست پله روی. شدم مسلط خودم به

گفتم و انداختم زیر به سر :  

- کردم؟ بیدارتان   

-  کردم فکر ایوون، روی اومدی دیدم پنجره از. بودم بیدار

 احتیاج چیزی به ببینم بیام گفتم شد، طوالنی دیدیم تو، گردیبرمی

  نداری؟

   .ممنون-

- گرمیه شب .   

- هست هم ستاره از پر .  
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 شب سر روی را رنگش اینقره نور مهتاب. کرد نگاه آسمان به

بود خاص آرامشی در چیز همه و بود کشیده .   

-  به دنیا تو چیزی افتاده برات که اتفاقایی همۀ با کردمنمی فکر

بیاد چشمت .   

 سوخت برایم دلش گمانم. انداختم زیر به سر و گزیدم دندان به لب

پرسید و کرد عوض را لحنش که :  

- چطوره؟ اوضاع گذره؟می خوش   

گفتم و انداختم باال شانه :  

- نیستم من سفر رفته که اونی .   

گفت و نشست هایشلب روی لبخند :  

  !خوبه-

 نظرش به چیزی چه خواند شدنمی صورتش از. کردم نگاهش

 و اینجا در ماندنم. بود شده خیره نامعلوم اینقطه به. آمدمی خوب

 شد،می بیدار رقیه اگر دید،می دنیا اگر. نبود درست او کنار در

. کردم برخاستن عزم...  اگر و بود دایان پی حواسش صدف اگر

  :گفت

- منزل؟ برگشتند خانتون باالخره   

گفتم و نشستم دوباره :  

  ها؟-

- خان هرنگ. بله و نه ها !  
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- برگشتند بله، .   

-  منم کرد،می هوار و داد و بود انداخته راه دعوا اون که جوراون

داره دوست بود شده باورم .   

 لبخند. چرخید طرفم به و کرد حس را نگاهم سنگینی. کردم نگاهش

بود هایشلب روی .   

- بود شده باورت هم تو نکنه چیه؟ .   

انداختم زیر به سر و دزدیدم نگاه سرعت به .   

-  شد سوت آسو و رسید. برسه دلش مراد به خواستمی فقط گمونم

عسل ماه. زیارتی سفر رفتند خانم حبیبه با هوا، !  

 مسلما. زدمی بیرون سرم از آتش گمانم نه، که گرما. شدم سرخ

 خودم که چیزی مورد در کردن صحبت و مهتاب نور زیر نشستن

 غریبه، مردی حاال و نبود، خوشایندم اصال بودم گریزان آن از هم

 باید. زدمی حرف امزندگی مسئلۀ ترینخصوصی از ماه، نور زیر

رفتممی و شدممی بلند .   

 خواستمنمی. بکند ناجور فکرهای موردم در خواستمنمی. ایستادم

 استفاده او از که دختری. برسم نظر به خفیف و خوار او نظر در

بیرون بودندش انداخته حاال و بود شده .    

 و داشتم سراغ خودم در که شجاعتی تمام. کردم جمع را توانم تمام

  :گفتم

  .نرسید-
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آشکار مکثی با و خیره کرد، نگاهم تعجب با .  

 !عجب-
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برداشتم وقدم کردم رها را نفسم .  

- آد؟می خوابت   

. بودم کرده گیر برزخ میان جایی. انداختم زیر به سر و ایستادم

 کنم چیزی بر حمل را آن بخواهم که نداشت زشتی رفتار هیچ دایان

 دانستمنمی دقیقا اینکه. باشم محض خیالبی که نبود هم طوری و

 عذابم بیشتر امایستاده دایان و هرنگ خودم، زندگی کجای االن

دادمی .  

  !نه-

 که چیزهایی از بود پر ذهنم. آمدنمی خوابم اصال  . آمدنمی خوابم

آوردمدرنمی سر ازشان هیچ .   
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- کنم؟ باز برات رو دستت خوایمی   

کردم نگاهش تعجب با .   

- تانی؟می   

- کنیممی غافلگیر رو همه صبح جوریاون. که نداره کاری آره، .   

- بیمارستان؟ ریمنمی   

 فیزیوتراپی به نیاز بگه و ببینه رو دستت دکتر باید. بریم باید -

نه؟ یا داره   

- دارو؟ یعنی   

گفت و زد چشمکی. برخاست :  

- فیزیوتراپی یعنی .   

 این ،... که دیدممی حرکتی او از که بود بار اولین این. شدم سرخ

 باید. کردممی صبر صبح تا باید! چیست دیگر دانستمی را یکی

باید. گریختممی او و خودم از  ...  

 به و بودم مانده برجا همچنان من. رفت باال هاپله از خندان 

گفت آرامی به و ایستاد. کردممی فکر آخرش حرکت :  

- اتاقه تو وسایلم من، اتاق تو بریم .   

 من به توجهبی. انداختم زیر به سر ترسیده کمی و زدهخجالت

 درستی کار آیا دانستمنمی. ماندم برجا لحظاتی. رفت و بازگشت

 بودم مانده نرفتن و رفتن میان نه؟ یا بگذارم او اتاق به قدم که است

گفت و شد ظاهر ایوان روی در دوباره که :  
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- وایسادی؟ چرا دیگه، بیا   

 دلم در خجالت و ترس بین چیزی کهدرحالی. شدم روان دنبالش به

 وارد. رفت اتاقش به خیالبی و سبکبال اما دایان. بود غلیان در

شد بسته سرم پشت در و شدم .   

- اومدی؟ خوش من اتاق به   

گفت. داشتم زیر به سر :  

- بشین بیا .   

. شد نمایان رویم پیش سفید متریدوازده اتاق یک. کردم بلند سر

 اتاقش از سفید ایپرده با که ایپنجره کنار را اشنفره یک تخت

 چند و آباژو پاتختی، روی تخت کنار. بود گذاشته کردمی محافظت

 به نبود، تشخیص قابل هایشعکس فاصله آن از که عکس، قاب

 کتاب مقداری آن روی و بود تخت کنار تحریر میز. خوردمی چشم

کاغذ و .  

 چشم به کتاب از پر هم کنار قفسه چند اتاق دیگر سوی در

خوردمی .   

- بشین بیا .   

 میز طرف به. کرد اشاره تحریر میز مخصوص صندلی به دست با

 رنگ اینقره عکسی قاب به نگاهم و نشستم صندلی روی. رفتم

 نشستیمی میز پشت وقتی فقط که داشت قرار ایزاویه در. افتاد

ببینی را آن توانستیمی .   
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 گردنم و سر حرکات مواظب کردم سعی و نشستم صندلی روی

 زمین روی را وسایلی. نچرخد اطراف به تعجب با آنقدر که باشم

گفت و چید :  

 فکر. اونجا اومدیم که روزی برای گرفتم، دوستم از رو اینا -

 دستت گچ جاهمون که بیارم خودم با گفتم. اینجا بیارنت کردمنمی

کنم باز رو .   

گفت و خندید. شد نگاهم متوجۀ. کردم نگاهش تعجب با :  

-  گچ خواممی باره اولین. خودم برای هست تمرینم دیگه، خوب

کنم باز رو دستی .  

نشست لبم روی کمرنگی لبخند .  

-  نگاه کنه تمرین روش تانهمی که مریضی چشم به من به فقط خان

کنهمی .  

. انداختم زیر به سر زدهخجالت. ماسید لبم روی لبخند. کرد نگاهم

  :گفت

- کنیمی لطفی کم داری دیگه، نیست اونجورام .    

 بانو. کرد باز دقت و حوصله با را دستم گچ و شد کار به مشغول

 و کشیدم را دستم. شدم هول شد، اتاق وارد کوتاه ایتقه با که

 با که بانو به و کرد سربلند. درآوردم را دایان گفتن «ا  » صدای

شد خیره کردمی نگاه ما به تعجب .  

گفت خونسردی با اما دایان. کردم سالم. بودم شده هول :  
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کنممی باز رو دستش گچ دارم - .  

- شده بیدار هم بابات داره، هم صدا و سر وقته، دیر .  

- آخرشه دونم،می .  

گفت دایان نخورد، تکان که بانو :  

- مونی؟می   

گفتن با بعد. کرد نگاهمان خیره و ماند برجا لحظاتی بانو :  

- نکنید بیدار رو بقیه .  

گذاشت باز هم را در الی و رفت بیرون اتاق از  . 

 

 [18:51 05.07.19] آ

#210  

 

 

 

 به باشند، گرفته را مچم دزدی موقع که انگار. کردم نگاه دایان به

گفت خونسرد اما او. بودم افتاده لکنت :  

- آخرشه تمومه، .  

 چنان. کردممی نگاهش داشتم مدت تمام در. شد مشغول دوباره و

. ندارد دیگری وظیفۀ کار همین جز انگار که بود غرق خودش در
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 با. بود کرده غافلگیر را امخیره نگاه. کرد نگاهم شد تمام که کارش

 و گذاشت زمین روی را گچ. دزدیدم نگاه زدهخجالت و سرعت

  :پرسید

  چطوره؟-

گفتم ترسیده. زشت شدت به و بود شده الغر. کردم نگاه دستم به :  

- شده؟ جوریاین چرا   

دل ته از ایخنده خندید، .   

- بدی؟ تکون رو مچت تونیمی. هابوده گچ تو. طبیعیه بابا، نترس   

 با. کردمی درد و بود شده خشک بدهم، تکان را مچم کردم سعی

نالیدم و فشردم را مچم دیگر دست :  

- گیرهمی درد .   

- شهمی خوب فیزیوتراپی با نیست، چیزی .   

گفت و زد زانو کنارم در :  

   .ببینم-

 شده وصل من به برق که انگار. گرفت را مچم. بردم پیش را دستم

 شرمزده. شد خیره من به و کرد رها را مچم. لرزیدم برخودم باشد

 ترک را اتاقش االن همین باید. رفتممی باید. برخاستم سرعت به و

شد بلند. کردممی .   

زد صدا. افتادم راه :  
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  !آسو-

گفتم کنم نگاهش آنکه بی :  

- خان برم باید .   

- لحظه چند فقط .   

- برم باید .   

-  یه. کنی زندگی خودت برای و شی خالص شرش از تونیمی

 از شیمی خالص آسو، دادگاه دیممی و کنیممی تنظیم شکایت

 اما هستند، دانشجو درسته. دارم وکیل دوست تا چند من. دستش

کنند کمکمون توننمی مطمئنم .   

  کمکمان؟-

- من آسو! کمکت  ...  

گفتم تحکم با :  

  !خان-

-  تموم بازی خان و خان دورۀ. نیست خان کسهیچ. نیستم خان من

 اختراع شن،می مملکت رئیس شن،می وزیر هازن االن. شده

. کرد کشف زن یه رو اتم همین اتم، همین. کنندمی کشف کنند،می

بیا خودت به دختر موندی؟ بازی خان و خان دورۀ تو تو، بعد .   

- دانیدنمی چیزی شما !  

-  زن یه و کنهمی خطایی و خبط مرد یه اینکه دونم؟نمی رو چی

 مرده که اونجا اومدندنمی مادرم و پدر اگر بده؟ پس رو تاوانش باید
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 حکم دونیمی! تجاوز بود؟ چی هرنگ کار دونیمی دختر؟ بودی

بیا خودت به دختر. اعدام چیه؟ تجاوز .   

لرزید پشتم اعدام کلمۀ شنیدن از .   

-  ولی بودی، محرمش بودی، اشصیغه بگی خوایمی دونممی

 بخواد ازت رو چیزی زور به نداشت حق بودی هم زنش اگر حتی

داشتید هم بچه تا دو اگر من نظر از خواستی،نمی که  ...  

شد اتاق وارد بانو و شد باز در :  

- چتونه؟ شده؟ چی  

 

 [18:51 05.07.19] آ

#211  

 

 

 

گفت استیصال با. چرخیدم طرفش به :  

-  کنی خالص رو خودت تونیمی نیفتاده، بینتون اتفاقی که هنوز

  .آسو

گفت و کوبید اشگونه روی بانو :  

- دی؟می یادش چیه این دایان سرم، بر خاک   
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گفتم. نبود مهم برایش هم بانو حضور دیگر :  

-  و پدر به شهره، بچۀ و خوانده درس که نکنه نگاه خودش به خان

 ما جلو برو گنمی و وایسادن پشتش که نکنه نگاه هم مادرش

 که زدن گوشم تو و مانخانه رفتم که کنه نگاه من به تیم،هواخواه

 و مشت زیر بود نرسیده هرنگ که کنه نگاه من به. برگشتم چرا

. فرستاده پست آقاخان که بردی آبرومانه که بودنم کشته لگد

برم؟ و برگردم که دارم جایی بمانم؟ اینکه جز دارم ایچاره   

- اینجا بیا !  

زد تشر بانو :  

  !دایان-

پرسید بانو سر پشت از صدایی :  

- شده؟ چی    

گفت. کردم نگاه دنیا به :  

-  ببین. بشه واویال و کنی بیدار رو رقیه خوایمی دایان؟ چته

نکن کاری یه بپاد رو رقیه اتاق تو گذاشتم رو صدف  ...   

گفت و کرد بلند سکوت عالمت به را دستش دایان :   

- نه؟ یا شی خالص خوایمی آسو، بده منو جواب   

-  همین به دلم اینکه جز کنم کاری خودم برای تانمنمی خان، نه

 راحتم و پایین بیان شیطان خر از روز یه شاید که باشه خوش

خ و بکشم خودم   اینکه یا بذارن  ...   



 

737 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

  !آسو-

 و کشید را دستم بانو. لرزاند را پشتم صدایش در موجود تحکم

  :غرید

- دیمی یادش داری چی دایان، بکش خجالت .  

گفت و داد دنیا دست به را دستم :  

- بیرون ببرش .  

. چسبیدم دنیا به و کشیدم عقب را خودم. گذاشت پیش قدمی دایان

گفت و بست را در دنیا :  

-  کی خاطر به رو اتآینده گی؟می داری چی فهمیمی هیچ

 داری فهمیمی. شهمی درست بورست داره کنی؟ خراب خوایمی

 چرا گرفتند، ازم ده اون هایزن رو پدرم کنی؟می غلطی چه

! من به! کن نگاه من به. بگیرن همونا هم رو تو خوایمی

 چه ما به. آدمی سرش بالیی چه داره کی که چه تو به! خواهرت

 از بعد دادی، قول بهم تو. کنهمی زندگیش با غلطی چه داره کی که

 قول بهم تو افتاد، گرفتن زن فکر به بابا اینکه از بعد مامان، مرگ

 پیش ببری منو دادی قول باشی، مراقبم دادی قول دایان، دادی

! دکتر آقای بشی که کردی تالش همه این. دوتایی خودمون خودت،

 از که نبینی رو زن یه روز هر و روز هر خواستیمی چون چرا؟

بیرون آدمی مادرمون خواب اتاق .   

گفت و داد تکان را بازویم :  



 

738 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  اگه. توام نگران اون از بیشتر اما هستم، آسو نگران منم آره،

 تو کردن، ولش برادراش اگر باشه، دخترش مراقب تونهنمی پدرش

 اون برادرهای مثل خوایمی هم تو. بکشی رو اونا جور باید چرا

خوایمی کنی؟ ول من  ...  

گفت محکم لحنی با بانو :  

- بود زیاد که دلتانم درد! خوبه .  

 اینجا از. غلتید هایمگونه روی اشک قطرات. بود برگشته اشلهجه

بودم مانده جا همه از و رانده .  

 محافظت کسی از خواستندمی دو هر. کردم نگاه دنیا و بانو به

 که کسی تنها! دایان و حبیبی آقای. شانزندگی مردهای از کنند،

بودم من نداشت محافظت برای چیزی .  

- خان برم باید .   

  ... آسو-

بردم باال سکوت نشانۀ به را دستم .  

- کنی پیدا نجات اونا دست از کنم کمکت خواممی من آسو .  

- باشم دیگه بسخون یه شاهد تانمنمی .  

  ... ولی-

- خان خودم برای حتی. امبس همه برای من .  

- نیستم خان من !  
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 بیرون اتاق از و چرخیدم کشیدم، بیرون دنیا دست از را بازویم

 صدف شدم، که اتاق وارد. داشتم احتیاج تازه هوای به. رفتم

. افتادم هقهق به و گذاشتم صورتم روی را هایمدست. بود امخیره

پرسید آلودخواب و شد بلند ترسیده رقیه :  

- شده؟ چی   

گفت و کشید دراز طاقباز صدف :  

- بخواب شده، تنگ هرنگ برای دلش .  

کردمی نگاهم تعجب با رقیه و لرزیدمی گریه شدت از هایمشانه .  

  

*** 

 

 [08:04 06.07.19] آ

#212  

 

 

 

 

. کندمی زندگی زمین روی که موجودی هر از ترخسته ام،خسته

 چیزی از رقیه. کندمی سنگینی هایمشانه روی دنیا بارهای تمام
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 بانو پردم مدام اش،عمه خانۀ در بودن از سرخوش. ندارد خبر

 و زندمی زل ایگوشه به گاه متفکر، و هم در ایچهره با که است

رودفرومی فکر در .  

 صدای در نگاهش، در. نیست اما باشد، شاد کندمی سعی صدف

 عذاب مرا که هست چیزی اشمصنوعی حرکات در و روحشبی

دهدمی .  

! کجا گویندنمی و کجا پرسمنمی. است رفته خانه از زود صبح دنیا

است گریخته چیز همه از و بانو از دایان، از من، از دانممی اما .  

 به و مانده جاهمان. است نیامده بیرون اتاقش از صبح از! اما دایان

 صدف که باری چند حتی. دهدنمی نشان العملعکس صدایی هیچ

 خود از را او عصبانیت با کرد، اتاقش داخل را خودش زور به

است رانده .  

 بروم. نشناسد مرا کسهیچ که جایی بروم. بروم خواهدمی دلم

 اصال...  توضیح یک و بیاید کاش. بیاید هرنگ کاش خانه؟! خانه

 اینجا خانه، بروم باید. ببرد مرا و بیاید فقط نباشد، هم کننده قانع

نیست من جای .  

   !هرنگ

 نیاز مردی به دارم، نیاز خودم به. گیرممی هایمدست میان را سرم

 دختری هر که عاشقانه آنقدر نه حتی بخواهد، مرا که دارم

بخواهد خودخواهانه کمی مرا فقط دارد، را آرزویش .  
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 خبر پسرعمویم به باید ندارم هم خودکشی عرضۀ که حاال شاید

 است درد چه هر از دیگر که بکشد مرا هرنگ جای به بدهم

  .بیزارم

  !هرنگ

 دلش کنم التماسش اگر شاید. صحرا ببرد خود با مرا و بیاید کاش

. کند چالم درخت زیر آب، جوب همان کنار جاهمان و بیاید رحم به

ندارم خودکشی عرضۀ خودم که حاال !  

  خوبی؟-

پرسدمی دوباره. زنممی غمگینی لبخند و کنممی نگاه صدف به :  

  خوبی؟-

 حتی. است آمده پیش چیزی دانندمی همه. دهممی مالش را دستم

 و دکتر و بیمارستان از حرفی اشمهربانی همۀ با که حبیبی آقای

زندنمی دستم گچ .   

 نشانم حلیراه بخواهم او از باید پیربابا، پیش بروم برگردم، باید

. ماندنمی صیغه بسخون عروس که مانصیغه باشد امبهانه. بدهد

 وساطت پیربابا آورد، نخواهد در پسرش عقد به مرا خاتون دانممی

 کرد، خواهم فکر بعدا اشبقیه برای. امآمده بیرون خانه آن از کند،

  .بعدا

. است شده کالفه که صدف به و من به. کندمی نگاهم چپچپ رقیه

گویدمی و خیزدبرمی :  

- مونخونه برم ندارید کاری من با جان، بانو .  
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 خیره لحظاتی صدف. دهدنمی جوابی و است غرق خودش در بانو

 راه به دنیا اتاق طرف به شنود،نمی چیزی چون و کندمی نگاهش

افتدمی .  

گویدمی آرام و نشیندمی کنارم رقیه :  

- شده؟ چیزی   

- مان؟پی بیاد بدی خبر پدرت به تانیمی    

کندمی نگاهم تردید با .  

- آسو؟ شده خبری   

 کنم،می نگاه ساعت به. شودمی خانه وارد دنیا و شودمی باز در

 را رقیه سالم جواب حتی آنکهبی. است گذشته ظهر از ساعتی یک

 و کندمی نگاهم خیره لحظاتی رقیه. رودمی اتاقش طرف به بدهد

گویدمی :  

-  عمه. بدن خبر بشش شادآباد ده مخابرات مرکز بزنم تلفن باید

مانپی بیان بگه بزنه زنگ گممی بشش بده، خبر باید کجا دانهمی .  

 آورخفقان فضای این از و هانگاه این از اینجا، از خواستمی دلم

 کنار در بودن عذاب. شوم خالص عذاب همه این از و بگریزم

 مالک بود خواسته من از مهتابی شب نیمه یک در که مردی

 مادر رویای که زنی کنار در بودن عذاب باشم، خودم سرنوشت

 فریاد را هایشخواهرانه که خواهری بودم، کرده خراب را بودنش

 را فرزندانشان و زن قلب سربستۀ کینۀ که مردی و بود زده

بودم کرده ورشعله .  
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 پیش بروم. نکنم فکر چیزیهیچ به و ده برگردم خواستممی

 را خودم زندگی افسار کند، کمکم تواندمی اندیشیدممی که هرکسی

 یک در شب یک نبردم، جایی به راه اگر بیاید یادم و بگیرم دستم

 و بروم صحرا به بودم گرفته تصمیم خویش، تنهایی در خانه،

کنم تمام باید که را کاری .   

- دی؟می گوش...  آسو    

کردم نگاه رقیه به .   

دستت   ببینم - . 

 

 [08:04 06.07.19] آ

#213  

 

 

 

 

بود شده بدقواره و الغر و زشت. کردم نگاه دستم به .   

- بدی؟ نشانش دکتر ببریم نبود قرار   

گفتم. پیچید جانم در درد. دادم حرکت سختی به را مچم :  
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-  باید خان، به بزنه زنگ بانو به برو. خوادنمی دکتر شده، خوب

رقیه بریم زودتر .   

گفت و پایید را اطراف چشمی زیر رقیه :  

- انگار شده چیزشان یه همه ها، .  

 تو حال به خوش» گفتم؛ دل در. بود شده چیزشان یک همه واقعا و

سنگینت خواب و .»  

- آد؟نمی بیرون اتاقش از چرا دنیا   

 توی صدف و دنیا و بود بسته در. کشیدم گردن دنیا اتاق طرف به

 دید چه چشمانم در دانمنمی. کردم نگاه رقیه به دوباره. بودند اتاق

گفت که :  

- بگم عمه به برم  ...  

 اتاقش از باالخره و شد باز دایان اتاق در که بود نشده کامل حرفش

 آنکهبی. شدم جمع خودم در ارادهبی و پرید رنگ. آمد بیرون

 به و داد مرا لبی زیر سالم و رقیه بلند سالم جواب کند نگاهمان

 سنگینی به کردم، نگاه. بود نشسته میز پشت بانو. رفت آشپزخانه

 کنار دایان چای درخواست مقابل در  و شد بلند صندلی پشت از

رفت سماور .  

- کجاست؟ دنیا   

. کردمی نگاه بودیم نشسته هم تنگ که ما به داشت. کردم بلند سر

گفت رقیه :  
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- اتاق تو رفتن صدف با .  

  !اوهوم-

 هم اتاق به و خواستمنمی را هال در ماندن. کنم چه بودم مانده

. کشیدم راحتی نفس درآمد صدا به که در زنگ. بروم توانستمنمی

گفت رقیه به خطاب و کرد باز را در بانو :  

- اومد ناهار کن، صدا رو دخترها .  

 به تردید با رقیه. پیچید خانه در حبیبی آقای از زودتر کباب بوی

گفت و کرد نگاهم حبیبی آقای. رفت دنیا اتاق طرف :  

- توئه دست شیرینی امروز کباب که بیا جان، بابا بیا .  

 نداشت آشپزی حوصلۀ اصال بانو چون است خریده غذا دانستممی

 هاینفس و بود نشسته آشپزخانه، توی میز، پشت فقط صبح از و

کشیدمی عمیق .  

 جاهمان از و آمد بیرون اتاق از بقیه از زودتر لب، به لبخند صدف

  :گفت

- محشره که بوش عمو؟ کردی چه .  

گفت و خندید حبیبی آقای :  

-  نیفتاده، دهن از تا بیان کن صدا هم رو دخترها جونتون، نوش

دیگه بیا پاشو بابا جان، آسو .  
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. رفت کردمی آماده را سفره وسایل داشت که بانو کمک به صدف

 خودم در بیشتر. آمد بیرون آشپزخانه از دست به چای لیوان دایان

دوختم زمین به نگاه. ایستاد و رسید کنارم به. شدم جمع .  

- چطوره؟ دستت   

. شد کشیده دنیا اتاق طرف به امشوریده نگاه. شد باز دنیا اتاق در

 و کرد نگاهمان خیره لحظاتی آمد، بیرون اتاق از رقیه همراه

رفت آشپزخانه به حرفبی .  

  .خوبم-

- فیزیوتراپی برای کردم هماهنگ بیمارستان، ریممی صبح فردا .  

- صبح فردا ما  ...  

-  امروز بزنم، حرف خوامنمی که چیزی مورد در خوامنمی امروز

 باید چی! چشم بگید فقط باید هم بقیه و تو من، حرف حرف فقط

  بگی؟

 صدف کنم، باز دهان آنکه از پیش. کردم نگاهش و کردم بلند سر

  :گفت

-  و تازه ریحون داغ، کباب داغ، نون آرید؟نمی تشریف! دکتر آقای

هاکمه فقط دکترش دوغ، .  

 نگاه من به. خندید خودش هایحرف به همیشه، مثل خودش، و

   .کرد

- ناهار بریم پاشو .  
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  ... من-

- بگی تو چی هر بعد! امروز فقط امروز، فقط آسو .  

 به مرا که بود چیزی چشمانش در. نشست چشمانش در نگاهم

 به. شناختمنمی را مرد این دیگر شناختمش،نمی. انداختمی وحشت

گفت بلند صدای با. انداختم زیر به سر سرعت :   

- دخترها براتون دارم سوپرایز . 

 

 [18:53 06.07.19] آ
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گفت شوق با و پرید جا از صدف :  

  چی؟-

- نیست سوپرایز دیگه که بگم .  

گفت دیشب از بار اولین برای دنیا :  

- خودت واسه دارنگه وسوپرایزات! بیخود .   

گفت بودم دیده او در کمتر که تحکمی با و کشید هم در چهره :  



 

748 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  خونه این تو امروز بشنوند، هم بقیه گممی بلند گفتم، هم آسو به

 دلش کاری هر کی هر بعدش شب، تا فقط. دایانه حرف حرف،

 شنیدی. بشنوم چیزی خوامنمی هم اصال. بکنه تونهمی خواست

  دنیا؟

 حبیبی آقای سمت به اختیاربی نگاهم و کردم نگاهش تعجب با

 لبخند حبیبی آقای. بود نشسته چشمانم در ترس. شد کشیده

گفت و زد بخشیاطمینان :  

- بخور وناهارت بیا فهمیدن، همه جان، بابا خوب .  

 کردند،نمی نگاه هم به اصال که دنیا، و بانو به ابرو و چشم با و

گفت دنیا. نگویند چیزی کرد اشاره :  

- کردی فکر تو  ...  

گفت و گرفت دندان به لب حبیبی آقای :  

-  رو برادری و خواهر دعوای زشته باباجان، داریم مهمون امروز

 همه حسابی که بکش رو غذا زودتر جان، بانو. سفره وسط بیارید

اندگرسنه .  

گفت و رفت سفره طرف به دایان. کرد سکوت دنیا :  

- خانم...  آسو بفرما !  

 به بخواهم که بود آن از درگیرتر ذهنم. افتادم راه دایان دنبال به

 و کردممی فکر بیشتر هرنگ به راستش. کنم فکر او سوپرایز

بروم هاآدم این کنار از خانه، این از زودتر چه هر اینکه .  
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 پر همیشه صدف حتی که بود سنگین آنقدر سفره بر حاکم فضای

 مرا زیچشمی مدام رقیه. بود کرده حرفبی هم را صدا و سر

. کندمی بودن اضافی احساس من مثل هم او دانستممی. پاییدمی

 لبخندی، چندگاهی از هر و نبود سرد او با هم خیلی دنیا هرچند،

زدمی او به روح،بی و خشک حتی .  

 برای هم حبیبی آقای اصرار و کشیدم پس که بودم نفری اولین من

 که بود گرفته چنان بانو. نکرد باز را اشتهایم خوردن، بیشتر

شدنمی باز گلویم راه هم خواستممی .  

 کرد تشکر پدرش از. خوردمی غذا اشتها با که بود کسی تنها دایان

گفت و :  

-  اصال که باشید آماده. بیرون ریممی در از سه ساعت رأس

بشم کسی معطل تونمنمی .  

گفت دنیا :  

- گفتم که من  ...  

پرید خواهرش حرف میان به و سایید هم روی دندان دایان :  

- چیزی هیچ دنیا بشنوم، خوامنمی چیزی هیچ امروز گفتم منم .  

 سر پر همیشه مثل صدف. کرد نگاهش بانفرت و خیره لحظاتی دنیا

گفت و شد بحث وارد صدا و :  

- حاضریم االن از ما! سه ساعت رأس .  
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 به را بشقابش هم رقیه. کشید و گرفت را دنیا دست و شد بلند و

 اما من. رفت اتاق به دخترها دنبال به و شد بلند و داد هل عقب

گفت دایان. بودم نشسته زیر به سر همچنان :  

- خانم...  آسو بودم هم شما با !  

نداشتم هم کردن بلند سر توان حتی .   

- بانو آییمنمی شام ما ضمن در .   

گفت حبیبی آقای :  

- جان؟ بابا ریدمی کجا   

- تاج سینما .  

 من به بانو کردم، دنبال را نگاه خط. کردم حس را نگاهی سنگینی

بود شده خیره .  

*** 

 

 [18:15 07.07.19] آ
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 هیچ بی دنیا. بودم فرورفته خودم در و ماشین گوشۀ بودم کرده کز

 کردمی رفتار من با طوری. بود نشسته جلو صندلی روی کالمی

 و کالم سردی متوجۀ هم رقیه حتی. هیچم انگار نیستم، انگار که

 حاکم جو کردمی سعی و بود همیشه مثل صدف. بود شده دنیا نگاه

 حس آیینه از را دایان گاه چند از هر نگاه. بشکند را اتومبیل بر

 چون نه گریختم،می باید. رفتمفرومی خودم در بیشتر و کردممی

 کردممی حس که دارد احساسی من به نسبت دایان کردممی حس

هستم او ممنوعۀ من .   

 به آنکهبی روند،می هاشهری که سفری به بود رفته نبود، هرنگ

 را آن و کنم باز را دستم گچ بودم آمده نبودم، من. بزند حرفی من

 در جایی نبود، دایان بیاورم، بیرون بدقواره شکل این از

 کوران در بعد و بود تابیده امیدی کورسوی همچون هادوردست

بود شده نابودی زمهریر دچار حقیقت سرد .  

کاش. بود دیگری طور کاش  ...  

- هرنگ فکر در عمیقا گنمی این به اوووو، !  

 که مرا متعجب و خیره نگاه. کردم نگاه صدف به و آمدم خودم به

گفت و خندید دید، :  

- راهه تو بابا، نخور غصه آسو؟ نیستی .  

. بود شده خیره بیرون به العملیعکس هیچ بی. کردم نگاه دنیا به

زد تشر دایان :  

- کنار بذار رو بازیمسخره صدف، دیگه بسه .  
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گفت تلخی به دنیا. شد بور صدف :  

- حاال؟ ریممی کجا   

داد جواب دایان جای به صدف :  

   .سوپرایزه-

گفت اما دایان :  

  !سینما-

گفت صدف. خندید رقیه :  

- هست چی اتبرنامه گفتم من بود؟ این سوپرایزت .   

-  جوجه هم راه سر پارک، ریممی بعدشم. هستند هم هابچه

هااوضاعیه خریم،می .   

غرید صدف :  

- نیست مناسب لباسم من .   

گفت لبخند با و کرد نگاه من به آیینه از صدف به توجهبی :  

- خانوم شماست دست شدن خوب شیرینی !  

 لب زیر دنیا. زندمی بیرون سرم از داغی بخار کردم احساس

گفتم ممکن صدای تریننامفهوم با من و گفت چیزی :  

  .ممنون-

گفت و انداخت باال ابرویی صدف :  

- بشکنه منم دست کنه خدا .  
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گفت رقیه :  

- نکنه خدا !  

 در و بود شده خیره دنیا به هم در ایچهره با. کردم نگاه دایان به

بود هم اشرانندگی به حواسش حال عین .  

 و شدند پیاده هیاهو با دخترها کرد، توقف که سینما در جلوی

گفت رقیه. شدند دوستانشان با بش و خوش مشغول :  

- هم ما بریم .  

 چهره من برای پیش لحظاتی که انگار نه انگار. کردم نگاه دنیا به

 دوستانشان با پرسیاحوال مشغول سرخوش و شاد داشت، هم در

 آن برادرش، و او میان اختالف از کسی خواهدنمی دانستممی. بود

شود باخبر من، خاطر به هم .   

گفت و کرد نگاهم آینه از دایان. شد پیاده هم رقیه :  

  خوبی؟-

- باشه درست نکنم فکر  ...   

- . باشیم خوش خوایممی امروز باشه؟ نگیر حالمو آسو، ببین

 آخر تا خواممی. باشی گرفته رو تصمیمت امشب آخر خواممی

 با چی؟ یعنی آزادی ببینی خواممی .بشناسی رو ما زندگی امشب

 یعنی کردن زندگی خودت برای چی؟ یعنی بودن خوش دوستات

 تو تا ام،واقعی خود باشم، خودم تو خاطر به خواممی امروز چی؟

 تونهمی جوری چه دنیات با خودت، با ما، با اینجا، زندگی بدونی

  .باشه
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   ... ولی-

-  باشه، نیومد، خوشت ما زندگی مدل از اگر کنیم،نمی که دعوا

 و بیشتر منو دوستام برخورد از خواممی فقط. ده همون به برگرد

کنمنمی تأکید چیزی روی الکی وقتهیچ من بدونی و بشناسی بهتر .   

 زیر به سر. داد تکان دست دوستانش برای جاهمان از و شد پیاده

است غلط کاری چه و درست کاری چه دانستمنمی. انداختم .   

   .سالم-

 کرده شیشه حایل را دستش دو جوانی مرد. چرخیدم صدا طرف به

بود شده خم و بود .   

- دایان دوست هستم، امیر .   

   .سالم-

- بهتره؟ دستت شما؟ خوبی    

گفت ماشین سمت این از دایان :  

- امیر دوستم، بهترین .   

- بودم دیدار مشتاق که بودم شنیده رو شما تعریف انقدر .   

 جوابی چه دانستمنمی که بودم شده هول آنقدر. انداختم زیر به سر

بدهم باید .   

- بودی گفته که همونی خجالتی، و زیر به سر .   
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 برایم را در امیر. چرخید ما طرف به سرها. خندید قهقهه به دایان

 شدم پیاده بودم دستپاچه شدت به کهدرحالی. ایستاد عقب و کرد باز

 به پرسشگرش نگاه با دنیا. رفتم رقیه طرف به بلند هاییقدم با و

گفت رقیه. بود شده خیره سرم پشت :  

- بود؟ کی   

- بود دوستش .   

گفت و کرد کامل مرا جملۀ صدف :  

- آدمی اونم دونستمنمی. دوستشه بهترین امیر .   

 ناشیانه و بقیه از جلوتر و انداختم زیر به سر. کرد نگاه من به و

شدم سینما سالن وارد . 

 

 [18:15 07.07.19] آ
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 ایگوشه در اما من بود، برپا غوغایی دوستانش و دایان هیاهوی از

. بود فایدهبی کشیدنم حرف به برای دیگران سعی و بودم نشسته

 یا او، دوستان اینکه تصور. خوشحال تا بودم زدهخجالت بیشتر
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. کردمی امعصبی دانست،می من دربارۀ آنها از نفر یک حداقل

هستم؟ هرنگ همسر من داندمی او آیا اندیشیدممی   

 آیا بودم؟ او خواستار و دوستدار باید که گونهآن واقع به آیا! هرنگ

 طورآن قلبم آیا بود؟ من خواستار و دوستدار باید که گونهآن واقع به

 عروس بودم رسیده باور به و بود شده هرنگ درگیر باید که

 داشت مرا تنها بود کرده ادعا که طورهمان او آیا نیستم؟ بسخون

بود؟ غریب زندگی این در من حامی تنها و   

. بود دوستانش با خنده مشغول که کردم نگاه دایان به چشمی زیر

نداشت؟ حضور ذهنم در جایی یک مرد این همیشه آیا   

- چیه؟ موضوع   

. نبود خبری همیشگی هایخنده آن از دیگر. کردم نگاه صدف به

گفت و کرد نگاهم :  

-  دنیا دیشب هایحرف با حداقل. شده تموم چی همه کردممی فکر

اومدید عقل سر هم تاتون دو کردممی فکر .  

کردم کج حرفش نفهمیدن معنی به را سرم .   

-  فکر اصال کردی؟ فکر کارت عواقب به آسو؟ خوایمی چی تو

 کنه، آشتی دنیا با که آدمی داره دایان کردممی فکر شدنیه؟ کنیمی

آسو؟ خبره چه اینجا...!  انگار ولی   

  ... من-

گفت و پرید حرفم میان به :  
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-  دلیل و نیست دلیل بدون امروزش برنامۀ. شناسممی رو دایان من

   ... اونم

گفتم. شد رها کاره نیمه اشجمله. برخاستم :  

- خانه برگردیم .   

 نگاه در دانمنمی. ایستاد هم صدف. چرخید من طرف به سرها

گفت واخورده و ترسیده که بود چه دایان :  

- نزدم بهش حرفی من دایان جان به .   

 لحظه هر که صدفی. بود شده خیره صدف به اخم با. کردم نگاهش

 با که بود امیر. سوخت برایش دلم. شدمی مچاله خودش در بیشتر

گفت خنده :  

- داخل ریممی االن رفت، سر تونحوصله زودی همین به .   

- ولی...  نه  ...   

 و رقیه و دنیا هاینگاه از ترسبی و محابابی. آمد طرفم به دایان

 و گرفت را بازویم بود، ایستاده کنارم در ترسیده هنوز که صدف،

کشید خود دنبال به .   

   ... خان-

- همین یم،کنمی تماشا رو مونفیلم و سالن تو ریممی .   

ایستاد هم او. ایستادم و کشیدم را دستم .   

- تلخ و خودخواه هرنگ، عین شیدمی کنیدمی که جوریاین .   



 

758 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 کشید طول لحظاتی. شد خیره صورتم به و کشید باال را ابروهایش

گفت تا :  

- خواممی معذرت .   

- صدف هم و دنیا هم خانه، بریم بهتره  ...   

-  خودت و نده اهمیت کسهیچ به امروز فقط آسو، امروز فقط

 بیدار خواب از که فردا معلوم کجا از. بگذره خوش بهت بذار. باش

بیفته قراره اتفاقی چه شیم .   

کردم نگاهش تردید با .   

- نیست اتزندگی تو کسهیچ من جز کن فکر رو امروز همین فقط .   

   ... ولی-

-  رو چشمات باید فقط. نداره خرجی که کردن فکر! دختر کن فکر

بسازی رویا و ببندی .   

   ... خان-

- خان نگو من به انقدر نیستم، هرنگ من .   

 عقب را دستم شدت به. بگیرد را دستم تا آورد پیش را دستش

گفتم برافروختگی با و کشیدم :  

- دارم شوهر من خان، کنیمی چکار .   

   !آسو-

- شهری؟ بچه شدی ناموس دزد !  
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 به دایان. نداشت حد که خوردم یکه هرنگ صدای شنیدن از چنان

 پوزخندی دایان. فرورفت سکوت در انتظار سالن. برگشت عقب

گفت و زد :  

- گذشت؟ خوش عسل ماه خیر، به رسیدن    

 من. گذاشت پیش قدمی. بود نشسته خون به هرنگ چشمان رنگ

 او شانۀ روی دست امیر. لرزیدممی بید مثل واخورده و ترسیده

گفت و گذاشت :  

- داداش ببین  ...   

 من و شد هیاهو. انداخت پا از مرا شد صورتش حوالۀ که مشتی

 چیز همه. است وقوع شرف در چیزی چه دانستمنمی حیران و گیج

. آمدمی کش مغزم در صداها و بود گرفته سرعت چشمانم مقابل در

 چیز همه و آمدم خودم به شدیم رستم ماشین سوار که زمانی فقط

داشت هم در چهره هرنگ و کردمی گریه شدت به رقیه. شد آرام .   

 تجمع جز برگشتم، عقب به. بود کرده بیرونمان سینما نگهبان

گفتم. دیدمنمی چیزی در جلوی کوچکی :  

   ... هرنگ-

  :غرید

- آسو نه االن .   

 خشمی چنان صدایش در ولی. گویدمی رستم خاطر به دانستممی

گفت رستم. انداخت لرزه به را تنم که بود :  
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- . آدمی خون دماغتم از داره کردی؟ پارشان و لت زدی چی سر

بیاد بند روش بذار دستمال   این بگیر بیا بیا، .   

- رستم مش نیست چیزی .   

- براش بگیری چیزی جایی، ایدواخانه ببرمت .   

- خانه برگرد زودتر فقط رستم، مش خوادنمی .   

 به رقیه. ترساندمی مرا که داشت هم در چهره چنان. کردم نگاهش

. شد بلندتر اشگریه صدای. گرفتم را دستش. بود افتاده هقهق

غرید هرنگ :  

  !ساکت-

 با داشت. کردم نگاهش دوباره. شد حاکم اتومبیل بر تلخی سکوت

جویدمی را سبیلش حرص .   

*** 

 

 [18:15 07.07.19] آ

#217  

 

 

 



 

761 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 حرفی بود کرده حجت اتمام رقیه با خانه به ورود از پیش هرنگ

بود داده مثبت پاسخ ترس با رقیه و زندنمی کسی به .   

-  اون از خبربی چرا؟. بود ناراحت هرنگ گیمی پرسیدن ازت

کردنی باز رو آسو دست باشه خودشم خواستمی. شهر رفتیم .   

بود داده تکان سر رقیه .   

-  به دعوا از حرفی و کرد لقیدهن اگر کردم، چفت رستم   مش دهن

که کردند نگاهمان چپ نفری چند گیمی رسید خان گوش  ...   

بود نالیده رقیه :  

   ... شاهرخ-

- شاهرخ؟ یا من پی حواست تو. بزنه حرفی تانهنمی شاهرخ   

 توانستمنمی هم هنوز که بودم گیج چنان من. بود کرده نگاهش رقیه

کنم درک کامل طور به را موقعیتم .   

- گم؟می چی که دانیمی...  و شهر از بفهمه خاتون رقیه،   

- دانممی ها، .   

. بود نکرده پیدا مخالفت جرئت رقیه که بود شرربار نگاهش چنان 

 استقبالمان به بیبی شدیم که حیاط وارد. باشم تنها او با ترسیدممی

. زد خشکش جا در بیبی. رفت اتاق طرف به فورا   رقیه. آمد

بزند چهره به تفاوتیبی نقاب توانستنمی هم خواستمی هرنگ .   

- بی؟بی کجان شاهرخ   

- نیامده رفته که صبح از ندارم، خبر .   
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- مجید...  مجید  ...   

 دست مچ هرنگ. آمد ایوان روی حبیبه و خاتون از زودتر مجید

گفت و ایستاد ایوان روی خاتون. بود گرفته محکم مرا :  

- انداختی؟ راه هوار و داد نرسیده چته؟   

 ما هایدست به بود ایستاده خاتون سر پشت که حبیبه. نداد اهمیتی

بود شده خیره .   

- دارم الزم موتور بگو. بیاد زودتر بگو کن، پیدا شاهرخ   برو بیا .   

غرید خاتون شود سرازیر هاپله از مجید آنکه از پیش :  

- کرد؟ هندستون یاد فیلت نرسیده داری؟ چکار شاهرخ     

 شدمی وارد دستم مچ به که فشاری از را این من و بود عصبانی

غرید. فهمیدممی :  

- خاتون داری مشکلی زنمه،. کردم هندستون یاد! ها .   

نالید و کشید هم در چهره بود، شده بور که خاتون :  

- شدی حیابی! هرنگ شدی هار .   

 نگاه ما به و بود ایستاده ایوان روی هنوز حبیبه. برگشت اتاق به و

کشید فریاد. کردمی :  

- کنی؟می نگاه چی به چیه؟   

. برگشت اتاق به آویزان هاییشانه با و انداخت زیر به سر حبیبه

کردم زمزمه. بود گرفته درد دستم مچ :  
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  !هرنگ-

 بود ایستاده هم هنوز بیبی. کرد نگاهم غضب با و چرخید طرفم به

 اتاق طرف به و کشید مرا. کردمی نگاه ما به و مطبخ در جلوی

 فشار شدت از. کرد اتاق وارد مرا فشار با و کرد باز را در. برد

. آورد هجوم طرفم به شد، بسته که در. افتادم زمین روی دستانش

 بدنم از جایی هر به لگدش اولین بودم منتظر و شدم مچاله خودم در

   .بخورد

 صورتم مقابل در دفاع برای که را دستانم نخوردم، که ایضربه

پیچید گوشم در صدایش. برداشم بودم گرفته :  

- آسو کشمشمی بودم گفته !  

 مشت دست. بود نشسته زانو دو روی مقابلم در. کردم نگاهش

 خوش جا چشمم توی که اشکی قطره. بود مانده هوا روی اششده

غلتید امگونه روی بود، کرده .   

گفت و گذاشت اشبینی روی سکوت نشانۀ به را دستش :  

- و صحرا ریممی. آسو نیاد در صدات  ...   

  !هرنگ-

-  و حبیبه و خاتون دست بدم گزک خوامنمی. نه االن! هیس گفتم

 و بزن داد خواستی چی هر صحرا ریممی آسو، نه االن. مادرش

کن البه .   

 برایم ماندن زنده و مردن دیگر که جانم خاطر به نه بودم، ترسیده

 نبود کسهیچ آنجا. بودم ترسیده مردن درد با و تنهایی از. نبود مهم
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 و بودند گرفته راه هایمگونه روی اشک قطرات. برسد دادم به که

ریختندمی مدام .   

- صحرا برای دار نگه هاتمگریه! نه اینجا .   

   ... خان-

کرد نگاهم غضب با . 

 

 [18:54 07.07.19] آ

نالید. انداختم زیر به سر و گرفتم دندان به لب :  

- جوریاون که گرفتی دندان به لب اونم برای  ...   

 غمگین بیشتر حاال. بود هم در صورتش. کردم بلند سر سرعت به

 که صدایی با و شدم خیره چشمانش در. عصبی تا رسیدمی نظر به

گفتم آمدمی در چاه ته از :  

- نکردم بدی کار هیچ من .   

گفت و کشید هم در چهره. شد جدی صورتش دوباره :  

- صحرا تو مانهمی دادگاه...  بشت گفتم .   

   ... هرنگ-

 هرنگ. خورد در به ضربه چند کنم، کامل را امجمله آنکه از پیش

گفت و شد ولو زمین روی. کرد نگاهم خیره لحظاتی :  

- تو بیا .   
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 به آنکهبی. کرد اتاق داخل در الی از را سرش فاطمه و شد باز در

گفت هرنگ به خطاب کند، نگاه من :  

- داره کارت بیای گفت خاتون .   

- آممی بعدا   دارم، کار .   

پرسید غضب با و کرد نگاهش هرنگ. ایستاد فاطمه :  

  ها؟-

- بیایی حتما   گفت .   

. افتاد راه به فاطمه دنبال به و شد بلند جا از عصبانیت با هرنگ

 دلشورۀ هم هنوز هرچند. گرفت آرام کمی دلم بست، که را در

 سری و شدم بلند. داشتم را آمد خواهد پیش آنچه و صحرا به رفتن

 زمین با که کوچکی برخورد اثر بر دستم مچ. چرخاندم اتاق در

کردمی درد بودم، کرده پیدا .   

. بود شده چه نفهمیدم اصال  . امیر و دایان نگران. بودم نگران

 کهدرحالی امیر و بودند آویخته هم به دایان و هرنگ. بود بلبشویی

 انگشتانش میان از خون و بود پوشانده را صورتش دست دو هر با

بود شده خم ریخت،می زمین به .   

 هدایت بیرون به مرا که بود صدف ولی ندیدم، اصال   را دنیا

 را هرنگ و بروم آنجا از زودتر چه هر کشیدمی فریاد و کردمی

 انتظارم در آنچه و خودم نگران بودم، نگران. ببرم خودم با هم

 را لحظاتی تاوان داشتم...  آیا نکرده؟...  نکرده گناهی به. بود

می . بودم اندیشیده دیگر مردی به هرنگ از شده رانده که دادم
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 دختری آرزوی جز بود چه نگاهش در...  نگاهش در که مردی

 دوست که بگیرد، قرار تمجید مورد خواستمی دلش که جوان

 من از هرنگ که بودم چیزی دنبال به دایان در فقط من. شود داشته

بود کرده دریغ .  

 آبی تا دارد نگه گفت رستم به که بودیم نیامده بیرون شهر از هنوز

 مرتب را لباسش و شست را صورتش. بزند صورتش و دست به

 ولی بود، شده کمرنگ صورتش روی دعوا آثار شد که سوار. کرد

بود که بود همان اشچهره هنوز .   

 او پی حواسم مدام. کردمی گریه صدابی مسیر طول تمام در رقیه

 بیشتر او دانستممی. شده چه بپرسم نگاه با من و کند نگاهم که بود

 خواستمی دلم و است بوده افتاده اتفاقات به حواسش من از

کنم سؤال بود آمده پیش آنچه دربارۀ او از تا بیاید پیش فرصتی .   

 در بیشتر بار هر او و باشد ساکت بود زده تشر باری چند هرنگ

بود ریخته اشک و بود فرورفته خود .  

  

 درست زمان انگار...!  هرنگ و بگیرد را دستم خواستمی دایان

بود ایستاده لحظه همان از !  

 به دستی. بود دیوار به بود گذاشته برایم اصرار با صدف که لباسی

 با هرنگ که ایلحظه کردم، تصور آن در را خودم. کشیدم لباس

 چه او با بودم، کرده چه خودم با. بود کرده نگاهم براق چشمانی

 تنها هرنگ دو، در سه کوچک اتاق این در اینجا، حاال،. بودم کرده

 کند باور اینکه. بود چیز مهمترین برایم اعتمادش که بود چیزی
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 اما ببرم، پناه دایان به و بگریزم او از خواستممی روزی شاید

 دایان! است غیرممکن این دانستممی قلبم از ایگوشه در همیشه

 داشته خواستمی دلم دختر یک عنوان به که بود چیزهایی تبلور

 خراب را چیز همه خودم خاطر به که نبودم احمق آنقدر اما باشم،

 خودم آبروی همه از بیشتر شاید و را بانو آیندۀ را، دنیا رویای. کنم

 .را

 

 [18:54 07.07.19] آ

#218  

 

 

 

 

 اتاق این در جا،همین را چیز همه باید. دادم تکان شدت به را سرم

 طاقچه روی. زد خشکم جا در. افتاد طاقچه به نگاهم. کردممی دفن

 یک. داشتم برش و رفتم طرفش به. کردمی خودنمایی بسته یک

 هنوز که سجاده یک و صورتی ریز هایگل با سگید نماز چادر

 برایم و بوده یادم به مشهد در. لرزید قلبم. دادمی را مشهد بوی

بود خریده سجاده و نماز چادر .   
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 گوشم توی خانه نقاره صدای انگار. چسباندم سینه به را سجاده

 نفس« .رضا امام دور دور رضا، امام دور دور،» زد؛می زنگ

نالیدم لب زیر و کشیدم عمیقی :  

- کن کمکم آهور ضامن یا .  

 تقریبا   هرنگ و شد باز شدت به در که بودم نکرده باز چشم هنوز

زد فریاد :  

-  یه که حقشه بودم، اون با هفته یه نه زنمه،. مربوطه خودم به

باشم این با هم هفته .   

 هم به محکم را در. افتاد دستم در بستۀ به نگاهش و کرد نگاهم

 شده خیره او به زدهوحشت. آمد طرفم به بلند هاییقدم با و کوبید

گفت و کرد پرتاب ایگوشه به و گرفت را سجاده و چادر. بودم :  

- نداری لیاقتشه تو نزن، اینا به دست .   

شد روان چشمم گوشۀ از اشک و نشست تلخ ترسی نگاهم در .   

-  آسو دستای بیاد عارش آقا گمانم اما حرم، توی بودم کردم تبرکش

بخوره تبرکیش به .  

  !هرنگ-

- هیس! شنیدی! هیس! هیس !  

 بتواند که نیاید پیش فرصتی تا دانستممی و بود عصبی هرنگ

 جویدمی را سبیلش مدام. شد نخواهد آرام کند، خالی را عصبانیتش
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 باریدمی آتش آنها از که چشمانی با. بود نشسته خون به چشمانش و

بود شده خیره من به .   

 اتاق از خود دنبال به مرا خواست و گرفت را دستم مچ ناگهان

 سر نفی نشانۀ به. برگشت طرفم به. کردم مقاومت. ببرد بیرون

دادم تکان .   

 ترتمام چه هر شدت با و کرد بلند را دستش بود، کافی جرقه همان

 و بود هرنگ او. افتادم زمین روی ضربه شدت از. بیاورد پایین

کردنمی تغییر گاههیچ !  

زد فریاد  :  

- خواستیمی همین   .  

 از پیش. بود افتاده شماره به نفسم ضربه غافلگیری و درد شدت از

 به و چسبید دوباره را مچم کنم، جور و جمع را خودم بتوانم آنکه

 پر چون و نداشتم مقاومت توان. کرد بلندم زمین روی از شدت

 عقب به داشت زمان انگار. شدم کشیده دنبالش به کاهی

اینجا به آمدنم اول روزهای به گشت،برمی .   

- بده نجاتت بتانه هم خدا خود نکنم گمان...  آسو .  

 لرزان را چشمانش که بود التماسی نگاهم در. کردم نگاهش مات

 صورتم. داد فشار عصبانیت روی از و شدت به را دستم مچ. کرد

داشتم نگاه نگاهش در را نگاهم همچنان اما شد، جمع درد از .   

- تو و آمدم مشهد از تو دیدن هوای به  ...  
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 او و بگویم چیزی توانستممی کاش. غلتیدمی هایمگونه روی اشک

 از لب توانستمنمی که بودم ترسیده و سرخورده آنقدر. کنم آرام را

 و جری پیش از بیش را او و بگویم چیزی ترسیدممی. کنم باز لب

کنم عصبی .   

 به دندان. نداشتم آمدن کوتاه قصد من و بود خیره نگاهم در هنوز

گفت و سایید هم :  

- مرتضی دختر صحرا ریممی .  

  ... هرنگ-

برد بیرون اتاق از و کشید خودش دنیال به مرا اهمیت،بی . 

 

 [18:56 08.07.19] آ

#219  

 

 

 

 او، سر پشت زیر، به سر حبیبه و بود ایستاده ایوان روی منیرماه 

 منیرماه آمدم، بیرون در از اینکه محض به. بود داده تکیه ستون به

  :غرید

- مرتضی دختر !  
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 آن از حتی پیروزی برق حالیکه در. چرخید او طرف به نگاهم

گفت درخشیدمی نگاهش در هم فاصله :  

اشکرده عقد با بود، خوش زنش با! نبود هفته یه که دیدی - .   

 اما هرنگ. کردم نگاهش شدممی کشیده هرنگ دنبال به کهدرحالی

. بودم رسیده هم شاهرخ رفتیم، بیرون که در از. گفتنمی چیزی

پرسید دستپاچگی با و کرد سالم :  

- کردی؟ دعوا   

گفت و برد جلو سوئیچ گرفتن برای را دستش هرنگ :  

- بیاری برامان چیا بگم بیا شب .  

- رهمی داره خورشید شده، شب االنم همین .  

- بیا آمدی هروقت !  

- صورتت هرنگ؟ شده چیزی  ...  

کند کامل را اشجمله نداد اجازه و کرد نگاهش تیز :  

- گفتم؟ چی بشت   

پرسید جدی لحنی با و کشید هم در چهره شاهرخ :  

- بیام؟ چی با   

- کنهمی جور برات چیزی یه سلیم، پی برو .  

 کف را سوئیچ کرد،می نگاهش تردید با هنوز کهدرحالی شاهرخ

گذاشت دستش .   
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 غضب با. کردممی نگاهش و بودم ایستاده من. شد سوار هرنگ

 ترسیدم،نمی مرگ از. امتناع نشانۀ به دادم تکان سر. کرد نگاهم

 پدرم خانۀ به صحرا از بعد مرا اینکه از ترسیدم،نمی ماندن تنها از

 مثل بدهد، مسیر تغییر راه بین شاید که فکر این. ترسیدممی ببرد

دادمی عذابم و بود افتاده سرم توی خوره .  

 کرد اشاره دوباره هرنگ. بود شده خیره ما به تعجب با شاهرخ

غرید. دادم تکان سر دوباره من و شوم سوار :  

-  قرارام و قول تمام روی پا و چیز همه زیر بزنم نکن کاری آسو

نکن بدتر کارات با رو زدی که گندی. بذارم .   

پرسید تردید با. شد خیره ما به و کرد ریز چشم شاهرخ :  

  چتانه؟-

- بزنه حرفی خان حرف رو تانهمی ببینم شاهرخ کن سوارش اینو .   

 بودم شده خیره هرنگ به که طورهمان. کرد نگاه من به شاهرخ

 چیزی بمانم اگر ترسیده. خوردند سر هایمگونه روی اشک قطرات

 که داشت مرا هوای زیادی هم اینجا تا. شود آبروریزی و بگوید

بگوید چیزی حبیبه و خاتون جلوی بود نخواسته .   

گفت و کشید موهایش به دستی کالفه شاهرخ :  

-  ریسش و راست باید من بزنه گندی هر جا هر کی هر چه؟ من به

 زنای. بیارم آنه و ببرم اینه باید من داری زن دوتا دوتا تو. کنم

کن رفتشان و زفت خودت خودتن، .   

گفت و کرد نگاهم غیظ با لحظاتی هرنگ. رفت حیاط داخل به و :  
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-  پا زیر چیزه همه اینکه یا شی،می سوار خوش زبان با یا آسو

 بگی داری عمر تا که آرممی سرت بالیی چنان جاهمین و ذارممی

باشه نداشته ایفایده و کردم غلط .   

گفتم و کردم باز لب زحمت به :  

- خان بمانیم جاهمین . 

 

 [18:56 08.07.19] آ

-  که ببخشم منم وقتاون زدی؟ گندی چه بفهمند همه خوایمی

بکشی نفس ذارهنمی داری عمر تا خاتون بخشمت،نمی .   

- کاری من  ...   

-  کنم کاری اینجا خوامنمی. صحرا بریم تا شو خفه! آسو شو خفه

شو سوار بره، خودم چشم تو همه از اول دودش که .   

گفت و آورد پایین را صدایش. کردم نگاهش :  

-  صدا رو حبیبه نشی سوار سرمانه، باالی که خدایی همان به

 نکردم، هفته یه این تو و خوادمی دلشان همه که کاری و زنممی

 بری فرستممی و کنممی آبروبی چنان هم رو تو. آسو کنممی تمام

 ببین بیاد، بیرون طویله گوشۀ از نتانه داره عمر تا خان که تانخانه

گفتم چی بشت .   

 ریشه جانم در تردید کهدرحالی و کردم پاک دست پشت با را اشکم

 گاز روی و کرد روشن را موتور. شدم موتور سوار بود، دوانده



 

774 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 ترس از من. شد کنده جا از وحشتناکی صدای با موتور. فشرد

 با. فروبردم پشتش در را سرم و کردم حلقه کمرش دور دست

 صدای اینکه برای زده،وحشت من و راندمی پیش باال سرعتی

دادممی فشار او پشت در بیشتر چه هر را سرم نشود، بلند فریادم .   

 او در دارم کردممی حس که بودم چسبیده محکم را او چنان

 از بیش عصبانیت دهندۀ نشان که سرعتی با هرنگ. رومفرومی

 کشید،می را انتظارم آنچه از ترسیده من و رفتمی بود حدش

کردممی خفه گلو در را فریادم باشم، داشته تمرکز توان آنکهبی . 

 

 [01:06 09.07.19] آ

#220  

 

 

 

 

 دستم گذاشت، جک روی را موتور. شدم پیاده موتور از زحمت به

 کشیده دنبالش به کاهی پر مثل. کشید کلبه داخل به و گرفت را

شدممی .   

 پیش هیچ من و بیفتد اتفاق بود ممکن آن هر آنچه از. بودم ترسیده

 و بود مختل هنوز فکرم. بودم ترسیده نداشتم موردش در ایزمینه
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! نه...  اگر...  دایان...  آیا پرسیدمی من از اگر...!  قلبم

 را خود بود نتوانسته مغزم هنوز. کنم فکر چیزی به خواستمنمی

 شوکه. کنم بازیابی را خودم بودم نتوانسته هنوز. کند جور و جمع

 سرخورده و هرنگ ناگهانی حضور از ترسیده دایان، اصرار از

 سو هر به حیران و گیج نداشت، توقف قصد انگار که ایزندگی از

شدممی کشیده .  

 درد و بودم خورده زمین بازویم با. شدم پرت کلبه میان به شدت به

 و آورد هجوم طرفم به و بست شدت به را در. بود پیچیده جانم در

کشید فریاد :  

- کردی؟می غلطی چه داشتی   

 هرنگ فریاد. گرفتم تدافعی حالت و شدم مچاله خودم در ناخودآگاه

شدنمی قطع هم لحظه یک :  

-  ریمی تو و اممنداشته زندگی به دادن سامان و سر دنبال من

 چته؟ ها چته؟ تو. ناموس دزد اون با کی؟ با اونم! تفریح و گردش

داری؟ کم چی   

 هایمگونه روی اشک. دادمی تکانم و بود گرفته را لباسم یقۀ

 منتظر لحظه هر و بودم چسبیده دست دو با را سرم غلطید،می

بودم لگدش یا مشت .   

-  که مرتیکه اون پیش رفتی دیدی دور چشمم   آسو، نبودم روز دو

نگرده بر قراره هرنگ گمانت چی؟ .   

گفت و ایستاد. خوردم زمین به محکم. کرد رهایم تمام شدت با :  
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- شد؟ چی و بود خیالم به چی   

 نخوردم، که ایضربه. شدم مچاله خودم در. آورد هجوم طرفم به

 در داشت. کردم نگاهش دستانم میان از و دادم جرئت خودم به

زدمی حرف فریاد با و زدمی قدم اتاق طول :  

-  دختر خواستیمی چی دیگه خوامت؟نمی گفتممی نداشتم؟ دوستت

   !مرتضی؟

گفتم و کردم جمع را توانم تمام :  

   ... من-

 دستانش در امروسری. برد امیقه به دست. آورد هجوم طرفم به

 خون به چشمانش. شد سفت گردنم دور گره. کرد مشت را آن. آمد

بود نشسته .   

-  سگ مثل جوریچه بینیمی حاال کشمش،می بودم گفته

بیرون ببره منو ناموس کرده جرئت. کشمشمی .   

- برم...  جایی...  باهاشان...  خواستمنمی...  من .   

 به اکسیژن کردم احساس. شد ترسفت گره و کشید بیشتر را دستش

 هوای بلعیدن برای دهانم و شد گشاد چشمانم. رسدنمی هایمریه

 دیگر حاال شد، خیره چشمانم در غضب با لحظاتی. شد باز بیشتر

 و زدمی بیرون چشمم گوشۀ از بیشتری سرعت با اشک قطرات

 کشیدم عمیقی نفس. کرد شل را دستانش. رفتمی کبودی به رنگم

 من. کرد رفتن راه به شروع کالفه و ایستاد. افتادم سرفه به و

بکشم هایمریه به را بیشتری هوای تا کردممی سرفه همچنان .   
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 بر رف روی از را هاظرف. کردم بلند سر. آمدمی شکستن صدای

 که را چیز همه. نداشتم حرکت توان. کوبدمی زمین به و داشتمی

 خودم در. بود نشده چاق نفسم هنوز. آمد من طرف به کرد، خرد

کرد نگاهم خیره و ایستاد. شدم جمع .   

 مانع زحمت به فهمیدممی. شدمی بسته و باز مدام اشبینی هایپره

 خود به نتوانست! نشد. نیاورد یورش طرفم به که شودمی خودش

 پیدا را شدنش آسوده راه تازه انگار زد، که را لگد اولین. کند غلبه

 هرنگ و پیچیدممی خودم در من. زدن به کرد شروع. بود کرده

 به من، به. بود دیده آنچه از شدمی خالی داشت انگار. زدمی

گفتمی ناسزا نبود و بود چه هر و هرنگ به خودش، .  

 صورتم توی و شد خم نداشتم، هم کردن گریه توان حتی! شد تمام 

گفت و سایید هم روی دندان. بودم مچاله خودم در. شد خیره :  

- کشمشمی بودم گفته بشت آسو، کشمشمی .  

 خودم از دفاع برای اصال زبانم و ریختممی اشک فقط من

 فکر او بود شده باعث ترسم از ناشی سکوت همین و چرخیدنمی

 و بزنم حرفی ترسیدممی اما من. کنممی دفاع دایان از دارم کند

کنم تیزتر را او آتش .  

 چیزی من سنگین هاینفس صدای جز را کلبه سکوت   حاال

 مچاله خود در زخمی و کوفته کلبه، از ایگوشه در. شکستنمی

بودم شده .   



 

778 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 بیراه و بد زمان و زمین به و رفتمی راه اتاق طول در هرنگ

 بیش. بستم چشم. بودم مانده طورهمان من. آمد در صدای. گفتمی

نبود امهوشیاری توان این از .   

*** 

 

 [01:06 09.07.19] آ

- جان آسو...  آسو .   

 فرورفته تلخی تاریکی در کلبه. کنممی باز را هایمپلک سختی به

خواندمی نام به مرا که بود او صدای بود، مادرم. است .   

 سکوت گفتنم «آخ» صدای. بخورم تکان خواستم. کندمی درد بدنم

 به کورمال کورمال. برخاستم جا از سختی به. شکست را کلبه

 نور. کردم روشن را آن زحمت به. رفتم گردسوز چراغ سراغ

بودم تنها. کرد روشن را کلبه چراغ، ضعیف !  

 زیر را لبم گوشۀ شده خشک خون. کشممی دست صورتم به

. سوزدمی کشیدن دست این از لبم پارگی. کنممی حس انگشتانم

نیست ایآیینه کلبه این در. چرخانممی آیینه یافتن برای را سرم !  

 را در چفت. کجاست هرنگ بدانم خواهممی. روممی در طرف به

 بیشتر، و بیشتر زنم،می زور. است قفل در. کشممی و گیرممی

 چمباتمه ایگوشه در و گردمبرمی دوباره. شودنمی باز در ولی

. افتدمی است بقچه میان هنوز که غذایی ظرف به نگاهم. زنممی

نالممی لب زیر :  
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  !هرنگ- 

هستم تنها اینجا در من !  

 زانو روی بر سر و کنممی بغل را خودم. نشیندمی جانم به وحشت

 صحرا، این در بودن تنها از ترس اما کند،می درد بدنم. گذارممی

 و غذاست قابلمۀ به نگاهم. آزادمی مرا و کرده غلبه دردهایم بر

 خود با مرا خواب شود،می سنگین چشمانم. زانو روی بر سرم

بردمی . 

 

 [01:06 09.07.19] آ

#221  

 

 

  

پانزدهم فصل   

 

 

 

 و شد باز در. برداشتم زانو روی از سر در صدای شنیدن با

 مچاله خودم در بیشتر. شد کلبه وارد هم در ایچهره با هرنگ
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 بدنم. نشست زمین روی و کرد چفت را در کند نگاهم آنکهبی. شدم

 به. بود شده خشک بود، برده خوابم نشسته طورهمان اینکه از

. دوختم زمین به چشم. کرد نگاهم. دادم تکانی خودم به سختی

کشید دراز زمین روی جاهمان. چرخید قابلمه طرف به نگاهش .   

 زیر دوباره او و بگویم چیزی ترسیدممی. بکنم باید چه دانستمنمی

کند تعبیر سوء او و نزنم حرفی ترسیدممی. بگیرد لگدم و مشت .   

 جایم سر دوباره و کردم پهن را رختخوابش برخاستم، آرامی به

 حمایل را دستانش هرچند کردم،می حس را نگاهش سنگینی. نشستم

است خوابیده کردمی وانمود و بود کرده چشمانش .   

  :غرید

  !آب-

کرد تکرار دوباره. کردم نگاهش :  

  !آب-

 باالی. رفتم طرفش به احتیاط با. ریختم آب لیوانی و برخاستم

 طرفش به را لیوان و زدم زانو. نکرد حرکتی. ایستادم سرش

گفتم لرزان صدایی با. نکرد حرکتی. گرفتم :  

   .آب-

- جاهمین بذارش .   

 حرکت یک با که برخیزم خواستممی. گذاشتم زمین روی را لیوان

 با. کشید خودش طرف به شدت به و چسبید را دستم مچ سریع



 

781 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

. بود صورتش روی به روی صورتم. افتادم اشسینه روی ضرب

باریدمی آتش چشمانش از .   

   ... آسو-

 رعشه به تنم ذرات تمام که بود زده صدا را نامم خشم با چنان

 و کشید را دستم دوباره. بکشم عقب را خودم کردم سعی. بود افتاده

 که بود شده وحشی چنان نگاهش. خوردم اشسینه به محکم دوباره

 ترسیده. کشید زیر به مرا و زد چرخی. انداختمی اندامم بر لرزه

 این! نه هردومان حال این با و اینجا. کردممی نگاه اطراف به

بودم کرده تکرارش رویاهایم در همیشه که نبود چیزی .   

- مرتضی دختر کردم تا خوب زیادی تو با من .   

  :نالیدم

   ... هرنگ-

- مرتضی دختر خان بگی بشم باید! خان .   

 گرفته را دستم دو هر مچ. خورد سر هایمشقیقه روی اشک قطرات

گفتم آرامی به. بود کرده میخکوب زمین به مرا و بود :  

  !خان-

-  گول بودم، شده خر من. شدمی همین باید اولم از. خوبه این ها،

 ترکۀ و تخم از هم تو بود رفته یادم بودم، خورده مظلومت   نگاه

 حق خاتون کردم، بزرگت زیادی. کشت بردارم   که قاتلی همان

مرتضی دختر دیدتمی دیو چشم به که داشت .   
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   ... خان-

-  آمدی چی به کردی فکر. مرتضی دختر ندیدی درد داری؟ درد

 شانههمه کنم،می نرمشان خیالت به بس؟خون عروس آقاخان خانۀ

 هیچیه لیاقت تو...  من...  من. حله بشه نرم هرنگ همین چرا؟

پی رفتی دیدی دور چشمم  . مرتضی دختر نداشتی  ...   

 جمع درد از صورتم که کردمی وارد دستم مچ بر فشاری چنان

شدمی .   

-  کلفت با من و ایخانه کلفت گفتم کردم، اشتباه اول روز از

 که کاریم دیگه، خوبه خوب، کردی فکر. شمنمی یکی جماعت

 فقط منی، برای تو آسو، خواندی کور. بتازونم تانممی منم نداره،

 غیرتبی اون جای به باشی بسخون که اتداده مرتضی اصال  ! من

تو احترام نه بوده من مردونگی از نزدم دست بشت اگر. تانده .   

   ... خان-

- نشنوم صدات  ! هیس .   

   ... من-

- فهمینمی! هیس گممی .   

داشت فاصله انگشت دو از کمتر من با صورتش حاال شد، خم .   

-  اول شب همان باید که کاری کنم؟ چکار خواممی دانیمی

 نکنی فکر. بری و بکشی راهتو تانیمی نکنی فکر که کردممی

 همین برای نه مگر. داری جا همه سر روی و اینخورده دست

آقاخان خانۀ آمدی .   
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 از بیشتر گمانم فرورفت، گردنم در که سرش. گرفت شدت امگریه

 چیزی دانستممی. کردممی گریه بلند گونهآن شبمان اولین از خجالتم

 دیگر دانستممی و افتدمی اتفاق دارد بودم گریخته آن از هامدت که

 اشتباه جبرات زمان االن شاید. نداشتم شدن تسلیم جز راهی هیچ

 بودم خواسته اینکه بودم، کرده اشتباه نکرده؟ اشتباه. بود امنکرده

 عقب را سرش. بود من اشتباه کنم، زندگی آزاد انسان یک مثل

زد فریاد و کشید :  

- ساکت بوده، من از خریت شده دیر اگرم شوهرتم؟ من نه! ساکت !  

- من خان،  ...   

-  خان به یادت کثافت اون دست تو ذاشتیمی دست وقتی! هیس

هان؟ کنه، ولت کردینمی التماس گریه با چرا اون به نبود؟   

- نکردم کاری من .   

کشید فریاد و عصبانیت از شد سرخ :  

- دیدم خودم چشم با خودم آسو، دیدم زنی،می خودت   حرف هنوزم .   

- دارم شوهر گفتم بشش من خان، .   

- برسه شوهریش به خوادمی شوهرت هم حاال خوبه، خوبه، .   

   ... خان-

-  شماره به نفسم اشسنگینی از. نشست امسینه روی عصبانیت با

توپید تشر با. افتاد :  
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-  برم،می گوش تا گوش سرت   جاهمین بیاد در صدات...  آسو

 بعدم و برممی کثافتت فاسق اون سر و رممی سحرم کلۀ صبح

شنیدی؟ کنم،می خالص خودم     

گفتم سختی به :  

- من هرنگ،  ...   

 طرف دو از باشم، داشته هایماشک روی بر کنترلی آنکهبی

 دستش. افتادندمی اتاق کف زیلوی روی و خورندمی سر هایمشقیقه

گفت و گذاشت اشبینی مقابل در را :  

  !هیس-

 طرف به را سرم. فروبرد گردنم در سر. شد خم طورهمان و

 را کلبه سکوت امگریه بلند هقهق صدای. کردم خم دیگری

   .شکست

*** 

 

 [10:26 09.07.19] آ

#222  
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. امشده خیره خواب در هرنگ به و ایگوشه امزده چمباتمه

 برای مغزم در دیشب حوادث و کنممی بغل ترمحکم را زانوهایم

شودمی تکرار بار هزارمین .   

. بود شده همراه مالیمت با آرامآرام پرخاشگرش، و عصبی حرکات

 حس افتاده دور کلبۀ این در را امتنهایی و بود دیده مرا نگاه ترس

 نگاه از که خجالتی بر باشم، خودم بودم کرده سعی. بود کرده

 گناه و بیایم فائق زد،می موج آن در تلخ ایغصه گاه که هرنگ،

کنم جبران را امناکرده .  

 و بودم زده چنگ موهایش به بود، شده رها پایش زیر از که دستم

بودم داده تسکین مکرر هایگفتن خان با گوشش زیر را دردم .   

 توی و بود کرده بلند سر بودم، کشیده عقب را خود که کمی

 بار، اولین برای مردی با بودن خجالت. بود شده خیره هایمچشم

 برای که بود برده باال را قلبم ضربان و بود کرده سرخم چنان

 نگاهش رنگش بودم، دیده سینما در را او که عصر از بار اولین

بود شده عوض .  

بود گفته تلخی به و بود رفته لباسم طرف به دستش :  

- آسو؟ ترسیدی   

بودم گزیده دندان به لب .  

- بترسی هرنگ از باید بعد به این از خوبه، .  

  !خان-

بود زده لب گوشم زیر و بود فروبرده گردنم در سر :  
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-  و مادرم هایاشک قیمت به آسو، دارم برادرم خون قیمت به تونه

بینینمی آقاخان از که هاییآه .  

 گرفته قاب را صورتش و بودم داده جرئت خودم به بار اولین برای

 بود، گرفته قرار چشمانم مقابل که چشمانش. دست دو هر با بودم

بودم زده لب :  

-  که کمری قیمت به خان، دارم مادرم هایاشک قیمت به رو تو

 چیزی انگار که بگیره باال سرش مجبوره و شکسته پدرم از دانممی

قیمت به رو تو. نشده  ...  

بود گرفته نگاه .   

- هرنگ کس همه بشی بود قرار .  

  ... خان-

بود کرده نگاهم تندی به .  

- با چرا! آسو امشبمه کردی چی و بود خیالم به چی  ...  

. فشردم سینه روی محکم را سرش که شد چطور و کجا از دانمنمی

 احساس بود، گرفته اوج که را قلبش ضربان صدای ثانیه چند برای

بود گفته و بود کرده قالب هم در کمرم پشتم را دستانش. کردم :  

- تو...  تو. شه جوریاین ذاشتیمی نباید  ...  

بودم نالیده عجز با :  

  !هرنگ-

بود گفته و بود کرده بلند سر تندی به :  
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-  که یادت! آسو خان هستم، خان من بعد به این از! گفتم بشت

مانهمی .  

 مثل خواستمی دلم. نیست این زنی هیچ رویای. نبود این رویایم

 سرخ رنگ لحافی که رختخوابی روی حجله، اتاق توی زنی هر

 مادرم حالیکه در بود، من عشق از لبریز قلبش که مردی با داشت،

 در و کردمی تعارف میهمانان به مانخانه در شیرینی و چای

 بسته امزناشویی میثاق اولین شد،می قربانی گوسفند گاهمحجله

   .شود

 من مرد آیا اینکه به دیگر که بود مردی تنها تاریکی، این در اینجا

 کردمی نگاه سرزنش با چنان مرا. داشتم شک هم نه یا ماند خواهند

بودم گفته چشمانش در خیره. بود بسته یخ هایمرگ در خون که :  

- بود شده چی گممی بشش بذاره خان .  

بود گفته و گرفته خون رنگ چشمانش. بود شده برزخی ناگهان :  

- حتما گی،می بشم حتما .  

   ... من-

بود گفته و برخاسته. بودم گرفته نگاه :  

-  فکری چه تو. باشی چشمش جلوی تنها خوامنمی بودم گفته بشت

عمه خانۀ رفتی شدی پا رفتم تا که کردی من مورد در .   

بودم گفته خورده یکه :  
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-  با ما کرده هماهنگ خان شما رفتن قبل از گفت شاهرخ رفتم؟ من

. برم خواستمنمی من. بوده دستم برای گفت. شهر بریم رستم ماشین

منیرماه از کن، سؤال رقیه از .   

- منیر؟ماه   

- بود شاهرخم کرد، رستم ماشین سوار رو رقیه و من خودش ها، .   

 و بودم ایستاده. بود کرده تکرار باری چند را منیرماه اسم لب زیر

بودم گفته :  

- رهمی مشهد، رهمی خبربی خودش خان  ...   

بودم داده ادامه و بودم اندیشیده کمی :  

-  در به چشمم. نداره عیب دیگه، بود این اسمش ها،...  عسل ماه

شد سفید منیرماه خانۀ .   

بود گفته و بود خورده گره هم در دوباره هایشاخم :  

- داشتم دلیل من . 

 

 [10:26 09.07.19] آ

-  هفتۀ یک اما ام،پی آیمی نشده شب منیرماه خانۀ برم کردم خیال

خان قبول زیارت راستی. مشهد رفتی شنیدم شاهرخ از بعد .   

بود گفته و بود کرده نگاهم گرانهسرزنش :  

- زنی؟می زبانم زخم   
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- فقط...  خان نه  ...   

بود گفته. بودم نشسته هم من حاال :  

-  آبادی مردم جلوی برم، راه دلش به صباحی چند گفت حبیبه

 بود گفته. رهمی خودش بیفته زبانا سر حرفش نذارم بخرم، آبروشه

 پر. خوریمنمی همه استخونای بخوریم همه تن گوشت و فامیلیم

 هم کار به هم کاری مانه،می صباحی چند گفت. گفتنمی هم بیراه

 و نه گفتم اول شب سر داشته ایرادی نکنه نگن مردم انقدر. نداریم

 راست دانم،می چه...  و داده باد به ناموسمانه نکنه که بپیچه چو

 کنم قبول فقط گفت.که باشم داشته بشش کاری نبود قرار. گفتمی

 به کردم بد. تمام بعدشم شه، بسته مردم دهن که مشهد برم باهاشون

دادم؟ گوش حرفش به که بود تو خاطر   

 زیر به سرم نگاهش بار سنگینی زیر ناگهان. بود شده خیره من به

بود نشسته گوشم در صدایش. بود افتاده :  

-  گفت منیرماه وقتی. کردم باز در   که بود تو دیدن ذوق به فقط

زدم یخ شهر رفتی .   

-  داری بگی و بیای تانستیمی خان، کنی خبرم و بیای تانستیمی

 باال بگیرم سرمه من و امپی بیاد هرنگ نشده شب که رفتم. ریمی

. امپی آمد نرسیده شب به و نداشت طاقت دیدید بگم همه به و

 چی خواد،می رو آسو خاطر هرنگ بدم نشان همه به خواستممی

 حبیبه با. مشهد رفتی گفت شاهرخ بعدش هفته یک خان، شد نصیبم

آقاخان و خاتون و .  
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-  که بود صبح اذان. زاییدمی داشت میش. کنن خبرت بودم گفته

 عجله گفت که انقدر نذاشت خاتون صبحم. آسو بودم خسته. برگشتم

کنه خبرت رقیه به بودم گفته. منتظرمانه شادآباد تو چاوش کن، .  

بود گفته و بود کرده نگاهم تند :  

- عمه؟ خانۀ رفتی رفتنم خبربی تالفی به   

-  و بری باید که کرد سوارم زور به منیرماه که بشت گفتم! هرنگ

عمه خانۀ بمانی باید نگفته آقاخان تا .  

-  یه تو به و گنمی چیزی یه من به. هازن شما مکر از امان

  .چیزی

- گفتن؟ چی بشت   

گفت و کرد نگاهم :  

-  گردشم گفت کرد، راهیت منیرماه اما رسم،می خودم حسابشانه

باهاشن؟ بری   

خشم هایشعله از پر نگاهش و بود شده تلخ صدایش دوباره .   

- ما هرنگ، نبود گردش به...  من...  من  ...  

-  رفتی اصرار به گفتن و نیستی دیدم نرسیده و رسیده. دیدم خودم

 گفت که حبیبی آقا. اتپی آمدم نشدی، منتظرم و کنی باز دستت که

 و رفتید کجا گفت دید، که صورتمه. زدم یخ سینما، رفتید و نیستی

اتانپی آمدم .  

گفت و شد خیره خال در جایی به :  
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- دیدم روت جلوی رو مرتیکه اون مردممی داشتم .   

 چشمانش چقدر. بود گم خال در هنوز نگاهش. چرخیدم طرفش به

 هنوز انگار. بود نشسته تلخی نگاهش عمق در چقدر داشت، غصه

 برایش دلم. کردمی مرور را هاصحنه آن ذهن در داشت هم

 جایی که دونفرمان هر برای. سوخت هم خودم برای دلم. سوخت

 در سینمایی در که غروری به و کردم فکر مردم به. نباید که بودیم

 ناخواسته و ساده چه و! من و! هرنگ! دایان. بود شکسته شهر

بودم شکسته را مردم غرور !  

 حلقه گردنش دور دست نداشتم انتظار خودم از که حرکتی در و 

 در من و بود مانده حرکتبی طورهمان. کشیدم آغوشش در و کردم

 به. نشستمی گردنم روی داغش هاینفس. بودم شده گم آغوشش

گفتم لرزیدمی اضطراب از صدایم کهدرحالی و آرامی :  

- خان ببخش !  

 دو. انداختم زیر به نگاه. شد خیره چشمانم به و کشید عقب مرا

کرد بلند را سرم و چسبید دست دو با را صورتم طرف .   

- کنم چالت جاهمین بزنم باید .   

 سرم. تنهایی در مردن تنها ترس از که مرگ ترس از نه. لرزیدم

نشست چشمانش در و آمد باالتر نگاهم. کشید باال را .   

-  فردا معلوم کجا از. آسو نیفته بشت کسی چشم که بکشمت باید

نباشه اتپی دیگه یکی چشم .   

- خان نیست کسی پی چشمم من .   
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- بگیره دستت   خواستمی دیدم .   

 خشم شدت از چشمانش. کردم نگاهش و کردم بلند سر. پرید رنگم

گفت و نشست چشمانش در تلخ نفرتی ناگهان. لرزیدمی :  

- داری شوهر گفتی شنیدم .   

. شودمی بلند سرم از داغی بخار کردممی احساس. شد پاره دلم بند

نالیدم آرامی به :  

  !خان-

 به مرا شدت به که بود شده تداعی برایش چیز همه دوباره انگار

کنم حفظ را تعادلم توانستم زحمت به. داد هول عقب .   

-  است هفته یک. نکردم هم نگاه حبیبه به حتی تو خاطر به من

 چی؟ آسو پس گفتم خودم با اما بخورم، تکان دلش ور از ذارننمی

تو ولی  ...   

- و زدی همینم برای  ...  

 خودم. برداشت خیز طرفم به. کشیدم لبم دردناک گوشۀ روی دست

گفت خشم با. کشیدم عقب ترس با را :  

- کردی؟ چه من با دانیمی نبود؟ حقت   

- خان نکردم بدی کار هیچ من .   

- بودمت کشته حاال تا که بودی کرده .   

- بلدی؟ هم ایدیگه کار کشتن جز   
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. ایستاد بود، فرورفته هم در بیشتر اشچهره کهدرحالی. خورد یکه

 جوشیدن جلوی کردم سعی. کشید پی در پی و عمیق نفس چند

بگیرم را اشکم چشمۀ . 

 

 [19:32 09.07.19] آ

#223  

 

 

 

 

-  در به سالم جان و باشه داشته نظر من ناموس به تانهنمی کسی

   .ببره

 آنقدر. طوالنی و خیره. کرد نگاهم. بود خشم از پر نگاهش دوباره

 پریشان موهایم و نبود سرم روسری. شدم جمع خودم در که زیاد

 از کمی و گردن و بود باز لباسم از دکمه چند. بود ریخته دورم

 باال هم را شلوارم و بود رفته باال دامنم. بود مشخص امسینه جناغ

بود درآمده نمایش به پایم هایساق و بود کشیده .  

 آمد، طرفم به هرنگ. کشیدم گوشم و سر به دستی و شدم سرخ

گفت تلخی به. کرد بلندم و کشید را دستم :  
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-  داشته چپ نظر بهت تانهنمی کسی امشب از مرتضی، دختر

دممی قول بشت اینو باشه، .  

گفت و گذاشت اشبینی روی دست که کنم باز دهان خواستم :  

-  به امشبمانه فردا، واسه بمانه بگی باید چی هر نه، امشب! هیش

 عروس بنویسه هرنگ اشمبقیه بذار کردی، خراب کافی اندازۀ

  !آقاخان

 طرف دو از هایشدست. فرورفتم آغوشش در! وقتهیچ یا حاال، یا

گفتم و فروبردم اشسینه در سر بود، آوایزان :  

- هرنگ عروس !  

 مرا اندک لحظاتی. شد حلقه دورم و آمد باال دستانش تا کشید طول

 داد فاصله خودش از مرا و چسبید را بازوهایم بعد. فشرد سینه به

شد خیره چشمانم در دوباره و .  

- داره دوستم آسو بود خیالم به .  

گفتم آرام و انداختم زیر به چشم :  

  .داره-

- ایدیگه چیز که من  ...  

بود تلخ نگاهش ولی مهربان چشمانش. آوردم باال نگاه سرعت به .  

- نکردم کاری...  من .  

- آسو فهمیممی اینم .  
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 به قلبم دیگر حاال. برد رختخواب طرف به مرا و کشید را دستم

 فکر هرنگ و خودم ماجرای قسمت این به وقتهیچ. تپیدمی شدت

 چه هر از گریختممی رسیدممی که اینجا به همیشه. بودم نکرده

 وجود با بود، من با اول روز تفکر هنوز انگار. رویاست و خیال

 که اینجا به اندیشیدممی بودیم، گذاشته سر پشت که ماجراهایی تمام

شد خواهد تمام چیز همه دیگر یعنی برسم، .  

 از داغی بخار کردممی احساس من و نشاند رختخواب روی مرا

 را الزم آرامش او نه دانستممی! نه حاال نه، اینجا. شودمی بلند سرم

اشآمادگی من نه و دارد .  

 و هاجیرجیرک صدای اتاق، مالیم نور. کرد کم را گردسوز چراغ

کردم خم سر بیشتر. کرد نگاهم همانجا از! پریدهرنگ من .  

 و رفت امیقه طرف به دستم اختیاربی. بود شده خیره من به حاال

 نور. شد حبس سینه در نفسم آمد که طرفم به. بستم را اول دگمۀ

. بود بخشیده خاص فضایی کلبه به گردسوز چراغ کمرنگ

 کنارم. کردم حلقه زانو دور را دستانم و شد جمع بغلم در زانوهایم

 گوشم در صدای. لرزاند را پشتم تنش سوزان هرم نشست، که

  :پیچید

- که بره یادم کن دعا  ...  

 که بود چه صورتم در دانمنمی. کردم نگاهش و کردم بلند سر

 به نگاه دوباره. کرد نگاهم خیره لحظاتی. کرد سکوتش به وادار

 سرم از را روسری و کشید سرم پشت به را خودش. انداختم زیر

 شده پریشان که را موهایم. شد منقبض عضالتم ناخودآگاه. برداشت
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 سرم آرام و زد کنار را موها. شدمی مورمور پشتم. کرد جمع بود

 اشکی قطره و فشردم را زانوهایم بیشتر. کرد نزدیک گردنم به را

غلتید امگونه روی . 

 

 [19:32 09.07.19] آ

 روی حاال. کشید خودش طرف به مرا و کرد حلقه دورم دست

 از بدنم. بود ریخته صورتم روی پریشان موهایم. بودم نشسته پایش

 شنیده زفاف شب و زناشویی دربارۀ این از پیش آنچه هر ترس

 روی از را موها. خواستمی را مادرم دلم و بود شده سفت بودم

زد کنار صورتم .   

- مرتضی دختر کردی خرم که بود زیریت به سر همین با  ...  

داد ادامه. کردم بلند سر :  

  !خان-

خورد یکه. خورد سر صورتم روی اشکی قطره دوباره .  

- کنی؟می گریه   

گرفت شدت اشکم و شد خم سرم بیشتر .  

  !آسو-

دادم تکان سر .  

- چیه؟ برای اتگریه   
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 و بود ترس و تنهایی برای امگریه. فروبردم اشسینه در را سرم

کردنمی درک هرنگ که چیزی خجالت، از شاید .  

 با را موها. کشید دراز کنارم در و خواباند رختخواب روی مرا

 چشمانش در حاال. شد خیره صورتم به و زد کنار انگشت نوک

تردید نوعی ترساند؛می مرا که بود چیزی !  

- ترسی؟می من از   

. شد لباسم هایدگمه کردن باز مشغول آرامی به. دادم تکان سر

 در. گرفتم را دستش غیرارادی العملیعکس در بخواهم آنکهبی

 خاتون تازه که انگار گذشتم،می که مرز این از. شد خیره چشمانم

 که آسو اما دانست،نمی کسی هرچند! رسیدمی اشخواسته به

 خان درخانۀ قدم آنچه به که است بسیخون عروس تنها دانستمی

 خودش اگر حتی پدرش، آبروی. است نرسیده و اندنرسیده گذاشته،

 اینکه نه. بود نشده آقاخان پسر با خوابیدن دار لکه دانست،نمی هم

 شد، خواهد بدتر چیز همه دانستممی که کنم مقاومت بخواهم حاال

 نشان العملعکس ارادهبی بدنم هرنگ، مردد نگاه از ترسیده اما

دادمی .  

  ... هنوزم-

گرفتم دندان به لب و کشیدم عقب را دستم .  

- من...  خواستمنمی...  من  ...  
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. گرفت شتای دکمه کردن باز در دستش و کرد نگاهم خیره لحظاتی

. برگرداندم سر و نرود جایی به دستم دیگر تا کردم مشت را تشک

پ:گفت و برد گوشم کنار سر   

- بره یادت چموشی امشب از گمانم .  

 باز کامل هادگمه. کردمنمی هم گریه دیگر حاال. چرخیدم طرفش به

 حس را لرزیدنش. گرفتم را دستش. شد خیره چشمانم در. بود شده

 نگاهم خورده یکه. گذاشتم موهایم روی و کردم بلند را آن. کردم

گفتم و زدم غلتی نیم. بود امخیره طورهمان. کردمی :  

- خان؟ کنیمی خاموش چراغ     

 و شد تاریک تاریک کلبه بعد لحظاتی و کردم حس را شدنش بلند

 لباسش کردن خارج صدای. شدمی شنیده هاجیرجیرک صدای تنها

 اشک توانستممی ترراحت ببیند او آنکهبی حاال. آمدمی تنش از

 برهنه نیمه حاال. کند را لباسم آرامی به و کشید دراز. بریزم

 خوابیده هرنگ به پشت بودم، کشیده آغوش در را خودم کهدرحالی

 لحظاتی. لرزیدم وضوح به رفت دامنم طرف به که دستش. بودم

 در سر. چرخاند مرا و کند را دامنم. شدم مچاله بیشتر ایستاد،

گفت و فرکرد گردنم :  

- بسخون عروس آمدی خوش من دنیای به !  

*** 

 

 [18:48 10.07.19] آ
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#224  

 

 

 

 

 شبی. امسرگذرانده از را شبی چه من و خوابیده. کنممی نگاهش

 در آنچه برعکس هرنگ که درست. دردناک و سخت نهایتبی

 تلخی کردممی حس گاهی هرچند،. داشت را هوایم بود، چشمانش

 از هر و کرده خوش جا ذهنش پستوی در است، دیده که لحظاتی

 هرچند. داشت را هوایم اما گذراد،می نمایش به را خود گاهی چند

 کردمی نوازشم چنان اما بگیرد، چشم زهر من از خواستمی که

 انقدر من شب که نبود او مقصر. بریزد هم با خجالتم و ترس که

 به و بودم سپرده او دست را خودم من حاال و. بود گذشته سخت

تقدیر دست !   

 نخواهد اتفاق گاههیچ کردممی فکر که چیزی همۀ! بود شده تمام

بود شده تمام و افتاده اتفاق افتاد، نخواهد اتفاق گونهاین یا و افتاد .  

 کاری بخواهم آنکهبی من و. کردمی درد دلم زیر داشتم، درد 

 مادرم دلم. بودم شده خیره هرنگ به بدهم انجام دردم تسکین برای

 او و بگذارم اششانه بر سر من و باشد اینکه. خواستمی را

 زیر را بزرگسالی دنیای به ورودم اینکه. کند نوازش را موهایم

کند خطاب افتخارش سند مرا و بگوید تبریک گوشم .  
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 و بگند گوشم زیر توصیه جور هزار که خواستمی را سکینه دلم

 سکینه و سروناز پاتختی بودیم رفته که وقتی مثل بخندد، نخودی

زدمی لبخند شرمگین سروناز و کردمی ور ور گوشش بیخ مدام .  

 کسی که بود عروسی چه. خورد سر هایمگونه روی اشک قطرات

 آغوش در مرا و کردنمی درست مفصل صبحانۀ برایم امروز

 جشن تنهایی به باید را زفافم که بودم عروسی چه. کشیدنمی

گرفتممی .  

   ... آسو-

 دراز رختخواب روی هنوز کهدرحالی هرنگ. کردم بلند سر

بود شده خیره من به بود، کشیده .   

- نشستی؟ چرا اونجا   

 خشونت و سردی از. ترمهربان نگاهش و بود مهربان لحنش

 لبش گوشۀ لبخندی. بود نمانده نگاهش و رفتار در اثری دیروز

 هر دیشب تمام ببیند، را اشکم خواستمنمی. انداختم زیر به سر. بود

بود کشیده هم در چهره و بود شده تلخ او بودم، کرده گریه که بار .  

- دی؟نمی چرا جوابم   دختر؟ توام با   

گفت و خندید. کشیدم بلندی هین شد، حلقه امشانه دور که دستش :  

- تو؟ چته دختر، منم   

 در امچهره. بود گرفته درد بیشتر دلم زیر امناگهانی تکان خاطر به

پرسید. رفت هم :  
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- شد؟ چیزیت   

 و گذاشتم دلم روی را دستم نبیند هرنگ که جوری و زدهخجالت

کردم مشت .  

  .خوبم-

پرسید و کرد نگاهم خیره لحظاتی :  

- کنی؟می گریه   

گفت و کشید عقب را دستش. شد خم سرم :  

- کنی؟می گریه چی سر امروزت   

  ... مادرم-

افتادم هقهق به .  

- نیست اینجا که بینیمی .  

گفت و کرد نگاهم تیز :  

-  چیه کنی؟می گریه مادرت واسه راستکی یا آریمی شانهبهانه

کنی؟می پنهانش مادرت پشت شده تنگ کی برای دلت   

کردم نگاهش عصبی و تلخ و کردم بلند سر .  

- گه؟می چی دانهمی خان   

- دانه؟می آسو   

 کشید صورتش به دستی. بودیم شده خیره هم چشمان به دو هر حاال

گفت و :  
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- اجاق؟ سر نذاشتی رو کتری   

گفت و زد کنار را پتو. کردم نگاهش خیره طورهمان :  

- داری گذاشتنم کتری جان حتمی باشی، داشته کردن گریه جان .  

گفت و کشید هم در چهره. شدم بلند و گرفتم دیوار به دست :  

  کجا؟-

- آب کتری   برم  ...  

- تانممی خودم! آسو بشین .  

  ... اما-

گفت و برداشت را کتری و شد بلند :  

- بیارم آب سرچشمه برم .  

 بود، رفته او که حاال. رفت بیرون کلبه از کند نگاهم آنکهبی

. کردم هم را کار همین و بدهم سر را امانمبی هقهق توانستممی

 عروس اگر حتی خواستم،می را مادرم فقط دختری هر مثل من

 و بگیرد لقمه برایم مهربانش هایدست با او خواستممی. بودم شده

ببخشم التیام او برانگیزتحسین نگاه برق با را دردم من .  

 هم در بیشتر اشچهره. برگشت که داشتم زانو روی سر هنوز

غرید. بود فرورفته :  

- نگیراندی؟ آتیشه   
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 سختی به. بود انداخته جا هایمگونه روی اشک رد. کردم بلند سر

 چپاندم اجاق در هیزم کمی. رفتم اجاق طرف به و برخاستم جا از

 بدنم در که دردی از صورتم. بگیرانم را آتش کردم سعی و

گفت و گرفت را دستم. زد چمباتمه کنارم. بود شده جمع پیچیدمی :  

- ذارممی خودم .   

زدم لب آرامی به :  

- خان ذارمشمی . 

 

 [18:48 10.07.19] آ

   ... آسو-

 نگاهی و درهم اخمی با. نشست هم نگاه در نگاهمان. کردم نگاهش

 من آیا. شدمی پنهان داشت سختی به مهربانی آن عمق در که

 زفافم اول شب برای که بود چیزی این آیا بودم؟ مرد این عاشق

من خواستم؟می  ...   

شد شروع دوباره امگریه .   

  !خان-

 مچ. کرد بلند را سرم و گذاشت صورتم طرف دو را دستش دو

. کنم جدا صورتم از را دستانش کردم، سعی و گرفتم را دستانش

 کنترل را امگریه کردم سعی و انداختم زیر به چشم. نکرد مقاومتی
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 بلد گاههیچ. بکنم باید چه دانستمنمی. کشید جلوتر را خودش. کند

کنم خودم برای را مرد یک چگونه. کنم دلبری چگونه نبودم .   

   ... آسو-

باشم داشته هایماشک روی کنترلی تا گزیدم را لبم .   

- خان ذارمشمی .  

گفت. بودم چسبیده را هایشدست هنوز :  

- گینمی هرنگم بشم دیگه خوبه، .  

 پیدا جدیدی بهانۀ حاال. ایستاد و کشید بیرون دستانم از را دستانش

گفتم آرامی به. بود کرده :  

- بشت گفتی خودت  ...  

گفت و نشست زانو روی مقابلم، در سرعت، به :  

-  یکی؟ این که گرفتی گوش کدامشانه گفتم، بشت چیرا خیلی من

دختر دلبخواهیته چیز همه خوب .  

کردم نگاهش و کردم بلند سر .  

- زنیمی طعنه داری مدام .  

-  خبره؟ چه دنیا خیالت به. تو سری خیره بس از. زنممی طعنه ها،

آسو میل به چیز همه .  

- باشه میلم به چیز همه که کردم چه .  

- نگفتمت عمه، خانۀ نرو نگفمت منیر؟ماه خانۀ نرو نگفتمت  ...  
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- خان دنبالم بیا نشده شب نگفمت !  

 کتری و چرخیدم اجاق طرف به. کرد نگاهم خیره لحظاتی. شد بور

 و کشید و گرفتم را دستم. کردم جاجابه شده گرفته آتش روی را

چرخاند خودش طرف به مرا .  

- زنی؟نمی حرفی عمه خانۀ از   

 کردم تف باشم، کرده کارم عتقبت به فکری آنکهبی لحظه، یک در

گفتم و صورتش توی :  

-  عروست دیشب من کنی؟می متهم چی به من که بیاد روت به تف

خان شدم !  

 باال که دستش. سوخت گلویم که گفتم فریاد با چنان را آخرم جملۀ و

 پایین دستش بودم منتظر لحظه هر. شدم مچاله خودم در رفت،

 دست پشت با و داد هولم. کردم نگاهش نکرد که حرکتی. بیاید

 تند ضربان از دیگر. شدم ولو زمین روی. کشید صورتش روی

. کردم نگاه هرنگ به. بود آمده جا کمی حالم و نبود خبری قلب

بود شده خیره من به سرخورده و مغموم .   

- آسو؟ شد جوریاین چرا   

 در وحشت با. آمد طرفم به زانو دو روی. کردم نگاهش رمقبی

 از دفاع برای را هایمدست. چسبیدم دیوار به و شدم مچاله خودم

 کشید آغوش در مرا من، به توجهبی. گرفتم صورتم مقابل در خودم

 آورد،می تنم به که فشاری و استرس شدت از. فشرد خودش به و

گرفت دوباره بود، نیامده جا کامال   هنوز که نفسم .   
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-  خونش  . کردممی سکته داشتم. نکن کارو این من با وقتهیچ دیگه

 من گفتی و کشیدی پس دستت   دیدم که بریزم جاهمون خواستممی

 که بود بارت دومین این. دختر غیرتت از کردم کیف. دارم شوهر

 آسو جان به کنه دعا بره. کنیمی طرفداری من از داری دیدممی

داره آسو از جانش   که .   

 تکان هم من. شد ساکت و فروبرد گردنم گودی در را سرش

 در مرا سخت. نداشتم حرکت جای هم خواستممی اگر. نخوردم

بود کرده سلب من از را حرکتی هر اجازۀ و بود برگرفته .   

شد خیره صورتم به و کشید عقب را سرش تا کشید طول دقایقی .   

- نیستی دیدم آمدم بود، شده تنگ برات دلم  ...   

 لحنش ناگهان. کرد تعبیرسوء را دزدیدنم نگاه هرنگ. دزدیدم نگاه

گفت و شد متغیر دوباره :  

- حرومی اون حرف وقت هر! ها  ...  

داد ادامه. کردم نگاهش تیز دوباره :  

- آسو دزدیمی نگاه !  

 دایان به مرا العملعکس هر او و خواستمنمی. رفت هم در امچهره

شد بلند. دادمی ربط بانو و شهر و .   

-  خونم کنممی فکر که بشش. زودی این به رهمی یادم از خیالت به

آدمی جوش به .   
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-  خوش و زیارت پی نرفتم که من. رفت و گذاشت تنها منو خان نه

   .گذرانی

-  نه آسو،. رفتم که بود خوشیم سر از خیالت به چه؟ گذرانی خوش

رفتم که بود چی سر بشت گفتم. کنم عقدت ببرم خواستممی من .   

- چه؟ حاال   

گفت و زد زانو کنارم :  

-  دزد اون حساب. نبوده چیزا این کنیممی انگار. کنممی عقدت

 رممی روز یه. بودم تنها آورد شانس. دستش کف ذارممی ناموسم

دستش کف ذارممی حسابش   و .   

 رو و زیر دنیایش که دنیا خاطر به که دایان خاطر به نه لرزید، دلم

 اشدریایی مهربانی و حبیبی آقای برای حرف، این شنیدن از شدمی

 باز عقلم هایدریچه تازه انگار. اشرفته بین از آیندۀ و بانو برای و

 و کاریندانم خاطر به بود ممکن آنچه توانستممی و بود شده

 با و دایان با خودم، با داشتم. دیدممی را بیفتد اتفاق امخودخواهی

کردممی چه همه !  

 را نگرانی چشمانم نینی در او خواستمنمی. ماندم صالبت با

کند پاک ذهنش از را چیز همه زمان گذر بودم امیدوار. بخواند .   

. لرزید پشتم نگاهش حالت از. مهربان و لبخند با. کرد نگاهم

 اتفاقات. کرد شل را امروسری گرۀ. انداختم زیر به سر زدهخجالت

 تنم از نامحسوس لرزشی. گرفت جان چشمانم مقابل در گذشته شب

 بور. کشیدم عقب سر ارادهبی. آورد جلو که را سرش. کرد عبور
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 بود مانده گره کردن شل راه میان در که دستی از را این. شد

کردم احساس . 

 

 [18:48 10.07.19] آ

#225  

 

 

 

 

 و دیشب حوادث از بعد. نداشتم را صورتش به کردن نگاه جرئت

 هنوز دیشب ترس. نداشتم را چیزی آمادگی ساعته یک غوغای این

 چیزی امرابطه اولین به همیشه. انداختمی اندامم بر رعشه هم

 ایخاطره حاال و بودم اندیشیده بود، افتاده اتفاق آنچه از ترمتفاوت

هرنگ هایمهربانی همۀ با حتی بود، مانده جا به برایم تلخ !  

- چته؟ دوباره   

انداختم زیر به سر زدهخجالت .   

   ... آسو-

   ... دیشب-

- من شد، تمام  ...   
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برافروخت را هرنگ که بود چه نگاهم در دانمنمی. کردم نگاهش .   

-  که دانیمی خودتم. آممی کوتاه دارم خیلی کنممی فکر وقتا گاهی

و بسیخون عروس  ...   

شد براق چشمانم در. کردم نگاهش تیز .   

-  چی هر که وگرنه بود خواستن سر از دادم پر و بال بشت من اگه

بگی نه تانینمی بخوام من چی هر و بگم من .   

 سر حاال و بود افکارش پشت هنوز که چیزی از دلم. شکست دلم

 این با کرد،می فکر اشخانواده مثل هم او. شکست بود کرده باز

 و کند پنهان را خویش ذهنی مکنونات بود توانسته او که تفاوت

ساختندمی جاری زبان بر پروابی را آن اشخانواده .   

 رسم به کردمی یادآوری من به که دیشب از بود بار چندمین این

 زیر به را نگاهم نفرت با. امگذاشته قدم اشخانه در بسخون

نماند دور هرنگ چشمان از آشکارم تنفر این. انداختم .   

- برخورد؟ بشت ها،   

 آشکاری دلخوری با. دادم تکیه دیوار به و کشیدم عقب را خودم

  :گفتم

- بوده بگه خان چی هر و خواسته خان چی هر که دیشب از نه، .   

 در که دیدممی را اشسایه اما نکردم، نگاهش. سرد و تلخ ایستاد،

 باید گفتمی تجربه. شدم مچاله خودم در. زندمی قدم اتاق طول

ریخت هری قلبم زد، زانو که کنارم. باشم دیگر یورشی منتظر .   
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- دیدم که چی هر شهنمی دور چشمم جلوی از بخوامم .   

گفتم و کردم جمع را توانم تمام :  

- آوردنت عروس رهنمی بیرون سرم از بخوامم .   

-  خواستینمی چون و حبیبه تالفی سر گفتمی راست منیرماه پس

دستت کردن باز هوای به شهر رفتی ببینی من   .  

- خا و منیرماه و تو روی به تف ...   

 هرنگ محکم کشیدۀ باشم، داشته العملیعکس فرصت آنکه از پیش

 کشید را دستم. بست حلقه چشمانم در اشک. نشست امگونه روی بر

گفت و :  

- . آوردم جدید کلفت براش ببینه شهمی خوشحال خاتون ده، ریممی

مرتضی دختر دهمی یادت نداده یادت مادرت که هم چیزی .  

. باشم داشته مقاومتی توان آنکهبی شدم،می کشیده زمین روی

 این همۀ رأس در من و بود کرده آغاز را جدیدی بازی زندگی

بودم هابازی .   

***  

 طرف به و چسبید محکم را دستم مچ شدم، پیاده که موتور از

گفت و شد خیره هایمچشم توی عصبانی. کشید خودش :  

- آدنمی در صداتم اتاقت، تو ریمی .   

گرفتم پیش در را اتاقم راه حرفی هیچ بی و انداختم زیر به نگاه .   
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 زمین روی جاهمان. شکست بغضم بستم، سرم پشت که را اتاق در

 به کنم، خفه گلو در کردممی سعی سختی به که صدایی با و نشستم

 امزندگی و خودم برای که بود چیزی تمام این آیا. افتادم هقهق

 قلبم که بدارد دوست را مردی تا بودم شکسته که قلبی خواستم؟می

بود؟ شکسته را   

حاال و کاره نیمه شب یک رویای و من؟ هرنگ؟  ...   

. کنم کنترل را خودم کردم سعی زحمت به. شد باز سختی به در

 در از سپس شد، خیره من به و ایستاد در آستانۀ در لحظاتی هرنگ

. چرخاندم اتاق در سری. ایستادم. بست را در و رفت بیرون

 دوشیزۀ دیگر حاال که منی! من جز بود نکرده تغییر چیزهیچ

 تبریک را شدنش بانو کسی که بودم بانویی نبودم، مکرمه محترمه

 گذاشته دیگری دنیای به قدم که نبود هم مهم کسی برای. بود نگفته

 بودم، خورده کتک عشقبازی از پیش. تمام خشونتی با هم آن بودم،

از پیش و بود دیده آسیب روحم زنانگی، از پیش  ...  

. شستممی را خودم باید. نشست جانم به درد دوباره دیشب فکر از

   ... باید

 اتاق داخل به قدم بیبی. شد باز در و خورد در به ضربه چند

 مرا. کردم نگاهش تعجب با. گشود هم از را هایشدست و گذاشت

گفت بوسید،می را امگونه کهدرحالی و کشید آغوش در :  

-  ببینم دوباره؟ کبوده چرا صورتت و سر تو. دختر باشه مبارکت

دختر باشه مبارکت کن، ولش...  .  

گفت و خندید ریز. کردم نگاهش سؤالی :  
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-  شستم ببر، چیزی یه آسو برای گفت وقتی مطبخ، آمد هرنگ

 چه دانستم. شد سرخ کاچی؟ مثال   گفتم، که بشش. خبریه شد خبردار

   .خبره

انداختم زیر به سر زدهخجالت. خندید .   

-  نه،. کنم آماده کاچی برات برم بشین بشین،. سرپایی چرا تو

دیگه؟ کنی غسل بلدی...  برو...  حمام برو نشین،   

 سر بودم، دوخته زمین به نگاه همچنان خجالت از کهدرحالی 

دادم تکان .   

- . کردم آماده رو کاچی من بشوری خودت   تو تا حمام، برو خوبه،

بیرون بیا زودی ها،واینستی دوش زیر زیاد .   

 طرفم به برود بیرون اتاق از آنکه از پیش افتاد، راه در طرف به

گفت بود، معلوم ته تا زردش هایدندان کهدرحالی و برگشت :  

-  اینه از بیشتر حجبش وگرنه ها،داره دوست خیلی خان معلومه

 همونا از کنم، درست چیز برات و باشم مواظبت بگه و مطبخ بیاد

خورنمی زنا که .   

گفتمی زیرلبی شنیدم که بود نرفته بیرون در از هنوز. خندید و :  

- بالیی چه دوباره ببین نداره، آدمیتم  ...  

 در

 

 [18:48 10.07.19] آ
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 آیا. شدم ولو زمین روی. نشنیدم را اشجمله ادامۀ و شد بسته در

 نفس بود؟ کرده بیبی به مرا سفارش و بود رفته هرنگ واقعا  

 روی طورهمان دقایقی. ماندم برجای سردرگم و کشیدم عمیقی

 پذیرفتممی باید آیا. کردم فکر بود، گفته بیبی آنچه به و ماندم زمین

است؟ بوده من نگران هرنگ که !  

 روی را حوله کردم، جمع را هایملباس سالنهسالنه و شدم بلند

 آن به ایضربه آنکهبی اتاق، در. شدم بلند و گذاشتم هالباس

گفت کند نگاه مرا آنکهبی فاطمه چرخاندم، سر. شد باز بخورد، :  

- بیای؟ گفته خاتون   

گفتم و دادم نشانش را هالباس :  

- آممی حمام، برم .   

گفت تحکم با :  

- بیای االن گفت !  

 دیده کبود صورتی با مرا که انگار نه انگار. رفت بیرون اتاق از و

 رف روی را هالباس. کردم نگاه اشخالی جای به لحظاتی. است

 و آمد بیرون مطبخ از بیبی. رفتم بیرون اتاق از تنفر با و گذاشتم

زدم در و ایستادم اتاق در پشت. کرد نگاه من به .   

- تو بیا !  

 در منیرماه. بود داده تکیه اشمخده به همیشه مثل خاتون. شدم وارد

 سالم. بودند نشسته چپش طرف در حبیبه مادر و راستش طرف

 و ترسیده که کردم نگاه رقیه به. نیامد در کسی از صدایی. کردم
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 رو سریع و شد گشاد چشمش صورتم دیدن با. پاییدمی مرا نگران

نبود خبری حبیبه از. برگرداند .   

   .بشین-

- حمام برم خواممی برم، باید .   

  !بشین-

   .نشستم

-  تو بچپی خوایمی نرسیده که بود خبر چه صحرا دیشب ها،

  حمام؟

 من جای به منیرماه. گزیدم دندان به لب و انداختم زیر به سر

داد جواب :  

-  که جایی بردش باالخره که برادرم به چسباند خودشه آنقدر

و صحرا وسط بود، لیاقتش  ...   

  :غریدم

- منیرماه !  

گفتم زیرلب. شد بور :  

- بکش خجالت نشسته، اینجا تربزرگ .   

- حمام تو بچپی خوایمی نرسیده که بکش خجالت تو .   

- دروغ به که بکشی خجالت باید تو  ...  

غرید. کردم سکوت. شد اتاق وارد هرنگ و شد باز در :  
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- داره خجالت رفتن حمام بکشه، خجالت باید چی از .   

 خوش هرنگ آمدن به دلم. کرد جور و جمع را خودش حبیبه مادر

 هیجان به دوباره باشد، کرده آغاز تپیدن ناگهان که انگار قلبم. شد

غرید خاتون. آمد :  

- بیرون رقیه، فاطمه، .   

 حبیبه مادر. شدند خارج اتاق از و برخاستند حرفی هیچ بی دخترها

گفت خاتون. شد بلند هم :  

- خبره چه اینجا ببینم بشین .   

گفت منیرماه. نشست دوباره زن و :  

- هرنگ شدی هار .   

-  دارلکه غیرتشان که بسخون به گرفتیدش اینکه نه مگر زنمه،

رفت باد بر غیرتشان بود، ناموسشان. بشه .   

گفت و زد پوزخندی منیرماه :  

- بود حقشان صحرا، وسط .   

- داره دخلی چه نفر یه تو به! خانه وسط یا صحرا وسط .  

حاال؟ و است آمده من از حمایت برای اندیشیدممی. گرفت دلم !   

گفت و کرد نگاهش تلخ منیرماه :  

-  خوره،می برادرمان به داره چه بدنش و تن تو دانمنمی خوبه،

شه؟می من پیرپاچه   
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-  اون. بگه تو بشت نداره جئت کسی نباشی، کسی گیرپاچه تو

زدی آسو سر پشت بودی چی هاحرف .  

پرید منیرماه رنگ :  

-  خودش گفتی تو نه. این از اینم و آوردنتان عروس از اون

بره خواستمی .  

بود او حمایت منتظر و کردمی نگاه مادرش به منیرماه .  

- نداری رفتن و اینجا افتادی بختک مثل که تو چته .  

- نا چه هر به چشمت دوباره که چه تو به ...  

کشید فریاد تقریبا هرنگ :  

- منیرماه ! 

 

 [18:48 10.07.19] آ
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گفت و کرد نگاه من به نفرت با منیرماه :  

- کردیمی خورش چیز بعد رسیدیمی .  
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نماند دور هم هرنگ چشم از که پوزخندی. زدم پوزخند .  

-  خانۀ نه بره، جایی نداره حق دیگه آسو گممی تانهمه به جاهمین

دیگه کسهیچ خانۀ نه شهر، نه منیر،ماه .  

گفت تحکم با خاتون :  

- آقاخان پسر انداختی راه آسو آسو !  

زدمی صدا آقاخان پسر را او بود بار اولین برای .  

- آیدرمی برادرت قاتل پشت خوب .  

داد مادرش به نگاه هرنگ :  

- برادرمه؟ قاتل آسو   

- هست که عموش پسر .  

چیه؟ این به دخلش -   

گفت منیرماه :  

-  خان و بود خانه کلفت که دیروز تا کرده، خورش چیز گفتم دیدی

خوابیدنمی کلفت با .  

- است خانه کلفت االنم .  

کرد کامل را اشجمله هرنگ. زد بخشیپیروزی لبخند منیرماه :  

 یک روی بتانی که نیست تو خانۀ کلفت هرنگه خانۀ کلفت -

بچرخانیش انگشتت .  

  ... من-
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گفت و کرد بلند سکوت نشانۀ به را دستش :  

-  حرمتت   داییزن جلوی خوامنمی که منیرماه بمانه تو و من حساب

  .بشکنم

گفت و داد تکیه مخده به منیرماه :  

- شهمی سرتان حرمتم دیدیم و نمردیم .  

-  از کشانگیس باید کنم شکنیحرمت بخوام که ساکت تو! ساکت تو

بیرون بندازمت خانه این .  

گفت و جهید جا از بود شده رها چله از که تیری مثل منیرماه :  

- کی سگ  ...  

 خاتون و شدم خیزنیم من. برد یورش او طرف به هم هرنگ

. گرفت پناه اشداییزن پشت منیرماه. انداخت آنها میان را خودش

کشید فریاد و داد هول عقب به را هرنگ خاتون :  

- افتیدمی هم جان به گربه و سگ مثل مدام. تاتانم دو با! بسه .  

گفت و دوخت من به را غضبش پر نگاه :  

- هاشهمی بلند تو گور تو از آتیشا این همۀ .  

گفت هرنگ. گرفتم دندان به لب :  

-  به باشه الزم هرچی بزنه، حرفی آسو به نداره حق کسی بعد من

کنممی حالی بشش بگید خودم .  

گفت درهم ایچهره با و کشید موهایش به دستی :  
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- خواستیمی که جا هر برو پاشو .  

گفت خاتون. برخاستم :  

- کن روشن هم چیزی یه تکلیف آسو رفتن از پیش .  

داد ادامه خاتون. کرد نگاهش اخم همان با هرنگ :  

- زنته هم حبیبه نه .   

گفت و انداخت زیر به سر هرنگ :  

   .زنمه-

- دانی؟می اتهوظیفه پس   

 به را قلبم ضربان صدای کردممی احساس. شد سکوت ایلحظه

شنوممی وضوح .  

- دانممی ها، .   

- مرتضی دختر برو پاشو خوبه، .   

 شده خیره قالی هایگل به متفکر که کردم نگاه هرنگ به. شدم بلند

گفت منیرماه. بود :  

   ... آسو-

ایستادم برگردانم سر آنکهبی .   

-  کلبه، اون تو و صحرا وسط آرمنمی اسمشانه که زنایی مثل بایدم

 خانۀ به قدم شرافت با که کسایی فقط زفافت، شب شدمی گلیم روی

زفافشانه شده، گلدوزی لحاف روی ذارنمی مردشان .   
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 روی اشک قطرات. شد آوار سرم روی اشسنگینی همۀ با دنیا

 در جلوی حبیبه. آمدم بیرون اتاق از و افتادم راه به. دوید هایمگونه

 به کاچی بیبی. ایستادم رسیدم، که کنارش به. بود ایستاده اتاقش

 خیره حبیبه هایچشم به و کردم بلند سر آمد، بیرون مطبخ از دست

. بود زده زل من به و بود ایستاده هم حبیبه. آمد در صدای. شدم

 نگاه. شدم کنده جا از سختی به. کشید و گرفت را بازویم کسی

 اتاق وارد من با و برد اتاقم در جلوی تا مرا. بود هرنگ. کردم

. افتادم زمین روی. داد هل مرا و انداخت داخل از را در کلون. شد

کردم نگاهش و کردم بلند سر .   

- حبیبه اتاق رممی امشب .   

 را خون سختی به قلبم و بود شده حبس سینه در نفسم. گرفتم نگاه

 به خودم دست با را او من. بود من تقصیر اشهمه. کردمی پمپاژ

 و کردم باز دهان سختی به...  حاال و بودم داده هول حبیبه طرف

  :گفتم

- باشه مبارکت .   

گرفت راه امگونه روی سمج اشکی قطره و .  

- اینجا شب یه و خوابممی آنجا شب سه .   

چسباند اتاق دیوار به مرا و کرد بلندم .   

- کردی تو که کاریه خاطر به اشهمه .   
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 توی منیرماه هایحرف. شدم خیره چشمانش به و کردم بلند چشم

« ...  ببرم اسمشانه خوامنمی که زنایی مثل». خوردمی چرخ سرم

صورتم توی شد براق هرنگ زدم، لبخند .   

- خندی؟می چی به   

. افتادم قهقهه به ناگهان و ترعمیق بازهم شد، ترعمیق لبخندم

گفت و داد تکان محکم را بازویم هرنگ :  

- خندی؟می چی به   

. رفت بیرون اتاق از و کرد پرتم زمین روی. شدنمی قطع امخنده

 وضع آن در که مرا. شد اتاق وارد بیبی که مخندیدمی داشتم هنوز

گفت و زد صورتش توی دید، :  

- آسو؟ شده چی برسرم، خاک   

 روی را کاچی سینی. بدهم را پاسخش توانستمنمی خنده بسیاری از

 گرم آغوش در امخنده. کشید آغوش در مرا سر و کرد رها زمین

. شد تبدیل گریه هقهق به آرامآرام بود، پناهم تنها حاال که بی،بی

گفتمی مدام و کردمی نوازش را سرم بیبی :  

- نیست چیزی دختر، نیست چیزی .   

- زنا اون از... .  گفتن...  گفتن بشم  ...   

- داره زهر زبانش منیرماه بی،بی کن ولشان .   

- من...  من...  بیبی  ...   
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 به را توانم تمام و خواستممی حاال اما بود، نشده و بودم نخواسته

 در شب سه هرنگ دم،می قول خودم به جاهمین من. بردممی کار

 یک آن من اگر هم آن حبیبه، اتاق در شب یک و بخوابد من اتاق

کرد خواهم را کار این من. بدانم مجاز را شب .   

*** 

 

 [08:25 11.07.19] آ
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 نداشته کارم به کاری کسی که روزی سه است، گذشته روز سه

 اتاقم در ام،خورده غذا اتاقم در روز سه این. هرنگ حتی است،

اماندیشیده باید آنچه تمام به اتاقم در و اممانده تنها .   

 من و! بعد شب و بعد شب و رفت، حبیبه اتاق به هرنگ اول شب

 به و شیرینی هایظرف به خانه، هیاهوی به ببینم، را او آنکهبی

شدممی خیره رفت،می حبیبه اتاق به که کاچی هایکاسه .   
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 از و خوردمی غذا خودش اتاق در هم حبیبه بودم شنیده بیبی از

 برود را راهی همان او خواستمی خاتون انگار. آیدنمی بیرون در

من که !  

 دیر. بودم ندیده را هرنگ بودم زده دری هر به روز سه این در

. بگذارم بیرون اتاق از قدم بود کرده منع و رفتمی زود و آمدمی

 قوت خودم به بار هزار اینکه با من و آمدمی من اتاق به باید امشب

 پیشم روز چند نفس به اعتماد. داشتم وحشت هم باز بودم، داده قلب

بود داده آشکار ترسی به را خود جای .   

 مرور ذهن در را داشتم که اینقشه و بودم زده قدم اتاقم در شب تا

 آیا ام؟نبوده گاههیچ که باشم چیزی توانستممی آیا بودم، کرده

 را هرنگ بودم، نیاموخته گاههیچ که ایزنانه رموز با توانستممی

 زانو رویم جلوی منیرماه تا دارم، نگاه اتاق این در همیشه برای

باشد؟ حبیبه سهم هم چیزی بدهم اجازه کند التماس و بزند   

 بیرون اتاق از شد، بلند مطبخ صدای تا و بودم زنگ به گوش 

 بافته گیس طرف دو از را موهایم و بودم رفته حمام به عصر. زدم

 از پیش مادرم که رنگی آبی بلند لباس. بودم کرده رها شانه روی و

 هایمگونه و بودم پوشیده را بود چپانده امبقچه در خانه این به آمدن

بودم کرده سرخ پی در پی هاینیشگون با را .   

 لبخندی. کردند تعجب دیدنم از دخترها و بیبی. رفتم مطبخ به

گفت و زدم تصنعی :  

- کمک آمدم .   
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 به را سبزی و ماست سینی. آمد خود به که بود نفری اولین بیبی

گفت و داد دستم :  

   .ببرشان-

 پول جیبش توی که وقتی از. زد نامحسوسی لبخند رویم به و

داشت مرا هوای بیشتر بودم، گذاشته .   

 سالم و شدم اتاق وارد. آمدم بیرون مطبخ از و برداشتم را سینی

 به را سالمم اما خان. کرد نگاه مرا واج و هاج خاتون کردم،

 زمین روی را سینی. کرد سالم لبی زیر هرنگ. گفت پاسخ گرمی

 خم که طورهمان. کردم ماست هایکاسه چیدن به شروع و گذاشتم

 نگاه. بود شده آویزان طرف دو از بلندم بافتۀ موهای بودم، شده

گفت و کشید را دستم. بود صورتم روی هرنگ :  

- چینممی خودم .   

گفت و آمد خود به خاتون :  

- انآماده شام بگو حبیبه به رقیه، .   

گفتن با و کرد نگاه من به لحظاتی رقیه :  

   .چشم-

 من از را سینی بیبی که برخیزم خواستممی. رفت بیرون اتاق از

گفت و گرفت :  

- بشین تمامه، .   
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 همراه به حبیبه. نشست کنارم در نه، یا خواستمی هرنگ و نشستم

 نگاهش سنگینی وضوح به اما نکردم، بلند سر. شد اتاق وارد رقیه

 جای مادرش کنار در. شنید جواب و کرد سالم. کردممی حس را

گفت خاتون. گرفت :  

- شوهرت پیش بشین شینی،می اونجا چرا .   

 دیگر طرف و بودم من هرنگ طرف یک در کرد، بلند سر حبیبه

غرید خاتون. خان :  

   ... آسو-

گفت خان که برخیزم خواستم :  

- بشینه اون فردا کشیم،می غذا بینینمی زن؟ چته .   

. نگفت چیزی و کشید هم در چهره خاتون. نشستم نشده، خیزنیم

 تا نبود و بود رفته اشخانه به منیرماه که بود دفعاتی معدود جزو

 پسرها از داشت خان. بردیم سفره به دست. کند حمایت مادرش از

رفتمی غرهچشم من به مدام خاتون و پرسیدمی سؤال .   

 انبار فکر به کمکم باید بچرن، خوب که باالتر ببریم رو گله باید -

 را گله دیگه ماه سر از نمانه، گشنه ده برگشت گله که باشیم علوفه

پاییزی باران زیر نمانیم بشه که پاییز. پایین برگردانید .  

-  ببریم چوب االن از باشیم، هم امسال هایکرسی فکر به باید

 شهمی شلوغ سرش برسیم شهریور به کنه، درستش اوستاحسین

کارمان شهمی سخت .  
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- . کنند درست آسو و حبیبه اتاق برای کوچیکم کرسی دوتا گممی

شما اتاق برای هم دونه یه .   

 خوردنش به و کرد تشکر حبیبه مادر. کرد نگاه حبیبه مادر به و

داد ادامه .   

-  خودت کدامشان   هر کن، جدا شانهتایی بیست آمد که گله هرنگ

   .خواستی

- چی؟ برای   

-  هم تا بیست این. باشی داشته خودت   گلۀ خواممی مندی،عائله

شهمی زیاد َحَشمت بیاید که هاشانبره. اول سرمایۀ شهمی .   

- خان ایمپرورده نمک ما .   

-  خوبه هوا تا گله، آمدن برای کنی تمیز آغل   باشه یادت شاهرخ

هرنگ گوسفندای برای بگیر رنگم. کنید گلکاه سقفش   .   

 کرد، نگاهم. گذاشتم هرنگ مقابل در و کردم دوغ از پر را لیوان

گفت و شد بلند حبیبه. برد لب به و برداشت را لیوان :  

- اتاقم برم من خان اجازۀ با . 

 

 [08:25 11.07.19] آ
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گفت نگرانی با خاتون :  

- نخوردی شام .   

- عمه شدم سیر .   

 بلند هم مادرش. رفت بیرون در از بماند حرفی منتظر آنکهبی و

گفتن با و شد :  

   .ببخشید-

گفت خان. رفت حبیبه دنبال به :  

- شد؟ چه   

گفت هرنگ که کند باز دهن خواست خاتون :  

- اخالقشه آمده، بار لوس خان، کن ولش .   

توپید. شد بور خاتون :  

- بشینه نتانست هابعضی حیاییبی از نیامده، بار لوس .   

- کی؟ حیاییبی   

- ریزهمی دوغ برات نشسته، دلت تنگ که همین .   

گفت و کرد رها بشقاب در را اشلقمه خان :  
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- حیایی؟بی ریزی،می دوغ من برای هم تو! خاتون بعیده تو از   

 کردم سعی سختی به من و آمد شاهرخ و هرنگ هایلب روی خنده

فروبخورم را پوزخندم .  

- کنی؟می یکی دختره این با منو   

- عروسته دختره اون که قدرهمان عروسته، دختره این .   

کفت هرنگ :  

-  سر تو کردممی خالی دوغ   لیوان من اگر. اخالقشه خان، که گفتم

کردمی تموم غذاش   شاید آسو .   

 خاتون. افتاد خنده به هم خان آنها خندۀ از و خندیدند رقیه و مجید

 این با. رفت غرهچشم رقیه به و کوبید بشقاب توی را قاشقش

 تحکم با و کرد جور و جمع را خودش هم خان خاتون، حرکت

  :گفت

- گفته خان بگو بیان، اتداییزن و حبیبه بگو برو فاطمه .   

گفت غرولندکنان خاتون. شد بلند فاطمه :  

- بربخوره بششان نگی چیزی .   

گفت و آورد پایین را صدایش :  

-  با دختره بردارت، زن این کرده تربیت چی دیگه، گهمی راست

رهنمی پایین عسلم من یه .   

 مجید و شاهرخ و بود باز بناگوش تا هرنگ نیش. کرد اخم خاتون

خندیدندمی صدا با .  
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-  از بیشتر قربش و ارج مرتضی دختر دیگه حاال خان، خوبه

شده من مرحوم برادر .  

 دهانش در را قاشق خان. کرد پاک را اشکش چارقد گوشۀ با و

 چیزی آنکهبی. کردم نگاه هرنگ به. نگفت چیزی دیگر و گذاشت

بود غذایش خوردن مشغول باشد، هویدا صورتش در .   

گفت خان. آمدند اتاق به مادرش و حبیبه همراه به فاطمه :  

- بخور غذات   و بشین حبیبه .   

- خان شدم سیر !  

گفت باشد مشخص چیزی صدایش در آنکهبی هرنگ :  

- اینجا بشین بیا کرده، تمام غذاش   آسو .   

 من و بود ایستاده حبیبه. کردم نگاه امخوردهنیم بشقاب به تعجب با

 برداشتم، هم را بشقابم و برخاستم. بودم نشسته دست به قاشق

 رفتن بیرون عزم بودم، شده خوار جمع در شدت به کهدرحالی

گفت خان. کردم :  

- برو و بشنو حرفم   آسو، وایستا .   

 عذابم که بود چیزی تنها خاتون نگاه در پیروزی برق. ایستادم

 زانوی به را زانویش که دیدم. نشست هرنگ کنار در حبیبه. دادمی

گفت خان. چسباند هرنگ :  
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-  شینیمی زنت این پیش نه هرنگ همیم، دور هاشام بعد به این از

 اونم مجید، نباشه شاهرخم شاهرخ، و شینیمی من کنار. آن نه و

فهمیدی؟ دخترا، نبود   

بودند ساکت همه .   

-  وظیفشه باشه، عروسی هر اتاق هرنگ بی،بی...  ناهار اما

کنه پهن و ببره خودش مطبخ از اش  سفره .   

   ... خان-

گفت و کرد نگاه خاتون به تندی به خان :  

-  برنمی خودشانم. خوریمی اتاق همون تو ناهارت   بودی جا هر

آسو بری تانیمی حاال نباشه، بیبی برای زحمت آرن،می و .   

 روی اشک خورد، صورتم به که آزاد هوای. آمدم بیرون اتاق از

 به میلی دیگر. کردم نگاه امخوردهنیم غذای به. غلتید هایمگونه

رفتم اتاقم به و کردم رها مطبخ در را ظرفم. نداشتم خوردن .   

 نیمه رویای...  امکاره نیمه رویای! شد؟ چه و کردممی فکر چه

امکاره  ...   

*** 
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 رختخواب دست یک که بود اول دفعۀ. کردم پهن را رختخوابمان

 خودم یعنی شود،نمی دیدم. چیدیم را متکاها. کردممی پهن

 جدا هم از را هارختخواب. بودم خوابیدن نوع این زدۀخجالت

 رواندازی و تشک یه و هرنگ برای پتو دو همیشه مثل. کردم

 که چیزی به باید من شود،نمی دیدم دوباره. من برای نازک

 یکی را هارختخواب. رسیدممی بودم، کرده عزم و خواستممی

 به تشک روی شدمی تحمیل من بر که ایسختی تمام با و کردم

نشستم انتظار .   

. رفتم ور موهایم با. کشیدم دراز و شدم خسته شد، طوالنی انتظارم

 بار هزارمین برای را سقف تیرهای دوختم، چشم اتاق در به

 شد، سردم. نشد خبری هرنگ از باز و شمردم و شمردم و شمردم

 از اما دوختم، در به چشم و خزیدم پتو زیر و کردم باز را پتو

نشد خبری هرنگ .   

 سرعت به. خوردم یکه بیبی صورت دیدن از کردم، باز که چشم

شدم خیره او به نگران و نشستم رختخواب توی .   

- بی؟بی بودی خواب    

- بود برده خوابم ها، .   

دوختم بیبی به را پرسشگرم نگاه .   
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-  من با و شی بلند صبح فردا از بگم بشت گفت خاتون شرمنده،

 کنم بیدارت زود صبح نخواستم خانه، کارای و بیای دوشیدن برای

بترسی که .   

- بی؟بی چنده ساعت   

- مانده شب نیمه به ساعتی یک .   

   ... هرنگ-

- دنبالش آمد سلیم. بیرون رفت .   

- ولی بیرون؟  ...   

 آیدمی بود گفته. بود گفته خودش. آمدمی من اتاق به باید امشب

گفت بود شده من حال متوجۀ که بیبی. بخوابد اینجا :  

- شده؟ رو آن به رو این از هرنگ آسو؟ شده چیزی   

 من به زن این. کرد مزه زبانم زیر تلخ حسی ناگهان. کردم نگاهش

 دارد خاتون دانستممی. بکشد حرف من از تا بود شده نزدیک

است شده چه بداند که میردمی .   

- بود؟ خواب رقیه   

کرد نگاهم تردید با بیبی .   

   .بیداره-

- دارم کارش اینجا، بیاد گیمی بشش .   

گفت و ایستاد بعد. شد خیره من به کمی بیبی :  
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- باش بیدار چهار ساعت .   

- هستم ها، .   

 با دوباره بیبی اینکه از. بودم ترسیده. رفت بیرون در از و

 خاتون اینکه از. بودم ترسیده باشد شده نزدیک من به جدید اینقشه

 به دلم. بودم ترسیده باشند دیده برایم جدیدی خواب منیرماه یا

 خودش داشت که مردی نبود، حاال که مردی به. بود خوش هرنگ

 برای تنبیه ترینبزرگ این دانستمی و کردمی دریغ من از را

 همسرش از غیر سویی به دلش ناخواسته و خواسته که است زنی

بود رفته .   

بود؟ خدا مجازات این آیا    

 تا را رختخواب و برخاستم فورا  . خورد اتاق در به ضربه چند

 پهن جا هم کنار در نفر دو برای بداند رقیه خواستمنمی. زدم

امکرده .   

- تو بیا .   

 و شد وارد احتیاط با. بود مشهود نگرانی نگاهش در. شد اتاق وارد

کرد سالم .   

  خوبی؟-

گفت و گرفت را دستم :  

-  بیام، داد اجازه اگر االنم. شناسیمی که خاتون   برم، زود باید

 یهو هرنگ که شده چی بدانه خوادمی. ببرم خبر براش خواست

شده جوریاین .   
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 خودم با هم را او و نشستم بود، دستم توی دستش که طورهمان

   .نشاندم

- بیرون؟ رفت هرنگ   

- بیرون؟ آمد تو بعد ندیدیش؟. شد بلند اونم رفتی که تو ها،   

- ندیدمش نه، .   

گفت درخشیدمی چشمانش کهدرحالی :  

- دیدشمی باید بود، شده کنف حبیبه !  

گفتم و فروخوردم نیامده لب روی را لبخندم :  

- تو...  یعنی...  شهر تو دیدی تو بپرسم، ازت نشد االن تا  ...   

شد عوض نگاهش رنگ .   

-  چی نفهمیدم. کردمی نگاه دایان   داشت صدف بودم، دنیا پیش من

برگشتم که بود صدف جیغ به من. شد پیداش کجا از هرنگ و شد . 

 

 [19:05 11.07.19] آ
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- نفهمیدم اصال   من شد، چیزیش هم کسی .   
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-  شد؟ چی آسو. زدمی دایان   که بود هرنگ شد، شلوغی...  اوف

بود؟ شده چی مگه   

نالیدم و انداختم زیر به سر. کردم رها را دستانش :  

- نفهمیدم اصال   من دانم،نمی .   

- داشت؟ نظر تو به دایان   

 زده زل هایمچشم تو. شدم خیره رقیه به و کردم بلند سر تندی به

   .بود

- گفت...  گفت من به دنیا  ...   

شدم اشخیره گرپرسش .   

- آسو...  شهر بری دیگه نذارم  ...   

دادم تکان سر .   

- نداشتم دایان به ربطی هیچ من .   

گفت لبخند با و گرفت را دستانم :  

-  هرنگ از. داره نامزد اونم داری، شوهر تو. نداشتی که دانممی

. بود اولم از. بود حساس دایانم به. تو رو مخصوصا   غیرتیه، نرنج،

داشت؟ دوستش فاطمه که دانیمی   

 را صدایش و زد لبخند. شدم خیره رقیه به و کردم بلند سر تندی به

آورد پایین .   
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-  در ادا انقدر فاطمه اما داد،نمی محل دایان. بود فهمیده هرنگم

 خان خورد دلی خون چه خاتون دانینمی. فهمید هرنگ که آورد

 آمد حجت روز سه سر و کرد اشزندانی طویله تو روز سه. نفهمه

   .خواستگاریش

- دانستمنمی .   

گفت و گرفت گاز را لبش رقیه :  

- آسو نگی جایی .   

کردم نگاهش .   

- شدی؟ خل دختر، نه   

-  حاال موقع، همون از داشت دل به اش  کینه بگم خواستم فقط

شده بیشترم .   

گفت و فشرد را دستانم :  

-  که تو دانینمی. خوانممی چشماش از. داره دوستت که دانممی

دیگه نیستم که بچه فهمم،می من. شد حالی چه رفتی .   

فهمیدممی را این هم خودم کاش. نشست هایملب روی تلخ لبخندی .   

- ...  هم حبیبه سر. قبل هرنگ همون شهمی بره که عصبانیتش

 دیدمتمی وقت هر مدرسه تو. آسو بودی نیامده بسخون به کاش

...  داداش ها،نه هرنگ. بشی داداشم زن خواستمی دلم

کاش فقط اصال ، بشی ما عروس بود قسمت انگار. خدابیامرزدش  

...   
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گفتم و فشردم را دستش :  

- داداشم زن بشی، ما عروس تو خواستمی دلم منم .   

غرید کشیده هم در ایچهره با فاطمه و شد باز در. زد لبخند :  

- کنهمی صدات خاتون...  رقیه .   

-  و ایستاد بود، کشیده عقب سختی به در شدن باز با که رقیه

 دنبال به حرفی هیچ بی زد،می من به محو لبخندی کهدرحالی

رفت بیرون در از فاطمه .   

. شدمی تکرار سرم توی رقیه هایحرف. ماندم جای بر لحظاتی

 روشن را برق. خزیدم پتو زیر و کردم پهن دوباره را رختخواب

 سپس. هستم منتظرش بداند برگشت، هرنگ اگر که گذاشتم

 برسم، درست اینتیجه به هایمشنیده از کردممی سعی کهدرحالی

رفتم خواب به و بستم چشم .   

*** 
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شدم بیداربیبی دست هایتکان با .   

- شده؟ صبح   

- خوابیدی؟ روشنایی تو چرا تو ها،   

گفتم و کردم نگاه هرنگ خالی جای به :  

- برد خوابم .   

- بیاد در گاوا صدای که االنه بی،بی پاشو .   

 بازوهایم. آورد جا را حالم صبح اول خنکی نشستم، رختخواب توی

گفتم و دادم مالش را :  

- خوبیه خنکی ووی، .   

- دختر پاشو شه،می ترگرم بزنه که آفتاب .    

 راه به بیبی دنبال به و کشیدم سر به را امروسری برخاستم،

 سری رفتم، بیرون که در از. بود شده آغاز جدید روز یک. افتادم

 تمام هرنگ یعنی این و نبود خبری موتور از. چرخاندم حیاط در

 هایملب روی رضایت سر از لبخندی. است نیامده خانه به را شب

بود حبیبه کنار در ماندن از بهتر نیامدن خانه نشست، .   

- طویله برم من مطبخ، برو تو .   

 نشان را خودم باید. افتادم راه به مطبخ طرف به و دادم تکان سر

دادمنمی خاتون دست به هم ایبهانه و دادممی .   
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 و جمع را مطبخ. بودم غرق کار در بود، گذشته چقدر دانمنمی

 برای آوردم جوش آب و کردم علم را ظهر ناهار. کردم جور

 هم را حیاط و کشیدم جارو را ایوان. هاظرف شستن و صبحانه

 کمک پنیر و ماست تهیه و شیر جوشاندن در بیبی به. طورهمین

 سر هاظرف شستن برای شد، پهن حیاط توی که آفتاب و. کردم

نشستم شیر .   

 بدنم پاشویه خنک آب. نخوردم تکان و شنیدم را موتورش صدای

 و کردم بلند سر. شد حیاط وارد و شد باز در. کردمی مورمور را

. کرد تعجب پاشویه لب من دیدن از. کردم نگاهش پاشویه کنار از

 موتور و کشید هم در چهره بعد. کرد نگاهم خیره و ایستاد لحظاتی

شنیدم تلخ و سرد جوابی و کردم سالم. گذاشت ایگوشه در را .   

 و نشست پاشویه لب. ایستادم خودم و کردم جمع را هاظرف

گفت زدمی صورتش و دست به آبی کهدرحالی :  

- شیری؟ پای چرا تو   

گفتم و بگیرم را آبشان تا چپاندم بغلم زیر را خیسم هایدست :  

- نیا دیشب  ...   

گفت و پرید حرفم میان تحکم با :  

- آمدم؟می باید   

گفت بود شده خیره هایمچشم در کهدرحالی و ایستاد :  

- گی؟می من به تو کنی؟می تکلیف تعین من برای تو   
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 سنگینی. فشردم بغلم زیر بیشتر را هایمدست و انداختم زیر به سر

 سبد پایش با که دیدم چشم زیر از. کردممی حس را نگاهش

 کنار صدا و سر با هاظرف. برگرداند زمین روی را هاظرف

 نگاهش و کردم بلند سر. غلطید گل و خاک در و ریخت پاشویه

گفت و زد لبخند. کردم :  

- نبود حواسم بشش، خورد پام...  آخ .   

 حتی. گذاشتم نمایش به مهابابی را بود دویده چشمانم در که اشکی

 دست به که بود چیزی چه منتظر دانمنمی. کنم پنهانش نکردم سعی

 چیزی و بود شده خیره هایمچشم توی تلخی به. بود نیاورده

گفتنمی :  

- کلفَ  همین حقت ...    

دوید صورتم روی اشک قطرات .   

- آسو...  که عشقی از حیف...  عا...  من !  

 و کردم نگاه شدنش دور به. گرفت فاصله من از بلند هاییقدم با و

 اشک کهدرحالی. کشیدممی آبشان دوباره باید که هاییظرف به

 کنار شد،می جمع امچانه زیر و خوردمی سر هایمگونه روی

کشیدم آب را هاظرف دوباره و نشستم پاشویه .   

 و کردمی آماده را صبحانه وسایل داشت بیبی رفتم، که مطبخ به

 قرمزی متوجۀ تا بودم زده آب صورتم به. نبود من به حواسش

 هرنگ صدای که چیدممی سرجایشان را هاظرف. نباشد هایمچشم

فرورفت گوشم توی سر پشت از :  
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- بده چایی لیوان یه...  آسو .   

گفت بود، شده او حضور متوجۀ تازه که بیبی :  

ریزممی من - .   

- بریزه آسو .   

 را ما زیرچشمی بیبی. رفتم کتری کنار و کشیدم کار از دست

 به و ریختم چای لیوان یک. بود رفتارمان به حواسش و پاییدمی

گفت و کرد خالی زمین روی و گرفت را لیوان. گرفتم طرفش :  

- بریز خوشرنگ بود، پررنگ .   

 دقت با بار این و دوباره و گرفتم را لیوان بی،بی از زدهخجالت

 کهدرحالی و گرفت من از دوباره را لیوان. ریختم چای بیشتری

گفت و کرد خالی زمین روی بود، شده خیره صورتم به مستقیم :  

- بریز دوباره بود، کمرنگ . 
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گفت و آمد طرفمان به بیبی :  

   ... من-

گفت بود، زده زل من به که طورهمان بزند، حرفی بیبی نگذاشت :  

- ریزهمی آسو !  

 پر چای از را لیوان دوباره. ایستاد جا در بیبی صدایش تحکم از

 زیر به سر. بود نکرده هم نگاه لیوان به حتی بار سه هر. کردم

 را لیوان. بیاورد ایبهانه هم باز بودم منتظر. ایستادم رویشروبه

گفت و کرد سرریز :  

- بده چای لیوان یه بیبی .   

 راه گونه روی هایماشک دوباره. جهید جا از سرعت به بیبی

شدندمی جمع امچانه زیر اختیاربی و بودند گرفته .   

- صحرا ریممی !  

نالیدم اختیاربی و کردم نگاهش :  

  !خان-

 زن اینکه یاد. انداختمی منیرماه هایحرف یاد به مرا صحرا

 ملحفۀ روی و اشخانه میان دارد قرب و ارج که زنی سالم،

 شودنمی که هاییزن و شودمی همبستر همسرش با شده گلدوزی

از دور و صحرا میان در برد را اسمشان  ...   

- صحرا ریممی ببند، ناهارمانه بیبی .   

گفت بیبی. رفت بیرون مطبخ از و :  
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- بود چش این .   

 بیبی. دادم سر را گریه هقهق بیبی از ترسبی و نشستم جاهمان

گفت و گذاشت امشانه روی را دستش :  

- شهمی درست .   

 هایحرف سنگینی از هایمشانه و کردممی گریه همچنان من و

لرزیدمی منیرماه .   

***  

 مادرش کنار حبیبه. بودم نشسته در کنار سفره قسمت ترینپایین در

. نداشتم صبحانه به میلی. خان و شاهرخ میان هرنگ و بود نشسته

گفت خان. کردممی بازی هایملقمه با داشتم بیشتر :  

   ... آسو-

کردم نگاهش منتظر و کردم بلند سر .   

-  بری روزی دو بدیم، اجازه اگر که بود فرستاده آدم دیروز پدرت

دلتنگته مادرت آنجا، .   

شدم خیره خان دهان به .   

- اونه مردش نه بده، اجازه باید هرنگ گفتم .   

گفت خاتون :  

- شه عوض هواش و آب تا بمانه روزی چند بره .   
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 مادرم دیدن به مرا که دیدممی راغب را خاتون که بود بار اولین

 بود کشیده هم در چهره که کردم نگاه هرنگ به اختیاربی. بفرستد

کشیدمی سر را چایش و .   

- بده جوابشان   خان، بره تانهنمی .   

گفت خاتون :  

- شیرینی باشه بذار  ...   

گفت و دوید مادرش حرف میان به تلخ هرنگ :  

- بره تانهنمی خاتون، شهنمی .   

 که حاال بروم؟ خواستمی دلم آیا. گذاشتم سفره توی را املقمه

 مادرم آغوش در سر اگر. رفتممی باید. بود دلتنگ مادرم

 من با شوهرم چطور که بپرسم او از توانستممی شاید بردمفرومی

 رویای یک فقط انگار حاال که روزهایی مهربانی به شود، مهربان

اندبوده شبانه .   

- بخور ات  صبحانه .   

 بودم شده خیزنیم که من طرف به را سرها هرنگ، نگاه تحکم

 را شدنم خیزنیم توانسته چطور که بودم کرده تعجب. برگرداند

 سعی و چپاندمی دهانش توی را هایشلقمه تندتند حبیبه. ببیند

است من به هرنگ حواس که نیاورد خودش روی به کردمی .   

-  هاصبح بشه که پاییز. مطبخ بکشیم شیر یه نباشه ایرادی اگر خان

شست ظرف و نشست پاشویه لب شهنمی دیگه شه،می سرد .   



 

845 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 و خونسردترین با که هرنگ به باز دهان با و کردم بلند سر

. شدم خیره خورد،می صبحانه داشت هاصورت ترینتفاوتبی

گفت بیبی :  

-  من کن، قبول خان. گرفت طال باید دهنته خان، دهنت قربان...  آ

 مثل چیزی یه. ماندم پاشویه این لب بس از درآمد پیرم دیگه که

خوبه باشه منیرماه خانۀ .   

گفت و داد تکان سر خان :  

-  یاد شهر از چیزایی یه. ببینه و بیاد صمد پسر گممی. خوبیه فکر

   .گرفته

گفت خنده با رقیه. انداخت باال ابرویی خاتون :  

- رسید نوایی به بیبی پاشویه، لب رفت آسو شد خوب .   

 جمع را خودش رقیه. نخندید کسهیچ شاهرخ، و بیبی و خان جز

شد اشصبحانه سرگرم و کرد .   

-  گله به هم سری شاید مانیم،می روزم چند صحرا، ریممی ما

 ببرم پاییز که کنم جدا تاشانهبیست صحرا تو جاهمان خواممی. زدیم

ندارن گوسفند که خودشانم. بیشتره جاشان اونجا. سلیم آغل . 

 

 [07:37 12.07.19] آ
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- داره جا خوب آغلشان ها، خوبه، .   

-  زدم حرفشان   دیشب. گله قاطی بگیرم نرم بز تا دو یکی خواممی

صاحبشان با .   

گفت خاتون :  

- ری؟می سلیم با   

- آسو با !  

شد خیره هرنگ به حبیبه .   

-  باشه آسو کنم، اندود رو کلبه خواممی وقتش، و خوبه هوا که حاال

   .کمکم

 کسی که آن از پیش هرنگ. کشید سفره از دست حبیبه

گفت و ایستاد بدهد، نشان العملیعکس :  

   ... آسو-

گفت خاتون. کشید هم در چهره حبیبه. برخاستم :  

   ... مگه-

گفت و نداد او به صحبت مجال هرنگ :  

- ده؟می اجازه خان   

گفت هرنگ. کرد اکتفا سر دادن تکان به فقط خان :  
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- باش جلد شاهرخ، .   

غرید خاتون. بودم ایستاده برجا. رفت بیرون در از و :  

- گی؟نمی بشش چیزی   

- شه باز هم به رومان خوامنمی روزا، این شده چش دانمنمی .   

  !آقاخان-

-  داشته برو حرفش و باشه مرد خواستینمی مگه خاتون، ببین

 ولش ان،معرکه پس کالهش که کنه اداره زن تا دو نتانه اگر باشه،

 دهنش از چی هر و رومان شه باز خوایمی. باشه خودش کن

 زور به مرتضی دختر عقد روز که هرنگ همان این نه. بگه آدمی

 تا کن ولش شناسه،می خودش   داره حاال آوردیمش؟ صحرا از

 از نه وراین از گفت بهش شهنمی هی بجوله، راهش خودش

کن ولش. وراون !  

گفتم آرامی به من. کوبید نعلبکی توی محکم را استکانش خاتون  :  

- اجازه با .   

بود حکمفرما سرم پشت غریبی سکوت. رفتم بیرون در از و . 

 

 [18:18 12.07.19] آ
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 گاری پشت از لبخندزنان. شد خشک سلیم صورت روی نگاهم

گفت و پرید پایین :  

- همشیره سالم...  خانان خان خان، هرنگ آمدینمی .   

   .سالم-

- دن؟می گوشت با پلوباقالی خیالت به اینجا، آمدی سحر کله چته تو   

- موقعش به دن،می اونم !  

گفت لب زیر هرنگ :  

- نیا بیرون نگفتم بشت تا کلبه، تو برو .   

 قبل روز چند از بود، نکرده تغییر چیزهیچ. خزیدم کلبه داخل به

 زفافمان، نخوردۀ دست رختخواب. بود مانده طورهمان چیز همه

 هم به و ماننشسته هایظرف و لحاف روی زده شتک خون

 هم به را زمان و زمین واردیوانه هرنگ که شبی ریختگی

کوبیدمی .  

 و کشیدم بیرون شستن برای را ملحفه کردم، جمع را رختخواب

 را اتاق. بشورمشان نهر کنار موقع به تا چیدم هم روی را هاظرف

 در را شکسته هایظرف. کردم جور و جمع پایین تا باال از
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 جارو را جا همه و کنم جمعشان موقع به تا کردم کوت ایگوشه

   .زدم

گفت و شد کلبه وارد هرنگ :  

-  و کاه خودش با سلیم. کنیممی شروع سقف از ما. بذار چایی

نیا بیرون آورده، خاک .   

- بشورم اینارو باید .   

گفت و اندیشید ایلحظه. کرد ملحفه و هاظرف به نگاهی :  

- نباش دیدمان تو .   

گفتم که برود خواست :  

   ... خان-

ایستاد برگردد طرفم به آنکهبی .   

- گردیممی...  بر...  شب .   

 جا بر لحظاتی. بست را در و رفت بیرون در از حرفی هیچ بی

 من و بود رئیس او نه، یا خواستممی. برخاستم سپس و نشستم

. رفتم بیرون کلبه از احتیاط با و کردم جمع را وسایل. زیردست

رد را هاخاک داشت هرنگ  میانشان را هاکاه و کردمی گ 

صورتم و پرم هایدست به. کرد نگاهم. بود تنها. ریختمی .   

- بیارن آب رفتن .   

. کردم را کلبه درون به بازگشت عزم و دادم تکان سر مظلومانه

 قدم چند با. شدم خیره او به ترسیده. کرد پرت زمین روی را بیل
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 و گرفت دستم از را هاظرف و ملحفه. رساند من به را خودش بلند

 بازویم. کردممی نگاه حرکاتش و او به ترسیده. انداخت زمین روی

 حرکت یک در و بست را در. برد کلبه داخل به و گرفت را

بوسید سخت و طوالنی عمیق، مرا ناگهانی .   

 از ناگهانی بوسۀ این از گرمی هرم و بودم داده تکیه بسته در به

 دو با را سرم بود، بسته را هایشچشم. رفتمی بیرون بدنم تمام

بود شده غرق من تمام در و بود چسبیده دست .   

 دستش دو میان را سرم. کشیدم عمیقی نفس برد، عقب که را سرش

 چیزی نگاهش عمق در. بود شده خیره چشمانم به و بود داشته نگاه

زدم لب آرام. بود گذاشته نمایش به را خودش ناب حس یک شبیه :  

  !هرنگ-

 با. کرد پشت من به و کشید عقب رفت، هم در اشچهره ناگهان

 به وقتی کرد، سکوت کوتاه لحظاتی. بودم شده خیره او به تعجب

روزها این سرد و تلخ هرنگ همان بود شده برگشت طرفم .   

- نهر لب بری کی کنم صدات تا بمان .   

 عقب را دستش تلخی به. بگیرم را دستش تا بردم پیش را دستم

. داد هل و کند در از مرا سختی به و گرفت را امشانه. کشید

 بیرون در از. کردم حفظ را تعادلم زحمت به و خوردم تلوتلویی

کوبید هم به شدت با را در و رفت .   
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 شده خیره بسته در به رفتارش، از گیج و بودم ایستاده اتاق وسط

 مسلط خودم بر بتوانم و بیایم خودم به تا کشید طول لحظاتی. بودم

   .شوم

 پس در هم خودم که بودم ایستاده تو قصۀ کجای در من! هرنگ

بودم شده گم اتقصه شهر تاریک هایکوچه ! 

 

 [18:18 12.07.19] آ

#235  

 

 

 

 

 روزهایی این طی بار چندمین برای و گرفتم دیوار و در از گرد

 مردها صدای. کردم غبارروبی را گنجه بودم، آمده کلبه این به که

 و خواندندمی شعر. خندیدندمی بلند و گفتندمی. آمدمی بیرون از

رفتندمی باال هم کول و سر از سرخوشانه .   

 بزنم، صدا را هرنگ که کردم باز را در الی. کردم آماده را چای

 غمناکی شعر به و ایستادم جاهمان. پیچید اتاق در سوزناکش صدای

فرورفت گوشم در میخ مثل سلیم صدای. سپردم گوش خواندمی که :  

- خوانی؟می دارغم که زنیته دو از...  ها   
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گفت خنده با شاهرخ :  

-  و چرخهمی خودش دور عصاری، یابوی عین بینشان، کرده گیر

خورهمی سیخونک .   

خندید قهقهه به سلیم .   

-  گفتی دیشب نه شی؟می راحت دادی طالق که خان  مرتضی دختر

 که اتدایی دختر و مانیمی تو. شی راحت بره بذار کنیمی ولش

خان هرنگ راحتی قیمت به شه،می تمام بسمخون. خودته خون از !  

. پیچید دشت در هااستکان شکستن صدای. افتاد دستم از سینی

 و پخش قندهای و شده خرد هایاستکان به و بودم ایستاده جاهمان

گفت هرنگ. شد باز ضرب با در. کردممی نگاه پال :  

  خوبی؟-

   ... استکانا-

گفت شاهرخ. بود کرده النه چشمانش عمق در نگرانی :  

- نبره پات   عقب برو عقب، برو .   

گفت و شد مسلط خود بر هرنگ. برداشتم عقب به قدمی :  

- بدی بشمان تانینمی هم چایی یه .   

پرسید سلیم :  

- شده؟ چیزی   

غرید هرنگ. کردم جمع را شکسته هایاستکان و شدم خم :  
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- بریمی دستت   نزن، دست .   

 که بود سلیم صدای تنها شنیدم،نمی را صدایی هیچ شنیدم،نمی

 راحت...  شی راحت...  کنیمی ولش گفتی دیشب نه» گفت؛می

 با. کردم نگاهش. گرفت را دستم هرنگ« .شی راحت...  شی

دیدنمی چیزی که چشمانی .   

- شستن برای نهر لب برو کنم،می جمعش خودم .   

 و برداشتم را ملحفه و هاظرف. کوکی عروسک یک مثل. شدم دبلن

 ایستاده نظاره به مرا گیج رفتار که آنها کنار از حرفی هیچ بی

خودم برای. کردممی خودم برای فکری باید. شدم رد بودند، !  

***  

 غذا به میل. کشید هم در چهره و داد بدنش به قوسی و کش هرنگ

. هرنگ حرکت و بود سلیم هایحرف درگیر فکرم بیشتر. نداشتم

 پس است؟ بوده مردانه هوسی صرفا   اشبوسه آیا اندیشیدممی

 آیا چه؟ بود برده خلسه به را او که چشمانی و هایشلب گرمای

 و هابوسه نه، اگر بود؟ چه صبحش رفتار آری، اگر دارد؟ دوستم

بود؟ چه هایشحمایت   

   ... اه-

گفت من به توجهبی. مالیدمی را گردنش داشت. کردم نگاهش :  

-  پشت بردم و گردنم رو گذاشتم گل و زدم بیل بس از کنه،می درد

   .بام
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 شروع و ایستادم سرش پشت. کرد نگاهم. شدم بلند حرفی هیچ بی

کتفش و گردن مالیدن به کردم .   

- شممی خوب بخور، غذات   .   

-  که برات مالیدممی بود، خوب ویکسم. داشتیم روغن کاش

بگیره کوفتگیش   .   

 دستانی. افتادم بغلش توی. کشید مرا و گرفت را دستم مچ ناگهان

شد ترسفت بود، شده حلقه بدنم دور به که .   

 سنگینی. شد خیره من به سکوت در او و انداختم پایین به چشم

 در مرا شدند،می منقبض بیشتر لحظه هر که عضالتی و نگاهش

 خواستمی که مردی با همبستری ترس. بود انداخته تاب و تب

 صحرا که مردی با بودن ترس بگذرد، من از خودش راحتی برای

 دادمی ترجیح آسو با بودن برای شده گلدوزی لحافی با اتاقی به را

 در بیشتر شدمی باعث اولم، تجربۀ مثل سخت رابطۀ یک ترس و

بشوم مچاله خودم .   

- باشه دیگه جور یه تانستمی !  

 سرشار قبل دقیقۀ چند تا که چشمانی. کردم نگاهش و کردم سربلند

 صورت در که بودند شده یخ گلولۀ دو به تبدیل حاال بود، گرما از

درخشیدندمی هرنگ . 

 

 [07:33 13.07.19] آ
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 به تبدیل حاال بود، گرما از سرشار قبل دقیقۀ چند تا که چشمانی 

درخشیدندمی هرنگ صورت در که بودند شده یخ گلولۀ دو .   

 به قوسی و کش دوباره. ایستاد و کند آغوشش از مرا حرکت یک با

. رفت بیرون در از و پوشید را کتش حرفی، هیچ بی و داد بدنش

 که مردی به و اشدوگانه رفتار به کردم، نگاه اشخالی جای به

 خوردمی موریانه مثل را ذهنش و دیده آنچه با چطور دانستنمی

بیاید کنار .   

 توی حتی صحرا هایشب. نشستم آتش کنار و کردم جمع را سفره

 به سری. شدم مچاله خودم در بیشتر. داشت سوز کمی هم تابستان

حاال و زفافگاهم! من حجلۀ. چرخاندم اطراف  ...   

 در کتری. شدم خیره آتش به و نشستم زغالی شومینۀ رویروبه

 این از ترداغ من سرنوشت اندیشیدممی من و بود آمدن جوش حال

 سر. شدمی شنیده اشناله صدای که بود زغالی از ترگداخته و آتش

 بودن میان که زنی هر از ترخسته بودم، خسته گذاشتم، زانو روی

 چه و بکند چه باید داندنمی و است سرگردان همسرش هاینبودن و

خوادمی .   
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 به را هایشدست کهدرحالی هرنگ. کردم بلند سر. آمد در صدای

 آنکهبی. کردم جور و جمع را خودم. شد کلبه وارد مالیدمی هم

گفت و برداشت را کتری در و نشست کنارم کند نگاهم :  

- کنی؟نمی دم چایی آمده، جوش   

 را خودم. چای قوری یک کردن دم اندازۀ به حتی نداشتم، حوصله

 سکوت در. باشد داشته نشستن برای بازتری جای تا کشیدم کنار

 در کتری قلقل صدای. شد خیره سوکم آتش به من مثل و نشست

 و زدم دریا به دل. شکستمی را میانمان سرد سکوت جوش، حال

  :گفتم

- بدی؟ طالقم خوایمی   

کرد حسش شدمی اما نامحسوس،. خورد تکانی .   

- بودی؟ وایستاده فالگوش! دانمنمی   

- خورد گوشم به نه، .   

-  از...  یا بودی ترسیده. افتاد دستت از سینی بود همانم برای

   ... خوشحالیت

 امبافته گیس. گذاشتم زانوهایم روی را امگونه و برگردانم را سرم

 را هابافت و کرد باز را مو دور کش. شد مورمورم گرفت، که را

 خودم در بیشتر لحظه هر من و سکوت در. گشود هم از

 این از بیشتر. نبود خبری کذایی نفس به اعتماد آن از. رفتمفرومی

 بخواهد لیچاری هر منیرماه حاال و صحرا هم باز که بودم ناراحت

کندمی بارم .   
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گفتم برد، که بعدی گیس به دست :  

- خان نه !  

- دورت بریزن دارم، دوست باز موهای بودم گفته .   

 به رو هنوز. برد هابافت میان دست و کرد باز را مو دور کش

 به مرا حرکت یک با. ببیند را امدلخوری خواستممی و داشتم دیوار

 در گداخته هایزغال هایشعله رقص. چرخاند خودش طرف

 اتاق توی کلبه باز در از که خنکی نسیم و سو یک از چشمانش

 فضایی محض سکوت و تاریکی آن در دیگر، سویی از پیچیدمی

بود ساخته جادویی .   

گفتم. کرد اخم. کشیدم عقب سر ناخودآگاه. آورد پیش سر :  

- نه اینجا! خان نه !  

نالیدم لب زیر. دوخت صورتم به را پرسشگرش نگاه :  

- منیرماه  ...   

گفت تفاوتبی و خونسرد :  

-  که دیدی. نباشم تنها که صحرا آوردمت چه؟ که خیالت به

. بمانم صبح تا سلیم خانۀ رفتمنمی. بود نوبتت دیشب خواستممی

صحرا همان به یکی لیاقت گاهی  ...   

. چشمانش نینی در. شدم خیره چشمانش به و کردم بلند سر

 سختی به انگار. بود زده بیرون گردنش رگ و بود سرخ صورتش
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 من از نگاه. کردمی تحمل زدمی که را هاییحرف فشار داشت

گفت و دزدید :  

- داری فرق آدم دنیا دنیا با تو کردممی خیال .   

   .دارم-

گفت و زد پوزخندی :  

- فرقی چه اونم آره، .   

- کاری هیچ من  ...   

 و گزیدم دندان به لب. شد خیره من به غیظ با و کشید هم در چهره

شد خیره آتش به هم او. شدم خیره آتش به. انداختم زیر به سر .   

- شهر رفتینمی وقتهیچ کاش .   

- مشهد رفتینمی وقتهیچ کاش .   

- ذاشتینمی تنهام وقتهیچ کاش .   

- ذاشتینمی تنهام وقتهیچ کاش .   

- شدمنمی عاشقت وقتهیچ کاش !  

 چنان لحظه آن در. بود شده خیره آتش به. کردم نگاهش و برگشتم

 بکشم آغوش در را سرش خواستمی دلم که بود خواستنی و مظلوم

کرد تکرار دوباره. ببوسم و :  

- شدمنمی عاشقت وقتهیچ کاش .   

  !هرنگ-
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غرید. سرد و شد تلخ. کرد تغییر نگاهش رنگ ناگهان. کرد نگاهم :  

-  صدا همین با اونم به کردی؟می صدا جوریهمین هم اونو

دا گفتیمی ...   

. شدم مچاله خودم در. فشرد هم روی بر حرص با را هایشدندان

 پشت من، به توجهبی. کرد پهن را رختخواب حرص با و برخاست

 چه که بودم مانده معطل. شدم بلند. فرورفت پتو زیر و کرد من به

 این در  یا کردممی جدا او از را رختخوابم باید بکنم؟ باید

 حس مرا معطلی. بخزم پتو زیر او کنار در نفره یک رختخواب

غرید. بود کرده :  

- داریم کار خیلی صبح بکپ، بیا پایین بکش چراغ   .   

 طاقباز. خزیدم هرنگ کنار نرمی به و کردم کم را گردسوز شعلۀ

. بکنم چه باید دانستمنمی. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز

بدهد نشان العملعکس او و بخوابم پهلو به ترسیدممی .   

- آسو بخواب .   

بیندمی مرا او که انگار. بستم چشم فورا   . 
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گفت عصبانی  :  

- بخواب گممی !  

   .خوابم-

 هم در چنان صورتش. چرخید طرفم به و نشست رختخواب روی

غرید. داشت برم ترس که بود فرورفته :  

- بخواب گمنمی مگه .   

. فشردم هم روی بر چشم فورا   کن، گوش حرف بچۀ یک مثل

. دیدممی هم امبسته هایپلک پشت از حتی را نگاهش سنگینی

 گرفت را بازویم او که بود نشده کامل چرخشم هنوز زدم، غلتینیم

 آغوشش در و کشیدم محکمی هین. کشید خودش طرف به مرا و

 مرا چنان کهدرحالی و فروبرد موهایم میان را سرش. فرورفتم

 است، شکستن حال در هایماستخوان کردممی احساس که فشردمی

زد فریاد :  

- بخواب آسو، بخواب گممی !  

کشید زیر به مرا و زد غلتی :  

-  کسی بزنه، بشت دست تانهنمی کسی! من مال آسو، منی مال تو

گم؟می چی فهمیمی. کنه نگاهت حتی نداره حق   

دادم تکان سر ترسیده، .   
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-  منی، عروس هرنگی، مال تو آسو، فروکن گوشات تو خوب

 خون قیمت به. کنی خدمت بشم و بمانی عمرت آخر تا هست قرارم

 رو تو کسی ذارممی کنیمی فکر. دادن بشم رو تو که بوده برادرم

بدزده؟ من از    

گفت گوشم بیخ حرص با و شد خم :  

- نه؟ یا فهمیمی بگذرم، عروسم از بخوام شه باعث تانهنمی هیچی   

 و کرد بلند سر خشم با. خوردم تکان اختیاربی. بوسید را گردنم و

کرد نگاهم .   

- ترسی؟می من از   

خورد سر هایمشقیقه روی بود، زده حلقه چشمم در که اشکی .   

- . کنی گوش شوهرت حرف به باشی تو تا بترسی، بایدم خوبه؟

 که باباته خانۀ اینجا گمانت به پرانی؟می جفتک بخواب گممی بشت

باشه کی هر کی هر .   

گفتمآرامی به. بوسید را گردنم و شد خم دوباره :  

  !هرنگ-

غرید. بود هم در هایشاخم. کرد بلند سر شدت به :  

- نکن صدا جوریاون منو! شو خفه .   

  !هرنگ-

گفت و داد فشار فکم روی را دستش :  
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-  شم،می خر هرنگ گیمی که جوریاون! هیس شنیدی؟! هیس

 جوری چه دیدم که رهمی یادم زدی، نارویی چه بشم که رهمی یادم

هیس شنیدی؟! هیس. بود گرفته دستت   و بود زده زل بشت !  

  !هرنگ-

 خم طرف یک به را سرم خورد، صورتم توی که محکمی کشیدۀ

 باز را لباسم هایدکمه که طورهمان و برد پیراهنم به دست. کرد

غرید کرد،می :  

-  دلشان همه که خوشگله انقدر آسو که ننداز یادم! هیس گممی

 هادهاتی ما که شهری هایقرتی بچه حتی باشنش، داشته خوادمی

 براشان بودن خان دختر که هاییقرتی بچه. آییمنمی چشمشان به

دارن ناپاک چشم بسخون عروس به اما نیست، مهم .   

 از زحمت به را هایمدست از یکی. کردمی اشاره فاطمه به داشت

 در دست و کشیدم باال را خودم. آوردم بیرون زانویش زیر

 روی اشک درشت قطرات. کرد نگاهم. بردم فرو موهایش

 شده آویزان آبشاری همچون که موهایم در و غلطیدمی هایمشقیقه

 جایم سر. کشید هادکمه کردن باز از دست. رفتفرومی بود،

 با و گذاشت امسینه بر سر. کشیدم پایین خودم با هم را او و برگشتم

 طورهمان. ترساندمی مرا که سخت چنان. افتاد گریه به بلند صدای

گفتمآرامی به کردم،می نوازش را سرش که :  

  !هرنگ-
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 من حضور در که کردمی مبارزه خودش با سختی به. کرد بلند سر

 کشید هایشچشم به دستی پشت. کند بازسازی را اششکسته غرور

گفت و :  

- آسو شهمی رفتار باهات لیاقتته که طوری .   

. دادم تکان سر. شد لباسم هایدکمه کردن باز مشغول دوباره و

 ایستاد حرکت از ایلحظه که دستی و دیدممی نگاهش در را تعجب

 و آوردم پیش دست و بستم چشم. شد خیره من به که چشمی و

 حضور شرم تا بودم بسته چشم. کردم هایمدکمه کردن باز به شروع

 چشم الی از آمد،می خشخش صدای. نشود کارم مانع هرنگ،

کشیدمی بیرون تن از را لباسش داشت. کردم نگاه .   

 امسینه دیوار و در به را خود اسیری گنجشک قلب مثل قلبم

 که هوا سردی. نروم هوش از کردممی سعی سختی به. کوبیدمی

 کنارم در. است شده تمام هادکمه کار دانستم نشست تنم پوست بر

 من و کرد نوازش را صورتم. کشید تنم روی را پتو و کشید دراز

 و آمدمی شرمم. نداشتم را هایمچشم کردن باز توان مدت تمام در

کندمی درک را دخترانه شرم این او دانستممی .   

 حبس سینه در را نفسم برد، فرو موهایم در سر کالمی، هیچ بی

 داشت. کردم باز چشم. کردم حس بدنم بر را دستانش لغزش. کردم

 به پشت کرد، تمام را کارش. شدم اشخیره. بستمی را هایمدکمه

کردم نگاهش خیره لحظاتی. رفت فرو سکوت در و کرد من .   

- بزنه بشت زیادی حرف منیرماه خوامنمی !  

فرورفت تلخی سکوت در کلبه و .   
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*** 
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 حمایت با. کردم آماده را صبحانه و شدم بیدار هرنگ از زودتر

 به امروز از بودم امیدوار بود، کرده من از دیشب که نامحسوسی

 از ترمهربان هرنگ بودم امیدوار حتی کند، تغییر چیز همه بعد

بدهد نشانم را خوشش روی زندگی و باشد قبل روزهای .   

 باید دانستممی. شد بیدار که بود ظروف خوردن هم به صدای از

 نگاهم. شودمی بدخلق کنم، بیدارش اگر و شود بیدار خودش بگذارم

 سرد جوابی و کشید هم در چهره. کردم سالم و زدم لبخند. کرد

 به توجهبی و پوشید لباس برخاست،. کردم نگاهش تعجب با. داد

گفت من ناباور و خیره نگاه :  

- ریممی صبحانه از بعد .   

- ری؟نمی گله سراغ   

- گردمبرمی خودم و ذارممی رو تو .   
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 تمام. کردم نگاه اشخالی جای به ناباورانه. رفت بیرون کلبه از و

 به و سادگی همین به بود، رفته آسمان به و بود شده دود دیشبم

تلخی همین .   

 به فقط راه توی. برگشتیم و کرد موتور سوار مرا آمد، که شاهرخ

 هرنگ و بوده آنها با حق اینکه به. خاتون و کردممی فکر منیرماه

اشرویایی قصر نه خواهد،می اشتنهایی کلبۀ برای مرا !  

 هنوز. پیچیدم خودم دور به ترمحکم را چادرم کرد، پیاده که مرا

گفت که بودم نگذاشته داخل به قدم :  

- بزنه بشت حرفی منیرماه ذارمنمی .   

. شد حیاط وارد من از جلوتر و شد پیاده. برگشتم طرفش به

 وارد دنبالش به و کردم نگاه او به بود، گفته آنچه از گیج لحظاتی

 برای تا کردندمی پاک سبزی حیاط توی بقیه و خاتون. شدم حیاط

گفت و زد پوزخندی من دیدن با منیرماه. کنند خشک زمستان :  

- سالمتی به  ...   

گفت و پرید حرفش میان به هرنگ :  

- صحرا ریممی باش، جلد! حبیبه !  

 در مهربانی از نشانی هیچ و داشت هم در چهره. کردم نگاهش من

 راهی او دنبال به و پرید جا از سرعت به منیرماه. نبود نگاهش

 اشاره خاتون. کردمی نگاه خاتون به و بود ایستاده حبیبه. شد اتاق

غرید خاتون. رفت اتاقشان طرف به او و برود کرد :  

- کمک بیا شو پاک بکن، غسلتو برو .   
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گفتم. برگشت عصبانی منیرماه :  

  !پاکم-

دیدممی را بهت نگاهشان در. چرخید من طرف به سرها .   

- بیا کن، عوض لباستو برو .   

 پاهای صدای بعد، دقایقی. رفتم باال هاپله از و دادم تکان سر

 از آنها و نگفت چیزی کسی. شد شنیده ایوان روی حبیبه و هرنگ

رفتند بیرون در .   

 همیشه که منیرماه حتی بودند، ساکت همه. آمدم بیرون اتاق از

 شستن به شروع و نشستم پاشویه کنار. بود باز کنایه به زبانش

 تفاوتبی لحنش کردمی سعی کهدرحالی خاتون. کردم هاسبزی

گفت باشد، :  

- خبر؟ چه صحرا تو   

- اندود رو دیوارها و کردند کاهگل سقف   .   

- خبر؟ چه صحرا از...  نه دیوارا و سقف از   

گفتم و شدم سرخ شرم از :  

- نبود خبری .   

  هیچی؟-

-  که رقیه و فاطمه مقابل را کشیده آب هایسبزی و شدم بلند

گفتم و گذاشتم بودند، سبزی کردن پهن مشغول :  
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  !هیچی-

  !خوبه-

گفت و داد تکان را هایشدست و شد بلند :  

- باش ظهر ناهار فکر برو آسو، به بسپر رو کارها بیبی .   

 شانجمع به تعجب با. کشیدند کار از دست همه. کرد ایاشاره

گفت بدجنسی با خاتون. شدم خیره :  

- کنی پاک سبزی داده یادت مرتضی زن ببینم .   

. کردم نگاه هاسبزی به تعجب با. رفت باال هاپله از و افتاد راه و

گفت و زد موذیانه لبخندی منیرماه :  

- بخور خانه درد به حداقل خوری،نمی که برادرم درد به .   

 هللا الله لب زیر. کردم نگاه بیبی به. شد روان مادرش دنبال به و

رفت باال هاپله از و گفت الهی .   

*** 
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 برای امیدی و تابستانه کار هاساعت و بودم من. گذشتمی روزها

 خاتون باز و بود رب پختن نوبت هفته این. بهتر روزهای رسیدن

 را تحملش تا بود گذاشته خانمرتضی دختر دوش به را کارها تمام

بزند محک بار هزارمین برای .   

 که بودم خسته آنقدر. شد تمام کارم بدبختی هزار با که بود غروب

 فرمانی هر به و بودم دویده را روز تمام. نداشتم خوردن تکان نای

 شهریور آخر هفتۀ غروب هوای. بودم گفته بله بود، شده صادر که

 منطقه این در هم خورشید دیگر حاال. بود شده سرد شدت به ماه

نداشت را سابق رمق غروب موقع .   

 اتاقم توی شام، موقع تا و زدم تن به آب که بود بیبی اصرار به

 منیرماه. نبود خبری حبیبه و هرنگ از. نخوردم تکان و ماندم

 همبستر ناب هایملحفه روی که زنانی از چیزی که بود هاهفته

 از بیشتر روزها این خاتون و بود نگفته شوندمی شوهرانشان

 من هایچشم توی مدام را پیروزش و درخشان نگاه همیشه

سراندمی .   

 گاه کهطوری به کرد،می رفتار من با سرد و سخت همچنان هرنگ

 و بودن بین درناک وضعیت این از زودتر و بمیرم خواستمی دلم

شوم خالص نبودن .  

 و شد شل پاهایم و دست آیند،می بیرون حمام از که کودکانی مثل

 را بدنم فرساطاقت روز یک خستگی. ربود را چشمانم خواب

 بزرگی نقش رفتنم خواب به زودتر در همین و بود کرده کوفته

   .داشت
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 تاریکی در اتاق. کردم باز چشم پایم به سردی جسم برخورد از

 به که نگاهم. بود خزیده پتو زیر گردن تا من و بود فرورفته

است خزیده پتو زیر کنارم که دیدم را هرنگ کرد، عادت تاریکی .   

- کردم؟ بیدارت   

- آمدی؟ کی   

-  یک تا. المذهب داره بدی سوز هوا بود، سرد رسیدم، تازه

رممی شم، گرم. رسهمی گله دیگه ساعت .   

گفتم و نشستم صاف :  

- چنده؟ ساعت! شام   

- بگیر سهمت   بیبی از برو تو خوردم، .   

 خوردن غذا نای که بودم خسته آنقدر. خزیدم پتو زیر دوباره

   .نداشتم

- خوابیدی؟ دوباره چرا   

- مطبخ تا برم تانمنمی...  ندارم میل .   

پرسید و آورد بیرون پتو زیر از بیشتر را سرش :  

  چرا؟-

کشیدم باال بیشتر را پتو و انداختم زیر به چشم .   

- صبح از. امخسته  ...   
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 عمیق، کرد، نگاهم. بکنم ایگالیه خواستمنمی. گزیدم دندان به لب

 را تنم کمرنگ، تاریکی آن در چشمانش درخشش. داغ و سرشار

 مثل. چسباند پایم به و کرد رد پتو خم و پیچ از را پایش. لرزاندمی

زد خشکم هاگفته برق .   

- امروز کشیده کار ازت حسابی خاتون !  

 کرد،می نوازش را پایم داشت که پایی و گرمش نگاه با اما لحنش

شدم مچاله خودم در. نداشت همخوانی .   

- نه؟ یا آمد در خجالتت از چی؟ منیرماه   

  !نه-

 را صدایم کردم شک هم خودم که طوری دادم، جواب آرام و کوتاه

نه یا است شنیده !  

فرورفتم خودم در بیشتر من و چسباند من به را خودش بیشتر .   

-  و رفت که رو خانه. بربیاد چیزی هر پس از بتانه باید زن! خوبه

 مردشم جواب کرد، اطاعت که شوهرش خانوادۀ از کرد، روب

   .بده

 مرا و برد سرم زیر را دستش. کردم سکوت و انداختم زیر به چشم

 نوک با. ریخت صورتم روی دارم نم موهای. کشید سینه روی به

گفت و زد کنار را موهایم انگشت :  

- گم؟نمی درست   
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 آنقدر بودم، خسته. کنم باز لب از لب توانستمنمی یا خواستمنمی

 به خواستمی من از خان حاال و نداشتم خوردن غذا توان که خسته

 آب در پاهایم و دست آنقدر صبح از. کنم عمل امهمسری وظایف

 که بود شده پایین و باال سرد، هایفرنگی گوجه میان و سرد

کردممی حس بازوهایم در سختی کرختی .   

- ساکتی؟ مرتضی، دختر شده چی   

 شعلۀ. هایشچشم توی درست. کردم نگاهش و کردم بلند سر

. گرفت ترحم رنگ ایلحظه برای چشمانش میان سرکش

 راز کردمی سعی سختی به که چشمانی میان را خواهش توانستممی

کنم تماشا کند، پنهان را درونش .   

- بگه خان چی هر !  

 یک با. تلخ و بُرنده. اخیر روز چند همین هرنگ شد ناگهان

چرخید من روی بر سریع حرکت .   

- حاال همین کن، عمل اتوظیفه به پس !  

*** 
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 از آمد، اتاقم به هرنگ که باری آخرین از روز ده گذشته، روز ده

 یک عنوان به وظایفم به خواست و کشید آغوش در مرا که شبی

 تا و گله پی رفت که بود بعدش ساعت یک. کنم عمل همسر

 اتاق به که بینممی حتی. است نگذاشته من اتاق به قدم دیگر امروز،

رودنمی هم حبیبه .   

 از. خانه ایوان روی باری چند و امدیده سفره سر را او باری چند

 کنارم از تلخ و دهدمی پاسخ سختی به را سالمم. گریزدمی من

 هم در چهره که بینممی. است بدتر که حبیبه وضعیت. کندمی عبور

دهدمی پاسخ اخم با شود، پرسیده اگر سؤالی و دارد .  

 خوشحال است، مشهود اشچهره در که هایینگرانی همۀ با خاتون

 عمق در اما. کندنمی پنهان را اشخوشحالی و تلخی این از است

 چشمانش ن ین ی شود،می خیره هرنگ به وقتی بینممی چشمانش

 رفتارش کالفگی و پسرش صورت غم از هم او انگار. لرزدمی

است خسته و کالفه .  

 تفخر نگاهش در و است همیشه از ترسرحال روزها این هم حبیبه

 خوشدل گیردمی نادیده مرا هرنگ اینکه از انگار. زندمی موج

مرا که راندمی چوبی همان با هم را او بیندنمی و است .  

 و سابممی و شورممی آیم،می روم،می. امهمیشه آسوی اما، من 

 از صداتربی و گذردمی کنارم از صدابی روز هر من، مرد

گریزدمی امزندگی .   
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- بزنم حرف باهات خواممی .   

 نگاه بود ایستاده ایوان روی سرم باالی که حبیبه به. کردم بلند سر

 اطراف به سری. چیدممی هم روی چوب کرسی برای داشتم. کردم

کردمی نماییقدرت داشت پاییز. سیاه و بود ابری آسمان. چرخاندم .   

   .بگو-

- اتاقم تو بیا .   

 اهالی، از یکی ختم مراسم به بودند رفته حبیبه مادر و خاتون

 و کند آماده و بدوزد را وسایلش تا منیرماه خانۀ بود رفته فاطمه

 از کشیدم، سرک مطبخ طرف به. بود خودشان اتاق توی رقیه

نبود خبری هم بیبی .   

- بگو کارت   .  

- باال بیای ترسیمی چیه؟ !  

گفتم و کردم نگاهش خیره :  

- باشه ترسیدنی که بینمنمی کسی .  

گفت تفخر با و کشید هم در چهره. شد بور :  

- خوب خانه نیست بترسی ازش باید که اونی گی،می راست .  

خورد یکه. زدم پوزخند .   

- خندی؟می خاتونم خود جلوی   



 

874 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 زمین بر پا که شنیدم. شدم خودم کار مشغول دوباره و شدم خم

گفت و کوبید :  

- آسو های !  

غرید عصبانیت و تحکم با نگفتم، که چیزی :  

-  بیا، گممی بشت که هست چیزی حتمی باال بیا دختر، تونم با

نشدم که ابروت و چشم عاشق .  

 مردمک و عصبانیت از بود شده سرخ. کردم نگاهش خیره لحظاتی

 دامنم به دستی گذاشتم، هم روی را هاچوب. لرزیدمی چشمانش

کردم نگاه مطبخ طرف به دوباره و کشیدم .  

- که خورمتنمی نترس، .  

 از جلوتر حبیبه. رفتم باال هاپله از و گفتم «هللا اال اله ال» لب زیر

 و رفتن میان بودم مانده مردد. ایستادم در پشت. شد اتاقش وارد من

شنیدم را صدایش. نرفتن .   

- تو بیا !  

- بگی بشم حرفت   جاهمین شدنمی !  

گفت و ایستاد مقابلم در بازگشت، را رفته راه :  

-  بودی، آمده نیست، بیشتر که دقیقه یه داره، هم نازی چه اووه،

بودی رفته حاال تا و بودی شنیده .  

گذاشتم اتاق داخل به قدم و کردم نگاهش تردید با لحظاتی .   
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 و داشت خوشرنگی فرش اول اتاق. بود بزرگ توی در تو اتاق دو

 روزهای در اتاق توری پردۀ. بودند چیده مخده را دورش تا دور

 اتاق مهمان را آفتاب ترتمام چه هر سخاوت با توانستمی آفتابی،

 داشت رنگی سفید آستری که توری ایپرده با هم دوم اتاق. کند

 پر سینی یک رویش و بود اتاق باالی حبیبه کرسی. بود شده تزیین

. بودند شده پر گردو و کشمش و بادام از که کوچکی هایکاسه از

بود گذاشته باال آن را اشکرسی اتاق تزئین برای و االن از .  

   .بشین-

- دارم کار .   

 به را اینجا بودم هم من کرد؟می سپری اینجا را روزهایش هرنگ

 با قیاس در من اتاق. دادممی ترجیح گیرنفس و تاریک دخمۀ آن

 برای اتاقی تا ماندمی گرفته دود مطبخی به بیشتر اینجا

 .نوعروسان
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- دانیمی تو ببینم خواستم  ...   
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 مرا که او رویروبه بودم ایستاده هنوز من و داد تکیه مخده به

 جبروتش و جالل و بکشد رخم به را قدرتش تا بود کرده دعوت

   .را

- چشه؟ روزها این هرنگ   

 کمکم خانه این توی که خان، مرتضی دختر من،. کردم نگاهش

 کلفتی احساس بردم،می یاد از را بودن خانزاده و بودن خانم داشتم

 رسیدگی خانه خانم اوامر به تا بودند کرده صدایش که داشتم را

 تا بود کرده ترس دچار بیشتر مرا اتاقش زیبایی گمانم. کند

   .حسادت

 هاشب که سکینه، با پدری خانۀ در من اتاق. کشیدم هم در چهره

 و کنم گلدوزی بود داده یادم بیبی. بود یکی آمد،می خواب برای

 را اتاق پردۀ بودم کرده راضی را مادرم اصراری چه با من

 تزئین شده گلدوزی هایپارچه با را هاطاقچه روی و کنم کاریگل

  .کنم

 روز یک بود رفته یادم انسانی، جهنم این در اینجا،. بود رفته یادم

 بته و گل نقش و کردمی لمس را لطیف هایپارچه تنها دستانم

زدمی .  

بود شده خیره من به .   

- دانمنمی .   

گفت و کرد ریز را چشمانش :  

- حاال تا شب اون از تو، اتاق آمد برگشتیم که صحرا از  ...   
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گزید دندان به لب .   

-  پشتش   آمده، که اشمبقیه. هاشب همۀ از بوده شب دو فقط که اینجا

 گل باری یه مردانگیش حداقل که صحرا به هم باز. خوابیده و کرده

زنشم من انگار نه چشه، دانمنمی کرده، .   

داد ادامه و کرد نگاهم مردد :  

- کنهمی خالی خودشه دیگه جای بگم که آدنمی هم تو اتاق تو .   

 ایتجربه اگر حتی و بود سالم و سنهم حبیبه اگر حتی. شدم سرخ

 و بایستم رویشروبه بود سخت برایم داشتیم، مرد یک از مشترک

 بود طبیعی او برای که چیزی. بزنم حرف او با روابطم مورد در

 هم او با چرا نیست، من پیش هرنگ اگر پرسید،می من از داشت و

  !نیست

 از و آورخفقان فضای این از اتاق، این از باید. کشیدم هم در چهره

گریختممی گرفتمی من از را مردش سراغ محابابی که زنی :  

- پرسی؟نمی خودش از چرا   

کرد نگاهم تیز .  

- شهنمی بند اینجا که دادی نشانش چی !  

کردم نگاهش کشیده هم در ایچهره با و تلخ .  

- زن بکش خجالت !   

گفت و ایستاد سریع :  

- دزدیدی شوهرمه که بکش تو خجالت   .  
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نشست هایملب روی پوزخندی و شد درشت چشمانم :  

- آمدم حبیبه سر من نبود یادم .  

 بودم نچرخیده کامل هنوز. کردم رفتن عزم. عصبانیت از شد سرخ

گفت که :  

- . شدنمی پیدات هرنگ زندگی تو وقتهیچ کاش آسو، نبودی کاش

 دلم و بود امعمه پسر خواستمش،می. کردی خراب منم زندگی تو

 تو بود، رفته برام دلش. خواستمی من اونم. رفتمی دیدنش از

  ... نبودی

گفتم و چرخیدم طرفش به. شد جمع گلویم در حبیبه از تنفرم تمام :  

- خواستنمی وقتهیچ خواست،نمی تونه هرنگ .  

پرید رنگش .   

- حساد سر از گی،می دروغ ...  

گفتم و پریدم حرفش میان به :  

-  تو کسی هر از پیش ستاره گهمی بشت پرسی؟نمی خاتون از چرا

 اتعمه مگه ازش، بپرس! خان سردار دختر بوده، پسرش دل

  .نیست

لرزیدمی وضوح به هایشلب حاال .  

-  خبر چه دلش تو اتعمه پسر گهمی بشت کن، سؤال منیرتماه از

  .بوده
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-  حاال و هرنگ سر کردی آوار خودت   زور به دروغگویی، تو

چیه؟ اینا پس خواستنمی من اگر! بافیمی لغز داری   

 و بود پریده رنگش. کردم نگاهش. کرد اشاره اتاقش به دست با و

رسیدمی نظر به آشفته .  

-  اثاثمه ببین، اتاقمه دارم، چیز همه من! کن نگاه من زندگی به

 اما دارن، دوست تو از بیشتر منو اشخانواده و شوهرم حتی. ببین

 داشته قربی و ارج خانه این تو آنکهبی مرتضایی، دختر فقط...  تو

  !باشی

 پدر نام نداشت حق او. چرخید سرم دور خانه کردم احساس ناگهان

 حق دیگری کسهیچ نه و او نه. کند جاری زبان بر ادبانهبی مرا

. بیاورند زبان به تلخ و شکسته گونهاین را خانمرتضی نام نداشتند

گفتم تحکم با :  

-  عروس! هرنگم عروس باشم، هم خانمرتضی دختر اگر من

 که، بینیمی. انداخت سرش از رو ستاره هوای که همانی اولش،

نداره جایی هرنگ دل تو باشه، خاتون دل تو حبیبه .  

گفت و زد پوزخندی :  

-  اتاقت تو شبا مردت داشتی جا چه. نداری جایی هرنگم دل هم تو

 دختر داره، دوست عالم همۀ از بیشتر منو که دانیمی. خوابیدمی

اشمدایی .  

گفتم دربیاری حرص تفاوتیبی با و کردم نگاهش :   
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-  همه این چرا پس داره دوست عالم همۀ از بیشتر شوهرت اگر

گیری؟می من از سراغش   داری و ترسیدی   

گفت. شد شوکه :  

-  از مارو تانهمی که هستی مارمولکی چه تو گفتن بشم چون

ساده هرنگ به برسه چه بیرون، بکشه اشلونه .   

- خودت رو بکشش تانیمی تو، ارزانی .   

- حیابی !  

-  تو پیش شباش   شوهرت چرا بپرسی تا آوردی منو که تویی حیابی

اونه پیش و داشته دوستش بیشتر تو از که هست یکی البد. نیست .   

- بیرون برو اتاقم از .   

   .حتما  -

 بیرون هوای که کردممی گرما احساس آنقدر. آمدم بیرون اتاقش از

دویدمی پوستم روی که بود مطبوعی خنکی تنها . 

 

 [18:41 14.07.19] آ

#242  
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گفت تعجب با بود ایستاده ایوان روی که بیبی :  

- کردی؟می چکار اونجا   

 تا شدم سرازیر هاپله از حرفی هیچ بی و کردم نگاه بیبی به

 چرخ سرم توی حبیبه هایحرف. کنم آماده شب برای را هازغال

 خطاب یاد به. رفتفرومی مغزم در مته مثل و خوردمی

 را خودش شاهو اگر. گرفتمی آتش دلم افتادممی که اشادبانهبی

 نبود، بسخون این و افتادنمی اتفاق خون این اگر کرد،می کنترل

 بیشتر مرا اشخانواده و خودش که بودم مردی عروس هم من یقینا  

داشتند دوست هرچیزی و هرکسی از .   

 آدم ترینفراری روزها این و نبود و بود که مردی! هرنگ

بود امزندگی .   

 با تا بود آمده که بود عصبانی هنوز انگار. آمد ایوان روی حبیبه

 در هم شب یک خودش قول به که منی از بفهماند دیگران به فریاد

کندمی طلب را مردش بودم، نشده همبستر مردم با اتاقم .   

-  و اتاقم تو بیای تانیمی چه؟ که خیالت به مرتضی، دختر آهای

کنی؟ بارم آمد در دهنت از چی هر   

 جاجابه را هاچوب من. شد خیره ما به و آمد ایوان روی بیبی

گفتم و کردم :  

- کن پیداش و بجول برو نیست، من پیش شوهرت .   
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-  بخوابه برادرش قاتل با خوادمی دلش کی نیست، تو پیش دانممی

بخواد هرنگ که .   

گفتم و انداختم باال شانه :  

- هرنگ و باشه تو خوش .   

آمد بیرون اتاق از هم رقیه .   

- شده؟ چی چتانه؟   

گفت گریهوچی با و افتاد گریه به ناگهان حبیبه :  

-  که خودشم مثل منم گمونش زنه،می نامربوط حرفای من به این

گهمی بشم آدمی در دهنش از چی هر .   

گفتم و کردم نگاهش تعجب با :  

- بود؟ نامربوط که گفتم چی من   

- من اتاق تو نیاد هرنگ امشب اگر آسو، کن وا گوشات   خوب  ...   

-  از خوادمی کرده، چیزایی یه هوس دلش خیلی ظاهرا   این خدا، یا

ندارم اونا از منم بدش شانس از که بگیره من .   

 را عصبانیتم که کرد هرنگ هرنگ آنقدر. بودم گفته و خواستمنمی

. بودم ریخته بیرون زند،می آتش را حبیبه دانستممی که ایجمله با

 صدای. آمد طرفمان به قدمی چند بیبی و گزید دندان به لب رقیه

. نیست گریزی راه دیگر دانستممی شد، بلند که حبیبه قال و داد

 از یکی. رسیدند حبیبه مادر و خاتون که بود بعد دقیقۀ ده از کمتر

 تو و اندافتاده هم جان به هایتعروس که بود برده خبر هاهمسایه
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 حاال. رسیدند سرشان پشت هم فاطمه و منیرماه. اینشسته اینجا

 و رقیه که حبیبه شیون صدای و بودند جمع خاتون اتاق توی همه

. رسیدمی گوش به هنوز بودند، گردانده برش اتاق به زور به بیبی

کشیدمی فریاد ریزیک و نبود مستقیم صراطی هیچ به .   

 زغال به تبدیل را هاچوب داشتم او فریادهای به توجهبی من

 آب بردن تکاپوی در بیبی. باشیم راحت زمستان برای تا کردممی

 چیزی لب زیر افتادمی من به نگاهش بار هر و بود شربت و قند

گذشتمی و گفتمی .   

 خاموش کار شد باز که خاتون اتاق در. شد قطع صداها باالخره

 اتاق از کشانهروله منیر،ماه. بود رسیده پایان به هم هازغال کردن

 را بهانه این من حاال و بود ایبهانه منتظر که دانستممی. آمد بیرون

بودم داده شانهمه دست به. بودم داده دستش به .   

 مقابل در دفاع نشانۀ به را هایمدست شد، سرازیر که هاپله از

. شد آویزان موهایم از و برد امروسری به دست. گرفتم صورتم

 دور خودم، دور چرخیدم،می من و فریاد صدای آمد،می صدا

 منیرماه چنگ در بیشتر مدام که موهایی با حیاط دور منیر،ماه

 روی نفر یک. شدم مچاله خودم در. افتادم زمین روی. رفتفرومی

 و پدر و زدمی سیلی صورتم به راست و چپ و بود نشسته امسینه

زدمی رکیک هایحرف و دادمی فحش را مادرم .   

 زمین روی از کاهی پر چون شد، کشیده سختی به که دستم مچ

شکست را فضا هرنگ فریاد صدای. شدم کنده :  

- رهمی آبادی سر اون تا صداتان چتانه؟ .   
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 و بینی آب و آمدمی خون امبینی از. بود شده آلودگل و پاره لباسم

بود فرورفته هم در اشکم .   

- نفر؟ یه به نفر چند. شدین وحشی   

- گفته؟ حبیبه به چیا ببین بیا شده، دراز زبانش   

-  که چه شما به بذارم، دستش کف حسابشه بگید خودم به گفته؟ چیا

سرش ریختید .   

- شدنمی دراز انقدر زبانش بذاری دست کف بودی بلد حساب تو .   

 توی دستم مچ هنوز کهدرحالی. دارم تهوع حالت کردم احساس

 گلویم از تلخ ایخونابه. زدم عق و شدم خم بود، هرنگ دست

غرید هرنگ. آمد طرفم به قدمی چند بیبی. ریخت بیرون :  

-  سرمان پشت بازم خوایدمی بینید؟نمی پادمی رو اینجا که چشمایی

خانمرتضی گوش به برسانه خبرشه باد و بذارن صفحه .   

گفت خاتون :  

- بدکاره نگه عروسم به که کنیممی تربیت دخترشه! برسانه .   

 به و کرد مظلوم را خودش. شدم خیره حبیبه به و کردم سربلند

افتاد گریه .   

- بدکاره گفتی حبیبه به تو .   

 کشیدم بیرون هرنگ دست از را دستم. باریدمی نفرت چشمانم از

گفتم و :  

- خودت رو بکشش ببر بیا. بودی اشپی که اونی اینم! بیا . 
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 یورش طرفم به دوباره منیرماه. گرفت شدت حبیبه گریۀ صدای

. کشیدم خفه فریادی و گرفتم سنگر هرنگ پشت اختیاربی. آورد

غرید خاتون :  

- حیابی شو خفه .  

- گیرهمی دیگران هایخونه از شوهرش   سراغ که اونی حیابی .  

گفت حبیبه مادر :  

- گهمی هاچی دخترم به بینینمی گیری؟نمی جلوش   .   

 سعی همچنان منیرماه و بودم گرفته سنگر هرنگ پشت هنوز من

 آستین با. کند باز خود برای راهی هرنگ سد مقابل از کردمی

کردم پا را امبینی خون .  
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-  آسو یادبگیری که ازش شو سیر. ریشت بیخ ببرش بیا! ارزونیت

 مانهمی یادت تو کنی تکرارش! خان مرتضی! خان مرتضی دختر

کسهیچ دختر !  

زد فریاد خاتون. افتاد هقهق به حبیبه :  

- دی؟می فحش برادرمه! حیابی شو خفه   

گفت تحکم با و چرخید طرفم به هرنگ :  

- گفتی؟ چی بشش تو   

 کهدرحالی تلخ، ایخونابه دوباره. شدم خم و گرفت عقم دوباره

 نگرانی با و آمد طرفم به بیبی. ریخت بیرون سوزاند،می را گلویم

  :گفت

- آسو؟ خوبی. طبیب ببریمش باید   

شدم خیره هرنگ به و کردم بلند سر .   

- جولتتمی من سفرۀ تو خان، خوادمی رو تو عقدیت زن .  

گفتم و کشیدم هایملب دور بستۀ دلمه خون به دستی :  

-  گشنگی از نمیره که بشه سیرت بذار برو برو،! نشانش اینم

هرنگ نداشتن .  

گفتم فریاد با را «هرنگ نداشتن» و .   

 خون با که امبینیآب و لبم گوشۀ خون به من، به بود شده خیره

 همهمه صدای. زدمی موج نگرانی نگاهش در. بود شده قاطی
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 به بود زده طل طورهمین او و زدندمی حرف هم با همه. آمدمی

پرسید و شد خم نگرانی با. زدم عق و شدم خم. من :  

- دکتر بریم آسو؟ خوبی .  

 نشانۀ به را سرم. شد سکوت آنی به که بود نگران صدایش چنان

. مالید را پشتم و ایستاد کنارم بیبی. دادم تکان طرفین به نفی

 و کردند جمع اشمئزاز نشانۀ به را هایشانصورت فاطمه و منیرماه

 و بود شده ساکت آنی به که حبیبه. رفتند باال هاپله از غرولندکنان

گفت نبود صدایش در حتی بغض از اثری :  

- نگید بشش چیزی شما آرهمی در ادا خان، فیلمشه .   

گفتم و ایستادم صاف :  

- حبیبه؟ بود خوب پیشت، بیاد شوهرت نذارم که بود فیلمم ها    

 گریه با که دروغگویی دخترک از عصبانی بودم، عصبانی

 ناحق به که کتکی از عصبانی. بزند تهمت من به خواستمی

بودم خورده .  

گفت خاتون :  

- بود فیلمش دیدی، .   

گفت منیرماه :  

- درازه زبانت هنوز که آسو بوده کمت گمونم .  

 و جمع را خودش که بود تنفر نگاهم در چنان. کردم نگاهش تنفر با

گفت و کرد جور :  



 

888 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- بدکاره بگه من برادر زن به تانهنمی کسی .  

 حبیبه. نگرفتم منیرماه از نگاه و سائیدم هم روی دندان سکوت در

گفت کالفه هرنگ. افتاد گریه به دوباره :  

- گفت؟ چی بشت   

-  خان گفتم منم...  چرا...  هرنگ چرا گهمی منو اتاق تو اومده

گفت من به اینم. کنهنمی تو نگاه که داره دوست بیشتر منو  ... 

 

 [18:41 14.07.19] آ

#244  

 

 

 

 

گفت و گرفت را دستم مچ هرنگ. شد خیره حبیبه به نگاهم :  

- داشتی؟ چکار حبیبه اتاق تو   

- زد صدام خودش .   

-  منو خان چون. آمد خودش که بودم اتاق تو من گه،می دروغ

داره دوست بیشتر  ...   

گفت و پرید حرفش میان به هرنگ :  
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- حبیبه؟ اتاق تو رفتی چی برای   

من زد، صدا منو خودش -  ...   

 شدن فشرده حال در سختی به هرنگ مردانۀ انگشتان زیر دستم مچ

گفت خاتون. بود :  

-  االنم که، بینیمی. بگه دروغ باید چرا داره، اصیلی تربیت حبیبه

زدن حرف به کردی باز دهنت   تو .  

گفت و کشید مرا هرنگ :  

-  نندازی سرتو که گیریمی یاد ماندی، طویله تو روز سه وقتی

دیگران اتاق تو بری و پایین .   

- من...  من  ...   

 خاتون هایچشم در پیروزی برق و حبیبه هایلب روی لبخند

 و داد هل بیبی سمت به مرا. آزردمی مرا هرنگ رفتار از بیشتر

  :گفت

- روز سه طویله، رهمی .   

- برد منو زور به. اتاقش تو برد زور به منو خودش خان جان به .   

- بیبی !  

  :نالیدم

  !هرنگ-
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 بودم شده خیره او به ملتمس چنان. چرخید طرفم به سرش آنی به

گفتم زحمت به. کردمی آب هم را سنگ دل که :  

- من گه،می دروغ  ...   

 پر مثل. کشید خود دنبال به مرا و گرفت عصبانیت با را دستم

 کشیده طویله سمت به هرنگ دنبال به و شدم کنده جا از کاهی

کردم التماس به شروع. شدم :  

-  اتاقش برم گفت خودش...  گهمی دروغ...  خدا رو تو...  خان

تانمنمی...  خان...  بمانم حشم میون تانمنمی من...  خان...   ...   

 و فرورفت امبینی توی حشم زن هم به حال بوی شد، طویله وارد

 به مرا هرنگ و کردممی التماس داشتم هم هنوز. شد امتهوع باعث

 امگریه کرد، پرتم که هاکاه روی و آغل میان. کشیدمی خود دنبال

 سقف از که چراغی تک با طویله تاریکنیمه فضای. گرفت اوج

 اندازه به هاییسوراخ دیوارها روی. داشت اندکی نور بود، آویزان

نوری کورسوی و باشد ایتهویه تا بود شده تعبیه آجر پاره یک .   

گفت و زد زانو رویمروبه :  

- . نکنی گوش گفت بشت حبیبه چی هر دیگه تا مانیمی اینجا

 حسرت و کنی کج گردن حبیبه جلوی نباید بگیری یاد تا مانیمی

 یاد. بری و چشم بگی دنبالم بیا گفت اگر که بخوری، اتاقشه

آسو اتاق بیاد تانهمی داره کار آسو با کی هر بگی، گیریمی !  

گفت و فشرد به را هایشدندان. کردم نگاهش و کردم بلند سر :  

- خانمرتضی دختر خانی،مرتضی دختر تو بیاد یادت تا مانیمی !  
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 همچون هایشحرف. رفت بیرون در از عصبانیت با و شد بلند

 از بیاورم یاد به خواستمی. کرد روشن مرا ذهن که بود تلنگری

 هقهق به و گذاشتم زانو بر سر. امایستاده کجا و هستم نسب کدام

   .افتادم

کجا؟ بودم؟ هرنگ زندگی کجای من !  

 [07:56 15.07.19] آ***

#245 

 

 

 

. هاشب بقیۀ از سردتر بود، سرد. بارید برفی نرمه باالخره دیشب

 هیچ بی و گذاشت هاکاه روی هم پتو چند آورد، شام برایم که بیبی

واقعی غصۀ یک. دیدممی را غصه نگاهش در. رفت حرفی .   

 و صورتم روی شده خشک خون. بودم مچاله خودم در شب تمام

 بسته ژولیدگی حالت آن با کردممی سعی چه هر که موهایی

 به دیگر حاال که گندی بوی و سرما از بیشتر را اعصابم شد،نمی

ریختمی هم به بودم کرده عادت آن .   

 فراهم بستری خودم برای و بودم چیده هم روی را کاه هایبسته

 که ایاجنه و طویله از. باشد زمین سطح از باالتر که بودم کرده

 همین و بودم، شنیده زیادی هایداستان کردندمی زندگی آنجا در
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 آسودگی با نتوانم شدمی باعث و کردمی برابر چندین مرا ترس

بگذارم هم روی را امخسته هایچشم .   

 خواب از دوشیدمی شیر داشت که بیبی صدای با بعد روز صبح

 مشت جای تازه. بود شده خشک و کوفته شدت به بدنم. شدم بیدار

 سرمایی و دادندمی نشان را خودشان بودم، خورده که لگدهایی و

 باز حرکت از را تنم بود، کرده رسوخ استخوانم مغز تا که

داشتمی .   

 را سینی قبل، شب مثل. آمد سراغم به صبحانه برای فقط بیبی

 خویشتنداری چرا که بود دلخور هم او انگار. رفت و گذاشت

امساخته خودم برای مصیبتی چنین و امنکرده .   

 تمام روزها آیا بود؟ روز وقت چه بود؟ گذشته ساعت چند

 صدایش. بود ایستاده در آستانۀ در او و شد باز طویله در شدند؟می

 طنین گوشم در شود،می کشیده تخته روی که هاییناخن مثل

  :انداخت

   ... آسو-

 به مرا و بود ایستاده طویله چارچوب در که بود خودش بود، دایان

 هایکاه روی من و بود سرد. خوردم تکان سختی به. خواندمی نام

بودم پیچیده بود داده بیبی که پتویی سه میان را خودم سرد .   

   ... آسو- 

. دوید طرفم به و زد کنار را او نفر یک. نشستم جایم در سختی به

 جان بیشتر شد،می ترنزدیک چه هر صدف ظریف و کشیده اندام
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. شکست امساله هزار بغض کشید، آغوش در که مرا. گرفتمی

دادم سر را گریه و کردم رها دستانش میان در را خودم .   

 زدهخجالت و کشیدم باالتر را پتو. کردم احساس را دایان حضور

کنم پنهان پتو پشت را خودم کردم سعی بارم،فالکت وضع از .   

  خوبی؟-

 شده خیره بود، شده خیره من به نگران که او به خیس چشمانی با

   .بودم

- نیامده هرنگ تا برو اینجا از .   

- این...  بیاد! بهش لعنت  ...   

- کنممی ادبش باشه چموش...  زنمه .   

 از ترس بودم، ترسیده. کشیدم سرم روی را پتو. بود هرنگ

بیاید پیش بود ممکن آنچه از ترس. دوباره برخوردی .   

غرید که هرنگ و کرد سالم که شنیدم را صدف صدای  :  

- کنی؟می غلطی چه اینجا تو   

- بودم نگرانش نیستی، آدم دونستممی  ...   

دوید حرفش میان به هرنگ :  

- هستم نگرانش خودم من منی، زن نگران کردی بیخود .   

- بینممی !  

گفت صدف :  



 

894 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- تانوم دو با! بسه .   

نشست گوشم در دنیا صدای. کرد بغلم نفر یک :  

- عزیزم...  عزیزم  ...    

 امپریده رنگ صورت و زد کنار را پتو گریه با که بانو، صدای و

گرفت قاب دست دو میان را . 

 

 [07:57 15.07.19] آ

#246 

 

 

 

 

- کرده؟ چه تو با خاتون   

گفت و چرخید هرنگ طرف به :  

-  گل از و نکنی بلند روش دست دیگه دادی قول بشم جوریاین

تو نگی؟ بشش ترنازک  ...   

گفت و کشید هم در چهره هرنگ :  

- بود خودش از تقصیر .   

غرید دنیا :  
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- کنید زندانیش اینجا تو وضع این با باید که بوده مقصر انقدر .   

 دنیای آن دیگر. کردم نگاهش. کند بلندم تا گرفت را بغلم زیر دنیا

. بود دیده خانه این در مرا که اولی روز دنیای بود شده نبود، شهر

تلخ حس همان و نگاه عمق در نگرانی همان با .  

 هاییاخم با هرنگ. گفتم آخی. بود خشک چوب تکه یک مثل بدنم

برداشت من طرف به قدمی دایان. بود انداخته زیر به سر هم در .    

- یابو؟ کجا   

غرید بانو. شدم خیره آنها به هوا و زمین میان :  

- ببر و بردار رو شوهرت...  صدف .   

 هرنگ گوش در تحکمش که کرد مکثی چنان شوهر کلمۀ روی و

 نگاه من به و آنها به نگران که صدف به تعجب با هرنگ. بنشیند

 من به را نگرانش نگاه و شد طویله وارد رقیه. شد خیره کرد،می

گفت بانو. دوخت :  

- کنه آماده حمام   بگو بیبی به .   

 را دایان دست صدف. صدف با تا داشت فرق رقیه با اشلهجه

کشید و گرفت .   

- عزیزم بریم بیا .   

 در که انگشترهایی به و بود شده خیره آنها به ناباورانه هرنگ

گفت که دنیا به و کرد نگاه من به. کردمی خودنمایی انگشتانشان :  

- بود محضر تو ساده عقد یه کردن، عقد پیش هفتۀ .   
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 و کشیدمی را دایان دست همچنان صدف. برخیزم کرد کمک بانو

 سرما از پاهایم. ایستادم. بود شده خیره هرنگ چشمان به دایان

 و دایان. خوردم سکندری و کرد خالی زانویم. بود شده کرخت

 و کشید را دایان دست صدف. آمدند طرف به همزمان هرنگ

گرفت آغوش در مرا تقریبا   هرنگ .   

. کردم حس بود شده پیچیده تنم دور به که را بازوهایش فشار

شد برداشته بانو حضور شرم از و سرعت به که فشاری .   

گفت و ایستاد در آستانۀ در بیبی :  

- بیاریدش بانو، حاضره حمام .   

 جرئت حتی رسیدم، که دایان کنار به. چسبید را بازویم هرنگ

 دست در سختی به را او دست صدف. نداشتم هم کردن سربلند

 روی و بود شده مشت رانش کنار در دیگرش دست و بود گرفته

شدمی ساییده پایش .   

 حبیبی آقای. بود سفیدپوش تقریبا   حیاط آمدم، بیرون که طویله از

 از خواست و داد تکان سر من دیدن با. بود ایستاده ایوان روی

 اتاق به و چرخید غضب با. کرد اشاره بانو که شود سرازیر هاپله

 و آمد ایوان روی خاتون. کردمی نگاه من به نگران بیبی. برگشت

  :گفت

- بانو؟ کردی خودته کار   

گفت خاتون. گفت چیزی لب زیر و داد تکان سر بانو :  
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-  کدوم تو...  رقیه. برس مهمان به بیا داره، زیاد بپّا اون بیبی

 هم شما خانم صدف...  سرده باال بیا کن ولش بانو...  ماندی گوری

وایستادی چرا طویله جلوی باال، بیا .   

گفت و کرد من به نگاهی بیبی :  

- نداره جون که خودش حمام، ببرمش خواستممی .   

گفت دنیا :  

- بگیره بهونه دوباره داییزن خوامنمی. برمشمی من برو، شما .   

 و بودند کرده حل را مشکلشان انگار. کردم نگاهشان حالیبی با

بیایند کنار هم با اندتوانسته اینکه. شد آرامشم باعث همین .  

 نگاه ما به مستأصل که بی،بی برای اطمینان نشانۀ به سری بانو

 از سرشار که صدایی با و آرامی به هرنگ. داد تکان کرد،می

گفت شد،می شنیده سختی به که طوری به بود، خجالت و شرم :  

- برمشمی خودم !  

 که من به پرسشگر دنیا و زد لبخند بانو. چرخید او طرف به سرها

 که بیبی. شد خیره بودم، شده سرخ امپریدگی رنگ همۀ با شرم از

 و صدف به بود، نشنیده را هرنگ صدای و بود شده دور ما از

. شد مطبخ راهی رقیه با خودش و بروند داخل به کرد تعارف دایان

 را استخوانم مغز تا نگاهش سنگینی شد، رد کنارم از که دایان

 سخت که را هرنگ تا کردم کنترلش سختی به که لرزشی. لرزاند

پرسید صدف. نکند مشکوک بود، من متوجۀ :  

- خوای؟می کمک   
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دادم تکان سر رمقبی . 

 

 [07:57 15.07.19] آ

#247 

 

 

 

 

 به بود، شده خیره ما به. ایستاد ایوان روی حبیبه و آمد در صدای

 باال هاپله از و بود داده تکیه اشسینه به محکم مرا که هرنگ

گفت و کشید را دنیا دست بانو. بردمی :  

- بردشمی خودش بریم، .   

   ... ولی-

 دایان به و ایستاد هم هرنگ حتی. چرخید دایان طرف به سرها

گفت و زد لبخندی صدف. شد خیره :  

-  روی باید مسلما   باشم، داشته نیاز اگر منم! عزیزم دیگه شوهرشه

درسته؟ دیگه، کنم حساب تو   

داد ادامه نشنید، جوابی کسی از چون و :  
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-  چقدر هر. شهمی کنونمآشتی باب بهتره، حموم بره آقاشون با پس

هست حواسمون ما بدید، لفتش خواست دلتون .   

. آمد در شدن کوبیده صدای. خندید قهقهه به او و شدم سرخ من

گفت و کشید پوفی صدف :  

- بکشی اونم ناز باید زایید، گاوت .   

 من به نگران دنیا. کشید خود دنبال به را دایان و خندید دوباره و

گفت و کشید را دستش بانو. بود شده خیره :  

- خودش هرنگ دیگه، بریم  ...   

شکست را ده سکوت خاتون صدای .   

- خانه این تو من بکنی؟ غلطی چه خوایمی! هرنگ  ...   

گفت تشر با بانو :  

-  بست خبره؟ چه آقاخان خونۀ شد خبردار ده کل عروس؟ چته

 تو، برو. بکنه خوادمی غلطی چه که چه تو و من به زنشه، نیست؟

دار نگه برادرم   خانۀ حرمت و برو .   

 دم در خاتون. دیدممی قاطع و سخت چنان را بانو که بود بار اولین

 بر و بزند تشر گونهاین بانو کردنمی فکر هم او انگار. شد ساکت

 دنبال به را همه متعجب نگاه که هم، در اخم همان با بانو. بتازد او

غرید داشت، :  

- تنش کرده یخ بینینمی دیگه، برو هم تو .   
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 گرفت پایید،می را او و بود ایستاده واج و هاج که را دنیا دست و

کشید و .   

- لبا براش گیمی بیبی به  ...   

- بیاره لباس تانم دو برای گممی .   

گفت و کرد ریزی خندۀ صدف  :  

- نکشیمون...  مامان .   

 و بود شده خیره هرنگ به که را دایان و شد روان آنها دنبال به و

کشید خود دنبال به کردمی نگاهش گرانهسرزنش .   

 که هرنگ عضالت پیچش یا بود سرما از. بود چسبیده مرا محکم

لرزیدممی .   

- خوبی؟...  آسو   

بود گذشته روز چند. کشیدم هم در چهره .  

- بودم؟ آنجا تو روز چند   

کرد نگاهم خورده یکه و ایستاد .  

- که دانیمی  ...  

- خان دانمنمی چیزی   هیچ من .  

 ترمحکم را بازوهایم. برهانم را خودم تا دادم تکانی امشانه به

گفت گوشم زیر و چسبید :  

  !آسو-
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 مقاومت دیگر. لرزاند را قلبم که بود ارتعاشی چنان صدایش در

 که حمام در جلوی. کند مشایعت حمام تا مرا دادم اجازه و نکردم

گفتم آرامی به رسیدم، :  

- رممی خودم .   

 به قدم من با خواست و کرد ترسفت دورم به را بازویش توجهبی

ایستادم. بگذارد داخل .   

   ... خان-

- هرنگ بگو بسم! هرنگ .  

 بود شده متوجه هم او انگار. کردم نگاه چشمانش در خیره لحظاتی

 داشت حاال و کنممی خطاب «خان» را او دلگیرم او از هرگاه

کنم بخشش اعالم زدنش صدا هرنگ با که کردمی تحکم .  

- تانممی خودم  ...  

- آسو آممی .   

   ... آخه-

گفت و زد تلخی لبخند :  

- کنم جبران خواممی کن فکر .   

گذاشتم حمام به قدم حرفی هیچ بی و کردم نگاهش خیره لحظاتی . 

 

 [18:23 15.07.19] آ
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#248 

 

 

 

 

 تنم هایسلول تمام او با بودن تنها خجالت. کرد باز دورم از را پتو

شدم مچاله خودم در. کند تنم از را لباسم. انداخت رعشه به را .   

 تن به لباس هنوز خودش کهدرحالی و کرد اندازه و باز را آب

 تنم پوست روی که گرم آب. داد هل آب شیر طرف به مرا داشت،

شدم شکفته ایغنچه مثل دوید، .   

- کبوده جات همه بشکنه، دستشان .   

 را صابون. نشاند و گرفت را دستم. کشیدم دردناکم پهلوی به دستی

 کرده خیس را هایشلباس آب. کرد سرم شستن به شروع و برداشت

 به و شست را موهایم آرام و سکوت در. بود چسبانده تنش به و

 بدنم. شود باز ترراحت کف، همان مدد به بلکه تا زد شانه سختی

 بیرون پوستم زیر از کوفتگی تا گرفت آب زیر و کشید لیف را

. گرفت قاب صورتم دور را دستانش شست، که را صورتم. بریزد

بود کرده تار را دیدم و ریختمی صورتم روی آب .   

   ... آسو-
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 هایملب به هنوز. بود شده لرز دچار بدنم. آورد جلو را سرش

زد صدابیبی. کشید عقب سرعت به. زدند در که بود نرسیده :  

- خواید؟می چیزی خان   

- ، و بیبی بیار اش  حوله تمومه لباساش  .   

- چی؟ شما برای   

 به را گزارشش و ببیند لباس با را او بیبی تا کرد باز را در عمدا  

بدهد خاتون .   

- بیار لباس منم برای اتاق، تو رفت که آسو .   

 و گرفت سرم روی را آب. آمد من طرف به دوباره و بست را در

  :گفت

-  پیشت، بیان صدف و دنیا گممی کرسی، زیر بخز بیرون رفتی

خاتون اتاق بیای خوادنمی .   

   ... آخه-

-  موشونده جوشنده هم چی هر. بیاره سوپ برات بیبی گممی

کنه آماده برات بگو خوایمی .   

گفت و برداشت من شستن از دست :  

- باشی داشته درد زمستون ته تا تنت تو نمونه سرما .   

گفت و کرد نگاهم خیره لحظاتی. دادم تکان سر :  

- خواستمنمی کنم، اذیتت خواستمنمی  ...   
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 سرزنش هستم کسی چه بیاورم یاد به خواستمی که مردی باد آیا

 شدمی شنیده سختی به که صدایی با و انداختم زیر به سر کردم؟می

زدم لب :  

- خوبم من .  

 بیبی که بود نینداخته صورتش روی کاملی طرح هنوز لبخندش

زد صدا دوباره :  

   خان؟-

گرفت بیبی از را هالباس و حوله و کرد باز را در .   

- کرسی زیر بخوابانش و اتاق تو ببرش پوشانم،می لباسش   االن .   

- باشه ها، .   

 موهایم کردن خشک به شروع دقت با و پیچید تنم دور را حوله

   .کرد

- کنه درست قوی چیز یه برات بیبی گممی .   

 در پشت از بیبی. شد خیره هایملب به و کرد خشک را صورتم

  :گفت

- ببرمش بیام بگو شد تمام کارت خان، برم .   

- آمد بی؟بی داری عجله .   

 را در و پیچید سرم دور را حوله. کرد تنم سرعت به را هایملباس

کرد باز .   
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- نیا بیرونم و کرسی زیر بخواب .   

گفت و چسبید را بازویم بیبی :  

- مروتبی هوای سرده که کن عجله .   

 که طورهمان. خواباند کرسی زیر و برد اتاقم به سرعت به مرا و

گفت کشیدمی باال امسینه روی تا را لحاف :  

-  اندکفری انقدر دختر و مادر. آدنمی در خونشان بزنی کاردشان

 دل بلدی خوب هم تو. هرنگ به برسه چه کردند کالفه خاتون   که

خانمرتضی دختر هاببری !  

خندید نخودی و .   

- بانواینا؟ اومدن کی...  دا...  دنیا...  بانو   

 خاتون. تو پیش بیان اینکه از قبل ساعت یه. رسیدن که بود عصر

گفت رقیه شدن پاپی انقدر که، کجایی دادنمی لو .   

- شده چطور  ...   

- . دایان برای گرفتن رو پرروئه دختر همین. گرفتن عروس

 ببخشید که بیارن در خان دل از مثال   آمدن حاال. کردن عقدشانم

 به شانهیچی دیگه، انشهری. بود ایعجله چی همه نبودی،

 در، پشت بذارم ببرم خان   لباسای برم برم،...  نیست شانهیچی

بیاد در صداش که االنه .   

 به چه. فرورفتم فکر به و کشیدم باالتر را لحاف. رفت و شد بلند و

...  آیا بود؟ صدف عاشق واقعا   آیا! دایان؟. بود افتاده اتفاق سرعت
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 بودم؟ هرنگ عاشق واقعا   من آیا چه؟ من. درخشید ذهنم در چیزی

 ... آیا

 

 [18:23 15.07.19] آ

#249 

 

 

 

 

گفت صدف و شد باز در :  

- هست؟ اجازه   

گفت شدمی اتاق وارد کهدرحالی. شدم خیزنیم :  

- نه؟ یا اومدی ببینم اومدم شی، بلند نیست الزم   

گفت و خزید کرسی زیر. نشستم هم خودم و کردم تعارف :  

- شده سرد هوا چقدر! اوووف .   

- سرده خیلی هم پاییزاش اینجا که مخصوصا   ها، .   

- کرده تعریف برام دایان .   

 را دستم و خزید طرفم به. انداختم زیر به سر دایان، اسم بردن با

گفت و گرفت :  
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- آسو ممنون ازت .   

کردم نگاهش گرانهپرسش .   

-  روز اون اگر. کنیم عقد که بشه راضی دایان شدی باعث تو

 بود ماجراها اون از بعد دونی،می...  اگر و بود نرسیده سر هرنگ

کنیم عقد شد راضی پدرش و بانو اصرار به که .   

گفتم و زدم تلخی لبخند :  

   .خوبه-

- ممنونم ازت. دختر عالیه عالیه، نیست، خوب .   

 کردمی خشک را سرش حوله با کهدرحالی هرنگ و شد باز در

 شرمسار هرنگ. کشید عقب را خودش فورا   صدف. شد اتاق وارد

گفت دختر حضور از :  

- اتاق یکی اون رفتممی اینجایی، دانستمنمی .   

گفت و ایستاد صدف :  

-  به امیدوارم و آسو باش خودت مواظب. رفتممی داشتم دیگه من

بشنوم رو شدنت مامان خبر زودی .   

 سر زدهخجالت دیدم، که را هرنگ موذیانۀ لبخند. رفت و خندید بعد

گفت و زد زانو کنارم در هرنگ. انداختم زیر به :  

- آسو مامان شیمی ها،گهنمی بدم .   

گفتم لبی زیر :  
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  !هرنگ-

- هرنگ جان !  

گفت و گرفت را دستم. کردم نگاهش و کردم کج را سرم :  

- بانو بشی خودم بچۀ مامان قراره و خودم مال فقط منی، مال تو !  

 هرنگ. خورد در به ضربه چند. انداختم زیر به سر و شدم سرخ

گفت و ایستاد :  

   .بفرما-

گفت دنیا. گذاشتند اتاق داخل به قدم دنیا و رقیه و شد باز در :  

- بیایم بعدا   بریم خوایدمی! ببخشید .   

گفت هرنگ :  

- رممی من پیشش، بمانید نه، .   

 رقیه. رفت بیرون در از زد،می لبخند من به کهدرحالی و

گفت و کشید باال را ابروهایش :  

- شکرستانه اوضاع که بینممی .   

- نشو لوس .   

گفت و خزید کنارم دنیا :  

- اومدیم کردیم خوبی کار کنم فکر .   

- کردید خوبی کار آره، .   

- گرفته زن دایان دید کنم فکر گم،می هرنگ خاطر به  ...   
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گفت و خزید کرسی زیر. کردم نگاه رقیه به :  

- بترکه حبیبه که االنه .   

خندید نخودی و .   

-  و مونده حبیبه آسو، با هرنگ جیک، تو جیک صدف با دایان

   .حوضش

کرد نگاهم دنیا .   

- آسو شهمی بهتر بعد به این از چی همه .   

یا و شود بهتر بود قرار چیز همه آیا. انداختم زیر به سر  ...   

 من. خندیدند قهقهه به دنیا و رقیه شد، بلند که حبیبه فریاد صدای

. حیاط به را گوشم و دادم در به را حواسم. بودم هرنگ نگران اما

 رقیه خندۀ. شد قطع حبیبه صدای که نکشید طول بیشتر دقیقه چند

گفت و کشید گردن بیرون طرف به نگرانی با. طورهمین هم :  

- زدش گمانم !  

گفت و شد بلند. کردیم نگاه رقیه به دنیا و من :  

- خبره؟ چه ببینم برم   

گفت و کرد من به رو دنیا. رفت بیرون در از سرعت به و :  

- زنه؟می هم اونو   

گفتم و کشیدم گردن کرسی زیر همان از تردید، با :  

- نداشت بزن دست نه، .   
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گفت و کشید باال را ابروهایش :  

- من جان !   

گفتم و زدم جانیکم لبخند :  

- حبیبه برای .   

- وگرنه خوب، بگو  ... 

 

 [08:32 16.07.19] آ

#250 

 

 

 

 

گفت و کشید جلو کمی را خودش. کرد سکوت :  

نیستی؟ ناراحت که من دست از -   

گفتم و زدم محزون لبخندی :  

  .نه-

-  نگران فقط من. کنم بدجنسی حقت در خواستمنمی واقعا آسو

اشآینده نگران. بودم برادرم .  
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داد ادامه. دوختم زمین به چشم :  

 -  باهات بد خیلی آخر روز دونممی نیستی؟ دلخور که من از

 مدام. شدممی دیوونه داشتم. نبود خودم دست کن باور زدم، حرف

 ترسیدممی که هم اونی از! اوف. شهمی چی حاال کردممی فکر

اومد سرمون .  

شدم هایشحرف دادن ادامه مانع و گرفتم را دستش :  

- دانممی چیز   همه دانم،می .  

پرسید و آورد پایین را صدایش. ماند هایمچشم در خیره لحظاتی :  

- برگشتنتون؟ از بعد آسو، نکرد که اذیتت   

گفتم. انداختم زیر به سر لبخند با و کردم رها را دستش :  

  !نه-

گفت و فرستاد بیرون صدا با را نفسش :  

-  شه،می جوریاین دونستممی من. پرسممی سؤالی چه ها،احمقم

 که کرد رحم من به خدا کنم فکر فقط. بودم کرده رو اشبینیپیش

بود شده دیوونه. نشد بدتر .  

- آخر روز شد چی نفهمیدم اصال   من .   

گفت و کشید باالتر را لحاف. داد تکیه :  

-  باند الی طوالنی مدت یه تا بیچاره امیر. نفهمیدی که بهتر همون

که دایانم. بود ترکونده رو دماغش. بود چیزا جوراین و  ...   
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گفت و زد لبخند :  

- کرده ازدواج دایان آسو !  

گفت و گرفت را دستم. انداختم زیر به سر زدهخجالت :  

-  شیرینیه، دختر صدف اما نبود، راضی دلش ته دونممی درسته،

 مردی همون شهمی و کنهمی رامش باالخره هست، زرنگم و زبر

 مال هرنگ بکنی، کارو همین هم تو خواممی. خوادمی اون که

 خراب اون تو جوریچه دیدم. توئه نوشتپیشونی توئه، سهم توئه،

 نیست، و نبوده نگرانت کنه وانمود خواستمی. کردمی نگات شده

 این زیر بیارتت و کنه بغلت مردمی داشت مرد،می داشت اما

 که رو چیزی قدر آسو. بده سوپ بهت قاشق قاشق و گرم کرسی

 کنه، بولدورم اولدوروم خوادمی نیست، عددی حبیبه بدون، هستی

 ولی گرمه، اشعمه به پشتش گهمی هم چی هر. نیست عددی اما

 دختر! اون پشتگرمی که داشته چیزی اتواسه تو سردی پشت مگه

   ... هرنگ

کرد پرت اتاق داخل را خودش صدف و شد باز در .   

-  تو خوابوند چنان. داره ایجذبه عجب تو شوهر این...  پسر

 نکرد جرئت کسهیچ اومد، خان اتاق ته تا صداش دختره گوش

بخوره تکون .   

شدم خیره صدف دهان به .   

- بزنه فقط تپ تپ شدید، غول نره این چی عاشق .   

- رفت؟ کجا خودش   
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گفت و خزید لحاف زیر :  

-  مرو و سر. نشسته خان و بابا پیش آسو، هاتمدلواپسی این عاشق

 در جیکشم و نشسته صدابی و آروم اشه،ننه کنار زنشم. گنده

آدنمی . 

 

 [08:32 16.07.19] آ

#251 

 

 

 

 شادابی از و بود گرفته صورتش. شد اتاق وارد و زد در بیبی

 و گذاشت کرسی روی را سوپی ظرف. نبود خبری قبل لحظاتی

  :گفت

-  خاتون گفتم چقدر. وراون از یا افتهمی بوم وراین از یا پسره این

 پی رهمی شهمی دیوانه زن تا دو با تانه،نمی پسره این نکن،

اشنتیجه اینم! نکن دخالت تو گفت کارش، .   

  حبیبه؟-

گفت و کرد نگاه من به تند :  

-  تو ناراحت اون گمانت. نشسته شوهرش و ننه دل ور حبیبه؟ ها؟

اونی؟ ناگرون دل تو که بود    



 

914 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفتم زحمت به و انداختم زیر به سر :  

- زد بشم که تهمتی نرفته یادم بی،بی نیستم ناگرونش دل .  

- هامهمان جلوی اینه سر حرفم فقط نبود، بدش! خوبه! خوبه  ...  

گفت خودش خاص خیالیبی با و زد سوپ به ناخنکی صدف :  

- داریم عادت ما .   

گفت و کشید عمیقی نفس بیبی :  

-  اینجا، بیاد نیفته راه تو هوای به شوهرت پیش برو بیا. بگم چی

بیرون کشیدیم شده خراب اون از تازه رو یکی این .   

 خیره بیبی به بود، مانده دهانش توی انگشتش کهدرحالی صدف

 و برخاست فورا  . کندمی فکر او هایحرف به دارد بود معلوم. شد

  :گفت

- دنیادیدگی گنمی این به .  

گفت و شد بلند هم دنیا. رفت بیرون در از سرعت به و  :  

-  عین ممکنه نرم جوشه، نقطۀ رو خاتون االن طرف، اون برم منم

و بترکه زودپز  ...   

 خیره سوپ ظرف به. رفت بیرون در از بیبی دنیال به و خندید و

روزهای بود، قرار شاید. شدم   

 خوردن مشغول و کشیدم جلو را سوپ. بزنند لبخند هم من به زیبا

   .شدم
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*  

. کردم باز چشم کرد،می نوازش را موهایم که سرانگشتانی لمس با

گفتم و زدم لبخند نشست، چشمانم در که هرنگ مشتاق نگاه :  

- برد خوابم .   

- اما شام، برای کنم بیدارت نیومد دلم منم  ...   

- وقته؟ دیر   

- شده رد شبم نصف ها، .   

- ها؟مهمان پیش بری نباید   

گفتآرامی به و گذاشت لبم روی را دستش :  

- بذارم تنها رو تو تانممی اینجاست، پسره اون وقتی کنیمی فکر .   

گفت و زد لبخند. دوید صورتم به خون :  

-  جم آسو پیش از روزش   صد عین باشه، اینجا روزم صد

خورمنمی .   

- با کردی دعوا  ...  

گفت و کرد اخم :   

- کنه دراز گلیمش اندازۀ به پاشو گرفت یاد .   

   ... هرنگ-
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-  کی هر و حبیبه از زدن حرف با شبمانه که خواینمی! هیس

 اون اتاق باشه که مهمان بزرگه، اتاقش ضمن در. کنی خراب

که؟ بخوابم جا یه دخترها با نداری انتظار. بهتره   

گفت و کشید باال گردنم زیر تا را لحاف. دادم تکان سر :  

-  نگاه لعنتی طویلۀ اون به داشتم نخوابیدم، صبح تا دیشب

ولی بیرون بیارمت بیام خواستم بار ده کردم،می  ...   

 اینکه. خوردمی زنگ سرم توی دنیا هایحرف. گرفتم را دستش

 و آورد باال را دستم. باشم داشته را مرد این کمال و تمام توانممی

بوسید را دستم پشت .   

- بدی خودمان دست کار که خواینمی ببندی، چشمات   بهتره حاال .   

گفت و فروکرد موهایم در سر. دزدیدم او از نگاه زدهخجالت :  

-  خجالت برای بود شده تنگ دلم چقدر...  آسو شرم...  آسو شرم

   .کشیدنات

گفت و خوابید طاقباز :  

- مامان این بشه ترکیبی چه! خجالتی خوشگل مامان .   

گفت شیطنت با. برگشت طرفم به هرنگ و خندیدم ریز :  

- اومد؟ خوشت   

  !هرنگ؟- 

- شممی دیوانه هرنگ نگو جوریاین! هرنگ جان .   
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- که خوشحالم  ...   

 غافلگیر کهدرحالی. دوخت ایبوسه با را لبانم و چرخید طرفم به

گفت و کشید عقب را سرش. کردممی نگاهش بودم شده :  

- کنم بوست هوابی و یهویی خواستمی دلم چه که آخ .   

 کهدرحالی هرنگ. کشیدم سرم روی را لحاف خجالت از شده سرخ

گفت و کشید سرش روی را لحاف خندید،می :  

-  آقای پیش ممکن حد تا آبرومانه کردی جزم عزمت   تو خیرا،

نفهمه کسی که حمام برم کی. ببری حبیبی .   

چسباند خودش به مرا و پیچید من بدن دور دست و .   

* 

 

 [18:32 16.07.19] آ

#252 

 

 

 

 

 آقای خانوادۀ آقاخان، و خاتون اصرار رغمعلی بعد روز صبح

. بودم ایستاده نظاره به ایوان روی از من. شدند شهر راهی حبیبی
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 دست کرد، خداحافظی همه با تلخی به کند، بلند سر آنکهبی دایان

 و آمد ایوان روی دنیا. رفت بیرون در از و گرفت را صدف

گفت گوشم در و بوسید را امگونه :  

- بمونه یادت حرفام .   

 خان کرد، حرکت اتومبیلشان اینکه محض به. رفت و زد لبخند و

  :غرید

- اتاقم تو بیا! هرنگ .   

 مادرش و رفت اتاقش به تفاوتبی حبیبه. کرد نگاه من به هرنگ

 خان دنبال به و کرد نگاه خیره مرا لحظاتی خاتون. او دنبال به هم

 وارد پدرش دنبال به و داد تکان سر هرنگ. رفت باال هاپله از

شد خان اتاق .   

 را هایشگوش من مثل هم بیبی. افتادم راه به آشپزخانه طرف به

 خان فریادهای صدای. نه یا شنودمی چیزی ببیند بود کرده تیز

 که کردمی شماتت را هرنگ داشت. بود شکافته را اتاق سقف

 حضور در را او نباید و نیست درست همسرش با رفتارش

 و کردمی اشهمراهی هم خاتون. کردمی خوار گونهاین میهمانان

دادمی را دو هر جواب تلخی به هرنگ .   

گفت بیبی :  

- ترسممی پسر این کار عاقبت از من .   

- بود ترراحت نبودم، من کاش .   
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 من که خواستمی هم او انگار. نگفت چیزی و کرد نگاهم بیبی

   .نباشم

 در از هرنگ تا کشید طول و شد ترآرام و آرام صداها ناگهان

 بر انگار آب سردی و پاشویه لب بودم، حیاط توی. آمد بیرون

بود اتاق در به نگاهم و بودم نشسته جاهمان که نداشت اثر رویم .   

 از هایمدست. کرد نگاهم جاهمان از. ایستادم آمد، بیرون که هرنگ

 و کرد باز را در. بود باز هنوز شیر و بود شده قرمز آب سردی

 در. زدمی حرف خان با داشت انگار. ایستاد لحظاتی. گفت چیزی

غرید جاهمان از بست که را :  

- داره سوز هوا بینینمی آسو، اتاق تو برو .   

 شدم خم. رفت حبیبه اتاق به و کشید را راهش. انداختم زیر به چشم

 دوباره و کرد نگاه مرا کمی. آمد ایوان روی بیبی. بستم را شیر و

 بیبی. رفتم مطبخ به و برداشتم را هاظرف. برگشت مطبخ به

گفت و گذاشت سینی توی را کشمش کاسۀ :  

- بود خبر چه ببینم برم .   

 گذاشتم رف روی را هاظرف. افتاد راه و برداشت را چای سینی و

. افتادم راه به اتاقمان طرف به سالنهسالنه. آمدم بیرون مطبخ از و

 لحظاتی. آمد بیرون اتاق از مادرش رسیدم، که حبیبه اتاق جلوی

 که آمدمی هرنگ صدای باز در الی از. کرد نگاهم خیره و ایستاد

گفتمی :  



 

920 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

-  زنبور النۀ تو چوب عصبانیم، بینیمی برم، تو تصدق آخه

 بذار بخند بخند، حاال خوب، بودی نگفته بشم برم تصدقت کنی؟می

کنیم کامل مانهخوشی .   

 گرم هم او با پس. تپیدمی شدت به قلبم. بست را در حبیبه مادر

 کشیدم، قدم. نبود جایز ایستادن. کشیدمی را نازش و زدمی حرف

کرد متوقفم حبیبه مادر صدای :  

- ببری دلش   شکلت و سر با تانیمی چه؟ که خیالت به .   

 بودم خورده را دخترش گول و بودم کرده اشتباه بار یک. نایستادم

 ایوان در صدایش. دادم ادامه راهم به. بودم کشیده را مجازاتش و

  :پیچید

-  جلوت که منم این بدزدی منو دختر شوهر بخوای دیگه بار یک

آممی در .   

 با بخواهم که بود آن از بدتر حالم. افتادم راه اتاقم طرف به توجهبی

 گرم لحن. خوردمی زنگ گوشم در هرنگ صدای. شوم کالمهم او

! آوردمنمی یاد به بود؟ کرده دلجویی گونهبدین من از. مهربانش و

تحکم با و بود سرد بود، هم ایدلجویی اگر حتی .   

 ایوان در خاتون کشیدن کل صدای که بودم نرسیده اتاق به هنوز

 نگاه من به و بود ایستاده هنوز حبیبه مادر. برگشتم عقب به. پیچید

 پیچیده خانه کل در شادی صدای حاال. تپیدمی شدت به قلبم. کردمی

  .بود
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 سنگینی امسینه قفسۀ روی دنیا. بستم را در و شدم اتاق وارد

 بار اولین برای گذرد،می چه اتاق آن در حاال اینکه تصور. کردمی

هرنگ. کردنمی رهایم و بود انداخته چنگ جانم به  ... 

 

 [18:32 16.07.19] آ

#253  

  

  

هفدهم فصل  

 

 

  

 و شکست حبیبه ریز هایخنده مرا، ذهن در شده آوار سکوت حجم

. برخاست طرف هر از که «ایباشه مبارک باشه، مبارک» سیل؛

گفت بارشماتت آشکارا منیرماه :  

-  باالخره تانهمی مانه،نمی دل به آرزو داداشم که شکر رو خدا

بگیره بغلش اش  بچه .   

 به سر. بود باردار حبیبه. بکنم چه یا و بگویم چه باید دانستمنمی

 نفر یک نگاه سنگینی تنها جمع شادی همهمۀ میان در و داشتم زیر

 کمرنگی، لبخند. کردم نگاهش و کردم بلند سر. کردممی حس را
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. گرفتمی امگریه شاید کردم،می نگاهش اگر. بود لبش گوشۀ محو،

دزدیدم چشم .   

 حتی. باریدمی اتاق روی و سر از شادی و گفتمی چیزی هرکس

 رفتم،می. بکنم چه باید دانستمنمی. خندیدمی دل ته از هم بیبی

 سر و طفیلی موجودی همچون ماندممی حسادت، به شدممی متهم

بودم اضافه خانوادگی جمع آن در بار .   

گفت خان :  

- سبک قدمش و روشن چشمت عروس، .   

 پر از اسکناس چند و برد کمر به دست خان. خندید نخودی حبیبه

داد هرنگ دست به و آورد بیرون شالش .   

- خودتان برای  ...   

گفت و خندید :  

- تا سه خودتان .   

 من به خاتون. کردم بلند سر نفر یک نگاه حس با. خندیدند همه

 کشید طول چقدر دانمنمی. شدم خیره چشمانش در. بود شده خیره

گفت منیرماه که :  

- گی؟نمی باشه مبارک حبیبه و هرنگ به تو آسو ها،   

 هرنگ به و گرفتم خاتون از نگاه! تلخ سکوتی. شد سکوت ناگهان

 سرها همۀ. برسم حبیبه به تا چرخاندم سر. داشت زیر به سر. دادم
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 خیره من به آشکار فخری با حبیبه. بود من روی بر هرنگ جز

گفتم بود، شده :  

- خی به قدمش باشه، مبارکتان ...   

 و گرفت دهانش جلوی را دستش حبیبه که بود نشده تمام امجمله

 اتاق از سرعت به و شد بلند. ریخت هم به چیز همه. زد عق

 از حبیبه دنبال به و برخاستند هم منیرماه و مادرش. دوید بیرون

 و کرد نگاه من به. نشست هرنگ نگاه در نگرانی. رفتند بیرون در

غرید خاتون. کرد تغییر چشمانش حالت ناگهان :  

-  بد حامله زن حال شهمی باعث بشتم کردن نگاه بدمنظری بس از

   .شه

گفتن با و ایستادم :  

   .ببخشید-

 بغضی و بود زده حلقه چشمانم در اشک. رفتم بیرون در از

. بود نشسته پاشویه لب حبیبه. بود بسته را گلویم راه گیرنفس

 خورد، من به حبیبه چشم تا. آمد بیرون اتاق از سرم پشت هرنگ

گفت هرنگ. زد عق دوباره :  

- یهو؟ شد چش این   

رفت پایین هاپله از و گذشت من کنار از و .   

گفت منیرماه :  
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-  تو برو کنی،می نگاه وایسادی چیه داره، ویار تو به بینینمی

   .اتاقت

پرسید و آمد ایوان روی خاتون. شدم بور :  

- شده؟ چی   

-  اشروده و دل تا اتاقش تو بره بفرستش داره، ویار دختره این به

نیامده باال .   

گفت تحکم با خاتون :  

- بندازه اش  بچه عق زور از خوایمی اتاقت، تو برو .   

 داشت که کردم نگاه هرنگ به. افتادم راه به اتاقم طرف به

مالیدمی را حبیبه هایشانه . 

 

 [08:04 17.07.19] آ

#254 

 

 

 

 

. نبود جور هم با چیزهایی یک. بستم را در و شدم اتاقم وارد

 هم من با حبیبه اگر. کردم حساب به شروع. باشد جور که شدنمی
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...  خوب! نه اما ،... او شاید خوب ،... من باشد، شده عروس

رسیدنمی جایی به فکرم .  

 از پر ذهنم. بود خوابیده بیرون صدای و سر. خزیدم کرسی زیر 

 اتاق به. نبود خانه زیاد اواخر این که هرنگ اندیشیدم؛. بود سؤال

 هرنگ داشت گله که حبیبه. نداشت آمد و رفت آنقدرها که هم حبیبه

 به باید. بود شده باردار سرعت این به پس چطور نیست، او پیش

شاید اما. گفتممی هرنگ  ...   

 یا آمد،می باال شکمش دیگر روز دو. نبود الکی که بارداری

 متهم زدممی حرفی اگر نه،. فهمیدمی را چیز همه هرنگ آمد،نمی

 تردقیق باید. خواستممی که نبود چیزی این و شدممی حسادت به

 را هازمان آنقدر...  باید رسیدم،می نتیجه به و کردممی محاسبه

 چشمانم که زدم تفریقشان و جمع ذهنم در آنقدر کردم، پایین و باال

رفتم خواب به و شد سنگین .   

***  

 چشم شدمی کشیده نرمی به صورتم روی که انگشتانی نوازش با

 روی انگشت با و بود کشیده دراز کنارم در هرنگ. کردم باز

 ایبوسه با و کرد خم سر که بخورم تکان خواستم. کشیدمی امگونه

 حبیبه اتاق از صبح که جمالتی یاد به. بازگرداند جایم سر مرا

 نگاهم تعجب با. کشیدم عقب شدت به را سرم و افتادم بودم، شنیده

گفتم و کشیدم هم در چهره. کرد :  

- خان روشن چشمت .   

گفت و شد بور :  
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- آسو آریمی روم به !  

 زمین به چشم. کرد نگاهم خیره لحظاتی. کردم نگاهش سکوت در

پیچید گوشم در صدایش. دوختم :  

- آسو دهمی خدا رو بچه .  

- خان؟ بشتان زدم حرفی من   

گفت و کشید هم در چهره. بودم کرده خطابش خان دوباره :  

-  بچه که بزنمش برم حاال؟ کنم کارش چه اما بوده، من از خبط

  نباشه؟

 حرف چقدر. شرمسار و بود غمگین نگاهش. دزدیدم او از نگاه

 شده قفل مغزم انگار. آمدنمی زبانم روی اصال که بود دلم توی

 چیزی هیچ دیگر که بود بیبی کشیدن کل همان و صبح از. بود

و اعداد و روزها شمارش جز نبود سرم توی  ...  

غرید شد، بور. کشیدم سر دوباره من و کرد خم سر دوباره :  

- کنی؟می چموشی باز   

 غوغایی خانه در و بودم آمده اتاق به که صبح از بودم، کرده فکر

بود اینجا هرنگ حاال و بودم کرده فکر. بود .   

- خان داشتم خواهش یه .  

- که باز! هرنگ بگو  ...  

 غیراردای اخمی. ماند راه نیمه در اشجمله. کردم بلند سر

کرد نزدیک هم به را ابروهایش :  
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- آسو بده خبر پیربابا به  ...  

پرید حرفم میان به :  

- دمنمی کسیهیچ به خبری هیچ .  

بود شده برزخ واقع به دیگر حاال. کردم نگاهش .   

- بگم بشش خواممی چی نشنیده که خان .  

داد جرئت من به سکوتش و کرد سکوت .  

- برگردم خانه، برگردم  ...  

 در بارها صبح از که را حرفی. واداشت سکوت به مرا پوزخندش

آورد زیان به بود، شده تکرار مغزم :  

- شد نصیبت چی خانه، برگشتی بار یه .  

 و اینجا در ماندن اما بود هرنگ با حق. زد حلقه چشمتنم در اشک

نبود ممکن برایم دیگر هم شکل این با . 

 

 [08:04 17.07.19] آ

#255 

 

 

 

- ببین مانوضع !   
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گفتم و شدم خیره چشمانش در :  

- هرنگ عذابم در اینجا !  

 شکایت بودم آن در که وضعی از داشتم که بود بار اولین این

 او از چیزی و بودم گشوده گالیه به لب که بود بار اولین. کردممی

خواستممی .  

گفت و گرفت آغوش در مرا سرا. کرد جا کنارم در را خودش :  

- االن شی،می من بچۀ مادر هم تو آسو؟ کنیمی حسادت  ...   

 دست. داشت نگاه ترمحکم مرا و کرد مقاومت. دادم هلش عقب به

گفتم جاهمان از و برداشتم تالش از :  

-  نذار هرنگ...  فقط من خان، چی حسادت ده،می رو بچه خدا

باشم اشبچه و حبیبه ذلیل اینجا .  

بوسید را موهایم روی .   

 خودم، تنهایی و حبیبه شدن مادر خاطر به نه بود، شکسته قلبم

 انگار. خودم تلخ درماندگی و حبیبه فخرفروش نگاه خاطر به بیشتر

 بیچارگی عمق به که بود حبیبه بارداری خبر شنیدن از بعد تازه،

 یک خالی جای اینکه به. بودم رسیده منیرماه هایحرف و خودم

 در چقدر کرد،می رشد او بطن در داشت حاال که کوچک، موجود

 بشود توان تمام با که کوچولویی موجود. است خالی امشکمی حفرۀ

 رویاها در مادرانه را او و کرد لمسش خیال در بتوان کرد، حسش

کشید آغوش در .  
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 ازلی که بهشتی شدمی من دنیای بعد و چندسانتی، جنین یک فقط

ابدی و بود !  

 من. کردمنمی درک را خودم هم خودم حتی کرد،نمی درک هرنگ

خواستمی ناب مادرانۀ یک دلم فقط .  

کرد حلقه کمرم دور دست .   

- بشیم؟ بچه ساختن کار به دست خوایمی آسو، مامان   

 خودم کردم سعی دوباره. خندید ریز. زدم پس شدت به را دستش

گفتم تحکم با. بکشم بیرون آغوشش از را :  

- رفتیمی اشصدقه قربان صبح شنیدم .   

گفت تعجب با و کشید عقب را خودش :  

- دختر بودی وایستاده فالگوش .    

گفتم و شدم خیره چشمانش در :  

-  بفهمم خواستمی گمانم بود، گذاشته باز در الی مادرش نه،

نکنم خوش دلم زیاد و هرنگم زندگی کجای .   

گفت و کشید باال ابرو :  

-  هر هرنگ فقط گمانم. سروری و داره سری کی هر اینجا خوبه،

کنه خودش مال سرش   خوادمی یکی چرخه،می طرف .   

 تاثیر تا بودم شده خیره چشمانش در کهدرحالی. شد خیره من به

گفتم شود، بیشتر کالمم :  
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- برم فرستیممی  ...  

گفتن؛ با را کالمم   

   ... آسو-

گفت و زد محزونی لبخند. کردم نگاهش. برید :  

-  اشهمه راستش. بگم بشت االن خواممی که اونی نشد بدم گمانم

 آورده عقل سر چموش   این و بود شده خوب میانمان تازه گفتممی

 پر بینممی حاال ولی. نکنه رم دوباره که بگم بشش برم چی بودما،

هستی راضی شکر را خدا که خودتم. خاتون گهنمی بیراهم .  

پرسیدم و کردم نگاهش :  

  خبریه؟-

- است حبیبه سر...  راستش .   

گفتم و کردم پوفی :  

- هست هم ایدیگه حرف حبیبه جز روزا این .   

- خورهمی هم به حالم بینممی رو آسو من که کفش یه تو کرده پاشو .   

 و خندید قهقهه به هرنگ. کرد مچاله خود در بیشتر را صورتم اخم

  :گفت

- شد چی...  ها .   

گفتم و کشیدم هم در چهره :  
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-  باال و شهمی بد حالم بینممی اونو منم ببینه، رو آسو بخواد دلشم

آرممی .   

گفت و گرفت را دستم هرنگ :  

-  بذار تازه،می اسبش. تانهمی و کنهمی ناز دیگه، است حامله

   .بتازانه

گفت و زد برق چشمانش. کشیدم هم در چهره بیشتر :  

- هاشدی تمام و خوردمت دیدی نکن، جوریاون قیافته .   

شد بور دید، که مرا سرد صورت. کردم نگاهش .   

- شه؟ راحت بمیرم برم   

غرید و گرفت را دستم :  

  !آسو-

گفت غیظ همان با. کردم نگاهش :  

-  اینجا مدتی بگیرم خانه یه برات شد قرار بود، حرفش خان با االن

   .نباشی

درخشید چشمانم  

 

 [08:04 17.07.19] آ

#256 
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گفتم ارداهبی و  :  

- تو؟ بدون   

 که برداشتی هر. شدم پشیمان جمله این ادای از سرعت به و

خندید قهقهه به. نبود من میل باب مسلما کرد،می .   

-  این دوری از نه منه دوری از آسو نگرانی شد معلوم پس خوب،

 ناراحت بری اینجا از قراره اینکه شنیدن از دانستممی. خانه

شینمی .   

 به خوشا» بگویم؛ توانستممی کاش. کردم نگاهش خیره لحظاتی

 توانستمی ایجمله هر اما« !بینیت بزرگ خود این با خان حالت

بدهد قرار الشعاعتحت خانه این از رفتن برای مرا رویای .  

گفت و فشرد بلندش انگشتان میان را دستم. انداختم زیر به سر :  

- و مادرت خانۀ و منیرماه خانۀ. داد پیشنهاد رو جا تا چند یه خاتون  

...   

 طورهمان. کردم نگاهش نگرانی با منیرماه خانۀ اسم بردن با

داد ادامه خونسرد :  

- بمانم دور آسو از تانمنمی گفتم اما من  ...   

گفتم ناباورانه و پریدم حرفش میان به :  
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- گفتی؟ بششان   

گفت و خندید :  

- پیشت بیام بتانم که باشی جایی باید کردم خاتون حالی گفتم، ها .   

داد ادامه و فشرد بیشتر را انگشتانم :  

-  برای گذاشته اش  خانه معصومه ننه. خرهمی خانه برات خان

 رو خانه که اونان اصال  . خواهرش هایبچه پیش شهر رفته فروش

. درسته بکشم، خانه گوش و سر به دستی یه. بفروشن که گذاشتن

 خاتون که چیزایی براش. اشخانه بودم رفته باری چند. نیست بدک

خوبه هم خیلی نفرمان دو برای. بردم بود داده .   

- نفرمان؟ دو   

 حاال. بذارم تنها رو آسو تانممی کردی فکر ام؟کی من خیالت به -

 چکارش ببینیم معصومه ننه خانۀ تا بریم کن کاله و شال پاشو هم

 تا چند و آممی عصر که بریم امشب از بشه اگه. بکینم تانیممی

شی جاگیر اونجا تا آرممی وسیله تیکه .   

 در کردممی سعی سختی به که ذوقی با و کشیدم باال را ابروهایم

گفتم نکند آشکار را خودش صدایم :  

- زودی؟ این به   

گفت و ایستاد. کرد رها را دستم :  

-  باید نمانی اونجا نباشی، امروز از گفته خاتون نداره، حال حبیبه

اونجا؟ بری تانیمی. منیرماه خانۀ بری   
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دادم جواب سرعت به و انداختم زیر به سر :  

- آممی نه، .   

-  رو خانه که بیاره معلم آقا با رو پیربابا فرستاده شاهرخ خان

معلم آقا و پیربابا به بوده سپرده معصومه ننه. کنه معامله .   

 حبیبه خاطر به داشت خاتون. بودم کرسی زیر هنوز. کرد نگاهم

 که ایخانه دانستممی و بود سرد هوا. کردمی بیرون اینجا از مرا

 مهم برایم اما دارد، اساسی تعمیرات به نیاز بوده، خالی هامدت

 ذوقی. نبود مهم برایم خانه این از رفتن جز چیز هیچ دیگر. نبود

 مشغول سختی به که حسی. آمده رقص به وجودم در سرشار

 حدبی شادی خواستمنمی بداند، هرنگ خواستمنمی بودم، سرکوبش

 اشخانواده و او از دلم ته هم هنوز انگار. بفهمد را حصرم و

بشوند اممانع و ببینند رفتن برای مرا شوق اینکه از. ترسیدممی .   

 دنیا، عددهای همۀ پدر گور بود، شده باردار زودتر حبیبه کاش

 روزهای و اول روز رویای خانه، این از رفتن! دنیا خود پدر گور

 از خواستممی بروم، خواستممی. بود پیوسته حقیقت به حاال اولم،

 خانه این روی خودم که نامی انسانی، جهنم این از خانه، این

بگریزم بودم، گذاشته .  

گفت و زد زانو کنارم :  

-  مدت   این تانیمی بخوای تو اگه بری؟ خواینمی آسو؟ فکری تو

پیشت بیام تانمنمی دیگه من جوریاون ولی مادرت، پیش بری .   
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 خانۀ به رفتن بار یک. خواستمنمی دیگر حاال. خواستمنمی را این

 باشم، دور اینجا از توانستممی اگر. بودم کرده تجربه را پدری

 نوعروسان، رسم به نه مرا که برگردم پدری خانۀ به نبود نیازی

بار دو بلکه بار، یک نه هم آن بود، رانده خانه از طفیلیان مثال که !  

گفتم و دادم تکان سر :  

- آممی . 

 

 [20:48 17.07.19] آ

#257 

 

 

 

 

پرسید هرنگ. کردم جمع را هایملباس کوچک بقچۀ. برخاستم :  

- داری؟برمی چی واسه رو اونا کنی؟می چکار   

-  یه بتانم گمانم. بیار کرسی   و برگرد و بذار منو. گردمبرنمی دیگه

باشه خرابه اگه حتی کنم، سر اونجا شب   .   

 را بقچه. پوشیدم لباس او خیرۀ نگاه زیر. کرد نگاهم فقط هرنگ

شدم بلند جا از و زدم بغل زیر .   
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   .بریم-

 آغوش در سخت مرا و کرد پر را میانمان فاصلۀ کوتاه قدم چند با

   .فشرد

- منه خاطر به دردسرا همۀ دانممی .   

 را دستانش حلقۀ اما بکشم، عقب را خودم کردم سعی سختی به

فشرد اشسینه به بیشتر را سرم و کرد ترتنگ .   

- جاهمین گردیبرمی بیاد دنیا به که بچه ماهه، چند فقط .   

زدم لب آرامی به :  

- دانممی بعید .   

شد خیره چشمان در و کرد جدا اشسینه از مرا :  

  آسو؟-

گفتم و انداختم زیر به چشم :  

- نیاوردن باال خاتونتان حبیبه دوباره تا خان بریم .   

  بودم، خوشحال. افتادم راه به و کندم دستانش از را خودم و

 و غصه و درد جز که ایخانه. بروم خانه این از خواستممی

 که حاال انگار. نداشت برایم چیزی زبان نیش و کنایه جز دلتنگی،

 خواستمی عمدا   خاتون بود، برگشته باید که روزهایی به هرنگ

 مجبور دیگر که همین من باشد، برنده او بگذار. کند دور او از مرا

کردمی کفایت برایم کنم تحمل را او نبودم .  
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 نفس. نیامد امبدرقه برای هم بیبی حتی نبود، ایوان روی کسهیچ

 بیرون در از آنکه از پیش. شدم سرازیر هاپله از و کشیدم عمیقی

 تماشا مرا رفتن و بود ایستاده دیدم، پنجره پشت را حبیبه بروم

کردمی .   

زد صدا هرنگ :  

-  جلد. معصومه ننه خانۀ بیاید و بردار سلیمم برو شاهرخ،

 شب برای خانه خواممی. بیارید بود راهتان سر هم کی هر. هاباشی

باشه آماده نمه یه .   

گفت و داد تکان سر شاهرخ :  

- رممی برگردوندی موتور .   

 – باشی اونجا من از جلوتر باش جلد رم،می پیاده .   

 به شانه حاال. برد بیرون در از کوچکی فشار با و گرفت را بازویم

 که مردی شانۀ به شانه. رفتممی ده هایکوچه در او شانۀ

 در را شدنش آرزو داشتم من و باشد دختری هر آرزوی توانستمی

 بود کرده وادار هم مرا سکوتش و بود ساکت. دادممی پرورش دلم

بروم سرش پشت فاصله قدم یک با تنها .   

 زیر همه بود شده باعث هم پاییزی سوز. خلوت ده و بود ظهر

 عروس خان،مرتضی دختر آسو، دیدنمی کسی و بخزند کرسی

 به دارد و شده رانده خان خانۀ از هرنگ بسخون همسر آقاخان،

داردبرمی گام نامعلومش سرنوشت طرف . 
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 آن به بازگشتی راه دیگر کردممی احساس عمیقا   ولی چرا، دانمنمی

 به. فشردمی شدت به شادی از مرا قلب این و داشت نخواهم خانه

 هرچند نیستم، شادمان هم چندان رفتن از کردممی وانمود سختی

 رنگ صرفم شادی کردم،می نگاه هرنگ به سر پشت از که حاال

 این بدون توانستممی آیا. دوانیدمی ریشه دلم در نگرانی باختومی

 بود، کرده زنده دوبراه و بود کشته مرا بار هزار که مردی مرد،

 زیاد او گذاشتندنمی حبیبه و خاتون مسلما! بایستم؟ خودم پای روی

شدمی داستانهم آنها با هم او آیا اما بیاید، خانه این به .  

گفت هرنگ. آمدم خودم به شد باز که خانه در :  

- آمدیخوش .   

 او من، برعکس. کردم نگاهش. شوم وارد من تا ایستاد عقب و

 درخشش در توانستممی را خوشحالی این و بود خوشحال

 چشمانش درخشش دید، که مرا نگران صورت. ببینم هایشمردمک

گفتآرامی به. شد کم :  

-  دیگه. آدمی خوشت اینجا از آسو دممی قول بشت راحتی، اینجا

و تو و منم. نیست هم حبیبه حتی دیگه. نیستن منیرماه و خاتون  ...   
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داد ادامه و زد چشمکی :  

- آدمی که خری کره یه .   

 فشار با و گذاشت پشتم به دست. انداختم زیر به سر و گزیدم لب

شدم حیاط وارد و گفتم «هللا بسم». داد هلم داخل به کوچکی .   

 آن در چیزی هر از بیش کوچکش باغچۀ که نقلی حیاط یک

 هایپله که بود هم روی طبقه دو ساختمان. کردمی خودنمایی

 پایین طبقۀ در. بود چسبیده دیوار به رفتمی باال طبقۀ به که ایگلی

 طرف در مطبخ و بود حیاط گوشۀ دستشویی. بود تو در تو اتاق دو

 هایاتاق روی هم تو در تو اتاق دو. رفتم باال هاپله از. حیاط دیگر

 و داشت چوبی لتی سه هایپنجره هااتاق. بود شده ساخته پایین

 ایرفته رو و رنگ و گرفته خاک و گرد هایبریگچ طاقش

نشیمن برای پایین و بود خانه مهمان انگار. داشت .   

- آمد خوشت .   

 آنکه از پیش. بود پیچیده خالی خانۀ توی پاییز سوز و بود سرد

 سرک باال از هرنگ. آمد شاهرخ موتور صدای بدهم، جواب

   .کشید

-  جاهمان و بکشن شیر مطبخ توی تا منیرماه خانۀ مثل دممی

بشوری ظرفات   .   

 اینکه بود، مهم برایش موضوع این آنقدر اینکه از. زدم لبخند

 هاپله از هرنگ. داد دست من به خوشایندس حس نکشم، سختی

 که نفر دو و بود سلیم. کشیدم سرک باال از من و شد سرازیر
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 بود الزم آنچه و زدمی حرف بلندبلند هرنگ. شناختمشاننمی

گفتمی .   

 من خانۀ. باشد من خانۀ بود قرار اینجا. چرخاندم اطراف به سری

 با بود مدعی که طورهمان را روزهایش او آیا هرنگ؟! هرنگ و

 احساس گاه که مردی! هرنگ شد؟می شریک خانه این در من

 که مردی. کردمی پیدا من قلب در را خود جایگاه آرامآرام کردممی

. کردممی تقسمیش بود، بیشتر من از زورش که حبیبه، با باید حاال

کردمی دور او از مرا داشت توان تمام با که ایحبیبه .  

 آمدمی و رفتمی شاهرخ. شدند پخش پسرها زدنی هم بر چشم در

 وسایل و چایی آورد،می آب. کردمی عمل هرنگ دستورات به و

 خودم سرمای و اتاق سرمای توی باال آن من، و بنایی و نظافت

نبود؟ بهتر مادرم خانۀ پیشنهاد پذیرفتن آیا. بودم فرورفته   

*** 

 

 [06:35 18.07.19] آ
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 و زد گرم لبخندی هرنگ. شدم جمع خودم در و خزیدم کرسی زیر

  :گفت

- نه؟ شد، خوب   

 خوب هم خیلی کاری، روز یک برای. چرخاندم اطراف به سری

 و گلیم خان خانۀ از و کردند درست را پایین هایاتاق. بود

 و سر هم مطبخ به! خانه شد خانه و آوردند وسایل و رختخواب

 چیزی هر از خالی فعال   و داشت الزم وسیله اما بودند، داده سامان

   .بود

-  بعد کنیم،می درست بهتر رو اونجا باالخانه، سراغ ریممی فردا

رسیممی اینجا به دوباره و باال ریمی تو .   

- خان خوبه که اینجا .   

-  باشه فعال  . حوالی این تو باشه تک که بسازمش چنان خواممی نه،

ساختم نو از کوفتمش شاید وقتاون شه،می گرم هوا که تابستان تا .   

 کشید کنار را خودش. نشست لبم روی کمرنگی لبخند. کرد نگاهم

 در و خزیدم زمین روی زدهخجالت. کرد اشاره خودش کنار به و

گفت و چسباند بازویم به را بازویش. نشستم کنارش :  

-  نیستی پرشاندم که همین اصال  . شهمی بهترم آسو، خوبه اینجا

دنیاست یه خودش .   

 و شور وقتی از هم خودم. گفتنمی هم بیراه پر. دادم تکان سر

 ترگرم دلم و بودم آمده شوق سر بیشتر بودم، دیده را هرنگ شوق
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 از بیبی آنچه هر بتوانم شاید حاال بودم؛ اندیشیده. بود شده

کنم عملی بود داده یادم همسرداری .   

. کرد همراهی به وادار خود کتف فشار با هم مرا و داد تکیه

. فاطمه و منیرماه و خاتون از ترس بدون و بلند صدای با خندیدم،

 اتاق توی بود شده رها که من، ریایبی خندۀ از. خندید هم هرنگ

بزرگمان توی در تو .   

- شهمی درست چی همه .   

- دانممی .   

 لب. درآمد رقص به سبز خواهشی چشمانش نینی در. کرد نگاهم

 آورد، نزدیک را سرش. دوختم زیر به نگاه زدهخجالت و گزیدم

 و چرخاندم سر. شد بلند در صدای که بود نرسیده امگونه به هنوز

شد خیزنیم هرنگ .   

- باشه؟ تانهمی کی   

- فرستاده غذا بیبی گمانم! شاهرخ .   

 تنها. بود سرد هنوز خانه. خزیدم لحاف زیر. رفت و شد بلند

 داغ داغ را زیر آن محیط بود، کرسی زیر که سوزینیم هایزغال

 که در. بیاید غذا ظرف با هرنگ تا دوختم در به نگاه. بود کرده

 اتاق وارد سلیم خواهر و مادر. ماسید هایملب روی لبخند شد، باز

 یادم سالم که بودم کرده هول آنقدر. شدم بلند جا از سریع. شدند

 غذایی ظرف سلیم مادر. شد خانه وارد سرشان پشت هرنگ. رفت

گذاشت رف روی داشت همراه که را .   
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- فرستاده بیبی .  

 از و رفتن من صدقۀ قربان به کرد شروع توجهبی. دادم تکان سر

کردمی تعریف خانه .   

- آمده شاهرخ .  

دوختم صورتش به گرمپرسش نگاه .  

- نباشی تنها ساعتی چند که پیشت مانهمی خاتون .  

 اطراف به داشت هنوز سلیم مادر و بودم اشخیره هنوز سکوت در

 خانه از من حال به توجهبی و بلند صدای با و کشیدمی سرک

گفت و برداشت میخ گل از را کتش هرنگ. کردمی تعریف :  

- نیست خوب حالش حبیبه گهمی ام،پی فرستاده خاتون .   

   ... من-

- شده چش ببینم برم. گردمبرمی زودی .  

تنهایی شب اولین. بود شده شروع. رفتم طرفش به قدمی ! 

 

 [06:35 18.07.19] آ
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- دممی قول بشت آسو، خوریممی هم با  رو صبحانه .  

گفتم شدمی شنیده زحمت به که صدایی با و ناله با :  

- اینجا ترسممی !  

 حضور شرم از دانستممی. کرد سلیم مادر به نگاهی چشمی زیر

کشدنمی آغوش به مرا که اوست :  

- نترسی و نباشی تنها تو که سلیم مادر پی فرستاده خاتون .  

کردم زمزه و رفتم بیرون در از هرنگ دنبال به :  

- خانه بری حتمی و تنهاست آسو نیاری بهانه تو که .  

گفت و چسبید را بازوهایم. کرد نگاه پنجره به نگرانی با :  

- ببره خوابت آنکه از پیش گردم،برمی زود .  

. ببرد را او تا زدمی بوق که بود شاهرخ. آمد موتور بوق صدای

 بود من بوسیدن خواهش از پر چشمانش. کرد نگاه پنجره به دوباره

شدمی مانع بود، اتاق توی که سلیم مادر حضور شرم دانستممی و .  

- خان مرتضی دختر سیاه روم .  

 بود امبیبی. ببینم مستأصل اینگونه را او خواستمنمی. لرزید قلبم

گفتم و زدم محزون لبخندی! کرد؟می چه :  

- برگرده خان که مانممی بیدار خان، نکنه خدا .  
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. زد بوق دوباره شاهرخ. کرد نگاهم ناباور و خیره لحظاتی

 کالهش. بوسید را امپیشانی بود، اتاق پنجرۀ به نگاهش کهدرحالی

رفت بیرون در از و شد رد حیاط از و گذاشت سر بر را .   

 لشکر و بودم من انگار! کردم؟می باید چه. برگشتم اتاق به متفکر

   !یزیدیان

- خاتون؟ رفت   

 خاتون و خودم برای ایخانه داشتم، ایخانه حاال من؟ خاتون؟

 همسری. ایباغچه و من از مطبخی نقلی، حیاط یک. بودم امخانه

 خاتونی حاال من! خاتون. من سخت روزهای مرد من، مرد داشتم،

بود حبیبه بطن در که کودکی یمن به بودم .   

 کرسی زیر و گرفت را دستم سلیم مادر. بودم ایستاده واج و هاج

 و گفتمی هوو از داشت و بود کرده برداشت بد مرا گیجی. نشاند

 شب اولین و خودم در غرق من و زدمی اوحرف. هوو هایبدی از

 خاتون سر زیر را چیز همه که ده مردم از گفتمی. بودم امتنهایی

 نجات ترشیدگی از را اشمرده برادر دختر خواستهمی که دانندمی

 آبادی تا دو خون و کرده مردانگی که خان مرتضی دختر از. دهد

 دخترش به که پدرم از. است کشیده دندان به و گرفته گردن به را

 را دخترش که هستند خان ممنون پایین ده مردم اینکه و کرده بد

آسو جای به ندهد دختر تا دو که داده !  

 را آسو خان مرتضی بود، او با حق کردم، نگاه سلیم مادر دهان به

و خان آقا به دادمی آسو تا دو باید داد،نمی  ...  

- بزرگه خودش خدا .  
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گفت و زد تلخ لبخندی. کردم نگاه سلیم مادر به :  

- کنیم؟ عوضش نیست، خوب کرسی جای   

 به مشغول و شد بلند دخترکش با بماند من تأیید منتظر آنکهبی و

 طرف آن و طرف این به. کردند جاجابه را اندکمان وسایل. شد کار

 در و خوردند را شام. کردند عوض را کرسی جای کشیدند، سرک

 سه از بیشتر آوردن حرف به برای بیهوده تالش از خسته نهایت،

خوابیدند من کلمۀ .   

 خیره خانه دودگرفتۀ سقف به و کشیدم باال گلو زیر تا را لحاف من

 و مادر تالش به داشتم که مدتی تمام در. بودم هرنگ منتظر! شدم

 به قاشق میلیبی با که لحظاتی تمام کردم،می نگاه سلیم خواهر

بود در به چشمم که دقایقی تمام و بردممی دهان .   

. گرفت قلبم. نبود خبری هرنگ از. بود برگرفته در مرا تمام شب

 که سلیم مادر پف و خر صدای از. گرفت تلخم تنهایی از قلبم

. بود زنده امبیبی کاش بود، مادرم کاش. بود زندگی تلخ سمفونگی

 و بود هرنگ...  کاش کرد،می نوازش را موهایم آمدمی

کردمی تقسیم من با را هایشعاشقانه .   

 پس را کبیره گناه کدامین تاوان بود، شده مچاله خودش در روحم

 به کردمنمی عادت چرا. نداشت تمامی ابدی جهنم این که دادممی

 درد بار هر من و رفتفرومی قلبم توی مدام که خنجرها این زخم

قلبم در فرورفتنشان از کشیدممی !  

 این از حتی که سردم روزهای کردم دعا. کردم دعا و ریختم اشک

 پایان به بود سردتر هم، زدهیخ نیمه اتاق این در تاریک، شب
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 چه هر مرا مجازات خواستم او از و نالیدم خداوند درگاه به. برسد

 ارزانی من به را نعمات بعد روز از و ببخشد من بر هست، که

   .دارد

کند اجابت مرا و بشنود را صدایم او بودم امیدوار !  

*** 

 

 [01:39 19.07.19] آ
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. کردم باز چشم امگونه روی بر سرد انگشتانی نوازش با بعد روز

زد رویم به مهربانی لبخند هرنگ .   

- بانو؟ خوبی   

 نوازش دارم آنها مقابل در حاال و داشتم مهمان دیشب آوردم یاد به

گفت و زد لبخند بود، فهمیده که هرنگ. پریدم جا از. شوممی :  

- برسه گاوش به بره باید که دانیمی. بود تاریک که هوا رفتن، .   

- آمدی؟ کی   
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گفت و نشست :  

- بود صبح دمای دم .  

گفت. نه یا بپرسم کردممی دل دل :  

-  هم بنا رجب اوس مشغولند، باال آمدند هم هابچه. آوردم صبحانه

 که کنه کاهگل هم رو هاپله. رو باال اتاق تا دو کنه اندود گفتم. آمده

. گلدان واسه بزنن طبقه دادم باالرم ایوان. ریخته هاشگوشه بعضی

ها؟ شه،می قشنگ   

  !ها-

هاگلدان به باال، طبقۀ خانه، به. نبود اینجا فکرم .  

- آسو؟ شینمی پا   

 که آنقدر بود، مهربانی از پر نگاهش. گرفت طرفم به را دستش

 رفته و گذاشته تنها آرامشم شب اولین در مرا دیشب رفت یادم

   .است

  ... دیشب-

ماسید هایشلب روی لبخند .  

- بودی؟ منتظرم خیلی   

 آهی نفسش در. داد بیرون صدادار را نفسش. انداختم زیر به سر

. خورد یکه. زدم لبخند رویش به و کردم بلند سر. بود پنهان تلخ

 درد به را قلبم سختی به هرچند نبود، مهم برایم واقعا نبود، مهم

 شدم،می شریک دیگری با را او باید تلخی به هرچند آورد،می
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. نبود مهم اما بجنگم، تنهایی به باید و هستم تنها دانستممی هرچند

 برای اوستا آوردن از شادی با که را صبحش سر ذوق خواستمنمی

 هرنگ، برای بگذار. کنم کور بود داده خبر خانه کردن اندود

 همین به خدا شاید. آرامش برای باشد جایی خانه این من، همچون

 بندگانش، از یکی با که داد قرار خود مرحمت مورد مرا خاطر

بودم مهربان بود، کرده من به که هاییبدی تمام با حتی .  

. داشتم دوستش اینجا و حاال. داشتم دوستش. دوختم چشم هرنگ به

 داشتنشان دوست. نداشت دوست شودنمی را هابعضی اصال

 تو...  و لحنشان نگاهشان،. نشیندمی قلبت توی و آیدمی آرامآرام

 این از دلیلی یک به جایی، یک روزی، یک چرا که کنیمی تعجب

 در خواب، در کنی،می نگاهشان و نشینیمی! ایبوده متنفر آدم

 نفس قلبت در هنوز و بعد هاسال و بعد هاسال شاید و بیداری

 و ایلحظه در تو افتاد، خواهد اتفاقی چه فردا نیست مهم. کشندمی

 شده داده وعده تو به که باشد بهشتی از ایثانیه شاید لحظه این

   .است

   ... آسو-

   ... خان-

 بگویم، شدمی کاش. ماندمی من پیش را امشب کاش. گزیدم لب

بمان من پیش را امشب !  

- بششان گفتم خورم،نمی جم پیشت از هفته یک تا .   

بود شده مستجاب دعاهایم انگار. بستم چشم و زدم لبخند .   
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*** 
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 این شده بهشتی چه و! خانه. است شده تصورم فرای چیزی خانه

تو در تو اتاق چهار .   

 را روزها که درست نماند، من پیش را هفته یک هرنگ که درست

 نفسمهم ساعت به ساعت دیگر نفسش که درست و کرد تقسیم

 مرا که خوب آنقدر. است خوب بدجوری چیز همه اما نیست،

ترساندمی .   

 به آبی شیر. بسازند حمام برایمان پدرش خانۀ سبک به داد

 نباشد سردم هازمستان تا گذاشت در مطبخ برای و کشید آشپزخانه

 اطراف از که هاییسنگ با داد را حیاط. آنجا در کردن کار موقع

 تا زدند بیل داد را باغچه و کردند فرشسنگ بودند آورده رودخانه

کاشت برای باشد آماده .   
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 مدیر و پیربابا خان، خانۀ از آمدنم بیرون شنیدن از بعد پدرم

 حتی دیگر حاال. شود جویا را علت که فرستاد را مدرسه

 برای گذشته از بیشتر حاال هرچند نبود، مهم برایم هم هایشنگرانی

 راحت ده مردم تا بود گذشته خودش از که بودم قائل احترام او

 اما. نشوند دیگر آسویی ده دختران تا بود داده را دخترش باشند،

 برای فرستدمی را کسانی و است من نگران نبود مهم برایم

یابیعلت .  

 ارضای برای که مردمی و آمدمی دیدنم به بیش و کم سلیم مادر

 از نباشید، خسته و خداقوت بهانۀ به و شده هم شانکنجکاوی حس

کشیدندمی داخل به سرکی شده هم در جلوی .  

 از گفت؛می آورد،می برایم را خبرها بازدیدها این در سلیم مادر

 خنددمی مردم و دارد ویار آسو به حبیبه که اندآورده خبر خان خانۀ

 همین ده باردار زنان حاال و. آسو نه است خان هرنگ ویارش که

سازندمی هاداستان آن از و اندگرفته سخره به را .   

 برای که مردمی از ترسیدممی. کردممی نگاهش زدهمات فقط من

ببرند آقاخان خانۀ به مرا خبرهای خودشیرینی .  

 خان من، گردن به اثاثش و منه دختر آسو» که؛ بود داده پیغام پدرم

. نبود رسم« .بفرستم اثاثشه شده، هم نویی خونه برای بده اجازه

 آقاخان خانۀ در عزت و ارجبی که بودم آمده بسخون به اصال

   .بمانم
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 ایعده و موافقند عده یک. است شده غوغایی گفتمی سلیم مادر

 کار. پدرم خانۀ رودمی و آقاخان خانۀ آیدمی آدم فوجفوج. مخالف

است کشیده هم خان سردار پادرمیانی به .   

 آسو خانۀ اثاثیبی از خبر کردند،می حیاط در سر که کسانی انگار

 و کندمی اثاث از پر را خانه خودش بود، گفته آقاخان و بودند برده

 بوده آماده کوچکی همان از آسو جهزیه» داشت؛ اصرار پدرم

  «.است

 بیایید که آیه و قسم و بود کرده اصرار مدرسه مدیر بودم شنیده

 سردارخان و پیربابا حتی. بردارید شده منسوخ که را قدیم هایرسم

 برندارند، را رسمی بزرگان اگر که بود کرده داستانهم خود با را

کارها این شد نخواهد منسوخ گاههیچ .  

 سفیدی ریش آدم و بودند آمده و بودند رفته آنقدر گفتمی سلیم مادر

 و خان سردار و آقامعلم از رودروایستی به آقاخان که بود کرده

 مساعد چندان روزها این حالش و خان از بود کرده قهر که پیربابا،

 به که دختری برای قدمی نپذیرد اگر کندنمی حاللش گفته و نیست

 شرط این به. بود کرده قبول بردارد، است شده سپرده او به امانت

 هم شلوغش. نباشد ما از کسی و بیاورند هاغریبه را اثاثیه که

 .نکنند

 

 [06:41 19.07.19] آ

 مردم و آمدمی که بود طبقطبق. بود گذاشته تمام سنگ مادرم ولی

 خان عروس بودم، خان دختر. تماشا به بودند ایستاده پایین و باال ده
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 طبقطبق تا بودند ایستاده صف به مردم حاال و! خان زن و

کنند تماشا را امجهزیه .   

 بهانه گاههیچ وگرنه باشد گونهاین کردنمی هم را فکرش حبیبه

 گونهاین کردنمی را فکرش هم خاتون. دارد ویار من به که کردنمی

 هم خان و دادنمی خانه از مرا رفتن پیشنهاد گاههیچ وگرنه شود،

 خانمرتضی خانۀ از اثاثیه این کردنمی را فکرش گاههیچ شاید... 

بفرستد پدرم مرا اثاث کردنمی قبول وجههیچ به وگرنه آیدمی .  

 امروز است قرار دادند خبر که صبح از. نبود خانه هرنگ

 را او خواستمنمی. نزدم حرفی هم من. رفت بیایند هاکشطبق

 سلیم، قول از سلیم، مادر. بزند چیز همه زیر ناگهان و کنم حساس

 از اثاثیه آوردن مخالف هرکسی از بیشتر خان هرنگ بود؛ گفته

 دست اختیارت اگر خان» بوده؛ گفته پیربابا و بود پدرم طرف

 بودم شنیده. پیربابا و بود اما معلم آقا« .کن روشن تکلیفمان پسرته

 و بیاید تواندنمی که عذرخواسته و فرستاده گوسفندی هم سردارخان

 در چشم هرنگ با باید آنچه از بیشتر خواهدنمی او دانستممی من

 و بود نزده حرفی که خاتون از داشت شگفتی جای. شود چشم

بود آمده کوتاه .  

 حواسش همیشه شناختمش،می. بود فرستاده برایم هم کلفتی مادرم

 من و کلفتش و آسو جهاز از بود غوغایی ده توی. بود چیز همه به

 در و شدمی آب قند دلم توی هرچند. خوشحال تا بودم نگران بیشتر

 او و نکنم دارجریحه را هرنگ غرور تا داشتم هم در چهره ظاهر
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 فرفره مثل زبیده بیبی. نسازم خار ده دو هر اهالی پیش را

می دادمی سامان چیز همه به و چرخید .    

 در من اطراف در که چیزی آن هر از هامدت از بعد بودم، شادمان

 سرکی گذشت،می ایبهانه به هرکس. بودم شادمان بود جریان

 و دادمی را مردم جواب زبیده بیبی. گفتمی قوتی خدا و کشیدمی

. نباشم ده فضول مردم چشم جلوی و حیاط توی کردمی تأکید مدان

 شدند،می چیده اطرافم در سرعت به که وسایلی از زدهذوق من و

خرامیدممی سو هر به اتاق توی .   

 اتاق از آمدنمی دلم. کردم بهانه را خستگی شد، چیده که باالخانه

. کند جدا آنجا از مرا نتوانست هم هوا سردی حتی. بیایم بیرون

 که ایوانش از. بود داده جالیش مادرم و بود کرده اندودش هرنگ

 نگاردار و نقش هایگلیم. بود پایم زیر دنیا انگار کردم،می نگاه

 مثل اتاق صورتی و سبز هایپرده و بود قو پر نرمی به پایم زیر

کمان رنگین .   

 خان. بودند مانده هم معلم آقا و پیربابا. فرستادند غذا خان خانۀ از

 بیبی. رفتند نخورده خورده، را غذا هاکشطبق. شانپی فرستاد

 کرده غروب آفتاب. پایین هایاتاق توی من و بود مطبخ توی زبیده

 را اشکنه و کرد جارو را جا همه زبیده. شد تمام کارهایمان که بود

گذاشت بار .   

. بود مانده معطل. کرسی زیر بیاید کردم اصرار آورد، که را چایی

 هم کوچکی کرسی. بود کرده درست جایی مطبخ توی خودش برای

 در کنند درست برایش جایی گفتممی هرنگ به باید. بود آورده
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 کرسی مطبوع گرمای. نشست کنارم تردید با. حیاط از ایگوشه

کردمی نوازش را پوست .   

- جان خانم شد قشنگ چی همه خیلی .   

- خیلی ها، !  

- جان خانم بستن و کردن مرتب چیزه همه خودشان جان خانم . 

 

 [06:41 19.07.19] آ
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 را مادرم و زدم محزونی لبخند. شد پاره دلم بند مادرم نام شنیدن با

 روی و کندمی بندیبسته مرا وسایل عشقی چه با که کردم تصور

گذاردمی هاطبق .   

- بود؟ خوب حالشان   

گفت و کشید هورت را چای :  

- جان خانم خوب .   
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 را صدایش باشد، چیزی مراقب که انگار. چرخاند اطراف به سری

داد ادامه و آورد ترپایین :  

-  بدم وقتی گفته جان، خانم فرستاده یواشکی هم چیزایی یه براتان

نیست کسهیچ بشم مطمئن که بشتان .   

  چی؟-

- و پول مقدار یه  ...   

 ادامه و کرد ترنزدیک را سرش. چرخاند اطراف به سری دوباره

  :داد

   .دوا-

  !دوا؟-

- جان خانم بچه برای .   

 نگران هم مادرم که کشیدم خجالت ولی چرا، دانمنمی. شدم سرخ

 او به اگر شاید بودم، پیشش اگر شاید. است من نشدن داربچه

 حرف او با چیزی چنین مورد در توانستمنمی هرگز ،... گفتممی

 و دوا فکر به که شدنمی نگرانم آنقدر که زدممی حرفی فقط. بزنم

باشد درمان .   

گفت و خندید نخودی :  

- جان خانم شهمی سبز هم شما دامن ایشاهلل .   

 هرنگ. پرید جا از فنر مثل زبیده بیبی. آمد حیاط در صدای

 به و برداشت را سینی زبیده بیبی. شد حیاط وارد گویان«یاهلل»
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 شنیدم را کردنش سالم صدای. ایستادم. رفت بیرون در از سرعت

را هرنگ جواب و .   

 بودم خسته. کردم نگاه صورتم به بود، رف روی که ایآیینه توی

 کمی که بگیرم نیشگونی امگونه از آنکه از پیش. پریدهرنگ کمی و

شد اتاق وارد هرنگ و شد باز در شود، سرخ .   

   .سالم-

 جواب سردی به. بود جدی و داشت هم در چهره. کرد نگاهم

 بتوانم که بودم نشده زرنگ آنقدر هنوز. خوردم یکه. داد را سالمم

 خاطر به که ذوقی. بدانم را عصبانیتش دلیل و کنم سنجیموقعیت

 به تحسین با آید،می او حاال کردممی فکر. پرید داشتم، خانه

 اثاثیه همه این بابت و کشدمی آغوش در مرا کند،می نگاه اطراف

کندمی تشکر .   

- آمدیخوش .   

 من به آنکهبی چپید، کرسی زیر و کرد آویزان میخ گل را کتش

 مردگیدل سخت، کاری روز یک خستگی بر عالوه حاال. کند نگاه

 باال را لحاف و نشستم. بود شده اضافه هم هرنگ تلخ برخورد

 استکان دو با زبیده بیبی. بست پلک و داد تکیه هرنگ. کشیدم

 زبیده. کرد باز را پلکش الی که بود در صدای از. شد وارد چای

 قیسی برگۀ کاسه یک و کشمش و نخودچی کاسه یک سینی توی

! رنگ دو چای عباسی شاه باریک کمر استکان دو و بود گذاشته

گفت و گذاشت کرسی روی را سینی :  

- خان اجازۀ با .   
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گفتم شد، طوالنی که سکوتش. بگوید چیزی بودم منتظر :  

- بیبی نکنه درد دستت .   

گفت و دوخت من به را پرسشگرش نگاه زبیده :  

- جان نوش .   

غرید هرنگ آمد که در شدن بسته صدای. رفت بیرون اتاق از و :  

- شدی دارم کلفت خوبه، !  

 سر. خانه بود آمده پر توپ با که بود مشخص کامال   بود، پر توپش

انداختم زیر به . 

 

 [06:41 19.07.19] آ
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کشید فریاد و زد کرسی به لگدی ناگهان :  

- شه تمام و بری شانمخانه خوایمی گذاشتن، تمام سنگ اتواسه !  
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 برگشته سینی توی چای. بود شده اتاق پخش هاکشمش و نخودچی

 شدم مچاله خودم در. خوردندمی غوطه هاچایی توی هاقیسی و بود

گرفتم صورتم مقابل در دفاع برای را هایمدست و .   

- ریختید خونش   که بود من برادر فقط .   

 بودند نشسته رویمروبه منیرماه و خاتون انگار! نبود سخت حدسش

زدندمی حرف و .   

- خان؟ آمدم خودم اختیار به من   

 که ایهفته چند این در. بود دوخته من به را ترسناکش و خیره نگاه

 اولین و کشیدمی فریاد او که بود بار اولین این بودیم، خانه این در

 شدم، خیره صورتش به. کردممی خطابش «خان» من که بود بار

نبود هم عشق نبود، هم ترس نبود، عصبانیت! هایشچشم به !  

-  بیرونم خودشان نه بودم، راضی آقاخان خانۀ اتاق همان به که من

   .کردند

آویزان هایشلب و بود اخم پر اشچهره هنوز. داد تکیه .   

- حبیبه اگر بیایی بیرون نبود قرارم  ...   

-  ویارش وقت هنوز دانمنمی خیالت به خان؟ وقتشه چند حبیبه

 به کی هر شهمی. هستم که خان عروس خان، دختر نه من نبود؟

 بگه، بشینه بره خانه، این تو آمد فضولی به که نه پرسیاحوال

 تونه عزت من خان قوم؟ این دست از بالست تو آقاخان عروس

که شوهری عزت خوام،می  ...   
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 همچین» دادم؛ ادامه دلم توی. انداختم زیر به سر. کرد نگاهم تیز

نیست شوهرمم .»  

 اتاق داخل به قدم باسلوق ظرف یک با زبیده و شد باز در. شد بور

 جا هر انگار نه انگار و شنیده صدایی که انگار نه انگار. گذاشت

 روی را باسلوق. چسبدمی پایش به کشمشی یا نخود گذارد،می قدم

 یا بگیرد باال را نگاهش آنکهبی. برداشت را سینی و گذاشت کرسی

گفت القید و خونسرد  باشد، داشته لرزشی صدایش :  

- جان آقا انآماده ساعتنیم سر اشکنه .   

. بازگشت آمده راه از اتاق این هایاتفاق به توجهبی طور،همان و

 در آنقدر و بود خونسرد آنقدر. کرد تعقیب را او رفتن مسیر هرنگ

 هرنگ. بود برانگیخته هم مرا تعجب که نبود حسی هیچ صورتش

 بود طوری زبیده آمدن و رفتن وضعیت. کرد نگاهم و چرخاند سر

 دارد و گرفته اشخنده که دیدممی. شدمی خنده باعث اختیاربی که

 زبیده رفتن و آمدن مدل از هم من. کند حفظ را اخمش زندمی زور

 درایت سلیقه، بر عالوه دلم، توی داشتم حاال. بود گرفته امخنده

کردممی تحسین هم را مادرم .   

  !خوبه-

انداخت خنده به هم را هرنگ امخنده و خندیدم .   

   .نخند-

ترمردانه و بلندتر خندید، او و بلند صدای با بار این. خندیدم من و .   
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 به کرد شروع. رساند من به را خودش و زد جست کرسی روی از

گفتمی و دادنم قلقلک :  

- بخند حسابی و درست حاال! خندیمی ها، .   

 چشمانش در. شد کم آرامآرام امخنده. گرفت دستش دو میان را سرم

 روی لبخندی آشفته، من، از عکسی چشمانش نینی در شدم، خیره

بود زده زل اشروییروبه مرد به و داشت لب .   

- آسو شهمی درست چی همه .   

 حس را دستانش لرزش. بوسیدم را دستش کف و کردم خم را سرم

. کنم نگاهش دوباره نتوانم که بودم کشیده خجالت آنقدر حاال. کردم

گفت و بوسید را امپیشانی :  

-  جوریاین پدرت کردنمی فکرشم گمانم عصبانیه، خیلی خاتون

 طول اینم از بیشتر و بیاد آدم اینم از بیشتر بود محال وگرنه کنه،

کنه قبول بکشه .  

 یاد به را او تا بگویم چیزی خواستمنمی. کردم خم بیشتر را سرم

بیندازم مادرش هایحرف . 

 

 [18:36 19.07.19] آ
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- گشتبرمی شاهو کاش .   

 عقب را دستانش. کرد حس را لرزشم. لرزیدم خودم بر من بار این

گفت و کشید :  

- ترسیمی !  

 بودم کرده سعی سختی به که لرزشینیم همان از بود، فهمیده

 برای ترسیدم،نمی او برای. دارم حالی چه بود فهمیده کنم کنترلش

. بود کرده اشخودخواهی و ترس قربانی مرا که عمویی پسر

 من، پشت و نداشت مردانگی هم کچوک حسن اندازه به که مردی

 بودم ترسیده این از. بود شده پینهان خونشهم عضو ترینکوچک

 هرنگ اینکه از. یابد پایان بسخون و شود قصاص بازگردد، شاهو

کند رهایم و باشد نداشته داشتنم نگاه برای ایبهانه دیگر .   

گفت و کشید عقب را خودش :  

- بده پس جواب باید که تو سر نباشه برادرم مرگ سر .   

   ... خان-

گزیدم لب. کرد نگاهم تیز .   

  !هرنگ-

 باز دهان آنکه از پیش. بود دوخته من به را منتظرش و خیره نگاه

 و کشمش و نخودچی و چای سینی با و کرد باز را در زبیده کنم
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 هر گرفتن نادیده و اشخونسردی دیدنش،. گذاشت اتاق به قدم قیسی

 سینی. بگیرم او از خوبی حس شدمی باعث بود، جریان در آنچه

گفت و گذاشت کرسی روی را :  

- جان؟ خانم صبح فردا برای باشه یا کنم جمع اتاق   بمانم   

داد جواب من از زودتر هرنگ :  

- صبح برای بمانه .   

- جان خانم بماسه نذارید کشمشا رو پا باشه حواستان پس .   

- بیبی هست حواسمان .   

- بیبی انآماده شام  ...   

- کنیزتان آقا، هستم زبیده .   

  !زبیده-

- است آماده آقا، ها .   

 اشمعنی که نگاهی لرزاند، را دلم که نگاهی. کرد نگاهم هرنگ 

دانستم¬می را .   

- بنداز رو سفره پس .   

- جان آقا چشم .   

چسبید مرا دست لحاف زیر از هرنگ. برود که گردعقب .   

- زبیده؟ بی¬بی !   

برگشت ما طرف به طمأنینه با و ایستاد بی¬بی .   
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- آسو جان و تو جان بعد به این از !  

زد برق زبیده چشمان .   

- هست بششان حواسم آقاجان، جمع خاطرتان .   

- کنن درست اتاق یه برات حیاط گوشۀ بیان گممی فردا .   

- آقاجان سالمت سرتان .   

- بخواب نداریم، بشت کاری دیگه بعدشم ای،خسته بیار، شامو برو .   

- آقاجان چشم . 
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گفت و زد تلخ لبخندی هرنگ. رفت زبیده بیبی :  

- کنهمی چکار دانهمی مادرت .   

زدم لبخند .   

- راحته خیالم دیگه حاال .   
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- نیای دیگه شبا و بری خوایمی یعنی .   

   .خندید

- بدی بشم هست شام حداقل بیام اینکه از نه، .   

   .بدجنس-

 او به را پشتم و خزیدم کرسی زیر. پیچید اتاق در شادی و خندید

چسباند اشسینه به محکم مرا و انداخت کمرم در دست. کردم .   

- داری چیزه همه لیاقت آسو، داری لیاقتشه تو !  

***  

 زندگی و رودمی و آیدمی هرنگ. است گذشته ماه یک به نزدیک

 کرده پر را روزهایم تمام زیبده. است جریان در مستقیم خطی در

 اشسنگی و تفاوتبی حرکات با را ما و کندمی شلوغ. است

نیست و هست. خنداندمی !  

 و کندمی بهانه را برادرش هایبچه. رودمی مادرم دیدن به گاهی

. دوایی و لباس شالی، پولی، و آوردمی خبر مادرم از ده، رودمی

 عروس دارد بردارم. نیستند جذاب برایم خبرهایش جز چیزشهیچ

 تعجب شنیدنش از. ارتش برود خواهدمی کوچکم برادر آورد،می

کند خدمت نظام برود داشت دوست همیشه کنم،نمی .   

 مادرم به بودم خواسته زبیده از. آیدمی عید تا داده پیغام شاهو

 گفته مادرم گفت؛ بود، کشیده شاهو برای اینقشه چه آقاخان بگوید

 خواهدمی است شنیده هم دیگر جای چند از که پیغام همین سر از

   .برگردد



 

966 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 رفتن اجازۀ حبیبه خاطر به که من. امندیده را خاتون و آقاخان

 با باری چند رقیه اما! ندارند آمدن شوق من خاطر به آنها و ندارم

 حتی. وسایلم و خانه از بود کرده ذوق. است آمده دیدنم به هرنگ

 حرفی اگر حتی است، دلنشین عجیب که زبیده بی¬بی دیدن از

   .نزند

 سر هم هاشب حتی و است اتاقش در بیشتر اینکه گفت، حبیبه از

 چرا که آمده در صدایش هم خاتون حتی اینکه و آیدنمی سفره

 که هاییشب مادرش و کندمی پنهان چادر الیه چند زیر را شکمش

خوردنمی جم اتاق آن از است، اتاقشان در هرنگ .   

 کار که زدمی حرف رقیه و بودم سؤال جواب دنبال به ذهنم در من

 به هوایی خانه روزها این و است گرفته باال حبیبه مادر و خاتون

. دارد رسیدمی سر دیگر ماه یک تا که زمستانی همین سردی

 ماهه سه باید حاال که حبیبه، سر از چادر خواسته بار یک منیرماه

 به امافتاده که مانده هفته یک و نگذاشته حبیبه ولی بکشد، باشد،

 هم سر آخر. است نرفته دکتر اندکرده اصرار چه هر و بینیلک

 آیدنمی شودمی ایهفته دو منیرماه و اندکرده َجر منیرماه و هرنگ

خان خانۀ !  

 جیبش و دامنش هرچند. است آمده دیدنم به باری چند هم بی¬بی 

 خانۀ در خبرهایی دانممی. دهدنمی پس نم اما ام،کرده پر هم با را

 و برف و دارد حوصله کمتر روزها این هم هرنگ. هست آقاخان

 اما بی¬بی. است کرده اشحالیبی بهانۀ را اخیر روزهای باران

 زبیده حتی. پرسدمی سؤال چیز همه از و پایدمی خوب را جا همه
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 این کار از سر زده لک دلش خاتون دانممی. کندمی جیم سین هم را

دربیاورد خانه . 

 

 [09:10 20.07.19] آ
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- آوردم صبحانه...   جان خانم .   

 با صبح. کردمی درد کمرم و کشیدمی تیر دلم زیر. زدم غلتینیم

 خوابم آنقدر حاال و بودم شده بیدار خواب از بدی تهوع حالت

کنم باز چشم خواستمنمی که آمدمی .   

- بی¬بی خورمنمی .   

-  ناهار سر بتانی آمد آقا اگر که پاشو جان، خانم شه¬می مگه

بیاری اشتها به مردت   و بخوری اشتها با و بشینی سرحال .   

. خوردمی هم به سینی تو خامۀ و سرشیر از دلم. کشیدم سرک

. دویدم بیرون اتاق از و پریدم جا از سرعت به نشد، و کردم سعی

دوید دنبالم به باشد، شده رها چله از که تیری مثل زبیده .   

- جانم؟ به دردت شد چی   
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 آرامی به و ایستاد سرم پشت زبیده. زدم عق و نشستم ایوان لب

 هوای. نیست نیازی کردم اشاره دست با. داد ماساژ را هایمشانه

 داغی احساس همچنان اما بود، کرده بهتر را حالم بیرون سرد

 از حتی خورد،می هم به دلم و باشم گرفته گر که انگار. کردممی

بود سرم پشت که زبیده .   

کرد بلندم و گرفت را بازویم زیر .   

- جان؟ خانم خوبی   

-  و دل و آدمی خوابم اشهمه گیجم، روزه سه دو شده، چم دانمنمی

کنهمی درد کمرم .   

درخشید چشمانش .   

- اینجام بیشتره هفته شش االن من...  جان خانم گممی !  

گفتم و نیفتد خامه و سرشیر به نگاهم تا بستم چشم. شدم اتاق وارد :  

- شیرین چایی و خورممی نان بیرون، ببرشان .   

 خیره او به تعجب با. کشیدن کل به کرد شروع ناگهان و خندید

   .شدم

- خبرم این بابت بگیرم مشتلوق بانو از باید که برم .   

 و کردم تحلیل و تجزیه ذهنم در را اشجمله تا کشید طول لحظاتی

 دو بود؟ گذشته روز چند...  و روزها محاسبۀ به کردم شروع

 نشده ماهانه که خانه این به بودیم آمده وقتی از بود؟ بیشتر هفته؟
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 آمدنمان از قبل هفته دو. آوردم یاد به! بود کی بود، آن از قبل. بودم

پدر! مادر! هرنگ! من...!  االن پس. بود خانه این به !  

 کردن نگاه دیگر حاال. چرخیدمی خودش دور داشت همچنان زبیده

 تمام که داشتم ذوق آنقدر. کردنمی بد را حالم هم آنقدرها سینی به

بود رفته هایمحالیبی و دردها .   

گفت و برداشت را سینی زبیده :  

- جان خانم باشه قوت که بدم بشتان چی دانممی .   

 دست. گذاشت تنها عشق از دنیایی با مرا و رفت بیرون در از و

 موجود کردم،می حسش دانستم،می بود، آنجا گذاشتم، شکمم روی

 امبسته هایچشم پشت از دیدمش،می. بستم چشم! من کوچولوی

. من بطن در من، خون از من، از. است تکاپو در که دیدمشمی

 بودم، کرده باورش. نشناخته ندیده، نیامده، داشتم، دوستش چقدر

 جا من زهدان در. بود کرده باور را بودنش وجودم ذرات تمام

و بود چسبانده تنم به را خودش بود، گرفته  ...   

داشتم دوستش نشناخته، ندیده، نیامده،! داشتم دوستش !  

کرد کاله و شال و داد را امصبحانه زبیده .   

- غذا وقت تا گردم¬برمی جان، خانم گذاشتم بار رو ناهار .   

  کجا؟-

خندید نخودی .   
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-  منو شه¬می پیدا کسی ببینم و بگیرم مشتلوق خان از رم¬می

پایین ده ببره . 

 

 [09:10 20.07.19] آ
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- بی¬بی  ...   

. نشست هایملب روی لبخند! رفت و کنم تمام را امجمله نگذاشت

داخل بیاید در از هرنگ تا دوختم در به چشم و پشتی به دادم تکیه .   

 بود، هرنگ. بود برده خوابم. کردم باز چشم که بود در صدای با

 ایتپنده شادی چنان. درخشیدمی خوشی از که چشمانی با و خندان

 سر زدهخجالت. آورد لبانم بر را لبخند که بود نشسته چشمانش در

گفت و زد زانو کنارم در. انداختم زیر به :  

- زبیده؟ بی¬بی گهمی راست   

گرفت باال را سرم و برد امچانه زیر دست. شد ترعمیق لبخندم .   

- آسو؟ گهمی راست   



 

971 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

 شکر را خدا بلند صدای با و شد ولو زمین روی. دادم تکان سر

   .کرد

-  جلوی. رساندم چطور خودم   نفهمیدم اصال  . دویدم اینجا تا خانه از

 کارم در جلوی گفتن بشم وقتی. داشت برم ترس دیدمش که در

 قالب بود نزدیک دیدمش. باشه زبیده بی¬بی کردمنمی فکر دارن،

افتاده اتفاقی تو برای کردم فکر کنم، تهی .   

پرسید نگرانی با. دادم تکیه :  

  خوبی؟-

- شدم آلودخواب .   

- دکتر؟ بریم   

- چیمه؟ برای دکتر   

-  راحت خیالمان بعد. ببیندت طبیب بذار آباد، حسن ده ریممی

نیست چیزی سر از خوابت شهمی .   

- باشه؟ چی سر از   

- حبیبه آخه. دانمنمی  ...   

گفت و کرد نگاهم تردید با :  

- برات نباشه بد...  گممی. آد¬نمی خوابش اصال   !  

- نباش نگران...  هرنگ خوبم .   

گذاشت شکمم روی را دستش و خزید کنارم .   
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- آسو کرد¬می فکرشو کی...  تو و من بچۀ مان،¬بچه .   

چسبید را انگشتانم. گذاشتم شکمم روی را دستم .   

- چسبه¬می بهم صحرا فقط االن نبود، سرما کاش .   

غریدم بکشد، خودش طرف به مرا خواست. خندیدم :  

   !هرنگ-

شد شل دستانش .   

-  دارم دوست وقتی هر از بیشتر االن خوب خدا، ای. نبود حواسم

   .بچالنمت

- بچالنیش خوب بتانی که آد¬می چالندنی یه کنی، صبر ماه چند .   

- موقع اون تا بچالنم مادرشه خواممی .   

 ماند پیشم ظهر تا. بود کرده پر را خانه فضای هایمانخنده صدای

 برگشته پر دست با زبیده بی¬بی. خورد جاهمان هم را ناهار و

 برای و بود داده مشتلوق قند کله و پول و لباس و چارقد مادرم. بود

 عالوه هم هرنگ برای. بود فرستاده فراخور به چیزهایی هم من

 خودش دانستممی. بود فرستاده دستکش و کاله و پاپوش پارچه، بر

 از دارد غرور که دیدممی نگاهش در و فهمید هم هرنگ و بافته

است بوده فکرش به مادرم اینکه .   

 داد، را ناهارمان و آمد که زبیده بی¬بی بود، قراربی ظهر از

انداختم باال شانه شده؟ چه پرسید؛- نگاه با زبیده. نماند دیگر .   

- گفت؟ چه مادرم   
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-  چند پرسید. ریختمی شوق اشک! جان خانم دانینمی اوووه،

جان؟ خانم شهمی وقت چند. دانمنمی گفتم وقتشه،   

 و بارداری زمان مورد در کردن صحبت انداختم، زیر به سر

بود شرمساری باعث برایم امماهانه آخرین تاریخ .   

- نداره که عیبی دیگه، زنیم. تو کشیمی خجالت چقدرم جان، خانم .   

- باشه ماه دو گمانم .   

گفت و خندید :  

- . اتبچه نخوره سرما داری نگه گرم کمرته و دل حسابی باید

 کرده، سفارشتانه کلی جان خانم. مهمه ولی کوچولوئه، خیلی هنوز

ولی آمد،می تانستمی  ...   

   ... ولی-

- باش اتبچه و خودت فکر رو، حرفا این کن ول .   

فرزندم و من زیبایی، اصطالح چه! امبچه و خودم. زدم لبخند . 

 

 [19:04 20.07.19] آ
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 مادر و خواهر و رقیه با آمد، که بود رفتنش از بعد ساعتی دو

 با و گفت زبیده گوش بیخ چیزی رسیدن محض به سلیم مادر. سلیم

 چارقد و کرد عوض را هایملباس تندتند رقیه. مطبخ رفتند هم

 باسلوق. چیدند سفره زدنی هم بر چشم در. بست سرم به هم سفیدی

 یک و محلی نان و مرغتخم. عسل و قند و کشمش و نخودچی و

آب کاسه .   

 و نشست کنارم. بود آمده مالحسن با. گرفت نفسم آمد، که هرنگ

 قند رقیه و کردند باز پارچه سرمان بر سلیم خواهر و بی¬بی

 فکرش اصال  . بودم شده هول. خواند را عقد خطبۀ مالحسن. سابید

. بخواند دائم عقد مان¬بین که بیاورد را مال بخواهد کردمنمی هم را

کشیدند کل هازن و گفتم را بله اول بار همان .   

 و سلیم خواهر و مادر. برد را مال و بود منتظر بیرون شاهرخ

 هازن. کند گرم را مهمانخانه تا رفت هرنگ. ماندند شام برای رقیه

 سریع آنقدر چیز همه. نشست کنارم در رقیه و رفتند آشپزخانه به

بودم گیج هنوز که بود افتاده اتفاق .   

- بیاد؟ هرنگ بگم برم آسو؟ خوبی   

-  نفهمیدم. برام بوده غافلگیری هم پشت اشهمه امروز فقط خوبم،

اینم و صبحم از اون شد، چی  ...   

-  شستش خاتون شد، غوغایی آورد هرنگ   و آمد که زبیده بی¬بی

 هرنگ پی بیخود آسو خبراییه، گفت،می فاطمه به مدام شد، خبردار

 هی و آمدمی هی صبح از بود، بسملنیم مرغ هم حبیبه. فرستهنمی
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. بود هوا شان¬پچپچ و خاتون دل ور بود آمده هم داییزن. رفتمی

خودشان تو دن¬نمی راهم اینجا آممی وقتی از من .   

زدم لبخند رویش به .   

- افتادی دردسر تو من خاطر به .   

-  خیالت به چه؟ که ندن، راه. خواستم خودم نبوده، تو خاطر به

 خبر چه دانینمی داره، بچه آسو گفت و آمد که هرنگ. دارم ابایی

داشت نگه رو حبیبه شد¬می مگه. شد  ...   

گفت و پریدم حرفش میان به :  

- چرا؟ حبیبه؟   

-  چند. زمین کوبیدمی کرد،می بلند خودشه. بود شده چش دانمنمی

 چه دانم¬نمی آمدم که من کرد، غش سرم آخر داشتند، نگهش نفری

اصال ؟ شد   

 مشکوک و متفکر حالتی با و زدم کنار پاهایم روی از را لحاف

  :پرسیدم

- داره تعجب جای چرا؟ .   

گفت و انداخت باال شانه رقیه :  

-  خاتون   چه دانینمی. آدمی هافیلم این از زیاد روزا این فیلمشه،

کرده عصبانی .  

گفت و خندید ریز :  
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-  قالی دار سر از ماهگی نه تا ده عروسای زدمی غر خاتون شنیدم

 شد، راهی که هم آسو چشه؟ دیگه. اتاق تو چپیده این و آننمی پایین

رهمی ویارش خانم و من به نکنه .  

 کردم جدی را صورتم زحمت به. نشست هایملب روی محو لبخندی

گفتم و :  

- نه بوده، چیزیش یه حتمی کنه،نمی غش الکی که حامله زن .  

-  کرد، غش اتاق تو رفت چرا بود فیلمش و زرنگی روی از نه

 زیر خدامه از منم وهلل. بشه سردش کنه غش ایوان تو ترسیدمی

کنم غش کرسی .  

 بود پر سرم هرچند. خندید هم او. خندیدم رقیه زدن حرف مدل به

. آوردمدرنمی سر ازشان هیچ که چیزهایی از فکر، از سؤال، از

گفت متعجب رقیه که برخیزم خواستم :  

- آسو؟ کجا ها؟  

 

 [19:04 20.07.19] آ
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- شده خبرایی خان خانۀ بگم هرنگ به برم .  
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گفت خنده با و کشید و گرفت را دستم :  

-  هووش   بود، شده تنگ شوهرش برای دلش آسو نفهمید رقیه نگی

 تو داره، دورش آدم بخواد دلت تا حبیبه دختر، بشین کردها، بهانه

عقدته شب مثال .  

 به باید حاال من. بود رقیه با حق. نشستم دوباره. خندید خودش و

 بود بلد حتما هم حبیبه. بودممی فرزندم پدر و فرزندم و خودم فکر

 از بود شده سرخ حالیکه در. بکشد بیرون آب از را خودش گلیم

زدم لب رقیه هایحرف :  

- نشو لوس .   

 که کردمی نگاهم طوری. شد بدل پررنگ لبخندی به اشخنده

گفت. کشیدم باال را ابرویهایم :  

- کرد عقدت هرنگ خوشحالم .   

 کشیدنش آغوش در برای را دستانم و کردم نگاهش خیره لحظاتی

گفت و رساند آغوشم به را خودش. گشودم هم از :  

- مایی عروس دانستممی مدرسه تو اولشم از .   

 را هایشدست هرنگ. شدیم جدا یکدیگر از سرعت به. شد باز در

گفت و مالید هم به :  

- کردید؟ بغل همو خواهرشوهر و عروس خبریه هان؟   

گفت شیطنت با رقیه :  

- گشتیممی فضولش دنبال! ها .   
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آمد کرسی زیر و خندید قهقهه به هرنگ .   

-  تا دو یکی شاید بگید داشت؟ کردن بغل که بود چی خبرش حاال

شد ما قسمت هم بغل .   

گفت رقیه و رقیه حضور شرم از شدم سرخ من :  

- هرنگ حیاییبی گهمی بشت که گهمی راست خاتون که حقا .  

گفت و کرد تنگ چشمی. خندید قهقهه به هرنگ :  

- بود؟ خبر چه گیدنمی   

- آسو نه مگه! هیچی !  

 سعی و زدم لبخند. نزنم حرفی که ریخت التماس نگاهش در و

 و آرامش شب این در حداقل را حبیبه به کردن فکر کردم

کنم فراموش ام¬خوشی .   

 نگاه رقیه به و کردم ریزی اخم. کرد اشاره کنارش به هرنگ

 ناچار. کرد اشاره خودش کنار به دوباره و زد محوی لبخند. کردم

نشستم هرنگ کنار در و کشیدم زمین روی را خودم .   

  !هیچی-

 شده عادتمان. شد اتاق وارد تنقالتش و چای سینی با زبیده بی¬بی

 سرگرم زبیده بی¬بی تنقالت با بودیم، کرسی زیر که هاییوقت بود

   .باشیم

 حتی. هرنگ دوستان و بود آمده شاهرخ. شد شلوغ خانه کمکم

 کوبیدن پا گروپگروپ صدای مهمانخانه از. بود هم فاطمه شوهر
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 در ما و بودند گرفته جشن که جوان چند شاد خندۀ صدای و آمدمی

سرمان باالی مردان خندۀ صدای از خندیدیممی پایین هایاتاق . 

 

 [07:30 21.07.19] آ
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 با که بود سلیم خواهر. نشست جانم به دلشوره شد، کوبیده که در

 با و است مجید که داد خبر و بازکرد را در و دوید تیزش پاهای

 سرک حیاط به و بود ایستاده در پشت هم رقیه. دارد کار هرنگ

. آمد پایین هاپله از هرنگ. ایستادم کنارش و شدم بلند. کشیدمی

 شاهرخ به چیزی مجید، هایحرف از دستپاچه. بود هم شاهرخ

 مادر. چسبیدم را رقیه دست. دوید در طرف به سرعت به و گفت

گفت سلیم :  

- شده؟ چی   
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 گونه روی که دیدم اما شنیدم،نمی را صدایش. رفت بیرون در از و

 پریده رنگش برگشت که اتاق به. گفت شاهرخ به چیزی و کوفت

آمد حرف به من از زودتر رقیه. کردم نگاهش نگرانی با. بود :  

- خاتون؟ شده چیزی   

زدیممی صدا خاتون و بی¬بی را تربزرگ هایزن بود، رسممان .   

- نشید نگران دل نه، .   

- رفت؟ کجا هرنگ   

بود نگران دل هم زبیده بی¬بی حتی حاال. کرد نگاه من به .   

- طبیب برسوننش خواستن هرنگ   نداره، حال حبیبه .   

پرسید رقیه :  

  چشه؟-

گفت پاییدمی مرا چشمی زیر حالیکه در سلیم مادر :  

- انداخته بچه !  

 به شد، من حال متوجۀ زبیده بی¬بی. شد پاره دلم بند و پرید رنگم

گفت و رساند من به را خودش سرعت :  

- معلوم کجا از نشده، چیزی جانم، به دردت !  

گفت و خواباند کرسی زیر مرا. کرد اخم سلیم مادر به و :  

-  نشسته هول بنداز، طال تیکه یه توشم دختر، بیار قند آب لیوان یه

جانش به .   
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- چطور؟ حالش   

. نه یا بزند، حرفی باید دانستنمی. بود ایستاده معذب سلیم مادر

آمد حرف به او از زودتر زبیده :  

- ...  باش ات¬بچه و خودت فکر جان؟ خانم داری اون چکار تو

شد؟ چی قند آب   

 خودم که حاال هرچند. فرزندش و حبیبه نگران نه بودم، نگران

 خواستمنمی و کردممی درک بیشتر و بهتر را او بودم، شده مادر

 حاال که حسی و بود مهم برایم هرنگ تنها اما بیفتد، اتفاقی برایش

  .دارد

 مرا ندارد حق کنم، حکم و بکوبم زمین به پا بدجنسی با توانستممی

 حتما کردممی را کار این اگر اما بگذارد، تنها عقدمان شب در

نبودم آسو دیگر .   

گفت نگرانی با رقیه :  

- زنهمی شور دلم خانه، برم کاش .   

 بود خودخواهی. بود دردمند و گرفته صورتش. کردم نگاهش

گفتم و کردم سلیم مادر به رو نگذارد؟ تنهایم خواستممی :  

- بخوان کمک شاید خانه، برسانه را رقیه شاهرخ، پی بفرستید .   

گفت کند، نگاه رقیه به آنکه بدون زبیده بی¬بی :  

-  چیزیش حاالها حاال دیدم، من که اونی جان، بی¬بی نترس

شه¬نمی .   
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شد برافروخته رقیه .   

- بی¬بی چی یعنی برادرمه، بچۀ .   

 فهماندم او به نگاه با. گرفتم را زبیده دست و کشیدم هم در چهره

نزند حرفی .   

- بدید خبر شاهرخ به . 

 

 [07:30 21.07.19] آ

#272 

 

 

 

 

 توانستمنمی اشسنگی صورت از. کرد نگاهم خیره لحظاتی بیبی

 و ایستاد! شادمان یا است غمگین ناراحت، یا است خوشجال بفهمم

  :گفت

- بزنم مطبخ به سری برم .  

 قبل ساعاتی رقیه انگار. کردم نگاه رقیه به. رفت بیرون در از و

 سلیم مادر. کشیدم باالتر را لحاف. کردمی مسخره را حبیبه که نبود

  :گفت
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- جان دختر بریم هم با بپوش .  

 نگاهم خیره لحظاتی رقیه. رفت بیرون در از رقیه از زودتر و

 زیر به سر زدهخجالت. زدم بخشاطمینان اما تلخ لبخندی. کرد

رفت بیرون در از و انداخت .  

 دوستان و رفت شاهرخ. فرورفت سکوت در خانه و رفت رقیه

 دیگ و رفتند و کردند خداحافظی زبیده بیبی از یکی یکی هرنگ

 عزم و برداشت را خواهرش سلیم. کرد یخ اجاق روی پلویمان

 برایشان و بکشد را غذایشان خواستم زبیده بیبی از. کرد رفتن

کند شان¬راهی و بگذارد هم تنقالت .   

 کشید ایخیمازه زبیده بی¬بی. نبود خبری و بود گشته نیمه از شب

 به. بپراند سرش از را خواب بلکه کرد باز هم از را هایشدست و

 باال را همه بعد، دقایقی و بودم خورده ایلقمه چند که بود او زور

بودم آورده .   

- بی¬بی بخواب بگیر .   

- جان خانم آمدنمی خوابم نه، .   

-  شه خبری بخواب، بدویی، بدو حال در مدام صبح از ای،¬خسته

کنم¬می بیدارت .   

   ... ولی-

- هم با نداریم که تعارف .   
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-  فهمیدی که اولی روز که شهنمی جان، خانم بخواب هم تو پس

 به رو شما جان خانم. بریزی خودت جان به درد انقدر ای¬حامله

جان خانم سپردند من .   

گفتم و دادم تکیه پشتی به :  

- هست حواسم !  

گفت و کرد پا آن و پا این کمی :  

- خواب از شم پا بتانم فردا... .  که برم من...  پس...  خوب .   

- بخواب جاهمین .   

  ها؟-

- ترسممی تنهایی از امشب بی،¬بی بخواب جاهمین .   

گفت و کرد نگاهم خیره کمی :  

- خوابممی جاهمین جان، خانم باشه .   

 سایه جا همه بر مطلق تاریکی. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 من و داشت برف رنگ ماه، آذر اوایل ابری آسمان. بود انداخته

 چشم است، خبر چه خان خانۀ در بدانم آنکهبی نگران، دل و دلتنگ

. شود تمام زودتر کابوس این شاید بستم چشم. بودم هرنگ انتظار

خوابیدممی باید !  

***  

  !آسو-
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کرد زمزمه گوشم در صدا دوباره. خوردم تکانی :  

- آسو مامان !  

 و بستم چشم باری چند. زد لبخند رویم به هرنگ. کردم باز چشم

کردم باز .   

   ... حبیبه-

گفت و گذاشت لبم روی سکوت نشانۀ به را انگشتش :  

- خوبی؟! هییش   

گفت و زد کمرنگی لبخند. چرخاندم چشم نگران :  

- نباش نگران خودش، اتاق تو رفت .   

گفت و کرد جا کنارم در را خودش :  

- زدن یخ استخوونام سردیه، خیلی شب .   

پرسیدم دوباره نیاورد، طاقت دلم :  

   ... حبیبه-

گفت و شد خیره هایمچشم در. چرخید طرفم به :  

- خوبه حالش .   

   ... بچه-

کرد اخم .   

- صبح تا مهمانخانه برم یا بخوابم آسو، امخسته .   
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دادم تکان نفی نشانۀ به سری .   

 .بخوابیم-

 

 [07:30 21.07.19] آ

#273 

 

 

 

 دستانش با را لحاف. داد قرار اشسینه روی مرا سر و بست چشم

کشید باال کتفم روی تا و جست .   

- بشه صبح دیرتر کم یه امروز کاش ام،خسته خیلی .   

 حال و هرنگ سکوت نگران حبیبه، وضعیت نگران بودم، نگران

 زودتر کاش شد،می صبح کاش. آوردمنمی در سر آن از که االنش

 و بودم گیج دانستم،نمی...  کاش بود، خسته هرنگ! نه ولی... 

بخواهم نباید چه و بخواهم باید چه دانستمنمی .   

- بود گفته دروغ بشم .  

  ها؟-

- بود گفته دروغ مان¬همه به .   
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 ترسفت را بود کرده حلقه کمرم دور که دستی کنم، بلند سر خواستم

ماندم طورهمان. کرد .   

- انداخته اش  بچه گفت دروغ امشبم داره، بچه بود گفته دروغ .   

 حبیبه از داشت. کنم باور توانستمنمی اما شنید،می هایمگوش

من و. دروغش از و گفتمی  ...   

- ...  آسو...  آسو...  آسو...  منیرماه...  خان...  خاتون

گفت بشم خودش کنه، دور تو از منو خواستمی .   

- آدم شکم نه، شهمی معلوم...  ولی  ...   

-  کرد فکر. افتاد بگه و کنه بهانه خواستمی بود، کرده فکرشه

. خانه آن از بری بذاری کردنمی فکر بهتره، داره ویار بشت بگه

 خانۀ تو بمانه باید بسخون عروس بود، کرده فکر درستم

 آمدی، که اینجا. ریخت هم به شانه¬نقشه خان اما پدرشوهرش،

 بود، آسو نحس قدم از بگه تا برگردی ایبهانه به بود منتظر

بذاری خانه اون تو پات   کنه ممنوع خاتون بود نکرده فکرشه .   

-  دل به من از کینه همه این که مگه بودم کرده چکارش...  من

   .گرفته

-  و شدی هرنگ زندگی که دانهمی داره، دوست هرنگ که دانهمی

که دانهمی بنده، نفست به نفسش  ...   

بود کرده چشمانش حایل را دستش و بود بسته چشم. کردم بلند سر .   

   ... آسو-
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کرد باز چشم ندادم که جواب .   

-  که بودم داده قول خودم به شدم، و شدممی تو عاشق نباید

... قا عموی دختر! خانمرتضی دختر. نخوامت وقتهیچ نخوامت،

 تو. نلرزانه دلو تانهنمی که نگاهت آن تو داری چی تو. دختر نشد

 دختر. ندره هم از آدمو بدن بندبند تانهنمی که چشمات تو داری چی

دختر! خانمرتضی  ...   

 چند از هر که خودی. بود خودش امشب. گذاشتم اشسینه بر سر

 از مرا. شدمی پنهان نقاب هزار پشت دوباره و نمودمی رخ گاهی

خواباند بالشت روی و کند سینه .   

-  فریب همه این از ام،خسته دروغ همه این از آسو، امخسته

 تو و من چرا...  برادرم   که نامردت عموی پسر از حتی. امخسته

 بود خوش چی به خیالم...  قلبم. بدیم پس رو همه کار تقاص باید

 و خودش   ساز هزار به بود؟ خوش چی به خیالم آزگار ماه سه آسو؟

 تو. کردم خم سر گفت، چه هر کی هر. رقصیدم خاتون و داییمزن

 رفتم و گذاشتم تنها تونه تنهایی از ترس بهانۀ به شب هر... 

من...  آسو. پیشش  ...   

 بیخ آرام. کشیدم آغوش در را او و کردم حلقه گردنش در دست

کرد زمزمه گوشم :  

- آسو امخسته .   

- نمانده راهی صبح تا جانم، بخواب! هیییش .   
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 سنگین و منظم صدای که کشید طول دقایقی. کرد سکوت

 موهایش الی از را دستم. است برده خوابش که گفت هایشنفس

 هم شروع حتی هنوز که امروزی و دیروز تمام. کشیدم بیرون

بود افتاده اتفاق پشت اتفاق و بودم شنیده خبر پشت خبر بود، نشده .   

*** 

 

 [18:35 21.07.19] آ

#274 

 

 

 

 معنی. گشتم هرنگ دنبال به چشم با کرد، بیدارم که زبیده بی¬بی

گفت و فهمید را نگاهم :  

- نخورده ناشتا رفت، زود صبح .   

  کجا؟-

- آقا گهنمی که من به جان، خانم دانمنمی .   

کرد نگاه من به زبیده. زدند در .   

- بی؟¬بی چنده ساعت   

- مانده ظهر به ساعت دو .   
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گفت و شد بلند :  

- لرزهمی تنم زننمی که در کنه، خیر به خدا .   

. کشیدم موهایم به دستی و شدم بلند. کند باز را در که رفت و

 صورتم و دست به آبی تا کردم حیاط عزم و پوشیدم را بافت ژاکت

 آمدندمی ساختمان طرف به که فاطمه و منیرماه دیدن از. بزنم

 که بود بار اولین این بودم، اینجا که مدت این در. کردم تعجب

 هزار و تپیدمی شدت به قلبم. آمدمی امخانه به خان خانۀ از کسی

 را ژاکتم طرف دو و کردم گردعقب. بود آورده هجوم سرم به فکر

چسبیدم محکم .  

گذاشت خانه داخل به قدم منیرماه و شد باز در .   

   .سالم-

 سرش پشت هم فاطمه. داد را سالمم جواب کند، سربلند آنکهبی

شد رد مقابلم از و داد تکان سر. کردم سالم هم او به. شد وارد .   

- آمدیدخوش .   

گفت و نشست کرسی روی تعارفبی منیرماه :  

- شو حاضر .   

دوختم صورتش به را پرسشگرم نگاه و کردم کج سر .   

- طبیب پیش ریممی .   

  چرا؟-

گفت و شد بلند :  
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- فهمیمی اونجا دیگه چراش   .   

 و بودیم ایستاده نفر سه هر. شد وارد دست به سینی زبیده بی¬بی

گفت. کردیممی نگاه هم به :  

- جان خانم بفرمایید یاهلل، .   

گفتم زبیده به خطاب بردارم منیرماه صورت از نگاه آنکهبی :  

- مطبخ برگردون رو سینی بی،بی خورننمی چیزی .  

 زمین میان طورهمین زبیده بیبی. شد خیره من به خشم با منیرماه

بود مانده آسمان و .  

- آسو؟ ترسیمی نکنه   

چپیدم کرسی زیر و زدم پوزخند :  

- شد معلومتان که نرسیدمی باید که اونی .  

 تند قدم طفم له عصبانبت با منیرماه. رفت بیرون اتاق از بیبی

گفت نگرانی با فاطمه. کرد :  

- گفت؟ بشمان چی خاتون! منیرماه   

گفت و سایید هم روی دندان منیرماه :  

- خندیده بشمان کافی اندازه به یکی اون که پاشو آسو، پاشو .  

-  دختر پای به اونم کردۀ گناه کن، بازخواست خودش از اونو درد

نویسی؟می خان مرتضی   
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-  که خیالت به تو، خانۀ آمدم که کردم حساب نباش، اون نگران تو

 نگاهش هم ما و ریشمان به بخنده تانهمی برسه راه از کی هر چه؟

 باشه حاال کنه، عام و خاص مضحکۀ آقاخان تانهنمی کسی. کنیممی

 .فامیل

 

 [18:35 21.07.19] آ

#275 

 

 

 

 

فامیل باشه حاال کنه، عام .   

گفت و شد خم طرفم به :  

- نگفته چیزی برات برادرم دیشب بگی خوایمی چیه؟ .  

گفتم و برگرداندم سر :  

- باشه کرسیم زیر آقاخان خانۀ حرف ندارم خوش من .  

-  از حرف چرا بگی، که بلدی بهتری هایحرف گی،می راست

باشه خواهراش و مادر .  
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 به کوچک نگاهی. گزیدم دندان به لب و خجالت از شدم سرخ

گفتم و کردم فاطمه :  

- اینجان خواهرت نه بکش، خحالت .  

شد اتاق وارد کلوچه و چای سینی با زبیده بیبی و شد باز در .  

- بفرمایید بفرمایید، جان، خانم سرپایید که هنوز .  

 من هایچشم در که طورهمان زبیده، بیبی به توجهبی منیرماه

گفت بود خیره :  

-  کی ببینیم طبیب پیش بریم پاشو نکشه، خجالت کسی خوایمی

بکشه خجالت قراره .  

 بیبی صدای. گذشت سکوت به دقایقی بود، شده خیره چشمانم در

نشست گوشم در زبیده :  

- جان خانم چایی .  

- جایی رممی بی،بی کن حاضر لباسام   .   

کردمی نگاه نفر چند ما به تردید با .  

- جان خانم ولی .  

- مانهمی کی به خجالتش ببینیم بیبی کن حاضر .  

 لبی زیر و گذاشت کرسی روی را سینی کرد، مکث کوتاه لحظاتی

  :گفت

  !چشم-
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رفت اتاق ته صندوق سراغ به و .   

 اتاق در سری بود، شده راحت من رفتن از خیالش که منیرماه

گفت و چرخاند :  

- زدی هم به زندگی و خانه خان، سر صدقه از خوب .  

- نکنه درد پدرم دست .   

 عصبانیت با کشیدمی گردن سو آن و سو این به داشت که منیرماه

. بگوید چیزی بودم منتظرم. بود آتش نگاهم در. برگشت طرفم به

 اگر شاید که بودم کوچکی فرزند نگران و لرزیدمی دلم و دست

آوردنمی دوام آورد،می یورش طرفم به همیشه چون منیرماه .   

- نکنه درد منم برادر قاتل دست .   

گفت زبیده کنم، باز دهان آنکه از پیش :  

- تنتان بپوشانم لباساتان   بیارید تشریف جان خانم .   

 در نیشتری چون پوزخندش صدای شدم،می رد که منیرماه کنار از

 را هایملباس زبیده بی¬بی گذاشتم و گذشتم اهمیتبی. فرورفت جانم

 آرامی به که جوابش در. ببندد را پهلویم و شکم خوب و کند تنم

  :پرسید

- جان؟ خانم باهات بیام   

گفتم لب زیر و دادم تکان سر تنها :  

  !نه-
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 در از. زدمی موج حرکاتش تمام در نگرانی و آمدمی سرم پشت

 در فرمان پشت خودش و بود در جلوی رستم ماشین رفتم، بیرون

 موتور صدای دور از. کرد باز را در منیرماه. بود شده مچاله خود

. آمدمی داشت سرعت با هرنگ. شناختممی را صدا. آمدمی

داد هل ماشین داخل به و گرفت مرا بازوی منیرماه :  

- باش زود شو، سوار .   

. کرد رها را موتور. رسید هرنگ. زدم پس را دستش سختی به

کرد سقوط زمین روی شدت به موتور :  

- برینشمی کجا کجا؟ .   

- گفته خاتون .   

- نگفته چیزی من به چرا خاتون .   

- بپرس خودش از برو .   

گفت فرمان پشت از رستم :  

- بیفتیم راه شید سوار زودتر سرده، .   

- بریدش؟می کجا   

 فاصله من از را او و چسبید را هرنگ بازوی. بست را در منیرماه

 بود نگفته کالمی چند هنوز. کرد صحبت به شروع آرامی به و داد

گفت و داد هل عقب به را او نرمی به هرنگ که :  

-  فامیل مثل همه خیالش به خاتون کنی؟می مقایسه آسو با رو حبیبه

گنمی دروغ خودش . 
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کرد اشاره اطراف به چشم با و زد گونه روی به منیرماه .   

- شده چی بفهمند همه کنی، خرابمان خانه خوایمی .   

-  جواب تانهمی خودشم گرفت؟ خاتون که بود ایلقمه نه بفهمند،

بده ده مردم .   

گفت و داد موضع تغییر ناگهان منیرماه :  

- گفته دروغ اینم نکنه چیه؟ .   

- بگه دروغ بیاد چیشه واسه .   

-  بیاری مالحسن   که کردیمی دعوا خاتون و خان با که دیروز

بگه دروغ چیشه واسه پرسیدینمی کنی عقدش .   

- خواممی خاطرشه این از بیشتر. کردممی عقدش هم بچه بی .  

 پیاده فرمان پشت از رستم. بود شده خیره هرنگ به خشم با منیرماه

گفت و شد :  

- برسم زندگیم و کار به برم من آییدنمی داریما، زندگی و کار .   
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گفت منیرماه :  

- بشینید آسو، فاطمه، .   

گفت و کرد اخم هرنگ :  

- آدنمی جایی آسو .   

- آدمی !  

- منیرماه ببین  ...   

گفتم و پریدم حرفش میان به :  

- رم¬می !  

کرد نگاهم هرنگ .   

-  باکی هرنگ، رممی. امحبیبه قماشهم منم رسیده خیالشان به

ببینه شکممه بخواد و بکشه سرم از چادرمه کسی که ندارم .  

غرید. بود مانده باز منیرماه دهان :  

-  و نشستی اتخانه تو خوب. کنم کوتاه خبرچینتم غکال زبان باید

داری خبر خان خانۀ از .  

گفتم و کشیدم باال را ابروهایم :  

- دنمی بشم رو خبرا آقاخانم، نوۀ مادر نه .  

 فاطمه. بود کرده تعجب منیرماه. شدم سوار و کردم باز را در

گفت منیرماه. بود ایستاده مردد :  

- داره کار رستم بینینمی مگه دیگه، شو سوار چیه؟ .   
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 روی هرنگ و شد باز جلو در بعد دقایقی. شد سوار هم فاطمه

غرید منیرماه. نشست صندلی :  

- کجا؟ تو   

- ترمارجح خاتون از من گفته، خاتون نگفتی مگه .   

 را زبیده کردم، بلند که سر. افتاد راه رستم. کرد سکوت منیرماه

بود شده خیره رستم ماشین به نگران نگاهی با که دیدم .   

 درمانگاه تنها مقابل رستم. نزد حرفی کسی مسیر طول تمام در

گفت و داشت نگه آبادی پارچه هشت :  

- بمانم؟ یا برم   

گفت منیرماه :  

- رستم گردیم¬برمی .   

 منتظر ماشین کنار هرنگ. رفت درمانگاه طرف به و شد پیاده و

گفت و ایستاد کنارم. شدم پیاده. بود ایستاده :  

  خوبی؟-

دادم تکان سر .   

- پریده رنگت .   

- نخوردم چاشت .   

  نخوردی؟-
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-  فاطمه و منیرماه که بود کرده بیدارم تازه زبیده. بودم خواب ها،

رفتی؟ کی تو آمدن،  

 

 [06:28 22.07.19] آ
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گفت من سؤال به توجهبی :  

- نخورده چیزی بخوره، کن پیدا چیزی قبلش...  منیرماه .   

ایستاد منیرماه .   

- بخوری؟ بود نفرستاده صبحانه بابات   

داد جواب من از پیش هرنگ :  

- باباش نه کنه سیر شکمش که شوهرشه وظیفۀ .   

گفت و کرد اخم منیرماه :  

- کن سیر شکمش پس .   

 و کشیدم را هرنگ دست. رفت درمانگاه طرف به و چرخید و

  :گفتم
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- نیستم گشنه بریم، .   

گفت. بود ایستاده مردد فاطمه :  

- مواظبشم...  من...  بود ده تو چیزی شاید برو رستم با .   

 زیر به سر. شدیم خیره فاطمه به تعجب با من و تردید با هرنگ

دادم تکان سر. کرد نگاهم هرنگ. انداخت .   

- آممی زود .   

 من و افتاد راه. کردم نگاه فاطمه به. رفت و شد رستم ماشین سوار

 گرفته وقت منیرماه برسیم ما تا. شدم کشیده دنبالش به صدابی هم

 ایستاده جلوتر نفری چند. بود منتظر دکتر اتاق در پشت و بود

 اینکه از. بودم ترسیده. بیاید هرنگ بودم منتظر لحظه هر. بودند

 گرفته اشتباه را هایمحالت اینکه از. بودم ترسیده باشم کرده اشتباه

است بوده من توهمات اینها بگوید دکتر حاال و باشم .   

 کردم، نگاه درمانگاه ورودی به بار آخرین برای. شد نوبتمان

 جوان نسبتا   مردی دکتر. گذاشتم مطب داخل به قدم. نبود خبری

داد جواب گرمی به و کردیم سالم. بود .   

- بفرمایید جانم؟ .   

گفت منیرماه. نشستم صندلی روی :  

- نه؟ یا انحامله داداشمان زن ببینیم خوایممی   

گفت و زد پوزخندی دکتر :  

- بپرسید برادرتون از باید .   



 

1001 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

گفت بود، نشده دکتر کنایۀ متوجۀ که منیرماه :  

- دانهنمی چیزی که او دکتری، شما .   

گفت و کاغذهایش روی کرد خم سر دکتر :  

- کنه معاینه رو ایشون همسرم بهتره .   

- نه؟ یا انحامله شه معلوم اول نباید مگه   

- کنهمی راهنماییتون کامل طور به ایشون، پیش برید کردم عرض .   

 با منیرماه. بود فهمیده را این هم دکتر و بودم شده سرخ خجالت از

 را هرنگ آمدم بیرون که در از. آمد بیرون اتاق از نارضایتی

پرسید. بود ایستاده در پشت دست به محلی نان. دیدم :  

- شد؟ چی   

- بگه باید زنش .   

داد من به را نان قرص .   

- آسو؟ خوبی   

- دارم تهوع حالت .   

پرسید هرنگ. زدم عق که بود نشده کامل امجمله هنوز :  

- کجان؟ دستشویی   

 نگاه من به افاده با منیرماه. برد بهداشتی سرویس طرف به مرا و 

پرسیدمی را حالم مدام و آمد همراهم فاطمه اما کرد،می :  

- شد؟ چیزیت آسو؟ خوبی   
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بود نشده هم بهتر حالم اما نیاوردم، باال چیزی  .   

 بود، شنیده را زدنم عق صدای که دکتر. آمدیم بیرون سرویس از

گفت. بود ایستاده اتاق در جلوی :  

- خوردی؟ چیزی. اونجا بیان دکتر خانم بخوابن تخت رو بهتره   

گفت هرنگ :  

- گرفتم براش .   

- بدید خوردن برای چیزی بهش بهتره .   

آمد بیرون اتاق از ما صدای از دکتر خانم .   

- عزیزم؟ افتاده اتفاقی   

 و بود داده نشان دست با دکتر آقای که اتاقی طرف به مرا هرنگ

 را دکتر صدای. برد تزریقات بود شده نوشته درش سر باالی

گفتمی همسرش به که شنیدممی :  

- بدی تشکیل پرونده براش بهتره بارداره، . 

 

 [08:32 22.07.19] آ
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. خوردمی هم به دلم. دادم دستم به را نان هرنگ. نشستم تخت لبۀ

گفت و شد اتاق وارد دکتر خانم :  

- حاله چه در جدیدمون مامان ببینیم بذار خوب، .   

زدم کمرنگی لبخند. شد آب دلم توی قند گفتنش لحن از .   

- وقتته؟ چند   

- دانمنمی .   

- بوده؟ کی اتماهیانه عادت آخرین. دونمنمی چی یعنی   

 در داشتم شرم هرنگ مقابل در. کرد تیز گوش و آمد هم منیرماه

 از را این بود، زدهخجالت هم فاطمه. کنم صحبت مسائل این مورد

 شدمی اشافتاده زیر به نگاه طورهمین و شدنش رنگ به رنگ

   .فهمید

- شوهرشی؟ شما   

   .بله-

- دادی؟ آزمایش   

  آزمایش؟-

گفت و زد لبخند :  

-  نگفتی. خوشگله چقدرم. کوچولو مامان نکن سختش آزمایش،

بود؟ کی اتماهانه آخرین   

گفتم و کردم حساب ذهن در :  
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-  بود، آن از پیش هفته دو خانه، این آمدیم است هفته یک و ماه دو

قبل ماه نیم و دو شهمی .   

- نیست؟ یادت تاریخش   

- ماند؟می یادم باید   

گفت و خندید :  

-  تونیمی. بنویسم برات آزمایش تا چند باید. نیست مهم زیاد نه،

شهر؟ ببریش که   

- تانممی ها، .   

-  مامان. بنویسه برات الزمه چی هر دکتر بگم بیا من با خوبه،

 باید چکارا مدت این تو بگم بهت بیا شدی بهتر هم تو کوچولو

 همسرش عنوان به بیا، باهاش هم شما. بکنی نباید چکارا بکنی،

 گرسنه نباید داشتی ویار چقدر هر هم شروع برای. بدونی باید

   .بمونی

 قرص به. رفتند دنبالش به هم هرنگ و منیرماه. رفت بیرون در از

گفتم فاطمه به و کردم نگاه دستم توی نان :  

- خوری؟می   

 نان. رفت بیرون در از حرفی هیچ بی و کرد نگاهم خیره لحظاتی

پیچید درمانگاه سالن در منیرماه صدای که بودم نزده گاز را .   

- نداره؟ راهی هیچ یعنی   

- شهمی روشن چی همه آزمایش با گفتم بهتون عزیز خانم .   
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- آزمایش تا کو چی؟ اون از قبل .   

 من به چشمش دکتر خانم. رفتم بیرون در از و آمدم پایین تخت از

گفت. شده عصبی و کالفه بود معلوم. افتاد :  

- گهمی چی شوهرت خواهر این ببینم بیا .   

. رفتم دکتر خانم و منیرماه دنبال به. درخشید منیرماه چشمان

آمد بیرون دکتر اتاق از دست به نسخه هرنگ .   

  کجا؟-

 چانه داشت هنوز منیرماه. شدم اتاق وارد و انداختم باال شانه

ببینم بشین خوب. زدمی .  

کشید سرش به دستی کالفه دکتر خانم. نشستم صندلی روی .  

- شهر؟ بری تونیمی کی   

داد جواب من از زودتر منیرماه :  

- صبح فردا .  

- داره الزم مهارت و خطرناکه خیلی اما است، معاینه راهش تنها .  

گفت زدهذوق منیرماه :  

- دممی مشتولقتانم دکتر، خانم بدید انجامش نیست، مهم .  

گذاشتم شکمم روی دست نگرانی با .   

- تانمنمی من .  

درخشید منیرماه چشمان :  
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- شه؟ رو دستت ترسیمی  

 

 [18:31 22.07.19] آ
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بود لبش روی گنگ لبخندی. کردم نگاه دکتر خانم به نگرانی با .  

-  راحت ایشونم خیال اینکه برای کنم فکر کوچولو، مامان خوب

کنی قبول بهتره شه، .  

  ... ولی-

 با. کردم نگاهش خیره لحظاتی. گذاشت هم روی پلک اطمینان با

گفتم تردید :  

- کنممی قبول .  

گفت و زد لبخندی دکتر خانم :  

- بیرون شما محترم خانم خوب .  

  ... اما-

- لطفا بیرون عزیز خانم !  
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 آرام دلم که کرد بیرون اتاق از را منیرماه قاطع اما نرم، چنان

چرخید طرفم به بست که را در. گرفت :  

- کوچولو مامان ها،افتادی مأجوج و یأجوج قوم گیر معلومه خوب، .  

 صدایش. شدمی آب دلم توی قند کوچولو، مامان گفتمی که بار هر

گفت و باال برد کمی را :  

- بکش دراز تخت رو و بیار در رو هاتلباس لطفا .  

 با حالیکه در خندید،. آورد پایین را صدایش. شد گرد چشمانم

گفت کردمی اشاره بیرون به انگشت :  

- کنه شک که خواینمی .  

 لبۀ. آورد در را صندلی صدای عمدا و کرد بلندم و گرفت را دستم

گفت آرامی به داشت دست در را دستم که طورهمان. نشستم تخت :  

- باشی خودت مواظب خیلی باید اینا شر از .  

داد ادامه. دادم تکان سر :  

-  بری زودتر چی هر باید اما بارداری، تو کنممی تأیید االن من

بدی آزمایش و شهر .  

- دکتر خانم  ...  

گفت و فشرد را دستم :  

- کنی فکر اتبچه به باید فقط نباش، چیزی نگران .  

گفتم و زدم تشکرآمیز لبخندی :  
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- کردید چیکار برام رهنمی یادم ممنونم، ازتان .  

- نیومد خوشم اصال خانم این رفتار از راستش .  

گفت بلندی صدای با و رفت میزش پشت. شد بلند و خندید :  

- بارداری که شدم مطمئن عزیزم، مبارک .  

 نشسته تخت لب هنوز من. شد اتاق وارد منیرماه و شد باز در

گفت دکتر خانم. بود شده خیره من به. بودم :  

- خانم روشن چشمتون .  

- بود؟ حامله   

 هنوز منیرماه. آمدم بیرون در از و افتادم راه منیرماه به توجهبی

گفت هرنگ. پرسیدمی سؤال داشت :  

- شد؟ چی   

گفتم و کردم رها را نفسم :  

- خان باشه مبارکت .  

 توی که چیزی. آمد بیرون در از خندان صورتی با که بود دکتر

گفت و داد نشان را بود دستش :  

- شما بارداری سند اینم .   

گفت. دادمی تکان هوا در که را کاغذی :  

-  مامان این مواظب خیلی من، تأییدیۀ اینم. عزیزم مبارک

باشید خوشگل کوچولوی .   
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درخشید¬می خوشی از هرنگ چشمان .   

   .هستم-

- نشه فراموش هم داروها و آزمایش .   

- شه¬نمی .   

آمد بیرون اتاق از برافروخته ایچهره با منیرماه .   

- هرگز گرسنگی باشه یادت کوچولو، مامان ضمن در !  

   .خندیدم

- اتاقم تو بیاید رفتن از قبل . 

 

 [18:31 22.07.19] آ

#280 

 

 

 

گفت ذوق با هرنگ :  

   .حتما  -

گفت منیرماه. دوخت من به را عشقش پر نگاه و :  

- بریم شده تمام کارتان منتظره، رستم .   
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گفت و گرفت قرار منیرماه مقابل در قد تمام ایستاد، هرنگ :   

- بریم که آییممی داره، چکارمان دکترتان خانم ببینیم بریم .   

 خودش دنبال به و گرفت مرا دست. زدمی موج غرور صدایش در

 سرمست و شادمان لحظه این مثل گاههیچ کردم، نگاهش. کشید

بودمش ندیده .   

 توضیح کردیممی رعایت باید که را نبایدهایی و باید دکتر و رفتیم

 گاهی من و دادمی تکان سر و دادمی گوش دقت با هرنگ. داد

دادممی گوش گفت،می آنچه به شرمسار گاهی و زدهذوق .   

 چشمانم در هرنگ درخشان نگاه هنوز شدیم، که رستم ماشین سوار

 ایچهره با منیر،ماه و باشم ترراحت تا نشست ترجمع فاطمه. بود

بود دوخته چشم بیرون به هم در .   

. کرد باز رویم به را در نگران نگاهی با زبیده رسیدیم که خانه به

پرسید هرنگ :  

- بی؟¬بی کجان موتور   

- آقاجان اش¬پی آمد خان شاهرخ .   

- گردم¬برمی دوباره ولی رم،¬می رستم با .   

 و کشید مرا دست زبیده شد، بسته که در. دادم سرتکان. زد لبخند

  :گفت

- شد؟ چی جان، خانم شدم سر به جون   
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 با دو هر ناگهان و شد دقیق صورتم به. دادم باال را ابروهایم

افتادیم خنده به بلند صدای .   

-  عمر نصف ولی بودم مطمئن که من جان، خانم برم تصدقت ای

برگردی تا شدم .   

- میرم¬می دارم که بخورم بیار چیز یه بی،¬بی گشنمه .   

- جان خانم حاضره ناهار .   

- آد¬می ناهار شم،می هرنگ منتظر .   

 خاطر به بیشتر شاید دانمنمی بودم، شاد هم خودم. رفتم اتاق به

 دارم، خود بطن در فرزندی که بود مطمئن خاتون حاال اینکه

 از پر سینی زبیده. بود فریفته را همه آن وسیلۀ به حبیبه که چیزی

گذاشت کرسی روی را تنقالت .   

- بخوری نفر دو جای باید االن که جان خانم بیا .   

 این از ترشیرین چیزی و! من فرزند. گذاشتم شکمم روی را دستم

نداشت وجود دنیا در حس !  

  

***  

گذاشت سفره وسط را اشکنه و چید را سفره زبیده بیبی :  

- بمانه گرسنه نباید جان خانم که آقا بفرمایید .  

گفت و کرد نگاهم هرنگ :  
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- بذاری گشنه من خاطر به خودت   نباید .  

گفت زبیده بیبی :  

-  چسبهنمی بچه تن به چیزی که بچه بابای بی گفت گفتم، بشش منم

بگیره گوشت که .  

 ظاهر همان با. شدم خیره بیبی به متعجب و شده گرد چشمانی با

گفت خونسردش و سنگی :  

- بگیره گوشت بچه که باشن جان خانم کنار بیشتر باید آقا .  

گفت بود شده خیره سفره به متفکر که طورهمان هرنگ :  

- بگیره گوشت که مانممی. مانممی ها، .  

گفت و کرد نگاهم معنادار لبخندی با بیبی :  

- آقاجان خانواده بشه تانخانواده که برم من. جانتان نوش .  

 بیرون در از کردمی اشاره من به ابرو و چشم با کهحالی در و

 رفت

 

 [06:04 23.07.19] آ

#281 
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 آمده که ظهر از. کردم نگاه هرنگ به. بود لبم روی محوی لبخند 

 بروز چیزی است، شده چه بودم پرسیده چه هر. بود فکر در بود

 خیره اینقطه به و رودمی فرو خودش در که دیدممی اما داد،نمی

 باز اما زد،می بخشیاطمینان لبخند کردمی نگاه که من به. شودمی

 فکر در. کند گنهان را هایشچشم در کرده النه غم توانستنمی هم

است کرده ترید نان کلی نبود، حواسش و بود .  

  هرنگ؟-

کرد نگاهم گنگ :  

  خوبی؟-

گفت و زد مهربان لبخندی :  

- ماندی گشنه خیلی که بخور خوبم، .  

-  و نبودی خودت توی آمدی که ظهر از اون هرنگ؟ شده چیزی

انگار شدی بدتر و آمدی و رفتی که االن از این .  

گفت و شد خیره اشکنه کاسۀ به :  

- باش بچه فکر به. نکن ناراحت خودت   تو .  

  هرنگ؟-

 کند وانمود خواستمی کهدرحالی. کشیدم طرفش به را خودم

گفت است کذشته هرنگ :  
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-  که تو گفت؟ چه خانمه که نرفته یادت خان، عروس آهای

حرفش؟ بره یادمان کنی کاری خواینمی   

گفت و خندید هرنگ. شدم وسرخ گزیدم دندان به لب :  

-  مامان...  گفتمی بشت چی. اینه هنوز و شهمی مادر داره

  !کوچولو

 با. شد قطع اشخنده صدای ناگهان. انداختم زیر به سر و خندیدم

گفت آرامی به. کردم نگاهش تعجب :  

- نبود خوب خاتون حال !  

پرسیدم و کردم نگاهش خیره لحظاتی :  

- شده؟ چی   

-  که جانش به نشسته ترس خبر،بی خدا از اون کار بند پشت

 سربند و نداشته بچه حبیبه بپیچه ده؟می که رو آبادی مردم   جواب

 تو داشت بودم خانه که عصر...  زده مفت حرف آسو کردن بیرون

سوختمی تب .  

- نگفتی بشم زودتر چرا .  

شد خیره هایمچشم به .  

- مهمه؟ بگی خوایمی   

  !خان-

گفت و گرفت نگاه :  
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-  سرت که بالها چه دانممی نیست، حرفی نیست، مهم هم بگی

  .نیاورده

کرد نگاهم تیز. دم بلندش .   

- بشم نداره ویار الحمدهللا که هم حبییبه خان، خانۀ بریم پاشو .   

گفتم. کردمی نگاهم واج و هاج :  

-  از کاری شاید سوخت،می تب تو خاتون گینمی مگه دیگه، پاشو

برآمد آسو دست .  

  ... ولی-

- می انجام وظیفمه من خان،  بریم، پاشو وظیفشانه، اونا و دم

کرد مریض مادرمان   و بود شوم آسو بچۀ قدم که بگن خواینمی .  

 درخشیدمی غرور و خوشی از هایشچشم کهدرحالی و شد بلند

  :گفت

- زن مردی خیلی ! 

 

 [06:05 23.07.19] آ

#282 
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کشیدم تن به را گرمم بافت و خندیدم .  

آمد ایوان روی تعجب با زبیده بیبی رفتیم، بیرون که در از .  

- فردا ناهار بمانه اشکنه شدم، شرمنده بیبی .  

دوخت چشمانم به را پرسشگرش نگاه :  

- جان؟ خانم آخه کجا   

-  سبد تو بریز فرستاده مادرم که دواها اون از نداره، حال خاتون

بیبی .  

گفت نگرانی با :  

- جان خانم  ...  

- دیره حاالشم همین بجنبون، دست بی،بی هست هرنگ .  

 که مطبخ از. شد اطاعت به ناچار و کرد نگاهمان خیره لحظاتی

ایلقمه و داشت دست به سبدی آمد، بیرون :  

- بگیره ضعفتانه جان خانم بخور اینو حداقل .   

- گفت هرنگ :  

- کنه آماده چیزی مانواسه بیبی گممی .  

گفت کند نگاه هرنگ به آنکه بی و کشید هم در چهره زبیده بیبی :  

- جان خانم نخور آبشان از شدی، اگر هم تشنه .  
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 بند اما من نشنید، را او صدای بود شده سرازیر هاپله از که هرنگ

 و کشید جلوتر مرا بافت ژاکت. کردم نگاهش مردد. شد پاره دلم

  :گفت

- کنمنمی اطمینان بششان اصال که من .  

زد صدا در جلوی از هرنگ :  

- آسو آمدی .  

 شدم، روان هرنگ دنیال به متفکر و بیبی صورت به خیره

 بغل در را بود کرده آماده بیبی که داروهایی سبد کهحالیدر

فشردممی .  

 تمام با خانه این. لرزید دلم شد باز رویم به که خان خانۀ در

کرد نگاهم هرنگ. است سازچاره صبر گفتمی من به هایشبدی :  

- آسو؟ برگردیم خوایمی   

 ایوان روی بیبی. گذاشتم حیاط به قدم. دادم تکان سر و زدم لبخند

 برای را هایشدست و شد شرازیر هاپله از ما دیدن با. بودم ایستاده

کرد باز هم از کشیدنم آغوش در .  

- اومدی خوش آسو، اومدی خوش .  

 تنهایی خانۀ روزی اینجا افتاد یادم گرفتم، جای که بازوانش میان

حاال و بود من  ...  

- کنی؟می چه اینجا   

داد جواب من جای به هرنگ. کرد رهایم بیبی :  
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- کمک آمده .  

گفت و شد سرازیر هاپله از منیرماه :  

- ببینه این   اگه کرده، تب خاتون چی؟ کمک  ...  

گفتم و پریدم حرفش میان به :  

- پایین آرهمی تبش   دانممی آوردم، جوشونده براش .  

 ایوان روی خان که بزند حرفی خواستمی کرد، نگاهم منیرماه

  :آمد

- هرنگ؟ شده خبری   

  .سالم-

گفت و کرد نگاهم :   

- شده؟ چیزی سالم،   

گفت هرنگ :  

- دهنمی راهمان منیرماه خاتون، برای آوردیم دارو .  

-  کسی بخواد اون که منیرماه خانۀ اینجا مگه کرده، غلط منیرماه

نه یا بده راه رو !  

بود شده خیره هرنگ به گشاد چشمانی با منیرماه .  

- نزدم حرفی من آقاجان .  

گفت او به توجهبی آقاخان :  

- نیست خوب داره سوز هوا که بیا جا، آسو باال بیا .  
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 روی دندان عصبانیت با که منیرماه به فخر سر از نگاهی هرنگ

 دمپایی لخلخ صدای.کشید و گرفت مرا دست انداخت، ساییدمی هم

 تمام با شدم، رد که اتاقم کنار از. شنیدممی سرم پشت از را منیرماه

 در که افتاد اتاق به نگاهم چشمی زیر باز کردم، که ایسعی

 بابت حبیبه از باید زد، سرم به خبیثانه فکری. بود فرورفته تاریکی

کردممی تشکر اشموقع به ویار ! 

 

 [18:19 23.07.19] آ

#283 

 

 

 

 رنگش و بود افتاده کرسی زیر اتاق باالی خاتون. شدیم اتاق وارد

 رقیه و گذاشتمی دستمال سرش روی فاطمه. بود پریده شدت به

 کرسی دیگر پایۀ در حبیبه مادر. کردم سالم. بود چسبیده را دستش

 سالمم جواب. رسیدمی نظر به خسته و تکیده شدت به. بود نشسته

گفت خان. شد داده طرف هر از :  

- عروس آمدی خوش .  

. کردمی خطاب عروس مهربانی با مرا که بود بار اولین برای

 کنار در که افتاد حبیبه به نگاهم. کردم تشکر و زدم محو لبخندی
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 مرا انگشتان که هرنگ دستان به نفرت با و بود کرده کز مادرش

گفت و آمد طرفم به رقیه. بود مانده خیره بود گرفته سختی به :  

- نیست خوب مادرم حال آسو، برم تصدقت .  

گفت و کرد نگاه حبیبه به نفرت با و :  

- شده بد حالش بوده دروغ چیز همه فهمیده وقتی از .  

گفت هرنگ. ببینم را حبیبه العملعکس تا نکردم بلند سر :  

-  بود، کم آبت. اندازهمی چاه تو سنگه که است دیوانه همان این

بود چی درآوردنت ادا بود، کم نانت .  

گفت خان :  

-  بعد، باشه حبیبه تکلیف شنوه،می داره دیروز از دیگه، بسه

دریابید مادرتان   .  

گفت و شد وارد چای سینی یک با بیبی :  

-  بچه برای واینستا سرپا زیاد بشین بشین، جان، مادر سرپایی چرا

نیست خوب .  

 شکم به نفرت با چنان. نشست حبیبه صورت روی نگاهم اختیاربی

 برگشت هرنگ خفیفم، لرز از. کشید تیر پشتم که بود شده خیره من

کرد دنبال مرا نگاه و .  

- زدی؟ زل چی به آهای   

کردم نگاه منیرماه به تعجب با .   
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-  تو نحسی که خواینمی. بردار شکمش رو از شورت   چشمای

بشه هم آسو پاگیر .  

 به و شد بلند. لرزید دلم زد، موج حبیبه هایچشم توی که اشک نم

 ایاجازه با و شد بلند هم مادرش. دوید بیرون طرف به سرعت

غرید لب زیر منیرماه. رفت دخترش دنبال به و گفت :  

- شور چشم سفید چشم آسو، شکم به دوخته چشم .  

 تا که مجید. بود شده خیره منیرماه به لبخند با. کردم نگاه هرنگ به

گفت خنده با بود کرده کز کرسی زیر ساکت لحظه آن :  

-  بشش الکی نیست، کنیزم تو پیش فاطمه این منیرماه تویی سلطان

سلطان فاطمه گنمی .   

 گذاشت پشتم را دستش  منیرماه. شد بلند طرف هر از خنده صدای

گفت و کرد هدایت جلو به نرمی به و :  

- پایی سر وقته خیلی آسو، بشین .  

 خودم روی به بود، کرده رخنه تنم تمام در تعجب کهدرحالی

. درخشیدمی خوشی از چشمانش کردم، نگاه که هرنگ به. نیاوردم

شد او متوجۀ هانگاه و کرد ضعیفی نالۀ خاتون .  

 برای. گذاشتم اشپیشانی روی دست ترس با و رفتم کنارش به

 عقب را دستم ترسیده. کرد نگاهم خیره و کرد باز چشم ایلحظه

گفت چیزی لب زیر و بست چشم کشیدم، .   

 بیبی به رو. کشیدم بیرون بسته تا چند و کردم سبد توی دست

  :گفتم
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-  و باشه آب لیوان دوتا کن دقت. جوشونیمی جداجدا رو دوتا این

 کرسی زیر از. بیار لگن یه. بمانه لیوانش یه که بجوشونی انقدر

باشه آب نصفه تا لگن. بیار پتو یه. بیرون بکشیدش .  

گفتم و برداشتم را بود فاطمه جلوی که آبی ظرف :  

-  باشه، کوچک. خواممی پارچه تا چند بیبی. کن عوض اینم آب

  !انقدری

گفتم و برداشتم را ای بسته. دادم نشان را ایاندازه دست با و :  

- بریزم آب توی این از باید. بیار قاشقم .  

گفت بیبی :  

- کردم آماده چیز همه بخوری چاییت   تا .  

گفت هرنگ. کردم نگاه چایی به خیره لحظاتی :  

-  گرسنه گفت شهریه دکتر خانم اون بیار، شام بیبی نخورده، شام

  .نمانه

گفتم زدههول :  

- خورمنمی سیرم، .  

گفت خان :  

-  بگیرانه، آتیش   و ببره سر مرغ بیاد بگو شاهرخ، پی برو مجید

بدم مرغ کباب امنوه به خواممی . 
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  :گفتم

  ... من-

 زیر به سر. گزید لب سکوت نشانۀ به و کشید را دستم هرنگ

گفتم و انداختم :  

- نکنه درد خان دست .  

 در از و برداشت میخ گل از را کتش شد، بلند سرعت به مجید

گفت و کردم نگاه بیبی به. رفت بیرون :  

- سوزهمی بینی نمی جلد، .  

 نگاه هرنگ به. رفتند کاری دنبال هرکدام و شدند بلند هم دخترها

بود کرده النه هایشچشم توی غرور کردم؛ .  

***  

پرسید زدههول و ترسیده :  

- آسو؟ شده چیزی   
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گفتم آرامی به و زدم گرم لبخندی :  

- خانه؟ بریم پایین، آمده خاتون تب   

. بود خوبی شب. بود فرورفته سکوت در خانه. نشست و شد بلند

 آرامآرام که خاتون و نیامدند بیرون اتاق از که مادرش و حبیبه جز

 عمدا گاه و کردندمی شلوغ و گفتندمی بقیه آمدمی پایین تبش

 شاهرخ و هرنگ. بچزانند را حبیبه که بردندمی باال را صدایشان

کردند کباب و پرکندند و کشتند را مرغ .   

 قول به تا سلطان فاطمه و منیرماه شوهر پی فرستاد شبانه خان

 گوش زیر مدام من و بگیرند جشن هرنگ پسر برای خودش

گفتممی هرنگ :  

- شده؟ دختر و آمدیم   

 توی شدن پدر از غروری چه با که دیدممی. بود سرخوش هرنگ

کندمی کار و چرخدمی مطبخ و حیاط .  

 شده منظم هایشنفس و بود آمده پایین خاتون تب که بود شب آخر

 به را پولی و بود برده شال پر به دست شام سفره سر خان. بود

بود گفته و بود گرفته طرفم :  

- آسو نده چیزی لندهورم این به بچه، و تو برای !  

 این از بودم شاد چه بودم، شاد چه. بود شده همه خندۀ باعث و

 عرش به مرا و بود کرده هبوط امزندگی در بارهیک که خوشبختی

بود رسانده .  

- خوب بخوابیم جاهمین .  
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 اگر که بمانم بیدار خاتون سر باالی ساعتییک بودم خواسته خودم

 توی کرسی، بیرون و کرسی زیر بقیه. باشد حواسم کرد تب دوباره

بودند خوابیده اتاق همین .  

- نگرانمه االن تا حتمی زبیده بیبی خانه، بریم .  

گفت و کشید صورتش به دستی :  

- ندی سرما به امهبچه بپوشون خوب خودت   باشه، .  

گفتم و خندیدم :  

- رسهنمی فرسخیشم یک به سرما که باباش از گرمه چنان دلم تو .  

گفت آرامی به منیرماه :  

- گیرید؟می قلوه دیدمی دل چتانه، شبی نصف   

 خنده به و کردیم نگاه هم به هرنگ با. بود پتو زیر. کردم نگاهش

کرد بلند خودش با هم مرا و گرفت را دستم. افتادیم :  

- منیرماه خانه ریممی ما .  

. خیره لحظاتی. کرد نگاه ما به تعجب با. نشست و شد بلند منیرماه

گفت تنها که بود ما در چه دانمنمی :  

- بپوشونید خوب خودتانه سرده، .  

نشست گوشم در منیرماه صدای پوشیدم که را ژاکتم :  

- کردی چکار براش گممی مادرم به داداش، زن نکنه درد دستت .  
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 هرنگ نگاه درخشش. کردم نگاه پتو زیر حجم به لحظاتی تعجب با

بود نمایان خوبی به شب تاریکی در . 

 

 [05:06 24.07.19] آ

#285 

 

 

  

هجدهم فصل   

 

 

 

 زبیده بیبی بس از ام،شده ماهشش وارد تازه اینکه با. امشده سنگین

 جثۀ آن با مرا و است درشت امبچه بخورم، تکان گذارد¬نمی

 بهانۀ به زمستان تمام. است کرده قلقلی توپ یک شبیه کوچکم،

 در من با اینکه نه. رفتم خان خانۀ به کمتر یخبندان و برف و سرما

 در زبیده بیبی آنقدر. ترسممی خودم اما شود، بدرفتاری خانه آن

 خورد نگران تا باشم خودم خانۀ در دهممی ترجیح که خوانده گوشم

خانه آن در خوراکم و .  
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 رابطۀ. امنگفته چیزی هم من و زندنمی شب آن از حرفی خاتون

 دیدنم به فاطمه و رقیه گاهی چند از هر. است خوب من با دخترها

 و خورندمی ما با را غذا بیبی و من اصرار به گاه و آیندمی

رساندمی را آنها هرنگ .  

 است، آمده غذا صرف موقع فقط حبیبه امرفته خان خانۀ به بار هر

 به شده جمع که سفره و کشیده عقب نخورده و خورده را غذایش

است رفته ای¬بهانه .   

 شهر به برادرش دیدن بهانۀ به گفتمی رقیه. نیست هم مادرش

 و تنهاتر حبیبه و برنگشته که است ماه دو به نزدیک االن و رفته

است شده قبل از ترافسرده .   

-  یه برات خوریمی پختم، سمنو سین هفت سفرۀ واسه جان خانم

بیارم کاسه .   

- شیره با بیار برف کم یه برام نه، .   

- خورهمی سرما گلوت جان خانم .   

- لطفا   بی،¬بی گرممه .   

 از تقریبا   بود، گرمم. رفت بیرون در از و کرد غرولندی لب زیر

 برف خوردن شد کارم و افتاد جانم به آتش که بود بعد به سوم ماه

 غرغر بی¬بی و هرنگ چقدر هر. کرسی بیرون خوابیدن و

 به آتش کردم،می کرسی زیر که را پایم. نداشت ای¬فایده کردند،

نشستمی جانم .   

گفت و برگشت برف ایکاسه با زبیده بی¬بی :  



 

1028 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

- جان خانم عیدی شب نچایی کرسی زیر بکن پاهاتو حداقل .   

. اندازممی پاهایم روی را لحاف کردم وانمود و نشستم کرسی کنار

 روی هاپرنده. دادمی بهار بوی هوا. بود مانده عید تا روز دو

 روی از آرامآرام هاشکوفه و بودند داده سر بهاری نوای هادرخت

کشیدندمی سرک درختان عور هایشاخ .   

 داشت. بود ترگرم مراتب به روزها ولی بود، سرد هنوز هاشب

 چه و! هرنگ زندگی در بودنم از سال یک شد،می سال یک

 که مردی. بودم نکرده تجربه که را هایی¬ساعت و روزها

 برم و دور مدام حاال دید،می خانه کلفت چشم به مرا اول روزهای

 مضاعف را تالشش. بود ام¬برآمده شکم به نگاهش و پلکید¬می

 مهیا نحو بهترین به برایم چیز همه تا زدمی زور داشت و بود کرده

   .شود

 هایالالیی زیرگوشم هاشب حاال بود، متنفر من از که مردی

...!  من و. پیچیدمی دورم به پیچک مثل و خواندمی عاشقانه

داشتممی دوست داشت، دوست مرا که مردی من داشتم، دوستش .   

 رفتممی شان¬خانه به وقتی حتی بود، شده ساکت نهایتبی خاتون

. فرورفتن خود در و بود سکوت بیشتر و شنیدممی حرفی کمتر

. شود برگزار سلطانفاطمه عروسی دربهسیزده از قبل تا بود قرار

 عروسی همین پای را سکوتشان من و داشت بیایی و برو خانه

بودم گذاشته .   

 خاتون خیال خودش قول به تا برد دکتر به مرا منیرماه که وقتی از

 ویارانه عنوان به شان¬خانه از چه هر امروز، به تا کند راحت را
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 رفته شان¬خانه به هرگاه و بود ریخته دور زبیده بی¬بی بود، آمده

. نخورم خورد،می هرنگ که غذایی از جز بود کرده سفارش بودم

گفتمی و کردنمی قبول است مراد بروفق اوضاع گفتممی چه هر :  

-  نگاه کنند، خورت چیز نیست بعید الظالمین قوم این از

. بپوشه میش   لباس گرگ وقتی از امان بی،بی نکن مهربانیشان

بیبی انخونه اون تو هنوز هووت نرفته، که یادت . 

 

 [05:06 24.07.19] آ

#286 

 

 

 

 

 و حبیبه وجود بود، داده خوردم به بی¬بی که داروهایی خاطرۀ

 به نسبت بود شده باعث زبیده بیبی اندازۀ از بیش های¬سفارش

 در بود شده باعث هم همین. باشم حساس شدت به مسئله این

 زمین بودن لیز و سرما بهانۀ به. باشم حساس زیادی آنها با مواجهه

 چیزی مدت، تمام در و گشتم¬بازمی او با و رفتممی هرنگ با تنها

 زدن لب از ویار بهانۀ به نبود، اگر و خوردمی او که خوردممی را

زدممی سرباز خوراکی مواد به .   
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- عید شب شام...  گممی...  جان خانم  ...   

-  بری تانیمی هم تو. گرفتن وعده قبل از خان، خانۀ ریم¬می

نرفتی وقته خیلی ببینشان، برو عیده، شب. خانه .   

-  به بارته شما کنه،نمی فرار خانه از کسی جان، خانم رم¬می

خانه رممی بذار، زمین سالمت .   

کشید گردن بود، ایستاده که جاهمان از آمد، که در صدای .   

- آمد هم آقا .   

. شد وارد هرنگ. دادم تکیه مخده به. رفت بیرون در از و نایستاد

 سالمم جواب که طورهمان و مالید هم به را هایشدست. کردم سالم

گفت دادمی را :  

- کنیم جمع زودتر رو کرسی گرممه گفتیمی نه لحاف؟ زیر رفتی .   

 هایمگونه روی را سردش دست اواخر این عادت به و نشست کنارم

گفتم و دادم نشانش را برف کاسۀ. گذاشت :  

- دادنمی برفم   لحاف زیر کردمنمی پامه. است زبیده بی¬بی کار .   

خندید قهقهه به .   

- ببرمت خودم با تانمنمی که حیف .   

کردم اخم .   

  کجا؟-

- گردممی بر خودم کنم، جاگیر صادق و سلیم صحرا، برم باید .   
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   ... ولی-

- باشیم هم با تحویله سال اولین تا آممی نباش، نگران .   

گفت و مالید شکمم به دستی :  

- بذارم تنهاتان آدنمی دلم .   

گذاشتم دهانم توی را شیره و برف و خندیدم .   

- خوریمی برف اشهمه تو بگم دکتر خانم به دفعه این باید .   

- جانت نوش بخور داره، الزم پسرت گهمی .   

- من برم مادرش و پسرم قربان ای .   

- هرنگ؟ صحرا ری¬می کی   

- زود صبح فردا .   

- عیده که فردا پس .   

-  شو آماده هم تو. رسانممی خودمه آم،می زود صبح هم فردا پس

 از بعد تا بره تانهمی بگو هم بی¬بی به خان، خانۀ بریم امشب

برگرده سلطانفاطمه عروسی .   

کردم نگاهش تعجب با .   

  چرا؟-

- نیست عروسمان داریم، عروسی گفتمی کرد،می گله خاتون .   

- بکنم تانمنمی کاری که من .   
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-  فامیل گوشه یه بشینه که تانهمی گفت گفتم، بشش همین   منم ها،

هست عروسمانم بگیم آمدند فاطمه .   

   ... ولی-

-  تو اونجاییم که روزی چند این کنن آماده مانه¬قبلی اتاق شد قرار

باشیم اتاق همان .   

گفت و خندید :  

- برامان شهمی هم خاطره تجدید .   

 هنوز خاتون بود، خانه آن توی هنوز حبیبه. بود افتاده شور به دلم

 اعتماد اصال هایشانمهربانی همۀ با بقیه، به و بود سرسنگین من با

 نشان هم فرزندم آلودشتاب حرکات حتی و بودم نگران. نداشتم

است نگران و دارد دلشوره هم او دادمی . 

 

 [19:22 24.07.19] آ

#287 
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 مخالفت قدرت که زدمی حرف مورد این در ساده چنان هرنگ

 اتهام مظان در را خودم و کنم حساس را او خواستمنمی نداشتم،

 دارم من هستند، من حضور خواهان آنها که حاال که بدهم قرار

آورممی بهانه .   

- هم با و برگردی تو تا خانه بمانم کاش  ...   

-  با بعدش روز دیگه، تنهایی شب یه بریم، امروز از گفت خاتون

خوریممی ناهار هم .   

 خانه آن تلخ خاطرات. گفتممی چه باید دانستمنمی. فرورفتم فکر به

 و هانگاه ترس و بودند شده آوار سرم بر هم با اتاق آن و

زدند¬می نیشتر جانم بر برخوردها .   

گفت و زد شدمی آب داشت که برفم به ناخنکی :  

- ها؟. جوریاین شهمی راحت پسرم و تو از خیالم   

 خبرم داشت فقط حاال و بود داده را قولش قبل از. کردم نگاهش

دادم تکان سر و کردم غنچه را هایملب. کردمی .   

- بریم باشه، .   

گفت گذاشت،می دهان در برف تکه یک درحالیکه و خندید :  

- کنیمی قبول دانستممی .   

***  

 فاطمه عروسی و طرف یک از عید. بود بیایی و برو خان خانۀ در

 خاتون. بود انداخته خانه در سخت جوشی و جنب دیگر سویی از
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 همه بر ایوان روی از منیرماه. دادمی دستور و آمد¬می و رفتمی

بود تاب و تب در مدام فاطمه و داشت نظارت چیز .   

گفت و نشست کنارم رقیه :  

- خوری؟نمی چیزی تو...  خدا به شدم خسته   

 بقچۀ بی¬بی. رساند اینجا به مرا و کرد بیدارم هرنگ زود صبح

 سابق اتاق به خواستم. کرد شانراهی و داد دستش به را صبحانه

 سر خان و خاتون و است پهن سفره گفت بی¬بی که بروم خودمان

 صرف هابچه هیاهوی در صبحانه. رفتم آنها اتاق به. هستند سفره

 هر که خان خصوص به. بود من به حواسشان بقیه خاتون جز. شد

 که انگار نه انگار خاتون ولی کرد،می تعارف چیزی چندگاهی از

هستم من .   

 و بود گرفته چرتم حسابی حاال و نشستم جاهمان صبحانه از بعد

بودم گرسنه .   

- هستم که گرسنه  ...   

   .خندید

- است گشنه داداشم پسر بود افتاده دلم به .   

 دخترش اتاق توی حاال و پیش روز دو. بود برگشته حبیبه مادر

شد بلند رقیه. بود .   

- بیاره چیزی برات بی¬بی بگم برم .   

گفتم و زدم دریا به دل :  
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- بیار تو !  

 و انداختم زیر به سر. سکوت در و خیره. کرد نگاهم تعجب با

پیچید گوشم در صدایش. آمد در تالطم به هم فرزندم. شدم سرخ :  

- آرم¬می خودم .   

شد اتاق وارد منیرماه و شد باز در .   

- خوای؟نمی چیزی   

کردم نگاهش .  

   .نه-

- نیستی؟ گرسنه. جنبهمی دهنش مدام حامله آدم   

- بیاره برام رفت رقیه .   

   .اوهوم-

 وارد که حاال بخواهند نبود ممکن وگرنه بود، ترس تنها ترسیدم،می

 بیبی از امان. بیاوردند فرزندم و من سر بالیی ام¬شده ششم ماه

 شک هم خودم سایۀ به که بود خوانده گوشم در انقدر که زبیده

نکند چیزخورم مبادا داشتم، .  

- هم؟ تو بیای تانیمی ببرن، اثاث آنمی ظهر ها¬کشطبق   

- باشه مبارکشان. نکنم فکر نه، .   

- بیاد تانهمی حبیبه ببینم برم. باشه مبارک ها، . 
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شد اتاق وارد فاطمه که بود نگذشته دقایقی. رفت بیرون در از .   

- بیای تانینمی گهمی منیرماه...  آسو .   

- مانممی اینجا. بکنم تانمنمی کمک بیامم سنگینم، باشه، مبارکت .   

-  پسر مراقب همون نداره، عیبی خوب اما...  تانستی¬می کاش

بسه باشی داداشم .   

 به سینی بی¬بی. بودم کرده تعجب. رفت بیرون در از و خندید

گفت. کردم نگاهش. شد اتاق وارد دست :  

- ظهر تا بخور بیا بود، بند دستش رقیه .   

زدم خرسند لبخندی. چای با. بود گردو و پنیر و نان .   

- بی¬بی نکنه درد دستت .   

- پسرت و خودت جاننوش .   

دادمی دستوراتی داشت که آمدمی بیرون از خاتون صدای. خندیدم .   

- عصبانیه خیلی امروز که برم .   
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  چرا؟-

-  رو حبیبه چنان االنم پیچه،¬می همه به چشه، صبح از دانمنمی

 رو رقیه. زنهمی جارو حیاط داره بیچاره دختره که کرد داغ نقره

نپیچی پاش و پر به امروز باشه حواست چزوند، هم .   

- هست حواسم ها، .   

 مخده به و آمد خاتون تا کشید طول. رفت بیرون در از و شد بلند

 گردن به دستی کهدرحالی و کرد باز را اشروسری داد، تکیه

گفت کشید،می اشکرده عرق :  

- برسون دستی یه پاشو هم تو .   

- خواستممی من  ...   

گفت و پرید حرفم میان به :  

-  بشت کرد قدغن که کردی داغش نقره رو پسره چنان هرچند،

بگیم کاری .   

گفت و شد اتاق وارد منیرماه :  

-  بیرون اثاث برای سبکه قدمش حسین؟ کربالیی پی نفرستادی

   .رفتن

- . نشسته اینجا هرنگ سبکقدم ماشاهلل هرچند بره، مجید بفرست

 سبک پاک که پسره خوراک و خواب تو گذاشته قدم سبک چنان

هوا رفته شده .   

گفت و کرد نگاهم خیره لحظاتی منیرماه :  
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- کربالیی پی فرستممی .   

 خاتون برخیزم، که دادم خودم به تکانی. رفت بیرون در از و

  :گفت

- بپرسم امهنوه حال آمدم تازه من کجا؟ .   

گفتم و نشستم جایم سر دوباره :  

   .الحمدهللا-

  پسره؟-

- خورهمی پسرا به گنمی بشم همه دانم،نمی .  

- حبیبه که دانیمی  ...   

 و شود باردار تا بود تالش در حبیبه. خورد را حرفش ادامۀ

 خورد به که هاجوشانده چه مادرش بود گفته بارها رقیه. شدنمی

 هم حبیبه پیش هرنگ رفتن برای اصرارشان. دهدنمی دخترک

 گرفته امخنده. گذاشتنمی او اتاق در را پایش هرنگ و بود فایدهبی

برد نخواهد جایی به راه است معلوم هرنگ بی جوشانده بود، .  

- دانممی .   

-  حرفی جلوش خوامنمی اما شکارم، هم هنوز دستش از هرچند

 و هرنگ از کافی اندازۀ به شد؟ حالیت بیاد، درد به دلش که بزنی

شنوهمی دخرتها .  

- خاتون بله .   

داد ادامه زندمی حرف خودش با که انگار :  
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-  دور استخوناش   و بخورم گوشتش تانمنمی منه، خون و گوشت از

 برادرمه یتیم کنننمی لعنتم و تف گن؟می چی مردم. که بریزم

و کردم آواره  ...  

است یادآورده به مرا حضور تازه انگار. کرد نگاهم .  

- زایی؟می دیگه وقت چند   

زدمی غنج دلم آمدنش دنیا به تصور از. زدم لبخند .   

-  درد منتظر خرداد اوالی یا اردیبهشت آخرای گفت دکتر خانم

بگیره دردم وقت هر خوب ولی باشم، .   

 مادر. داد تکان سر فقط ولی ببینم، را نگاهش خوشی داشتم انتظار

زدمی صدا کهدرحالی حبیبه :  

- ؟... خاتون   

 نگاهم اینکه بدون. کردم سالم و ایستادم سختی به. شد اتاق وارد

داد را سالمم جواب کند، . 
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- گنمی چی هاکشطبق ببین بیا خاتون .  

- باز؟ شده چی ها،   

دوختم قالی به چشم و گرفتم دست به را دامنم گوشۀ .  

- کشیممی داریم خان   دختر طبق گنمی کنن،می طلب بیشتری پول .  

- بده بششان منیرماه بگو .  

- کنه شانراضی حبیبه گممی .  

 هرنگ کاش. شد خم بیشتر گردنم و کردم حس را نگاهش سنگینی

 نفس شنیدم که را در شدن بسته صدای. بردمی خانه به مرا و بود

زد صدا بلند خاتون. کردم آزاد را امشده حبس :  

- بیبی .  

لرزید پشتم و خوردم یکه صدایش بلندی از و بودم فکر در .  

  ترسیدی؟-

شد داخل و کرد باز را در بیبی. کردم نگاهش زدهخجالت .  

- خاتون؟ جانم   

- بیار طال آب براش ترسیده آسو .  

گفت و کرد نگاهم نگرانی با بیبی :  

- شده؟ چیزی   
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 تهوع حالت. زدمی پا و دست و کردمی تابیبی شدت به فرزندم

 من و بود شده خیره بیبی و من به غضب با خاتون. بودم گرفته

بودم «طال آب» تلخ لحن غلیان در .  

- بیبی !  

 از من، و خاتون از بود، ترسیده هم او انگار. کرد نگاهش بیبی

 به بیبی. زدم عق و گذاشتم دهانم جلوی را دستم. امپریده رنگ

پرسید و کرد باز را در حبیبه. کرد تند پا طرفم به سرعت :  

- خاتون؟ شده چیزی   

- ترسیده بیار، طال آب آسو برای .  

 دادممی بهانه داشتم حاال و خواستمنمی آنها از چیزی. خواستمنمی

 باراشک چشمانی با که زبیده بیبی یا بود، هرنگ کاش. دستشان

 رضا رفتن این به دلم» گفت؛می مدام و بود شده خانه راهی

  «.نیست

گفت و شد بلند هم بیبی. رفت بیرون در از حبیبه :  

- بچه. شهنمی غذا کم آنقدر که حامله زن. ضعف از  ...  

گفت و پرید حرفش میان خاتون :  

- حبیبه کمک برو بیبی .  

. گرفتم را دستش. شد بلند جا از طمأنینه با و کرد نگاهش بیبی

بود درآمده تالطم به دلم چرا دانمنمی .  

- بیرون برم باید .  
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 وارد بود تویش قند حبه چند که لیوانی با و کرد باز را در حبیبه

گفت تحکم با خاتون. شد اتاق :  

- اینجا بیارش .  

گفت و کرد باز را در رقیه. شد کشیده خاتون سمت به نگاهم :  

- آسو؟ شده چی   

 توی و آورد بیرون دست از را انگشترش خاتون. زدم عق دوباره

انداخت لیوان .   

-  به برید. شدید جمع دورش همه شما چتانه. بخوره بشش بده

 خودش  . ترسید زدم صدا رو بیبی نبود حواسش برسید، کارتان

بیبی... برید. اینجان هرنگ گمانش کنه، می لوس !  

 امبینی زیر را لیوان بود رسانده اتاق به را خودش که منیرماه

کشیدم عقب را سرم. گرفت .  

  .خوبم-

گفتن با و شد بلند خاتون :  

 .استغفرهللا-
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 نگه دست با را سرم و گرفت منیرماه از را لیوان. آمد طرفم به

کرد خالی دهانم توی را لیوان. داشت .  

-  ماست، پسر مال تو شکم توی بچۀ دیویم؟ ما خیالت به دختر؟ چته

فهمی؟می. ماست بچۀ ماست، از   

. دارد صداقت دیدممی که بود بار اولین برای. کردم نگاه خاتون به

کشیدم عقب زحمت به را سرم و خوردم قلپ چند .  

-  آسیبی بشش خوامنمی هست، که حاال اما باشه، خواستمنمی

فهمیدی؟. برسه   

. نشست سرجایش برگشت و داد منیرماه دست به دوباره را لیوان

 نگاهش نفرت با. بود ایستاده رقیه سر پشت که افتاد حبیبه به نگاهم

رفت بیرون در از و گرفت من از را .  

گفت رقیه :  

- داره دوست خیلی برف شنیدم هرنگ از بیار، برف براش بیبی .  

گفت و زد لبخند بیبی :  

- کنم می درست خنک چیز یه براش االن اما بیارم، کجا از برف .  

پرسید و زد زانو کنارم رقیه :  
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-  که دکترت خانم پیش ببردمان و بیاد شاهرخ بگم خوایمی خوبی؟

کردیمی تعریفشه .  

نبود خبری پیش لحظاتی مهربانی از دیگر. کردم نگاه خاتون به .  

- شممی خوب بخوابم کم یه اتاقمان، رممی. خوبم .  

گفت و کرد باز را در مجید. شد بلند صدا حیاط از :  

- آوردم رو کربالیی .  

گفت و شد بلند خاتون :  

-  عصر که بخواب کم یه برو مردم رفتن از بعد هم تو دخترا، بریم

 پسر برای ایوون رو بزنن کرسی بگو منیرماه. باشی سرحال

  .هرنگ

گفت و کرد نگاهم منیرماه :  

- خاتون زدن .  

 به دستی. رفت بیرون در از خاتون دنبال به منیرماه. شدم بلند

رفتم ایوان به رقیه همراه و کشیدم لباسم .  

 منتظر و بودند آمده فاطمه همسر خانوادۀ. بود غوغایی حیاط در

 و آمد بیرون بود مردان مختص که اتاقی از خان. بودند دخول اذن

 به شروع زنان و مردان و شد بلند دهل و ساز صدای. داد اجازه

بودند آمده ده مردم بیشتر. کردند پایکوبی .  

 بود، سرد هوا. کشیدم گردن حیاط طرف به و نشستم کرسی زیر

 آخر سرمای تا بود بهاری ملس خنکای بیشتر. نبود گزنده اما



 

1045 | P a g e  
 

وسآ یفیس نیرسن   

 

. چرخاندم سر و کردم حس را نگاهی سنگینی. اسفند روزهای

 خیره من به نفرت با حیاط هیاهوی و جمع جای به که بود حبیبه

 این به همیشه برای بار یک باید نه، اما برگرداندم، سر. بود شده

 هم او. تلخ و خیره خودش مثل کردم، نگاهش. دادم می پایان ماجرا

 از. خاتون و خان از بود راحت خیالم. داشتبرنمی من از چشم

 حاال که مردی من، مرد هرنگ، از و رقیه و فاطمه و منیرماه

 را همه که اشمهربانی و بود حمایتش سایۀ هم نبود اگر دیگر

بود کرده مهربان .  

 پیدا ادامه قیامت تا نگاهمان بود، نکشیده را دستش مادرش اگر

کردمی .   

- آسو؟ خوبی   

کردم نگاه بود شده خیره من به ذوق با که رقیه به .  

- خوبم ها، .  

شدم خیره هاآدم شادی به و کشیدم گردن .  

 بود گفته بانو. باشد سلطانفاطمه عروسی عید سوم روز بود قرار

 هم دور تحویل سال خانوداه باید و دارد عروس امسال خودش چون

 تحویل سال از بعد بالفاصله ولی آید،نمی جهازبرون برای باشند،

برسند هامراسم بقیۀ به تا کنندمی حرکت .  

 خیال با تا بدهد سامان صحرا کارهای به تا بود رفته هم هرنگ

شود مهیا جشن برای راحت .  

- آی؟نمی تو   
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کردم نگاه منیرماه به. رفتندمی بیرون در از داشتند هاکشطبق .  

- پاگیرتانم و دست بدتر. تانمنمی .  

- باشی سرپا بتانی شب که کن استراحت برو ها، .  

دادم تکان سر و نشاندم لب بر لبخندی ناخودآگاه هم من. زد لبخند .   

 چند و بیبی و خاتون و ماندم من. شد خلوت خانه که نکشید طولی

 به و گرفتم اجازه خاتون از. کنند تمیز را خانه بودند مانده که نفری

. شدند تلنبار بدنم روی هایمخستگی تمام کشیدم، که دراز. رفتم اتاق

برد خوابم زود خیلی و گذاشتم هم بر چشم .  

*** 
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- هستی؟ کی رسیده خیالت به تو   

شدمی اکو گوشم در صدایش بیداری و خواب میان .  
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-  تانهنمی دیگه کسهیچ نه تو نه. بگیری من از هرنگ تانینمی

کنه دور من از هرنگ .  

 و بود ایستاده سرم باالی! حبیبه. دیدم را او و کردم باز چشم

بود دوخته من به را نفرتش از پر چشمان .  

-  تو؟ با کنه؟ زندگی سقف یه زیر برادرش قاتل با تانهمی خیالت به

خان مرتضی دختر آسو؟ .  

نشستم و کردم جور و جمع را خودم .   

- اتاق این تو بیای تانیمی گفته تو به کی .  

زد زانو مقابلم در و خندید .  

- منه مال هرنگم منه، مال خانه این .  

گفت و شد خیره چشمانم به دوباره و کرد نگاه شکمم به :  

- منه مال شکمت تو که هم بچه اون حتی .  

گفتم و زدم پوزخند :  

- وگرنه حبیبه بیرون برو  ...  

-  نرفته که یادت...  آسو گی؟می هرنگ به یا کنی؟می صدا خاتون  

خانه این تو آمدی جوریچه .  

-  آمدی جوریچه باشه نرفته یادت هم تو کنه خدا نرفته، یادم نه،

رو تو که بود خاتون و نخواست رو تو هرنگ که دانیمی. اینجا  

...  
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 از. کوبید پهلویم به لگد با بدهم ادامه حرفم به بتوانم آنکه از پیش

 تمام میان من فریاد و دهل و ساز صدای. آمدمی صدا بیرون

 و نفرت با زد،می لگد حبیبه و شدم مچاله خودم در. شد گم صداها

 و بود ترسیده فرزندم. شدممی مچاله خودم در بیشتر و بیشتر من

حبیبه و زدممی فریاد. او از بیشتر من  ...  

 گونهاین حاال که بود گذاشته کینه روی کینه مدت این در چقدر

 کنده جا از داشت قلبم. بود گرفته لگد و مشت زیر را فرزندم

 به رفته رفته فریادم. پیچیدمی هایماستخوان تمام در درد و شدمی

شدمی تار نگاهم و شدمی بدل ناله .   

 شد باز در تا برد زمان سال هزار انگار فهمیدم،نمی چیزی دیگری

شدم بیهوش درد از من و کشید فریاد. کشید فریاد نفر یک و .  

*** 
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 و دوباره و پیچدمی سرم توی صداها. است سنگین سرم دارم، درد

 خواهممی. کنم باز را هایمچشم خواهممی. شودمی تکرار دوباره

 دلم. بدهم گوش فاطمه جهزیۀ از دخترها هایتعریف به و بنشینم

 شیره و برف قاشققاشق و بریزم هابرف روی شیره خواهدمی

 را امانم پیچدمی پهلویم و کمر در که دردی اما بگذارم، دهانم توی

است بریده .   

 و خورندمی پیچ سرم توی هزار توی هنوز صداها است، گرمم

دارم احتیاج هرنگ به بود، کاش! هرنگ .  

کنممی ناله :  

  .هرنگ-

- بی؟بی جانم   

 صدای. است نشسته سرم باالی بیبی. کنم می باز چشم زحمت به

پیچدمی گوشم در منیرماه :  

  ... آسو-

شودمی مچاله امچهره. پیچدمی بدنم در درد. چرخانممی سر .  

- امبچه .  

کندمی گریه نفر یک .  

-  کامل استراحت باید. هست امید جای هنوز اما داری، ریزیخون

  .باشی
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. اطراف این روستاهای قابلۀ است، حلیمه بیبی. کنممی نگاهش

 کمر در درد دوباره. است آورده دنیا به حلیمه بیبی همین هم مرا

بگویم ناله با شودمی باعث و پیچدمی پهلویم و :  

- ام؟بچه   

 خاتون. کندمی گریه دارد که دوزممی منیرماه به را ملتمسم نگاه

زندمی تشر :  

- بترسانیش نباید منیر،ماه بسه .  

کندمی تأیید را خاتون حرف حلیمه بیبی .  

-  ماهگی نه تا تانهمی بخواد خدا که، نشده چیزی بترسه، نباید

کنه صبر .  

- دکتر بریم .  

- بیاریم کجا از دکتر. کنیم پیدا تانیمنمی رو کسی عیدی شب .  

رودمی و آیدمی که دردی کرده، فروکش حاال دردم .  

- وقته؟ چه   

کندمی نگاهم مهربانی با بیبی :  

- دختر نمانده صبح به چیزی .  

گویدمی خاتون :  

- منیرماه. بیبی بیار غذاشه  ...  
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 درد که« .است خوردن غذا وقت چه» شود؛می تکرا سرم توی

کنم می ناله. آوردمی بند را نفسم و آیدمی دوباره :  

- خوره؟نمی تکان چرا امبچه   

- گمانم به ترسیده دختر، نیست چیزی .  

 سفتی به دیگر و شده شل شکمم پوست گذارم،می شکمم روی دست

نیست گذشته .  

- امبچه  ...  

زندمی تشر دوباره خاتون :  

- بیبی !  

 شدت به. کنممی نگاه خاتون به. شودمی بلند جا از اکراه با بیبی و

. است دوخته چشم اتاق از ایگوشه به متفکر و دارد هم در چهره

 دیده وضوح به نگرانی صورتش در و کندمی چک مرا مدام قابله

 کاش. بود هرنگ کاش کشم،می شکمم روی دست دوباره. شودمی

کنم ناله قبل از بلندتر صدایی با شودمی باعث و آیدمی درد...  . 
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 بخواهد که است کسی تنها. آیدمی داخل به رقیه و شودمی باز در

 من به که چشمش. کند پنهان تظاهر پشت را صورتش تواندنمی هم

 چیزی آن از بدتر اوضاع فهمممی من و زندمی گریه زیر افتدمی

اندگفته که است .  

- شده چی بچه که خیالش به. ترسانیشمی چته؟ .  

پرسدمی و زندمی زانو کنارم در مادرش به توجهبی رقیه :  

  خوبی؟-

  ... بچه-

گویدمی و کنم تمام را امجمله گذاردنمی خاتون :  

- چطوره؟ اشبچه بگو بشش تو حلیمه   

رودمی و آیدمی که دردی دارم، درد .  

-  و ترسیده بچه که االن. بشه معلوم که کنیم صبر صبح تا باید

کنمنمی حسش دستم زیر. نیست پیداش .  

خوردمی سر هایمگونه روی اشک قطرات .  

 گردن اتاق در طرف به رقیه. آیدمی فریاد صدای بیرون از

 خاتون. دهدمی فحش دارد. شناسممی را هرنگ صدای. کشدمی
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 در آستانۀ در هرنگ و شودمی باز شدت با در که نشده سرپا هنوز

 و شودمی رد من پریدۀ رنگ صورت روی از نگاهش. ایستدمی

 اشک قطرات. دهدمی سالم حلیمه. نشیندمی خاتون هایچشم در

شودمی گم موهایم میان در و خوردمی سر هایمشقیقه روی .  

-  و برو راحت، خیالت گفتی خاتون؟ کردی داریامانت جوریاین

بودی؟ مواظبش جوریاین من، دست بسپرش   

-  از بگذرم مرتضی دختر از بینی؟می من چشم از هرنگ؟ چته

بگذرم تانمنمی که پسرم بچۀ .  

-  که دفعه یه شد چی پس بود، خوب رفتممی من که دیروز

شد جوریاین .  

- آورد اتبچه و آسو سر رو بال این که بود اون. بود حبیبه کار .  

  حبیبه؟-

- نگفت بشت شاهرخ مگه! ها .  

غرید خاتون :  

  !رقیه-

-  و مشت با و جانش به افتاده حبیبه. دیگه شده چی بگم بشش بذار

 زیر نیست، گهمی حبیبه بیبی خوره،نمی تکان بچه. زدتش لگد

کنمنمی حسش دستم .  

گفت و زد زانو کنارم در هرنگ :  

  .آسو-
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-  تلف امبچه تا بمانم اینجا نذار. برس امبچه داد به هرنگ، امبچه

  .شه

گفت فریاد با و کشید گردن بیرون طرف به هرنگ :  

  ... شاهرخ-

گفت و کرد باز را در بود، منتظر در پشت انگار که شاهرخ :  

  ها؟-

-  بیرون، بکشش بود پادشاهم هفت خواب تو اگه رستم، دنبال برو

شهر ریممی .  

گفت حلیمه بیبی. بود مانده واج و هاج شاهرخ :  

- زادمی داره بینینمی نده، تکانش .  

 بار این. آمد درد دوباره که بودم دوخته هرنگ به را ملتمسم نگاه

کشیدم فریاد. شدیدتر :  

  !هرنگ-

شد گم من فریاد میان در فریادش صدای. زدم چنگ را دستش و :  

- االن همین شاهرخ، برو االن همین .  

 حاال. بود شده شدید دردم. کرد بلندم و برد امشانه و پاها زیر دست

. کردمی تماشا را ما و بود ایستاده ایوان روی نگرانی با هم خان

 دست روی و بود زده بیرون لباسم از خون. بود هم حبیبه مادر

بود کرده کثیف را لباسش و دادمی پس هرنگ . 
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گفت حبیبه مادر به رو و ایستاد ایوان روی :  

- الکاتبینهکرام با دخترت حساب وگرنه نشه چیزیشان کن دعا .  

 حاال که من و زدمی غر سرمان پشت داشت هنوز حلیمه بیبی

کشیدممی فریاد بیشتر بود، شده پیوسته دردم .  

. بماند رستم ماشین منتظر کوچه توی تا رفت بیرون در از هرنگ

. بود شده بیشتر امریزیخون حاال. زدممی چنگ هرنگ لباس به

پیچید گوشم در مادرم صدای :  

- آمده سرت بال این که بمیره مادرت ای .  

گفت و دوید طرفم به زبیده بیبی :  

- باشم خودم مواظب تانممی و روزه دو گفتی خانم، نرم بشتان گفتم .   

 یکی یکی هاچراغ. کرد جاجابه آغوشش در کمی مرا هرنگ

کشیدندمی سرک هاپنجره از مردم و شدمی روشن .  
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- تو شدی، نااهل یه کاریندونم پاسوز تو که دختر برات بمیرم  ...  

- مرتضی؟ زن کنیمی چه اینجا   

نالیدم و فشردم مشتم در را هرنگ لباس :  

- بگو...  بره مادرم بگو  ...  

گفت و شد خیره خاتون به مادرم :  

-  بود خانمرتضی بسخون دخترت کردی؟می چه تو بود برعکس

 و داره ریزیخون و هوشهبی حاال تا ظهر از دادنمی خبر بشت و

 ببینی بیای دویدینمی من مثل. کردیمی چه نیست خیالش به کسی

 آمد، بسخون به دخترم...  خاتون. آمده اتجگرگوشه سر بالیی چه

 خبر هیچ که من آسوی بود ترپاک گل از. بود نیامده که اسیری به

شد نوشته پاش به تاوانش و عموش پسر دعوای از نداشت .  

پرسید هرنگ. آمد شاهرخ :  

- کو؟ رستم   

- آدمی داره .   

توپید مادرم به رو خاتون :  

- نداری حق هم بمیره دخترت  ...  

زد فریاد ناگهان خان :  

-  و برو خاتون، دخترت با برو مانه؟اوضاع بینینمی خاتون، بسه

بزنه حرفی دخترت به تانهنمی کسی بعدمن که راحت خیالت .  
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 کرد می چکه آن از خون که هرنگ دست به نگاهی زبیده بیبی

گفت و کرد :  

- بمانه زنده ریزیخون این از بعد اگر البت .  

 که رستم ماشین هایچراغ نور. بود شده تحمل غیرقابل دیگر دردم

 از که سرهایی تا فروبردم هرنگ درسینۀ را سرم افتاد، کوچه توی

نشنوند را فریادم صدای بودند آمده بیرون درها الی و هاپنجره . 

 

 [18:13 26.07.19] آ
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نوزدهم فصل  

 

 

  

  !هرنگ-

- جان مادر اینجام من .  

کردم نگاه مادرم به و کردم باز چشم .  

  هرنگ؟-
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- . آدمی شه مالقات وقت بذار جان، مادر که اینجا دننمی راهش

بگم بشت اینو گفت بشم خودش .  

- امبچه .  

گفت و زد بخشیاطمینان لبخند مادرم :  

- اون تو گذاشتنش خوبه، گفتن. چیزی یه توی گذاشتنش .  

  دیدیش؟-

- مانهمی ماه مثل گهمی دیده، هرنگ نه، من .  

- زیباش مادر زیبایی به درست. ترخوشگل بلکه .  

 مغموم نگاهی با اما لب، به لبخند. دوختم دایان به را رمقمبی نگاه

گفت و ایستاد تختم کنار :  

-  تا کنم صبر سال هزار تونستممی وگرنه پسره که حیف فقط

امخونه خانم بشه و شه بزرگ .  

گفت و خندید مادرم :  

- دامادت بشه و پسرمان برای بگیریمش دکترجان، بیار دختر .  

پرسید. انداختم زیر به چشم :  

  خوبی؟-

- ببینمش تانممی .  

-  عمل و ریزیخون خاطر به که دونیمی. االن نه اما بله،

شدی ضعیف خیلی سزارین .  
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گفت و خندید دایان. شدم سرخ :  

-  خدای. داری رو دخترونه شرم همون هنوز شدی مادرم که حاال

گمونم من  ...  

گفتم و پریدم حرفش میان به :  

  !دکتر-

گفت و برد باال تسلیم نشانۀ به را هایشدست :  

- و شدی مادر شما دونم،می بله، بله،  ...  

زد لب آرامی به و کشید پوفی کالفه :  

- کردم ازدواج منم !  

- ببینمش؟ تانممی   

کرد نگاهم .  

  !نه-

گفت که دید چشمانم در چه دانمنمی :  

- ظهر از بعد تا .  

گفت و زد لبخند هم دایان. نشست هایملب روی لبخند :  

-  مامانش مثل که کوچولو مبارز یه مبارزه، یه خودت مثل اونم

بشه پیروز خوادمی فقط و نداره قبول رو شکست .  

- خوبه؟ که حالش   
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-  خیلی شده ماه هفت وارد تازه که بچه یه برای هم وزنش آره،

بوده مواظبت خوب هرنگ معلومه خوبه، .  

گفت مادرم :  

-  دخترم دل تو آب ذارهنمی گفتمی زبیده بیبی بده، خیرش خدا

بخوره تکان .  

گفت لب زیر و کشید باال ابرویی دایان :  

  .خوبه-

-  اینجا از حداقل امبچه شکر رو خدا. داره آسوم   هوای خیلی ها،

خوادمی خاطرش   خان هرنگ که آورد شانس .  

گفت لب زیر دایان :  

- خان هرنگ !   

گفت و شد اتاق وارد پرستاری. فرورفت فکر به و :  

- گردهمی دنبالت میرزایی دکتر اینجایی؟ دکتر .  

  .اومدم-

گفت و شد خم من طرف به کمی :  

- کوچولو مامان هابهترین آرزوی با .  

 او رفتۀ راه از نگاه مادرم. شد روان پرستار دنبال به سرعت به و

گفت و برگرفت :  
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-  دعوایی چه اولش دانینمی. حاال تا صبح از کشیده زحمت خیلی

 دستت هرنگ کنیم اشحالی تانستیم زور به هرنگ، با بود گرفته

 نیار، هرنگ روی به تو. بوده خبربی خدا از حبیبۀ اون کار و نزده

اصال نزد دم دامادم و دکتره این زد مشتش هم تایی سه دو .  

 که هرنگ، به و کردممی فکر پسرکم به و کردممی نگاه مادرم به

 البد و است دادهمی هم را دایان جواب باید واگیر، و هاگیر آن توی

است خوردهمی هم حرصی چه . 

  !آسو-

گفت و زد لبخند مادرم. آمدم خودم به :  

- شد خیر به عاقبتت که خوشحالم .  

 برای داشتم،می کافی نیروی ظهر از بعد برای باید. بستم چشم

پسرکم پدر برای و پسرکم .  

***  

. امشده خیره پاییز شب به پنجره از و امگرفته بغلم توی را امیرعلی

 داشت را هوایم هرنگ و بودم کرده استراحت آنقدر دایان قول به

بود آمده دنیا به رسیده و کامل امماه هفت بچۀ که .   

. بود رفته بیمارستان از ما برگشتن از پیش است، رفته حبیبه

 هم بعد ماه یک و بود برده اشدایی خانۀ و شهر به را او مادرش

خواهدمی طالق که فرستاد پیغام .  
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 از اما دارد، زبانی نیش هم هنوز هرچند است، کرده تغییر خاتون

. کندمی پر امیرعلی با را وقتش بیشتر و شده کاسته کالمش تلخی

بود که گونهخان طورهمان است، همیشه مثل هم خان .  

 با را وقتمان بیشتر رقیه و من حاال و کرده عروسی سلطانفاطمه

 بیشتر البته و او از مراقبت و امیرعلی خاطر به. گذرانیممی هم

 و شال شوم،می بیدار خواب از که صبح بچه، به خاتون وابستگی

 گردمبرمی هرنگ دوشادوش شب و خان خانۀ آیممی و کنممی کاله

 مادرم و پدر دیدن به دارم اجازه هم روز یک ماهی. خودمان خانۀ

 به همیشه که مادرم با. بردمی در پشت تا مرا هرنگ. بروم

 هم نشده غروب. رودمی و کندمی بشی و خوش آیدمی استقبال

گرداندبرمی را ما و آیدمی .  

 بهشان گفتم مادرم به. نیاید امداده پیغام خودم. نیست خبری شاهو از

 خاتون و آقاخان دل داغ تا بماند جاهمان هست هرجا شاهو بگوید

 به است زبانزد که آقاخان کینۀ ترس از شاید عمو و نشود تازه

نیست خبری پسرش از و داده گوش حرفم .  

 صحرا است، خودمان مثل هم امیرعلی. صحرا رویممی هم هنوز

گویدمی هرنگ. است ترآرام و کندمی بدقلقی کمتر هستیم که :  

-  که اینجا. صحراست و سبزی عاشق. مانهمی اشننه مثل اینم

نداری رو چموشی اون اینجا که تو مثل شه،می رام آدمی .  

 که هر که است سرزمین این جادوی این دانممی و خندممی من و

گیردمی آرامش آرامشش، از گذاردمی قدم آن در .  

گفت دیدم را بانو که باری آخرین :  
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-  رو دختره این خودش لج به دایان اصال انگار هم، با ساختننمی

 پذیرش که نکشید هم هفته دو به. شدن جدا هم از آخرم. بود گرفته

 کاراش قبل از انگار. بخونه رو دکتریش بقیۀ خارج رفت و گرفت

بود طالقش مهر منتظر فقط و بود کرده رو .  

- کردن خلوت پسر و مادر خوب .  

زدم لب آرامی به و کردم نگاه امیرعلی سفید و گرد صورت به :  

- خواباندمش تازه تریواش .  

گفت و آمد طرفمان به نرمی به هرنگ :  

- آرهدرمی سرت این رو تانمنمی من که کارایی تالفی خوب .  

 و شد وارد پا نوک با زبیده بیبی. دادم او به را امیرعلی و خندیدم

گفت آرامی به :  

- بندازم رو سفره .  

 و خندید هم بیبی. زدیم خنده زیر و کردیم نگاه هم به هرنگ و من

  :گفت

-  چهار بس از افتادم پا از. شه بیدار ترسممی خدا، به کنم چکار

 از نیفته، باغچه تو نره، باال پله از دویدم دنبالش و رفت پا و دست

نره پایین ایوون .  

گفت و بوسید را امیرعلی نرم گونۀ هرنگ :  

- بده؟ زبیده، خاله فعاله   
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-  هم به اگر رو ده کل بیرون، ببرش تنها روز یه. باباش ریش بیخ

پاره آتش نه فعاله بگو بیا نریخت .   

- وقتش به بذار برمش،می .  

- بخوری؟ لقمه یه خوابه امیرعلی تا جان خانم کنم پهن رو سفره   

- جان بیبی بنداز .  

 کنار در که کردم نگاه هرنگ به من. رفت بیرون در از بیبی

. بود شده خیره صورتش به و بود کشیده دراز امماه هفت امیرعلی

 شرم از. زد لبخند. کرد بلند سر کرد احساس که مرا نگاه سنگینی

شدم سرخ .  

- آسو کرد بدبخت منو تو شدنای سرخ همین .  

 باورم هم هنوز. شدم خیره شب آسمان به. برگشتم پنجره پشت به

 که شاکرم را خدا فقط ام،گذاشته سر پشت را روزهایی چه شودنمی

را امیرعلی و دارم را هرنگ .  

همین یعنی خوشبختی و کنم می نگاهشان .  
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