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  خدا نام به

  تو تمام         

  یلیاسماع نی نازن: سندهینو

  

   مقدمه

  

 . کردند ایاح خونم دنیمک  با را خونشان

  انیجر  یگرید به تا ربودند من از را یزندگ کی

 . ببخشند را یزندگ

 ییخدا ستیانصافیب ته. دمیکش را میگناهی ب قصاص

 یجبرواعال به و رندیبگ دهیناد ده،یآفر مرا که

 .  کنند قصاصم خودشان

 است؛ میهاشدن نفسی ب چرخش شاهد زمانه تنها 

 . رساندم لب  به جان هربارش با که ییهانفس همان

  که دانندینم  اما اند، کرده تمام مرا خودشان  الیخ به

 .شیها آدم نه زندیم  رقم سرنوشت را امیزندگ



  

 دهیچیپ مچم دور را رنگش سبزه کلفت مردانه دست

 . دیکشیم خودش دنبال مرا و بود

 کرد رها را  دستم که کردم  شیپا ساق نثار یلگد پا با

 .  شدم ولو هازهیر سنگ یرو و

 هوا در باد که رنگم، ی ذغال یموها به  یچنگ پدرم

 .  کرد جدا نیزم  یرو از مرا و زد بود کرده اشپراکنده

 . زدم  چنگ پدرم یپا  به کنان ناله  حال همان در

 !نکن میزندگ با کارو نیا کنمیم التماست بابا-

  هم یرو  دندان. زد زل  امبسته  مرداب یهاچشم  به

 که یسوت از. بستم چشم من و رفت باال دستش د،ییسا

. دمینشن را مادرم یهاه یگر یصدا د،یچیپ گوشم درون

 .نشست گوشم یرو اشیداغ  که یلیس از  سوختم تنها

  بود شده ری گ جا  شیهاناله در که مادرم  یصدا نیآخر

 . گرفتند من از هم را

  خشم به ینگاه خانمان دارحوض   اتیح وسط درمانده

  پنجره به  ینگاه و پدرم یابرو دو انیم خورده گره

 . انداختم خوابم اتاق کوتاه



  پا به خانه  نیا در که یاکرشمه  و ناز و هاخنده ادی

 ! ریخ به کردم

  من و بود پوشانده را امگونه اشک، درشت یهاگلوله 

 .  کردم دراز مادرم سمت به دست تابیب

 همان پدرم که برداشت سمتم به یقدم درد با مادرم

 . دیکش مرا و انداخت میبازو به را  چنگش موقع

 احساسات پود و تار  لب، یرو فیشر  پوزخند

 .  کشت جا کی را امدخترانه 

 که بگذارد ش یپ پا نیماش  سمت به خواست یمعطلیب

 .  شد راهش سد پدرم

 نیاول دختر نیا! بشم تو یفدا نکن خان فیشر-

 زوقش و زق به نگاه. شهیم دور خونش از بارشه

 که نهیشیم جاش سر شهیم رام  نیهمچ نکن،

 . ینکن فکرشم

 

 یه و کرده فرو قلبم انیم را دستش پدرم کردم حس

 . دهدیم چیپ

 به زبان  با را لبش گوشه کنار تیکبر چوب فیشر

 :  گفت کرد تی هدا عقب جلو



 . رعباسیم کن نشیماش سوار االی-

 .  چشمام یرو  آقا، چشم-

 نفرت پر ی هاچشم  با و بودم کرده مشت را میدستها

 . زدم زل پدرم به

 . دیکش را دستم

 !نکندم رو ساتیگ تا االی! دختر االی-

 . زدم چنگ دیکشیم را دستم که یدست به 

 .   نکن باهام  کارو نیا بابا-

 در زور به  که دادم سر غی ج و زدم چنگ را تنم لباس

  تا گذاشتم نیماش سقف یرو دست. کرد  باز را نیماش

 .  نکند سوارم

 !  توروخدا مامان! کن یکار هی مامان-

 را سرم پدرم . دیدو سمتم به طاقتیب دور از مادرم

 . کرد تیهدا نیماش درون به مرا یفشار با و گرفت

 .  کرد قفل را نیماش  یدرها نشستنم محض به فیشر

 افتاده نیزم ی رو مادرم که  نیماش شهیش  از و برگشتم

  شهیش یرو دست. کردم نگاه دادیم سر  ناله و بود

 : گفت خنده با فیشر که زدم شیصدا  و گذاشتم



 . ادیب کارت به قراره که  جا، به بذار  رو زدنت نق-

 . دمییسا  هم یرو دندان حرص با

 هم رفتنم شاهد دور از یحت که یپدر به و برگشتم

 و ببرم شیپ دست  خواستمینم. کردم نگاه نشد

 ییآرزوها و دیام تمام و خانه نیا من. کنم یخداحافظ

 .  دارمیم نگه قلب نیا دخمه پشت ابد تا  را شد دفن که

 :  گفتم فی شر به رو و دادم تکان نیطرف به را سرم

   گرده؟ی برم برادرت یجور نیا-

 به نیماش  یجلو  نهییآ از و زد یامسخره پوزخند

 . کرد نگاه سمیخ یهاچشم 

 . یگردینم بر توام-

 

 فیشر با را  شیجا لیعزرائ و بود میا یدن آخر انگار

 . بود کرده عوض

  خون یها چشم  با شهیش از. کردم کز نیماش گوشه

 . کردمیم نگاه رونیب به امشده

 ! بودند نشناخته رو هیعال هنوز



 کی نزد یهازهیر سنگ  یرو را نیماش فیشر

 . داشت نگه  شانیانیاع

  رو روبه به و بودم نشسته نهیس به دست انزجار با

 . زدم زل

 بهم یجور را نیماش در و  شد ادهیپ نیماش  از فیشر

 د،یپر باال میهاشانه که کوباند

 .  سربرنگرداندم و امدمین نییپا خودم  موضع از اما

 ادهیپ دید یوقت و کرد باز را من سمت در فیشر

  و انداخت چنگ را میبازو و آورد شیپ دست شومینم

 . دیکش رونیب را من زور به

  یتف و دمیکش رونیب چنگالش از را میبازو زنان نفس

 . کردم حواله صورتش  انیم

 .بودم هاحرف نی ا از پرواتریب

  

 .  نزن من به گهید رو فتیکث دست-

 پاک نشی آست سر با رو صورتش گرفته ُگر فیشر

  یهاپنجه  یجا  از صورتم  طرف کی ناگهان به و کرد

 . سوخت  فیشر



 هوا. کردن پاکش تو با که ی خون هی ،یننگ لکه هی تو-

 یتونیم یبش کاووس عروس یکن فکر نداره ورت

 ! یبش خونه نیا خانوم

 و دست و گرفت لرزش امچانه . دیپر رخم از رنگ

 . بست خی  جا کی  میپاها

 ... کاووس-

 

  زشتش هیکر  پر ینگاهها همان از کرد نگاهم معنادار

 .  کرد صورتم یهااشک  نثار را

  یهاحس  از  پر و بودند زده رونیب خانه  از یاهال همه

 .  کردندیم نگاهم مبهم

 . دادیم  ترهم و نفرت ه،یگال خون، ی بو نگاهشان

 2_پارت #

 

 

 . کرد  شیکارها خدمت  از یکی  به رو فیشر

 .نییپا اتاقک ببر بردار رو نیا باش زود نازگل-

 



  بود یخوشبخت که ییآرزو. کردم نگاه تکشانتک  به

 !  کردمیم دفن خانه نیا  یکجا دیبا را

 

  رنگش  یمشک یهاچشم با ناراحت  و آرام نازگل 

 : گفت و  گذراند نظر از  را میباال سرتا

 . ایب-

 . دادم تکان نیطرف به را سرم

 : زد لب نشوند فی شر  که یطور تر،آرام  نازگل

 . کنمی م خواهش-

 بهم را  حالم هم شوم کاووس زن که  نیا فکر یحت

  من یزندگ قتیحق نیا  که نیا به برسد چه زد،یم

 !بود

  نگرفته خودش به را یاهال نیا رنگ نازگل که انگار

  جا خودش به را یزشت رنگ وجدانش ها آن مثل بود،

 .  بود نداده

 دنبالش  به نازگل همراه و دمیکش باال  را دماغم نیف

 . رفتم

 را خودم ک یتار  و تنگ  یوارید چهار انیم در ییجا

 . کردمیم ریاس



 و آورد رونیب اشیگلگل بندش یپ ریز از را دیکل نازگل

 . کرد باز را در

 نییپا بغض با را دهانم آب و کردم مکث یکم

 . فرستادم

  ینگاه اطراف رو دور به و شد داخل اول نازگل

 . انداخت

 . کردمیم تر زبان با را لبم یه  جا همان از

 مرگ را هرروزم بود قرار که ییبالها از دم؛یترسیم

 .  کند

 . کرد  نگاهم منتظر و برگشت

 داخل دیترد با یقدم و دم یجو داخل از را لبم پوست

  نهیس درونه تیهانفس که بود کوچک آنقدر. گذاشتم

 . زدی م درجا

 

  یرو آرام را دستش و دیکش رونیب به یسرک نازگل

 . گذاشت  امشانه 

 . یکن حساب من یرو یتونیم جا نیا- 

 . شد زیسرر  میهاچشم  اشک که زد ی بند مین لبخند



  بدن؟ کاووس به رو من خوانیم واقعا-

 یبتون که یباش یکس اون  تو دیشا. نده راه دلت به بد-

 .  یاریب راه به سر رو خان کاووس

 چشم مردم  بچه و زن به  عمرش طول تمام که یآدم-

 و شدن  آبرویب دستش ریز دختر نیچند داشته، بد

  چه نظرت به نشونده، شونیشونیپ ی رو ننگ لکه

 .  کنهی م عوض رو سالش صد  ره یطور

 ! عشق-

 . دمیکش امیاشک صورت یرو دست کالفه

 که نفرت  حس هی ترسه، حس هی من ی برا کاووس-

 . کنهیم زون یگر ازش رو  من شهیهم

  قلب تو ییجا که پاکه قدر  نیا عشق! فهیکث آدم هی اون

 .  نداره فیکث

  من و کرد براندازم  ترهم با. فرستاد رونی ب یآه نازگل

 . بودم زاریب گرانید زیبرانگ ترهم نگاه نیا از قدر چه

 دیکل چرخش یصدا. رفت رونیب اتاق از و شد بلند

  یوقت. چسباند نهیس یرو  و کرد سنگ را بغضم

 !  ماندیم یباق میحرف مگر نباشد، یاچاره 

 . کردمیم دایپ را چاره من اما



  نییپا باال را  یوجب هی اتاق عرض و طول شدم؛ بلند

  غیدر هم  پنجره هی از که بود یکوفت اتاق  چه. کردم

 . بود گرفته میهاچشم  از را آسمان زدن د ید و بود شده

 نشستم یمیقد نفره کی تخت  یرو درمانده، و خسته

 . زدم  هیتک تخت تاج به را سرم و

 از را سوزش میهاچشم که  بودم ختهیر اشک قدر آن

 .  بودند گرفته سر

  کفش کردن  ژیق و ژیق یصدا شد، نیسنگ که میهاپلک 

 .  کنم باز چشم  وحشت با شد  باعث یچرم

 . نبود یسخت چندان کار هم پشت از یحت  صشیتشخ

 . دیکوبیم امنهیس به شده، امانیب قلبم

  شدم بلند تخت  سر از عیسر . بود کرده قفل  جا در فکم

 .  چسباندم وارید قسمت نیترگوشه را خودم و

  پاشنه یرو که بود چرمش  یهابوت می ن یرو نگاهم

 .  دی چرخ سمتم به

 یزن بهم حال شخندین. بست خی باره کی به تنم تمام

 . نشست لبش گوشه

 . بود چهارشانه و قدبلند



 چپ لقمه کی زمیر جثه نیا با مرا خواست،یم اگر

 ! کردیم

 به شتری ب را خودم و برداشت  سمتم به را اول قدم

 .  آوردم فشار سرم  پشت رفته رو  و رنگ وارید

 تمام شدیم  باعث در ریز از یکم نور اما بود، کیتار

 .  رمیبگ نظر ریز را کاووس اتیجزئ

 یها ی نیریش تمام کابوس! کابوس نه کاووس

 . امیزندگ

 رخ به رخ قایدق داشت،ی م بر گری د قدم دو اگر

 .  شدیم  سبز صورتم

. بودم گرفته باال گردن و بودم کرده مشت را میهادست

 کنار وقت چیه را بودنم سرتق هم دم،یترسیم هم

 . گذاشتمینم

 ! یاومد بالخره پس-

 . انداختم باال ابرو

 .  آوردنم نه، خودم-

  یبرا گرید  حرکت کی فقط من و کرد پر را قدمش دو

 . خواستمیم میها اشک  زشیر



 نییپا صدا و سر با را دهانم آب. زد زل میهاچشم  به

 .  دادم

  ختهیر امی شانیپ  یجلو که ییمو و آورد شیپ دست

  یهاچشم از نگاه و کردم کج را سرم. زد کنار را بود

 . گرفتم اشیطانی ش و صی حر

 دوتا عباسریم دختر بودم دهیشن! یینجایا نهیا مهم-

 کنه، گذر کنارش از یپسر  هر و کرده جاساز زبون

 که ینبود یزیچ. اندازتشیم پا از بودنش  پروایب

 . آوردم دستت به من اما ،یایب دست  به آسون

 

 که نیا از تفاوتیب. آورد گوشم کینزد را شیهالب

 <<  من: >>زد لب دیلرزیم تنم تمام

 و فشردم هم  یرو چشم که گفت یدیتأک  را من قدر آن

 . پوشاند را صورتم میها اشک  زشیر

 :  کردم باز دهن فکر بدون

  یآباد یدخترا به یشرفی ب با بار هر رو بودنت من-

 . یداد نشون

 دندانش  یرو مهین تا را  زبانش و انداخت باال ابرو

 . گذاشت



 . شد کرخت  وحشت از بدنم. کرد خم سر

 . کرد  انینما را شیهادندان فیرد  فیکث یلبخند

 .  یچتر مو یخودم  عروس-

 .زدم زل  صشیحر نگاه به شده درشت یهاچشم  با
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 کل زدیم صدا را کاووس که ف،یشر ادیفر یصدا

 .  بود شده پخش خانه

  درمانده. دیکش  عقب و داد شیابروها  به  ینیچ کاووس

 . برگشت سمتم به راه مهین که رفت در سمت به

 .  نشده تموم باهات کارم-

 ینقاش بوم کی  انگار که بودم دهیچسب وار ید به چنان

.  اندکرده نصب واری د یرو را صامت و صاف

  جا در وحشت با و خوردم ینم یتکان نیکوچکتر

 . دمیلرزیم

  با د،ید در مقابل را فیشر و کرد باز را در که نیهم

  را رفته رو  و رنگ یچوب در فیشر یآسا رعد ادیفر

 . دیدو سمتش به و گذاشت باز



  هجوم افکارم پرده پس در فکرها بود وقتش حاال

 . بدهند فرار  یارای میپاها به و آورند

 حرف کاووس با ادیفر با فیشر. رفتم در سمت به

. بود گرفته سرش به را ش یهادست کاووس و زدیم

 .نبود سمت نیا به حواسشان و داشتند فاصله در از

. گرفتم هللا  بسم لب ریز و فرستادم رونیب را نفسم

 ترس از گذاشتم، رونیب در از که را میپا نیاول

 تمام با. نکردم نگاه کدامشان چیه به  و برنگشتم

 . گذاشتم فرار به پا داشتم که یتوان

 :شد بلند فیشر ادیفر یصدا

 .کاووس رشیبگ-

 

 را کاووس و برگشتم عقب سمت به که نیهم 

 راستم دست  یبازو و برگشتم ترس با دم،ید ترک ینزد

 ته از کرد؛ برخورد یتنومند درخت زمخت شاخه به

 .  کردم حس وجود تمام با را گفتنش ژیق یصدا دل

 و گذاشتم امشده نیخون یبازو  یرو را گرمید دست

 . دمیدو تندتر



 درخت نیچند انیم شده محصور  یچوب  کلبه به چشمم

 نور از سقفش که یمیقد و شکل یگنبد کلبه افتاد؛

 و کردیم  قرص را دلت  که یرنگ سبز  ینورها. بود

 بر یغم انگار که نشستیم چنان تیهاچشم عمق در

 . نمانده جا

  کاووس  عربده یصدا  و برگشتم عقب به ترس با

 .  کردم تند پا کلبه سمت به. کرد پر را میهاگوش

  باز مهیدرن از رنگش سبز نور و بود باز  مهین درش

 . بود زده رونیب

 با را در و فرستادم نییپا صدا و سر با  را دهانم آب

  که آن بدون. کردم باز کرد پا به که یمانند ژیق یصدا

 پا بود دهیند مرا کاووس تا کنم، داخل به ینگاه

 . شدم کلبه داخل و جنباندم

 در یرو به رو صاف و کردم قالب هم در را میهادست

 .   کردمی م نگاه در به وحشت با و زنان نفس

 شد باعث  و انداخت نیطن گوشم در یاکبر هللا یصدا

 . گردمبر سرم  پشت به و بپرد باال میهاشانه  ترس با

 آن انیم  شیهاچشم  یسبز  که یمرد  چشم در چشم

 بود دستش به سجاده. بود کرده امره یخ  سبز نور همه



  یزیچ یانگار  اما داشت، نگاهش گرفتن در یسع و

 . شدیم کندن دل از مانع

  یهاشیر و بود هم انیم درهم اششده کوتاه یموها

 .  بود کرده اشچهره انداز نیطن  بیعج بورش

 که بود زده قفل چنان  را نگاهم یمعمول مرد کی

 متوقف انبوهش جا همان و بست خی جا کی میدردها

 .  شد

 با و برگشتم وحشت با کلبه، در  شدن دهیکوب یصدا با

  که گذاشتم، عقب به یقدم کاووس  کرده گره اخم

  و داد  یفشار هم یرو  را مانندش  زیت یهادندان

  از دلم. گذاشت  میبازو زخم یرو محکم را دستش

 .  دادم سر غیج و شد کنده شهیر

 با که انداختم نگاه مانده مبهم مرد آن به التماس با

 . کردیم نگاه را کاووس شده منقبض فک

 : دمینال و کرد باز  سر میهااشک 

 .  کن ولم. شمینم گهید کس قصاص من-

 به را بود  شده دهیله دستش ریز که امی زخم یبازو

 . دیکشیم در سمت



  مرد عربده یصدا میگذاشت رونیب کلبه از پا که نیهم

 .  کرد متوقف را مانیدو هر سبز چشم

  کاووس؟-

 و بودم بسته چشم اما من، و برگشت پشت به کاووس

  یجلو  را رنگش سبز نگاه آن بخش آرام افهیق

 .  زدم نقش میهاچشم 

 ! کند  زنده را مرده نیا کاش! کند یکار کاش

 یناشناس مرد به را دمیام د،یناام و بودم درمانده

 .سبز مرد بودم گذاشته را اسمش که بودم دوخته
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 دارخنده  هم خودم یبرا روزم و حال بود؛ دارخنده

 . بود

 . می کنیم حلش می ایم فیشر با-

 با شد، دهیکش که دستم. ماند میگلو یرو  بغض

  هم دیشا جا همان از. کردم نگاهش و برگشتم نهیطمأن

 . کردیم نگاهم تردرمانده

 یحرف کاش! حرفند بدون قدر چه هاچشم از یبعض

 . کند رفع را میزندگ آشوبه دل تا زدیم



 .  دمیکوب  مشت کاووس یبازو به آزادم دست با

 یتو زن من! کاووس کنه لعنتت  خدا! کن ولم-

 .  دمینم رو گهید کس تاوان من. شمی نم شرفیب

 . یخودم مال تهشم ته تا-

  خنک دلتون ن،یکنیم  قصاص رو گناهیب آدم هی-

  شه؟یم

 رو چارمیب داداش داشت جونت داداش که یوقت-

 .  بود کرده فکر خواهرش شدن فدا به قبلش  کشتیم

 ُکهزاد. بود اتفاق هی اون ؟یگیم یدار یچ-

 . بکشه عمد از رو داداشت خواستینم

  که کرد  درهم را صورتش چنان و ستادیا حرکت از

 .   دمیکش عقب سر زده وحشت

 : دیکش ادیفر صورتم از یکم فاصله در

  دن،یم  پس خون با  و خون امونیآباد  قانون تو-

  ؟یفهمیم

 . شه تباه میزندگ داداشم بخاطر خوامینم من-

  حق تو که نیا یعنی دادن خون قبال در رو تو یوقت-

  که گمیم من. یندار انتخاب حق ،یندار یریگ میتصم

 .  نخور ای بخور غذا که گمیم من ،یدار حق یچ تو



 

.  داد  فشار قدرت با و گذاشت میگلو یرو دست

  لحظه هر  که بود کرده درشت قدر آن را شیهاچشم 

 . زندیم رونیب مانند یاله یت کاسه دو کردمی م فکر

 :  زد عربده و فرستاد عقب  جلو نفرت با را شیهادندان

 و بودنت زنده. انهی یبکش  نفس دیبا  تو گمیم من-

 وگرنه یش من زنه قرار که نهیا واسه خونت   ختنینر

 . یبود اشهدت خوندن حال در االن

.  نداشتم دنی کش یبرا ینفس و بودم افتاده خسخس  به

 مچ. شدیم گشادتر لحظه هر میهاچشم  مردمک

  کجا هیعال زور اما کند، ولم تا دادمیم فشار را دستش

 !  کجا انداخته کلی ه یدومتر کاووس و

  میگلو یرو  از را شیهادست کاووس ف،یشر ادیفر با

  یرو زانو با  شیهادست شدن جدا  محض به. کرد جدا

. دهیچسب بهم میگلو تمام کردمیم حس. افتادم نیزم

  سرفه هم پشت. گذاشتم می گلو یرو و بردم شیپ دست

 .   کردمیم

  



 سرم یموها  دنیکش با شد مصادف امسرفه  نیآخر

 یسع و بود شده شل امیروسر . فیشر  چنگک  توسط

 . شوم افتادنش مانع داشتم

 نه و ینفس نه گرید که  بودم کرده داد  و غیج قدر آن

 .بود نمانده میبرا ییگلو

 پرت شانیانیاع اطیح آلونک همان در مرا دوباره

  ورود اجازه فیشر که زدم چمباتمه وارید گوشه. کرد

 . زد قفل داخل از را اتاق در و نداد  کاووس به را

 نگاه فی شر به ترس و نفرت با و دم یکش باال سر

 سمت به دستش و آمدیم سمتم به قدم به قدم. کردم

 . رفتیم شلوارش کمربند

  ؟یکن کاری چ  یخوایم-

 نوبت حاال نبود، بس نیگرفت ازم و داداشم هی-

 . ده یرس کاووس

 خون تاوان نیبر هم شماها. ندارم یکار اون به من-

 . نیر یبگ رتمیغیب  داداش اون از رو داداشتون

 لج یفهمیم نه، یبش تنت یرو  کمربند سگک که حاال-

. یاومدیم یذاشتیم بابات خونه دیبا رو اتیلجباز  و

 . مونیآباد ِده بزرگ ف،یشر فم،یشر من



  یآباد هیتو که پات ،یخودت یآباد ِده بزرگ  فقط تو-

 .  نداره داریخر حرفت برسه گهید

  ریبگ گل رو دهنت اون در پس یمن خاک تو االن تو-

 . صفت مار دختره

  ییخودنما  لب یرو رفته  در زهوار کش مثل لبخندش

 انیم را سرم من و  برد باال را کمربند. کردیم

 . کردم پنهان میبازوها
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  انگار نشست، کمرم یرو که کمربندش  سگک انهیتاز

.  دندیکش  رونیب زور به را امآمده رونیب دندان شین

  محکم باضربات و تند کاووس. رفت آسمان به ادمیفر

  سگک ترپروا یب و تند فیشر و دیکوبیم در به

 .  دادیم خوردم به را کمربندش

  بودم، کرده که ییهایز یر خون از حالی ب و جانیب

 رونیب گوشت یبازو یرو  را شیکار  ضربه نیآخر

 .  نشاند میهاچشم پس در ی اهیس یحاله  و زد امآورده

  **** 

   ن«ی»آم



 

 به هنوز و بود شده خشک  دستانش انیم سجاده

 نگاه بود کرده گذر جا  آن از شانیهاقدم که یجنگل

 هم دختر نی ا حاال داشت، بتیمص کم خودش. کردیم

 .   شد افکارش بتیمص

.  بود فی شر خاک و ی آباد نداشت؛ زدن حرف حق

  لب توانستینم نیآم و بود خودش ده  بزرگ فیشر

  زنده را دختر آن که دانستیم. کند باز لب از

 . گذارندینم

  روانش و فتدیب کاووس دست  به یدختر شدی م مگر

 !  ند؟ینب آزار

  دیبا. شد کلبه  داخل و فرستاد رونیب سوز نهیس یآه

  بود شده ساعت نیچند زد؛یم خودش ی آباد به یسر

 . بود غافل آن از که

 سجاده. کرد تن و برداشت را بلندش رنگ یآجر  کت

 .  زد رونیب کلبه از گذاشت، وارید کنار جا همان را

 . نکرد شیدایپ و جنباند سر یماو دنبال



 آن از گذر یبرا و کرد ی ط را باال یآباد ریمس ادهیپ

 یآباد به تا زدیم دور را فیشر خاک تمام دیبا جا

 .  دیرس یم خودش

  نتیز زیر  یهان ینگ با که مانندش یاروزه یف حیتسب

 .  گفت ذکر را ریمس کل و دی کش رونیب بی ج از داشت،

 . ستادی ا دنشید با ِده مردم از یکی

 . خان سالم-

. کرد قالب هم در کمرش پشت را شی هادست نیآم

  یشانیپ یرو یکمرنگ اخم و زدیم حیتسب طور همان

 . داشت

 . میرح مش سالم-

 دایپ شمارو سپرد. شهر  رهیم داره داداشتون خان؟-

 . بدم خبر و کنم

 از را نفس که بود امدهین خوش  مزاجش به ادی ز انگار

 . فرستاد رونیب یعصب نشیس تنگ

 . کنمیم حلش. میرح  مش باشه-

 کف یتومان صد اسکناس دو و کرد بشیج در دست

 .  گذاشت می رح مش دست

 . خان سالمت  سرت-



  به چشمش که گرفت شیپ را راهش و داد تکان یسر

 . افتاد فیشر یانیاع

  چشم هرچه. بود رفته فرو مطلق سکوت در خانه

 .  نبود قد کوتاه دختر آن از یخبر گرداند

 .  دیدو سمتش به دنشید با یماو

 . دیکش رنگش دیسف اسب به یدست و زد  یلبخند نیآم

  گشتم دنبالت و ریمس کل ؟یماو یکنیم کاریچ  نجایا-

 . پسر

 :  گفت و کرد مکث یکم

 !سوزونده رو دلت کوتاه قد دختر اون توام نکنه-

 

  بینج اسب کی از شتر یب یماو که نداشت شک

 نیچند که بود یریپ و شده تیترب اسب. فهمدیم

 . بود دهیکش صاحبش به بودنش سوز دل. داشت یمرب

  

 .آوردیم در را زهیر دختر نی ا یتو ته دیبا

 6پارت #

 



  **** 

  

 سه از بعد یحت لباسم، یرو دهیخشک  یهاخون رد

 . کردیم ییخودنما هم روز

.  کردم نگاه شدی م داخل که ینازگل به در، یصدا با

 دست یغذا ظرف  به ینگاه و  من به ینگاه

 . کرد لب ری ز  ینچ و انداخت امنخورده 

 همه نیا نیبب. ینزد غذا به لب بازم که تو هیعال-

. یزنینم یچ یه به لب روزه دو و یداد دست از خون

 یچ خان فیشر یبرا نخوردن غذا  با یکرد فکر

  شه؟هان؟یم

  تخت به و رفتیم جیگ سرم. نداشتم زدن حرف ینا

 . بودم زده هیتک

 .  دادیم دستم کار هربار نیهم و بودم پروای ب و لجباز

 . گذاشت تخت یرو کنارم را پانسمان لی وسا نازگل

. آوردم رون یب راهنیپ نیآست از را دستم کرد کمک

  را امانم خشک  یهاسرفه و بود شده خشک   میهالب

 . بود دهیبر



 را بود گذاشته غذا کنار که یآب وانیل و  شد خم نازگل

 .  داد دستم به

 .  هیعال بخور-

 دستش از را وانیل نداشت، یرمق دستم که نیا با

 . گرفتم

 . تونم یم خودم-

 . داد تکان نیطرف به را سرش

 !یلیخ ،ی لجباز یلیخ-

  ادمی هنوز. شد بلند آخم که کرد جدا را دستم پانسمان

  پزشک طور چه زدن یحسیب و یهوشی ب بدون نرفته

 . کرد پانسمان را امشده  باطل  یبازو فیشر

 حس شد، یجار  امده یخشک یهالب  انیم که آب یخنک

 . گرفت فرا را درونم یتازگ

. کرد نگاهم دیترد  با و کرد عوض را پانسمان 

 . زدمی نم یحرف و بود صورتش ی رو میهاچشم 

 . بگم یز یچ هی بهت دیبا من هیعال-

 .  کردم نگاهش منتظر و کردم  زیر چشم

 ...  راستش-



 و شست انگشت انیم که یاپنبه  با و بود دودل

 .  کردی م یباز بود اشسبابه 

 راه رو تی عروس  سوروساط بساط داره خان فیشر-

 . اندازهیم

 ،بود نازگل  صورت ی رو میهاچشم  که طورهمان

 مشت  را دستم و دادم فشار هم یرو را میهادندان

  غرق مگر. دیکش ریت می بازو مشتم فشار از که کردم

 !  دارد تیاهم بدنت یجزئ یدردها ،یباش درد

 تمام انیپا یمعن به من یبرا شدن کاووس بس خون

 .  شدی م میهانفس

 .  کرده کارو نیا داداشت که شهینم باورم هنوزم-

 .   دونمینم خودم  داداش رو ُکهزاد گهید من-

 .  کرد تازه ینفس  و انداخت ر ی ز سر نازگل

  درسته؟. بود یشهر دختر هی سر دعواشون دمیشن-

 باعث که زدم هم یرو دییتا یمعن به را  میهاپلک  آرام

 . شود زیلبر و بشکند میهااشک سد شد

 . نشست  صورتم  یرو نازگل تپل و نرم دست

 . هدفهیب گهید بودنم زنده اما زندم، دونمیم منم-



 .  کردم نگاهش سردرگم

  چرا؟-

 یاه یثان یحت  که دوختم ی کس به یاشتباه رو نگاهم-

 . نشدم نگاهش ریدرگ هم

 

.  شد بلند ش یجا از و گرفت من از را نش یغمگ نگاه

 : گفت و برداشت را پانسمان لیوسا

 عروس یکارا خوانیم. باال  اتاق برنتیم انیم فردا-

 . کنن  جور و جفت رو شدنت

 

  یحال در و رفت در سمت  به. کردم نگاهش حرفیب

 :  گفت کردیم بازش که

  شیوسط عروس خونه از خان کاووس مادر فردا-

 . گردهیبرم

  برخورد کنمینم فکر<< د یکش لب یرو  را زبانش>>

 که رو شی وسط پسر اون! باشه داشته باهات یخوب

 . بود وصل جونش به بست،  قتلش به کمر داداشت

 : زدم لب آروم



 !  خانشهرام-

 . بود بزرگ خانم ی وسط پسر خانشهرام اره-

 هم  یرو سفت را  میهاپلک. زدم هم  یرو چشم

 قسم پدرمان به ُکهزاد یچندبار که آمدیم ادمی. فشردم

  چیه گرید نرود کنار راهش سر از شهرام اگر دادیم

 . ستین جلودارش  زیچ

 پس دیبا من را خونش بود، برده گرید کس را دل

 .  دادمیم

 را بود زده رونیب یروسر از که امی چتر  یموها تره

. کردم محکم را امی روسر گره و فرستادم داخل لج با

 .  دادمیم  انجام وحشت و حرص با  را کارها تمام

 از ،زن کی از که بود هاحرف  نیا از ترپروا یب هیعال

  جانش  به وحشت است خودش جنس از که یکس

 . افکندیب

 . میهالحظه  تمام کابوس بود، کاووس تنها من وحشت
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 سرد سوپ کاسه و کردم ینیس اتیمحتو به ینگاه

 یبرا نخوردن غذا بود؛ اشتباه. گرفتم  دست را شده



  بدنم در یخون  دیبا. ستی ن کارساز لیا نیا با مبارزه

 جانم از  را خون قصاص که یزمان  تا بزند انیجر

 اما باشم، داشته ماندن زنده یبرا هم  یخون گرفتند،

 به را جدل توان تنها که یخون دن؛یکش نفس یبرا نه

 .  ندازدیب جانم

 لرز. کردم جمع شکمم  انیم را میزانوها بود؛ سرد

 و دمیکش آغوش در را خودم دستم دو  با. بودم کرده

 قلب یبرا شدم، مرهم امبرداشته  زخم یبازو یرو

  ستم؛یبا و بزنم تا شدم چسب امخورده  ترک

 . است خداشان از شدنم له که یکنارجماعت

 .  نشست لبم یرو   یپوزخند

 نیا در را شبش نه میهاچشم  اما شد، شب صبح

 به رخ چشمانش شیپ یطلوع نه د،ید  یچوب آلونک

 . گذاشت  شینما

 ! بس و  بود یکیتار غروبم و طلوع

  هراس  با. شد دهیکوب  وارید پشت به انزجار با در

 کاووس چرم یهابت  یرو  از را نگاهم و شدم سرپا

 .  کشاندم باال

  انداخته مورمور به را تنم  لب، یرو صشیحر لبخند

 . بود



 . دیرس شدنت  عروس  موقع بالخره-

 

  قورت سرعت به را دهانم آب و آمد سمتم به زنان قدم

 .  دادم

  وحشت یهاچشم  به را شیهاچشم  حلقه لذت با او

 یاله معجزه منتظر تابیب من و بود دوخته امزده

 . بودم

  ؟یشیم عروسم فردا که  یخوشحال-

 حرص با و گرفتم دندان به داخل از را لبم پوست

 . دمیکش

 . منه  یایدن آخر شدن تو عروس-

 . گرفتم صورتش از نگاه نفرت با که داد سر یاقهقه

 .  انداخت میبازو به یچنگ  و شد خاموش ناگهان

 .  خانوم عروس نمیبب االی-

 با او و کنم خیم نیزم  یرو را میپاها داشتم یسع

 . دیکشیم  یشتریب توان

 .  بود کرده  ریاس را میبازو که دستش به زدمیم مشت



 باعث و زد داشتم سر ی روسر که میموها  به یچنگ

 . شود دهیکش عقب امی روسر شد

 کابوس بشم قراره من. ستین یفرار راه کاووس از-

 . منه دست نفساتم. روزت و شب

 . گرفت درد نگاهم و زد ست یا کی قلبم

 سرم از یروسر و شد ر یاس شیهاپنجه  یال  میموها

 . افتاد

  درد آنقدر. کردندیم براندازم کنار و  گوشه از همه

 .  بستم را میهاچشم که دواند شهیر میموها

. میدیرس یبزرگ  سالن به  و رفتم باال یچوب  یهاازپله 

 سالن ته سمت به و دیکش  شتریب را می موها  کاووس

 .  دادم سر  غیج که رفت

 . کردیم ذوق ذوق سرم یموها

 کشانده فکم  غهیت تا را  اشک خود به  خود میهاچشم 

 . بود

 چنان مرا و کرد باز را بود سالن یانتها که یاتاق در

 صورتم به شدت با میموها که کرد پرت تخت یرو

 .  شد دهیکوب



  به قدم. برگشتم کاووس سمت به و دمیجنب عیسر

 یرو و کردم جور و جمع را خودم که برداشت  سمتم

 رق و شق و دادم باال گردن. نشستم صاف تخت

 یرو که یترس. افتادمیم پا از دینبا. کردم نگاهش

  و شتریب کاووس شدیم باعث بود زده چمبره  صورتم

 .  کند تمیاذ شتریب

 چه اما کردم،یم مبارزه او  با میخونسرد درکمال دیبا

 ریتصو انعکاس از پر نگاهم و بود آشوب دلم! طور؟

 . کابوس

 یپره. شد خم سمتم به  و نشست تخت یرو  زانو با

 زدیم چنگ را میگلو یرو که یبغض شدت از دماغم

 . خوردیم تکان

  طور همان من و گذاشت میپهلو طرف دو را دستش

 .  بودم شده خشک

 خوردم،ینم  یتکان نیکوچکتر من و شد خم سمتم به

 خشک طور آن ترس شدت از نخواهم، خودم که نه

 . بودم شده
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  دو انزجار با که بزند مه یخ میرو بود نمانده یزیچ

  تخت، پشت از و فشردم اشنهیس قفسه  یرو را دستم

 وارید به. بود شده ولو تخت یرو. گذاشتم فرار به پا

 ترس و جانی ه زور از امنهیس قفسه و بودم دهیچسب

 .  شدیم نییپا باال

  اد؟یم بر دستت از یکار یکرد فکر جدا-

 

 بر را بودنم بدبخت بار هر که بود پا به یآتش دلم در

 . کوفتیم سرم

 .  شد کج لبش طرف ک ی و شد بلند  جا از کاووس

 چون یعوض آدم به  نگاه بود آور چندش  قدر چه

 . بودند  بَر از همه را ش یکارها پردهیب که کاووس

 . شد باز در شدت با کهوی که میبود  چشم در چشم

 . دیچرخ پوشاهیس زن یرو نگاهم

. کرد جور  و جمع را خودش زن دنید با کاووس

 . دیباری م زن یهاچشم  از نفرت

 . خواند را قلبش یرگی ت چشمانش یاه یس از شدیم

 کج کاووس سمت سرش. کردم نگاه زن به درمانده

 .  شد



  خانم همان دیبا داشتم حتم. کردیم نگاهش چپ چپ

  به. کرده بزرگ را پسرانش وارنینفر که باشد یبزرگ

 دیباریم اشافهیق از که ینتیبدت زن، نیا که من نظر

 از دور شانسه  هر که  بود کرده القا پسرانش  به را

 .  بردندیم سر به  مروت و رحم

 

 صلوات بود مرده که پسرش آن یبرا و دمیگز را لبم

  جا دهانم در میاهیعال یوامانده زبان نیا  باز. فرستادم

 رونیب قبر از را مرده باشم نداشته کار. نگرفت

  است رحمیب  و منطقیب فیشر مانند نمیبب تا کشمیم

 !پردی م هرز  تشین و نگاه کاووس  مثل ای

 .کردم لب ریز  یاستغفرالله

  نگاه یطور نیا خودش  یتغارته پسر به که یزن

 ! کند  توانستینم که کارها چه من با کردیم

 

 . کاووس بذار  تنهامون-

 زن که  دیچرخ من سمت به مهین تا سرش  کاووس

 :  زد اد یفر ناگهان به پوش یمشک

 ! االی-



 و فشردم هم   یرو پلک. دیپر  باال ترس از میهاشانه 

 یلیم چند فاصله در درست زن کردم،  شیجدا یوقت

  ییخودنما اتاق  در هم کاووس از یاثر و بود امی متر

 . کردینم

 اششده اهیس یسرتاپا از لحظه  کی یبرا فقط

  رنگ یمشک هیسا با نافذ،  و درشت یهاچشم . دمیترس

 . بود شده نیعج پلکش پشت

 از تار چند اندازه به فقط را رنگش ی مشک یموها

 همه با انگار. بود آورده رونیب رنگش یمشک شال

  شیبرا را هارنگ  جور یمشک و بود شده قهر هارنگ 

 . دیکشیم

 !ی اریم در یباز عروس خودت یبرا  خوب-

 یدست پشت  برداشت نه و گذاشت نه که کردم باز دهن

 . نشاند لبم یرو  را محکمش

  دایپ راه دهانم به که یآهن طعم مانده، واج و هاج

 .  کردم مزه را بود کرده

 . زنمیم حرف من فقط-

 رونیب  حلقه از ممکن حد نیآخر  تا را شیهاچشم 

 . بود آورده



 نوبت حاال  نینشوند خاک  به رو من گوشه جگر-

 ! شده؟ کاووسم

  چه کاووسش انگار حاال.   کردمیم نگاهش نفرت با

 .  بود یاتحفه 

  رو حرفم که گمیم یچ نیبب کن وا رو گوشات  خوب-

 شدن عروس. کنمینم تکرار یدوزار یتو  یبرا دوبار

 کاووسم کلفت دیبا فقط نجا یا! ؟یدیفهم نجایا میندار

 ! شتریب نه یباش

 یبود ارزشیب قدر نیا  تو. یکاووسم بس خون تو

 .  داد ما  به خونش یجا  به رو تو لتونیا بزرگ که

  از یکی یزوریپ دختر هی بخاطر  بخواد چرا  ارخانیبخت

  جزو که قدرم چه هر! بده؟ دست از رو  لشیا یپسرا

  شتریب رو داداشت باشن خانار یبخت دست نییپا مردم

 اون نه رتت،یغیب ی بابا اون نه. خواستن  تو از

 .  نزدن دم دادنت یبرا لشتتن داداش

 

  هم یرو دندان . دیکش و  میموها ریز به انداخت چنگ

 . نزدم یحرف  و آوردم فشار



  خوب اما کردن، پاک تو  با رو خونشون خب آره-

 افهیق اون من . یندار شدن عروس حق تو. کن گوش

 یکرد الیخ . کنم تحمل تونمینم املحظه  هی رو نحست

 راحت بعد نی بکش  رو جوونم رو گلم دست پسر نیبزن

 !  چه؟یبپ خونم تو نکبتتونم ینفسا یصدا

!  بدبخت رو دخترشون دنی م جهاز دارن ِده سر اون

  پرتت دهشون از یاُردنگ با  که یارزشیب قدر چه نیبب

 یبرا یمروت  چیه که ی خان. خان فی شر ده کردن

 .  دهینم نشون یکس

 

 و کرد حواله صورتم انیم یتف شد، ساکت که نیهم

 و رفت یاه یس میهاچشم . دیکوب سرم فرق در یمشت

 . دمیشنیم را میموها شهیر شدن پاره یصدا

 را بلندش پاشنه کفش و کرد ول را میموها  ِخرمن

 . گذاشت میپا  شست یرو

  سه هر خان داشتم حتم که دیکش آسمان  به غمیج آنقدر

 .  بودند دهیشن  را میصدا ده

 دادم، هلش و افتادم نیزم یرو



 را لگدش افتادنم با همراه چ،یه نخورد که تکان اما

 . دیکوب میپهلو  به محکم

 کفشش تقتق یصدا که دمیچیپ خودم به درد از

 . کرد پر را میهاگوش

 . برگشت سمتم به و  کرد باز تاق به را اتاق در

 پسر خون گذاشتن؛ خون سفره  یرو رو  عقدت سفره-

 سرت ییبال.  کنمی م حروم  بهت رو دنتیکش نفس. من

 . کنه قصاصت خودش یکن  التماس رو خدا که ارمیم

 . کن یخداحافظ تیزندگ با

 

 . دیدی م تار میهاچشم و بود آورده غش دلم

 و افتاد هم  یرو میهاچشم شد، دهیکوب هم به که در

 .دمینفهم چیه گرید
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 .  بود شده پر گوشم در ها پچپچ یصدا

 . قاتله خانواده از دختره-



  یپا و دست ریز. کشتمیم رو خودم بودم جاش من-

 . بکشه نفس خوادی م یطور چه خانکاووس 

 . ریبگ  محکم گاز ه ی رو زبونت-

 

 را پلکم یال آرام. کرد نوازش را امیشانی پ یرو یکس

 . کردم نگاه نازگل دیسف و گرد صورت به. کردم باز

 گذاشتم سرم یرو دست. دیترکیم داشت درد از سرم

 : دمینال و

 ! آخ-

  سرم یرو که یدست یرو را دستش یمهربان با نازگل

 . گذاشت بودم گذاشته

  کنه؟یم درد یلیخ-

 را نیهم هاآن  باشم یقو دیبا اما زدم، هم  یرو چشم

 پروای ب هیعال آن خواهندیم  زم؛یبر فرو  که خواهندیم

 افسرده دختر کی شیجا و بکشند را طانیش و شر و

 .  توانندینم اما بنشانند، مرده و

 سر با و شد بلند جا از و فرستاد رونی ب یآه نازگل

 . بروند رونیب هم کارها خدمت یباق کرد اشاره



 دفن احساس نیا دخمه پشت که یبغض از دمیگز لب

 .  شد

 .  دمیکش دستم از را ِسُرم و شدم بلند

 نهیی آ به جا همان از و کردم زانی آو تخت از را میپاها

 گود یهاچشم  و دهیپر  رنگ صورت به کردم؛ نگاه

 . زدم یتلخ لبخند امشده

 و دمیکش ش یپ اخم فیشر یآسارعد ادیفر با ناگهان

 دهان با و زدم کنار یکم را پرده. رفتم پنجره سمت به

 بال کنده پر مرغ مثل که کردمیم نگاه  یفیشر به باز

 .زدیم بال

 یابهیغر اما  و بودند آنجا هم بزرگ خانم و کاووس 

 با را یزیچ فیشر به تندتند حال همان  در نیب آن در

 . گفتیم دیتاک

 کرد حمله مرد قهی به. بود گرفته جنون فیشر  انگار

  هازه یر سنگ یرو مرد. خواباند چشمش  ریز یمشت و

 . برگشت فیشر سمت به وحشت با و شد پرت

 جان از دست تا بود گرفته را فیشر ی جلو کاووس

 . بردارد مرد



 را فیشر دگونهیتهد و شد بلند جا از سماجت  با مرد

 نیب کاووس. شد کشینزد قدم به قدم و کرد نگاه

 . بود گرفته قرار هاآن

 شد باعث که دیتوپ مرد به و رفت جلو  بزرگ خانم

  را یزیچ و  ردیبگ او سمت را اشاشاره انگشت مرد

 . رفت و کرد  گرد عقب. دیبگو  پوزخند با

 بود آتش  یرو اسپند مثل که یفیشر به  واج و هاج

 . کردم نگاه

 آورده در پا از نیچن نیا را فیشر که بود شده چه

 ! بود؟

 خانم! بود؟ شده آوار سرش بر من یها نینفر یعنی

 . گرفت را فیشر دست ریز بزرگ

  دامن من  آه یعنی. داشتم یخوب حس چرا دانمینم

 !  بود؟ گرفته را فیشر

 .  بود راه در میبرا یخوب  یهااتفاق داشتم حتم

 برخالف و دمیکش را در رهیدستگ. رفتم در سمت به 

 .  شد باز تصورم

 یکس گذاشتم؛ رونیب پا. کردمیم نگاه در  به تعجب با

 . نبود



  دهیکش صف هانگهبان . رفتم راهرو یخروج سمت به

 .  بود کار نی تر محال کردن فرار بودند؛

 وهیم یکل شستن  مشغول همه. ستادمیا آشپزخانه  کنار

  که هرچه. بودند جورواجور یغذاها کردن درست و

 .  بود من چون  هم یبداقبال دختر یعروس امشب بود

 یصدا که بروم اتاق سمت به دهیند یکس  تا برگشتم

  از صدا. لرزاند را بدنم ستون چهار  کاووس ادیفر

  به محکم قلبم. آمدیم بود من اتاق کینزد  که یاتاقک

 دم هر  کاووس قال و  داد یصدا و د یکوبیم نهیس

 .  شدیم شتر یب و شتریب

.  بود شده بلند فیشر یهیگر یصدا. گرفتم جا در کنار

 : گفتیم کاووس به رو  بزرگ خانم

  کرده؟ خراب رو دلت بس  خون یدختره اون فکر-

  اون؟ ای تره مهم داداشت

 

  شتریب را گوشم ! کردند؟یم صحبت من درباره داشتند

 . کردم زیت

 : دیکش ادیفر بلندتر  کاووس



  پسرت من مگه شه؟یم یچ من دل  خواسته پس-

  ستم؟ین

 بود خدام از من. کنهینم کار  کلت تو عقل اما ،یهست-

  هی اون. نخوره گره شده اهیس یدختره  نیا به بختت

  که بشه؟ یقربون شدن عروس با دیبا چرا . ننگه لکه

  بشه؟ حالش  به خوشا

 ترعقب خورده کهی که دیکوب در به ی مشت کاووس

 . رفتم

 . رسم رسمه-

 : زد خشکم ف یشر ادیفر با

  حساب تو از من کاووس.  گفتم که نیهم. گهید بسه-

. یباش انی جر  در ماجرارو خواستم فقط رمیگینم پس

 .  یکنینم یعروس  دختر اون با امشب تو

 

 بود دهیرس قلبم  به یطلوع  انگار. نشست لبم به لبخند

 .  کرد زنده را جانم که

 به. کنم گوش در پشت نبود  زیجا نیا از  شتریب گرید

 .  کردم تند پا اتاقم سمت



  یرو دست. کردم ولو تخت  یرو را خودم  یشاد با

 . دمیکش یق یعم نفس و گذاشتم صورتم
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  ده به که یوقت داشتم میتصم. کردم فکر و بستم چشم

. کنم گلستان را اتاقم پشت برگشتم، خودمان

 گرفتن جان یمعن و گرفتم جان من که حاال خواستمیم

  جان زهایچ تمام به کردم، حس گوشتم  و پوست با را

 .  دادمیم

  دلم در که آخ. شدی م خوشحال خبر نیا  از مادرم حتما

 و شست را  اشکم یشور خوب چه. بود پا به غوغا

 . برد

 عزا به بود قرار که یشب همان کردم شب را روز

  تقاص شاهد ده یهرجا  از مهمان یکل و شود لیتبد

 . باشند برادرم

 .  کردم شکر خدارا  و بستم چشم

  نهیس به دست و بودم گرفته ضرب نیزم یرو میپا با

  باز یآرام به در که کردمیم تماشا را رونیب پنجره از

 . شد داریپد نازگل سیخ و شده درهم صورت و شد



 . کردم نگاه نازگل  به و شد  شل میهادست

  یحرف و کنم باز دهن که نیا از قبل و آمد سمتم به

  پوششاهیس قواره آن با بزرگ خانم سرش پشت بزنم،

 . شد اتاق وارد

 . دمیکش شیپ اخم و بستم را امشده باز دهان

 کی و بود نازگل دست د یسف یکفن لباس دست کی

 . بود بزرگ خانم دست  هم طناب  و پارچه تکه

 . گذاشتم عقب قدم کی ترس با

 !اورند؟یب سرم ییبال چه خواستندیم

 

   خبره؟  چه نجایا-

 فرو کجای قلبم یشاد تمام که زد یپوزخند بزرگ خانم

 .  ختیر

 . تهیعروس-

  به نگاهم که گفت بار مسخره قدر آن را اشجمله  نیا

 . بود پوشانده را صورتش  اشک. دیکش نازگل

   ن؟ی کن کار یچ باهام نیخوایم-

 .بکشد رونیب تنم از را  میهاتالباس  آمد  جلو نازگل



 . دمیکوب دستش پشت به و  دمیکش غیج 

 نیکن کار ی چ نیخوایم نزن دست من به. عقب برو-

  من؟ با

 چه. کردمیم نگاه بود دستشان که یکفن به ترس با

 . نبود کنارم یحام چیه یوقت دمیکشی م یزجر

  یهابال  ریز  هاپرنسس  مثل که یدختر ندیبب بودند کجا

 رد؟یگیم جان ازش یزندگ  حاال شد بزرگ  مادرش

 ترس با که ییهادست و  آمد جلو یقدم بزرگ خانم

 . گرفت دستش انیم را بودم کرده مشت

 . یبد  پس رو پسرم  خون تاوان عدالت با قراره-

 . دیکوبیم وارخونک یس  نهیس به قلبم

  ن؟یکن کارم ی چ نیخوایم-

 .  سنگسار-

 نیزم یرو و دیلغز بزرگ خانم  یهالب یرو نگاهم

 . افتادم

  خواستمینم. دادم فشار میهاگوش  یرارو میهادست

 بغل را یکس چه دیبا . بود بد حالم. بشنوم یزیچ

   شدم؟یم  کیشر او با را قلبم یدردها و گرفتمیم



 به رو و کرد  پرت اتاق گوشه  را هالباس بزرگ خانم

 کی مثل من به که یدرحال اتاق از. زد اشاره نازگل

 . رفت رونیب کردیم نگاه ارزشی ب موجود

 . نشست کنارم نازگل

 .  دیکش صورتم یهااشک  یرو دست

 . کرد جدا  میهاگوش یرو از را دستم

  زن تاوان. کرده انتیخ شوهرش به خانف یشر دختر-

 که رو نیا  هیعال سنگساره مونیآباد ی تو  شوهردار

 ؟یدونیم

 یرو وار  نوازش را دستش و کرد یکوتاه مکث

 :گفت و دیکش صورتم

 کمکت بتونه نیا دیشا و  شوهرشه فقط شاهد یول-

 . ینر  سنگسار بار ریز که کنه

 : زدم لب دیلرزیم میوپاها دست که یحال در

   داره؟ من به ی ربط چه نایا-

 سرش حرام و حالل ،ییخدا با نماز با  مرد باال خان-

 سوره طبق  دارشوهر   مرد یزنا حکم گفته. شهیم

 شهیم که خانف یشر دختر. سنگساره  نور

 . شه  سنگسار دی با عروسشون



.  داده شیفرار بنده جونش به دخترش که  خانمفیشر

  و کنن رو  لطف نیا که کرده تقاضا باال  ده خان از

 هیما نیا خوادینم. بپوشونه رو دخترش صورت

 . نهیبب رو دخترش یسرافکندگ

 کرده، قبول هیدلسوز و مانیا با مرد هم  باال ده خان

 . هیعال کردینم  قبول کاش اما

 

 امچانه. دادم تکان نیطرف به را گردنم ترس با

 فشار میهادست انیم سفت را دستش. دیلرزیم

 .  دادمیم

  چرا؟-

.  بزنن جا  خان فیشر دختر یجا  تورو قراره چون-

 روتم. کنن اللت بُک و سمُ  و ببندن رو دهنت  خوانیم

 دختر یجا رو تو یطور نیا و پوشننیم که

 .  کننی م قصاص خانفیشر

 

 . افتاد هقهق  به نازگل

  انهیتاز جانم به وحشت و رعب. شدم  بلند جا از

 . زدیم



.  ختمیریم  هم به را اتاق و دمیکشیم غی ج زده وحشت

 . دمیکوبیم مشت پنجره به و دمیکشی م غیج

   کباری

  دوبار

   بار سه

 باز شدت به  اتاق در شهی ش شکستن بیمه یصدا با

.  شد انینما بزرگ خانم  مارگونهیب صورت و شد

 :  دیکش ادیفر داده عصاقورت

 . نازگل-

 .دیپر  درجا نازگل

 ۱۱پارت #

 در را  میموها و آورد هجوم سمتم به  بزرگ خانم

 .  کرد ر یاس چنگالش

 سرم از  برق که نشاند  صورتم یرو ی محکم دهیکش

 . دمیخندیم وارجنون ها،وانهید مثل. دیپر

 انصافت ایخدا. بود دوخته  میبرا یقشنگ لباس چه درد

 ! رفته؟ کجا

 



 .   شد ری سراز میهااشک  و زدم پلک

 بس خون ی بها به که یدختر  ندیبب که بود کجا پدرم

 جرم به هم  باز خواهندیم کردیم قصاصش شدن

 !کنند؟ سنگسارش یگرید

 یزندگ خودش یبرا که آمدینم ایدن به آدم  کی مگر

   کند؟

 ! رم؟یبم  یگر ید یجا بود  قرار بار هر من چرا پس

 را شیموها هاسال که  یدختر ندیبب بود  کجا مادرم

 سرش یرو  نوازش دست و زدیم شانه نهیآ  یجلو

 گفتیم  را اسب بر سوار شاهزاده قصه و دیکشیم

 چرا؟! کنندی م نثارش را لگد و مشت  از یلیس  حاال

 . بشود یگر ید قصاص دیبا چون

 

 :  زد ادیفر گوشم ریز درست بزرگ خانم

 با اگه. بهش بده رو نتیط بد نیا ی لباسا  نازگل-

 . کنمیم  تیحال بد ینکن  گوش حرف  خوش زبون

 چه بدش زبان پس بود خوشش زبان نیا اگر

 با خودم خواستندیم من از باشد؟ توانستیم

  که یزندگ همان کنم؟ تمام را امیزندگ خودم  یهادست



 به و شوم معلم بود قرار  بودم؟ دهیکش هانقشه  شیبرا

 خاک به راحت  که ییآرزوها چه. بدهم درس هابچه 

 . سپردمیم

 .  داد دستم به را  لباس نازگل

 برانداز را نییپا شکسته پنجره به رو  بزرگ خانم

 .  کردیم

  نگاهش و کردی م مچاله درهم را شی هادست  نازگل

 ام چانه که ی حال در را هالباس. بود بزرگ خانم یرو

  چندقدم و کردم پرتاپ بزرگ خانم سمت به دیلرز یم

  میموها از و شد ور حمله  سمتم به که رفتم عقب

 .دیکش

 زود نازگل. شه ینم سرت خوش  زبون که نیا مثل تو-

 .کن تنش رو لباساش ایب باش

 هق دل ته از و دادمیم تکان نیطرف به را سرم

 اشدهیورز  و تپل کلی ه آن با بزرگ خانم. زدمیم

  یبازوها برابر سه شیبازوها. بود فیحر  مرا یحساب

 .  بود من

 با. کردیم هیگر هم  خودش. داشت دیترد نازگل

 .  کردیم  هیگر شتریب  من یهاضجه



  میهادست و  دیچیپ میگلو دور  را شیبازو بزرگ خانم

 . داشت نگه سفت را

  یکفن آن با را  میهالباس تندتند نازگل و دمیکشی م غیج

 .کرد عوض پوش دیسف

 بودم منتظر گرید  که بودم شده ی امجسمه  مثل

 . بشود خواهدی م یزی هرچ

 یرو ی پوزخند و کرد پرتم تخت یرو  بزرگ خانم

 در کاووس  و شد باز تاق به اتاق، در که نشست لبش

 . شد داخل داشت لبش گوشه یگاریس که یحال

 :  دی توپ تیعصبان با بزرگ خانم

  ؟یکنیم کاریچ  نجایا تو-

 .  بذار تنهامون مامان-

  تو گهید ساعت کی تا یا یب خودت به بهتره کاووس-

 .  کنن اجرا رو حکم خوانیم مسجد یقبرستون

 .افتاد بدنم به لرزه

 . کشهی نم طول ادیز. لطفا مامان-

 به و انداخت  میرو به نفرت با ینگاه بزرگ خانم

 .  زد اشاره نازگل



  شکسته مورم و عار تمام و بود نیزم ی رو میهاچشم 

 . بود

 . میشد  تنها کاووس منو که دمیفهم در یصدا با

 نشسته کنارم  کاووس یعنی نیا و خورد تکان تختم

 . بود

 .  کردم نگاهش حسی ب و برگشتم

 : گفت و زد گارشیس به یپک

 آره. شدم عاشق که بگم نداد اجازه وقت جیه غرورم-

  شد طور چه دونمینم اما آوردم، باال اد یز یکار گند

  ییتو عاشق دیبا درست و برگشت مونی زندگ ورق که

 . کشت رو داداشم داداشت که شدمیم

 چیه روم به اما بودم، عاشقت هم شدم  متنفر ازت هم

 . اوردمین یبار

 

 . کردمی م نگاهش حسی ب هنوز

 . زد  گارشیس  به گرید یپک

. کنه عوض منو تونهی م تو وجود کردمیم فکر-

  یآرزو. کنم یزندگ شده بارم هی یبرا که نذاشتن

 هر که نیا ی آرزو و موهات یچتر  یرو دنیکش دست



  یجلو تو گونمهتاب  صورت و کنم باز  چشم صبح

  کدوم چی ه نتونم که نه. گرفتن ازم رو باشه چشمام

  تو هیعال یدار  فرق تو اما تونم،یم نکنم، نکارارویا

 . من یبرا یاگه ید جوره هی

 . برداشتم ازش چشم

 .  کنن تمومش رو یلعنت حکم نیا زودتر بگو برو-

  ؟یری بم یخوایم-

 .انداختم باال ابرو

 . رمیبم که خوانیم-

  عاشقم که یدیم قول یبمون زنده که کنم کمکت اگه-

  ؟یبش

 . زدم یپوزخند و برگشتم سمتش به

 و ادیم که ه یزیچ هی. ستی ن خودت دست شدن عاشق-

 رمیبم حاضرم یول. مونهیم و کشهیم ش ی آت رو قلبت

 . نکنم دایپ تو مثل یآدم به یحس وقت چیه و

 

  گارشیس مانده ته و شد  بلند جا از. رفت در کوره از

 را شیرو چرمش نیپوت با و کرد پرت جا همان را

 .  داد فشار



 . دختر  یبست قتلت به کمر خودت-

 را میهوا که انگار  من و رفت رونیب اتاق از حرص با

 .  بودم داده دست از دنیکش  نفس یبرا

 از پس یکی. شد داخل بزرگ خانم سرش پشت

 تا بودم که خوب چه من و زدندیم زخم یه یگرید

 . کنند یخال را خودشان

 جیگ ترس  از سرم. بستند پارچه با را دهانم دور

 یالحظه  خدا اسم که بود  خراب قدر آن  حالم. رفتیم

 . افتادی نم زبانم از

 را دستم. پوشاندند یاپارچه  تکه با را سرم یرو

 در بار هر دانستیم خدا. بردند آرام آرام و گرفتند

 .  کندم جان و مردم بار  چند دم در راه

 میکرد یط که  را یریمس که رفتیم جیگ سرم قدر آن

 میدرگلو که بود گرفته تپش قدر آن قلبم. نکردم حس

 . کردمی م حسش

 یصدا فقط دمیدینم را یکس! بودند نفر چند دانمینم

 گفت گوشم  ریز یکس.  بود کرده پر را  گوشم همهمه

  نفسم و دی کش پر آن کی قلبم. است گودال تیپا ریز

 .شد خشک جا در



 12_پارت #

 

  جانم  به یبد  لرز کی ختندیریم دورم که ییها  خاک با

 .افتادیم

 :زد ادیفر نیب آن در یکس

  یشاهد ندارم قبول من و ینداشت یشاهد ارسالن-

 برات من یخدا . میریبگ تاوان یکس از گناهی ب و نباشه

 گفته گوشت ریز که یا سوره طبق. گذاشته چاره

  شاهدت تا کن یجار  زبونت به رو خدا  اتیآ شه،یم

 . باشن

 ترس سر از میهاپلک من و شد  یطوالن یمکث

 . دیپریم

 ن«یالصادق لمن یان باهلل اشهد»-

 .انم یراستگو از  من که رمیگیم گواه را خدا

 من بر خدا ن«لعنتیالکاذب  من کنت ان یعل  هللا »لعنت

 .باشم انیدروغگو از اگر

 

  قبل خواستمیم خدا از بار هر من و شد  مکث دوباره

 رذالت به مردم  نیا یهاسنگ  برابر در تنم که نیا از



 را روحش که یجان  رد؛یبگ را جانم  ردیبگ قرار

 . بودند کرده زجرکش

 

 :شد بلند مرد همان یصدا دوباره

 اگر که یامر  نیا یبرا که مقابله طرف نوبت حاال-

 . کنه دفاع خودش از  باشه تهمت

  دقت خوب یکنی م یجار  زبونت از که  یقران اتیآ به

 .   شهیم اعالم یمعن با بهت کباری. کن

  همهمه یصدا و شد تریطوالن  و یطوالن. شد سکوت

 . شد بلند

  بخورم؟ سوگند خواستمیم  طور چه بسته دهان با من

 .  شد تر ی طوالن و یطوالن   سکوت،

 : شد بلند دوباره مرد یصدا

  ؟یشنویم رو من یصدا-

  تنها ترس و  یینوایب سر از. بدهم توانستمی نم یجواب

  سخت هم خودم گوش به که یازوزه دم؛یکشیم زوزه

 . دیرسیم

 .  زدمیم صدا هم پشت خدارا اسم من  و بود سکوت



 .  شدیم ترک ینزد و کینزد یکس یهاقدم یصدا

 : دیچ یپ میهاگوش انیم فی شر  آورهراس ادیفر یصدا

  خان؟ یکنیم کار یچ-

  اد؟ینم  رونیب ازش ییصدا چرا-

 . بده حق بهش. خان دهیترس جگرگوشم-

 

  ریز االن اتگوشه  جگر زدمیم ادیفر خواست یم دلم

 . نوشدیم را گرمش یچا  و نشسته حتما یدرخت

 . شهینم رضا دلم ایجور نیا من خان فیشر نه-

  بر سرش از رو نیدیکش روش که یاپارچه  اون االی

  تا جلوشم  خودم من. دهیم جواب من به تنها. نیدار

 . نباش نگران نن،ی نب جماعت نیا  رو صورتش

 

  خواستینم اگر خدا. شد متوقف صورتم یهااشک 

  ساقط نیزم از را اشبنده توانست ینم یبشر  یبن چیه

 .  کند



  دلم. دمیدیم را فیشر درمانده صورت خواست یم دلم

  دمیدیم را بود  مرگم منتظر که یبزرگ خانم  خواستیم

 !  شده یحال چه

 . شد برداشته  صورتم از پارچه کبارهی به

 به ی اشک یهاچشم و بسته دهان با. برد ماتم

 مرد نیا خواستی نم انگار. زدم زل سبزش یهاچشم 

 بود هم قفل  نگاهمان. بکشد رونیب امیزندگ  از پا سبز

 .  بود شده جا آن ران حکم   سکوت و

  افتاده زدن نفس به که یحال در و کرد یاسرفه  تک

 . رفت عقب به گام چند بود

   خبره؟ چه جا نیا فیشر-

 فاصله شیگلو از یکم و برد اشقهی سمت  به دست

 .  داد

   ف؟ی شر توام با-

  یهاهیگر و  بود انداخته ریز سر. بود شده الل فیشر

 .  دادیم تکان را شیهاشانه اش،مردانه

 ! استغفرهللا! استغفرهللا-

 صورتش یرو. دادیم تکان نیطرف به را سرش

 . بود نشسته درشت یهاعرق



 :  زد ادیفر ناگهان

   ن؟ی کن بازش االی-

 . کرد نگاهم نفرت با و دیکش باال  سر فیشر

  چه میخواستی م چه ماست؛ بس خون دختر نیا خان؟-

 .  دادیم تاوان دیبا میخواست ینم

 :  زد ادیفر فیشر  چشم در چشم

 سنگسار خودت دختر یجا  رو گهید یک ی ؟ینجور یا-

 ! کنن؟

  باال را او حرکت کی با و برد فیشر قهی به دست

 . دیکش

  منقبض لباسش یرو  از که ییهابازو یرو چشمم

  باز دهانم  دور از را پارچه نازگل. شد ثابت بود شده

 . کرد

 . فرستادم نییپا  را دهانم آب

 کنار را  بودند کرده پر گودال از نهی س تا که یخاک

 .  زدند

 . آمدم رونیب گودال از کردیم ِگزِگز  میپاها که یحال در

 . بگذر دخترم از خان-



 به رفت،ی م باال جانم از خاک و گل که یحال در

 .  کردمیم نگاه بود شده  سرخ خشم از که صورتش

 !  شرط هی به  اما گذرم،یم-

  به تعجب با. گفتیم یز یچ هرکس. شد بلند همهمه

 نگاه است، ده خان بودم دهیفهم  حاال که یمرد

 .  کردمیم

  توعه؟ مال  دختر نیا-

 . خان منه مال-

 پس رو  دخترت خون و من به بدش رو دختر نیا-

 .  ریبگ

 .  کردمیم نگاهش باز دهان با و دمیکش شیپ اخم

 پاس که بودم توپ من مگر کردند؟یم کار  چه داشتند

 ! شدمی م یکار

 از نبود؟ بود بهتر که فیشر  کنار ماندن از بود هرچه

  یلگدها  و مشت شر از طور؟ چه شدن کاووس زن

  چه؟  بزرگ خانم

 : دیکش ادیفر  بزرگ خانم

 پسرم  خون از خان؟  یخوایم یچ یفهمیم چیه-

 !بگذرم؟



 را نیزم دائم  و نشستینم بزرگ  خانم یرو  چشمانش

 .  کردیم نگاه

  ببخشم ازتون خون هی گرفتن با رو خون هی خوامیم-

  ست؟ین نیا یشگی هم رسم مگه

 . شهینم صاف ما دل یجور نیا-

 .  آمد حرف به فیشر

 دخترم خون از شما مال دختره. خان یبگ  تو یهرچ-

 . بگذر

 دید یوقت. برگشت فیشر سمت به لج با بزرگ خانم

  ور حمله  سمتم به انزجار با شودینم گرم یآب او از

 فضا در ادشیفر یصدا که گذاشتم عقب به پا. شد

 : دیچیپ

. یبد رو تیدراز دست تاوان دیبا بخوره بهش دستت-

 . ستی ن شما مال گهید دختر اون

 رسما. کردمیم نگاه او به شده درشت یهاچشم  با

 . داشتم را یامعامعله اسباب حکم  وسط نیا

 ! نبود؟ که بود شدن سنگسار از بهتر

  شیهاناخن تمام حرص از  بزرگ خانم. آمد سمتم به

 .کردیم فرو دستش کف گوشت درون را
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. افتادیم جانم به یآرامش خوداگاهنا شد،یم که کمینزد

 نیچن نیا را میدعاها جواب  که بود چه  خدا  حکمت

 !  داد؟

 پربار دم هر را شیهانفس. کردینم چشمانم به نگاه

 . فرستادیم رونیب

 . میبر  کن حرکت-

 :  داد دستور دستش  ریز به

 . عمارت میگردیبرم ما کن  یخال رو محوطه عبدهللا-

 فرار از که  نیا بدون داشت؛یم بر قدم من از جلوتر

 .  بترسد من کردن

  مکث باشد، دهیفهم انگار. بودم ستادهیا  میسرجا هنوز

  اتشیاخالق  از یزیچ توانستمینم. ماند  منتظر و کرد

 خانه به. شدمیم کالم هم  او با دیبا شتریب دیشا بفهمم،

 . دانستمینم هم را اسمش یحت که رفتم یم یمرد

  ؟یبمون فیشر شی پ یخوایم-

 . کردم وحشت آمد که فیشر اسم



 .  اصال  نه...ن-

 . فتیب راه پس-

 را سرم بود کرده پشت من به و دیدینم که نیا با

 . دادم تکان

 بود زانیآو شیپهلوها کنار دستش. رفتیم راه آرام

 . بود دستش یمانند یاروزهیف حیتسب و

  ینگاه مین. رفتم راه کنارش و دادم جسارت خودم به

 دنبال را ش یرو شیپ ری مس دوباره و  انداخت سمتم

 . کرد

   ه؟یچ اسمتون  که گمیم عه-

 .  کرد سکوت

   گفتم؟ یچ نیدینشن-

  خوره؟یم دردت چه به من اسم-

 قراره اگه. هستم یک خونه تو بدونم دیبا  حال هر به-

 اگه کنم، فوت سمتش و بگم رو اسمش کنم  ریخ یدعا

 ...  کنم نش ینفر قراره

  و دمید را بود آورده کش را لبش گوشه که یلبخند 

 . خوردم را حرفم



  ن؟یخواست منو چرا-

 . نباش نگران-

  ییبالها باالتراز کنمینم فکر  چون ستمی ن که نگران-

 .  ارهیب بتونه یکس آورده سرم خان  فیشر که

 .  هست منم یخدا  تو یخدا-

 گذاشتم هم ی رو داخل به را لبم. دمینفهم را منظورش

 :  گفتم و

  ؟یچ یعنی-

 . نباش نگران یعنی-

 :  گفتم ناخودآگاه که میرفت گرید قدم چند

  ن؟یدار بچه و زن-

 . نکرده تیعنا  خدا هنوز-

 : انداختم باال ابرو

  ن؟ینگفت رو اسمتون-

 . یفهمیم-

   ؟یک-



 تازه. بذار استراحت  یبرا کمی  رو زبونت اون دختر-

 تا بود تو یجا هرکس. کردم رهات سنگسار بند از

 .  بود کرده قفل زبونش حاال

   کنه؟ قفل زبونم دیبا چرا-

 . ترس سر از-

   هست؟ منم یخدا  تو یخدا  نینگفت مگه-

 . فرستاد رونی ب یکالفگ سر از را نفسش

 میرو شی پ عمارت به چشمم  که بگم ی زیچ  خواستم

 . افتاد

 مادرم  یهانوازش ادی مرا. داشت ی بیعج آرامش

 . انداختیم

 بایز یخط  با قرآن یهاه یآ عمارت یها ستون  یرو

.  بود داده  یبیعج آرامش قلبم به. بود شده ینگارگر 

 مرگ دارید به شیپ چندلحظه که انگار  نه انگار

  بود، شده  هم چفت ترس سر از میهادندان و رفتمیم

 یدرها دوباره یوقت یعنی نیا و بودم  هیعال خب اما

  ماریب هیروح من چرا پس بود شده باز میرو به یزندگ

 ! رمیبگ خودم به



  انگار یکردیم نگاه که رونیب از. آمدم نییپا  را هاپله

 ،یشدیم مسجد وارد

 . افتاد سرم از  کاله گذاشتم عمارت درون  به که قدم اما

  وسط درست من از فاصله با یکم ، یبزرگ حوض

  بود وسطش که یافواره و  دورش ینماها آب با اطیح

 .شدی م پر آب از

  داده نتی ز گل از پر یها گلدان را حوض دور دورتا

 .بود

 .بود یخواستن  بیعج  و تو تودر عمارت یهااتاق 

 .رفت داخل بماند من  منتظر که نیا بدون خودش

  جزو را خودم  دیبا البد کردینم تعارف مرا که حاال

 .دانستمیم خانه نیا یاهال

 پله چند دیبا شدمیم یاصل ییرایپذ داخل که نیا یبرا

 .رفتمی م باال را

  بود شده نی عج رونیب نور با که یرنگ  یآب یهاپرده

 . بود داده ی خاص  یلوفرین  حالت خانه داخل یفضا به

  رخش مین و  قد تمام یهاعکس  خانه وارید و در یرو

 .بود انینما اشچهره  از اصالت . بود پر



 یبرا.  کردم نگاه بود ترخاص  همه از که یاتاقک به

  قدم که نیهم. گذشتمیم  ییراهرو از دی با رفتنش باال

  را امشانه   سر پشت از یکس گذاشتم راهرو داخل به

 .گرفت
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 گذراند نظر از وار اسکن را شیباال تا ن ییپا پشت، از

.  نشاند  زبان به یاستغفرالله و انداخت ریز سر و

  کی بلکه خان، کی نه را  خودش دختر نیا کنار انگار

 .دانستیم یمعمول آدم

 مشغول خاتون فهینظ. رودیم جلوتر و  داردیبرم قدم

 وارح یتوج  را یزیچ نیریش قدرچه. بود او با صحبت

 حیتوض شی ابروها کردن ن ییپا باال با خاتون فهینظ به

 .  دادیم

 به را سرش و آمد نیآم یهالب  یرو یبندم ین لبخند

 .داد تکان نیطرف



 را خاتون  فهینظ عمارت نیا فرد نیتر اعتماد مورد

 را ارسالن و او. داشت گردنش یمادر حق دانست؛یم

 و چونیب آغوش انیم و بود گرفته دندان یال

.  بود نکرده ازدواج وقت چیه. کرد بزرگ  شیچرا

.  بودند ارسالنش و ن یآم  شیآرزوها و دیام تمام

 به را ها آن بود توانسته تنها مرگ هنگام  پدرشان

  فهینظ از فداکارتر یکس  چه و بسپارد خانه  خدمتکار

 ! خاتون

 که یقول یپا که نیا یبرا گذشت خودش از که یکس

 بماند؛ بود داده خانش به

  را الشیخ گرید بود، شده هم چه هر  حاال که یقول

 در ِگل و آب  از را هاآن  بود که هرچه.  کرده آسوده

 . بود آورده

 :زند یم صدا و کرده شلوارش  بیج در دست

 ؟یبذار تنهامون شهیم خاتون فهینظ-

 

  سرتا و  چرخدیم خاتون فهینظ  یرو  از هیعال نگاه

 . کاودیم را نیآم  یباال



 و زدیریم لبخندش در را اشی مهربان خاتون فهینظ

  و قد صدقه قربان که یحال در و دهدیم تکان یسر

 .گذاردی م تنها را هاآن رودیم پسرکش  یباال

  یرو  نگاهش هیعال  و نیزم یرو نگاهش نیآم

  به محفوظ نیچن نیا یمرد  بود دهید را  کجا. اوست

 ! باشد ایح

  دو یتالق و آمدی م باال ینگاه اگر دادیم یفیک چه

 .شدیم نگاه

 .میبزن حرف دیبا م؛ی کن معطل یاهی ثان خوامینم-

 

  آب ترس با و کرد یاخم زشیآم اقتدار لحن از هیعال

 .فرستاد نییپا صدا و سر  با را دهانش

  لب ریز باشد هیعال جواب منتظر که نیا بدون نیآم

 :گفت

 .ایب دنبالم-

 تا باشد کرده تیرعا را آداب که آن یبرا  فقط انگار

  کرد، ادا را درخواستش و بود آمده شیرو به رو

 .نبود مهم شی برا که هیعال یمنف ای مثبت جواب وگرنه



 را یابهانه چیه یعنی بزند حرف دیبا گفتیم یوقت

 . کردی نم قبول

 

 به و زد دور را شده آب  پر حوض. شد اطیح وارد

 آلوچه درخت ریز که نفره چند یچوب یصندل سمت

 .رفت بود گرفته یجا

 حیتسب با همراه شلوارش،  بیج از دست

 .کشدیم رونیب اشیاروزه یف

 یاروزه یف یها مهره و ندینشیم وارخان  یصندل یرو

  حرکت اشسبابه  و شست  انگشت ان یم را حیتسب

 .دهدیم

  بود دهی رس که حوض به. کرده معطل اما ه،یعال

  ببرد آب پر حوض درون  به دست که نی ا از نتوانست

 . بکشد دست

 . بود برقرار شدیم که هم  هرچه  شیهاطنت یش

  یخنک حس با و رفت آب حوض انیم مچ تا دستش

 . زد یلبخند نشست بدنش به که

 و دیپاش نیآم سمت  به را حوض آب ناخودآگاه

 .  داد سر یاقهقه



 نیزم و هی عال یرو شیها چشم  استرس با اما ن،یآم

 . بود حرکت در

 گناه به را چشمش دختر نی ا کنار خواستیم طور چه

 !ندازدین

 ن؟یگذری م راحت حوض نیا از  یطور  چه-

 رونیب اشنه یس تنگ از شدت با را نفسش نیآم

 .فرستاد

 کلوم دو کنار بذار رو ی گوش یباز قهیدق دو دختر-

 . بزنم حرف باهات  خواستم

 لهیخ ؟یکن  یباز آب خورهیم بر بودنت خان به هیچ-

 . یاریم طاقت یجور چه  نمیبب پس خب
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 صورت و کرد پر آب از را دستش. رفت  ترک ینزد

 . شد  سیخ  لحظه کی در نیآم

 . شد بلند  جا از و دیکش  یبلند نیه

 ؟یکن یم کار یچ  معلومه چیه-

 .دیگز را لبش و دیکش عقب نیآم  ادیفر با هیعال



 .خوامیم معذرت-

 یصندل و آسمان نیب  نگاهش و دیکش یفوت نیآم

 .کرد چرخش

 : گفت و کرد پاک  را صورتش نشیآست با

 .نیبش-

  یصندل ی رو خودش ند،یبنش هیعال که نیا از قبل و

 . نشست

  درهم شیهااخم  نیآم. گرفت یجا  کنارش درست هیعال

 .شد

 .ترطرف اون کم هی-

 .کندیم زیر را شی هاچشم  هیعال

 ؟یچ-

 قهی به یدست هیعال یهای باز  سرتق دست از نیآم

 .  گذاردیم شیگلو  یرو و دیکشی م لباسش

 .نیبش ترفاصله با-

 انینما خنده از شیهادندان فیرد که ی حال در هیعال

 با چنان هم او اما کند،یم  نگاه را شی باال سرتا شده



 درشت ی هامهره به نگاه کرده گره ی ابروها همان

 .دوخته اشح یتسب

  ایح به محفوظ خان نیا سر به سر که نیا یبرا

 :دیگویم باشد گذاشته

 !بفرما رو نطقت شما راحته جام من-

 

 . شودیم بلند جا از و دیگویم لب ریز یالله  الاال نیآم

 رژه شی جلو زنان قدم نیآم و خنددی م زیر هیعال

 .  رودیم

 خان نیا زبان بتواند تا کردی م را کارها نیا همه دیشا

 .کند باز را

  هم گلوله کیشل یصدا کرد، باز دهان که نیهم نیآم

 به نیآم آورهراس  نگاه  و هیعال غیج با  شودیم سو

 .اطیح  یورود سمت

 از که یوقت و اندازدیم هیعال سمت به کوتاه ینگاه

 .رودیم در سمت به شودیم مطمئن حالش

 دیترد بدون جوشد،یم شیهاچشم  از خون که یحال در

 یمین و کمر دور را چادرش از یمین که یزن به



 و کندی م نگاه کوتاه بسته سر یرو  را گرشید

 .شودیم متوقف دارشُکلت  اسلحه یرو  چشمش

 خبره؟   چه نجایا-

  خودش یرو را نیآم نگاه دارد یسع که یحال در زن

 .ردیگیم سمتش را اسلحه ندازد،یب

 خبره؟  چه جا نیا  یبگ دیبا تو-

 

  یگرفتگ ماه و دیسایم هم یرو دندان یعصب نیآم

  شهیهم. کندیم انینما را خودش اشیشانیپ یرو

 خودش اشی شانیپ یرو یگون ماه شدیم یعصب یوقت

 دیکش عقبش دندان یرو را زبانش. کردیم انینما را

 :زد ادیفر و

 زن؟ یهست یک تو-

 مامان؟-

  را افکارش خط پشت، از  هیعال فیظر و نازک یصدا

 .  کرد باطل

  جسارت یکس چه مادر کی جز بود؛ دهیفهم  حاال

 سمتش را ُکلتش و بگذارد خان  خانه انهیم به پا داشت

 !ردی بگ واردیتهد



  باشد، افتاده تا و تک از که انگار هیعال دنید با زن

 .  دیدو سمتش به و انداخت نیزم یرو را اشاسلحه 

  ینفس بود، دهیرس شیگلو به بغض که  یحال در نیآم

 :زد ادیفر و دیکش قیعم

  رات هم یاومدینم دست به کلت دخترت دنید یبرا-

 . دادمیم

 

  بوسه غرق را دخترش  یتاباال  سر که یحال در زن

 و گرفت را دخترش دست نیآم به توجهیب کرد،یم

 .کرد بلند

  یخان  چیه. برمتیم  نجایا از پاشو مادر، االی-

 .رهی بگ منو یجلو  تونهینم

 

  خواست. دیچرخ نیآم سمت ینگران با هیعال نگاه

. ستین کاووس و فیشر مانند مرد نی ا یایدن دیبگو

. شودینم شب و روز کابوس کاووس مانند مرد نیا

  هر یهاعذاب از دور به باشد؛ خودش  نجایا تواندیم

 .یز یچ هر و کس



.  بود شده  خوش نیآم اسارت  بند به دلش  که انگار

  به. شدیم شاد دلش در و گذاشتیم  سرش به سر

  عوض  را مرد نیا ورژن خواستیم  خودش  الیخ

 .کند

 نییپا باال تیعصبان شدت از اشنهیس قفسه که نیآم

  به را خانه چهارستون که دیکش یادیفر چنان شد،یم

 .انداخت  رعشه

 چیه به بشه آزاد عمارت نیا بند از پاش دختر، اون-

 .کنمی نم رحم کس
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 ول را هیعال  دست خت،ی ریم اشک که یحال در زن

 .برد هجوم نیآم سمت به و کرد

 . دیکش عقب را خودش نیآم

  خونش از شدن بس خون یبها  به زور  به رو دخترم-

 نتونستم دادم؛ جون سوختم،  ُمردم،.  بردن گرفتن

  جگر پسرم منه، جون دخترم. بذارم سنگ رو سنگ

 گرفتن؛یم ازم رو شونیکی کردمیم یهرکار . گوشم

 . دنیکشیم شی آت به رو قلبم



 عروس دخترم  زدم بینه خودم به. دادم رو امهیعال

 به که ستین اما شه،یم عاشقش شوهرش شه،یم

 خوش روز یبس خون  چیه واحد و احد یخدا

 آروم دیبا رو قلبم نیا که کنم کار یچ  اما نه،یبینم

 سنگسار  حکم دیرس بی غ از خبر اونوقت. کردمیم

 . اومده دخترم

 بود گرفته را  صورتش یپهنا  اشک که  یحال در »زن

 :«زد ادیفر

  که رفت خطا کجا بود؟ یچ  دخترم جرم ؟ یجرم چه به

 !دن؟یبر  سنگسار رو حکمش

 .«دیکوبی م شیپاها به کردیم ناله  که یحال »در

 مادرم من منه، تن و گوشت از دخترمه، اون

  اما گذره،یم  خودش جون از مادر هی. مادر ؟یفهمیم

 باشه هم  ایاالنبشرف قصاص. نه  بچش جون از

  من دست اگه. ذارهینم رو بچش اما کشه،یم خودش

  شرفایب اون بس خون تا دادم ی م یفرار رو میعال بود

 .نشه

 !بسه-



 رهیخ نیآم رخ مین به. زد خشکش زن  نیآم ادیفر با

 متورم اشقه یشق یهارگ  که یحال در نیآم و بود

 : گفت بود شده

 رو خون. کردم آزاد خونش یبها از رو دختر نیا-

 بکشن صف هم ایدن  هی. خونش مقابل در دمیبخش

  اون. بزنن بیآس دختر نیا یمو تار به توننینم

 چه اما ن،یبب  رو دخترت ی خوایم. جاست  نیهم جاش

 نیآم! منه اسارت  بند تو دختر  نیا ینخوا چه  یبخوا

 . یاریبخت

 

 .  بود خون کاسه دو  شیهاچشم 

  فهینظ دل که بود شده  رنگ پر آنقدر اشیگون ماه

 .آورد درد را خاتون

  شیهاچشم پس از اشک بود، شده پا سر که هیعال

 نییپا  شیزانوها خوردن نیزم با همراه  و دیلغز

 . ختیر

  ته اتاق سمت به بلند یهاگام  با همه به  توجهیب نیآم

 .رفت اشراهرو 

 . دیدو نیآم دنبال به کنانهیگر زن



 . نشست حوض کنار جا همان اما ه،یعال

 ستدویبا ی الحظه  که برداشت التماسش به دست زن

 نیآم مهربان دل قضا دست. بشنود را  شیهاحرف 

 از! بشکند؟ را یمادر دردمند دل آوردی م تاب مگر

 .بود گرفته ادی را عطوفت و مهر  خودش یخدا

 غرق و بگذارد اشنهی س یرو سر که نداشت مادر

  خاتونش فهینظ. بود شهیهم  شیخدا اما  شود، محبتش

 . بود شهیهم

  یهامهره هم پشت و تندتند و برگشت سمتش به

 .  کردیم تی هدا یگرید از پس یکی  را حشیتسب

 رشیز بارهیم که بارون نهیا عاشق بارونه، عاشق-

 عاشق. بخوره تاب هوا  تو بلندش یموها و بچرخه

 تو. کنهیم  خرابش سمت هر به باد که موهاش  یچتر

  خم. نشسته  شیبچگ فیلط هی روح با هیعال  هی  نگاهش

  یکن نفوذ  قلبش تو یبخوا اگه اما اره،ینم ابروش به

 رو و کرده بسته بسته تو اون درد قدر چه یفهمیم

 .کنهینم

 



 نیاول همان و خوردیم  تکان شیگلو بکیس نیآم

 چشمانش به را نگاهش کوتاه توانست که یبار

 . آورد ادی به بنشاند

 یاستغفرالله و داد تکان یسر و افتاد  تپش به قلبش

 . کرد  یجار لب ریز

  که شمیم یکس عاشق بشم که عاشق گفتی م شهیهم-

  متفاوت اشیدن. نباشه مردا هیبق یای دن مثل اشیدن

  هارویاهیس ادینم دلش که خودش یا یدن مثل. باشه

 . بده جا توش

 

  از نگاهش ناخودآگاه. دی کشیم ریت قلبش که انگار

 که یدخترک و افتدیم اطیح  به راهرو  وارید یکناره

 . نشسته حوض یلبه  کنار
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  زیجال سر از رو رتمیغ رگ که ستمین فیشر من-

  یچیه به برو . مادر سرمه یباال دخترت. باشم آورده

 گفت یروز بهت اگه نه،یس تو دل اون.  نکن فکر هم

 بازه، روت به تماما عمارت نیا درِ  بده، دخترت حال



  دیبا یببر و یر یبگ رو  دستش یبخوا که نیا از اما

 و قلب یبگ که یگفت نارویا اگه. یستی ن مختار بگم

  نکنم یماریتیب و یگذاشت قو پر یال و  دخترت روح

 خودیب ییگو اوهی و دراز دست به یخان بگم دیبا

 شمیبق یکرد بزرگش تو که یجور اون.  ستین

 .  کنهیم یزندگ طورهمون 

  گرد عقب ندازدیب زن صورت به ینگاه که نیا بدون

 .رفت  اتاقش سمت به و کرد

 

 ه« ی»عال

 

 تازه دوباره جانم دم،یکش مشام به که را  مادرم عطر

 خانه آن به پا دوباره  که نشد نیا ری تقد دست. شد

 بس میبرا بود خوب زی چ همه که نیاماهم  بگذارم،

  شکر یجا بود یجار  هنوز دنمیکش نفس که نیا. بود

 . داشت

 در. دمیچیپ خودم دور را حوله و بستم را آب دوش

. آمدم رونی ب و کردم عوض را میهالباس  راهرو همان

 را میموها و ماندمیم  حمام در لباس با که نیا از

  و کردم خم را گردنم. گرفتیم قلبم کردمی م خشک



.  خورد تکان طرف هر به میموها. دادم سرم  به یتکان

 دمیکش باال سر که آخر بار  و کردم باال  نییپا بار چند

 و بود آسمان سمت به  دستش. شدم ن یآم نگاه قفل

 .گفتیم تندتند لب  ریز  یزیچ

  خواستیم  دلت شتریب که داشت یزیچ کی مرد نیا

 ،یکن تشیاذ خواستی م دلت شتریب  ،یکن نگاهش

 چون دیشا. یشو کالمش هم  خواستی م دلت شتریب

 شهیهم خودم نگاه چون  دیشا بودم، دهیند را او مثل

 شیخدا ز یچ همه در او نگاه. بود یگر ید قطب از

 عمل بعد را، یدرست را، یپاک دیسنجیم اول. بود

 .  کردیم

 برسم او به  خواستمیم قدم دو بایتقر. رفتم ترک ینزد

 دورش را حوله و دادم میموها به ی گرید تاب که

 . دمیچیپ

 شدت با و بود دهیپاش صورتش یرو  میموها  آب

 .  دادیم فشار  هم یرو را شیهاچشم 

.  گرفتم دندان به را نمیریز لب زد سرم به که یفکر از

 .  زدیم حرف خودش یخدا با و بود باال دستش هنوز

  که یهرکار. ستادمیا پا نوک  یرو. رفتم پشتش آرام

 !کجا من قد و کجا او قد. دمینرس اشسرشانه به کردم



 چند و کردم لوچ و کج را لبم . بودم جوجه برابرش در

 . ستادمیا پا نوک یرو و کردم امتحان گرید بار

 . دمیرسینم که دمیرسینم

 من از زده  وحشت و کرد باز را شیهاچشم   کهوی

 .گرفت فاصله

 !استغفرهللا! استغفرهللا! خدا ای-

  انگار. بود آمده بند نفسش. بود نیزم  یرو  نگاهش

 به سر یکم خواستمیم فقط  من. بود کرده بد فکر که

 همان که برداشتم سمتش به قدم کی. بگذارم سرش

 :ِزد ادیفر بود نیزم یرو  نگاهش طور

 .واستا جاهمون-

 چرا؟-

 !طانی ش شر بر خدا لعنت ؟یکنیم  کاریچ یدار-

  منفجر حال در خنده از  طور چه که دانستیم خدا

 رونیب خانه از و زد شی موها به یچنگ. بودم شدن

 . رفت

 از یک ی که بود بلند چنان در شدن  دهیکوب یصدا

 . بستم را میهاچشم 

 . کردیم یآور  ادی را امییایبو اعمال مغزم یهاسلول 



 .دمیکش بو

 .  رشته آش یبو مثل. آمدیم  یخوب  یبوها

 .رفتم  خانه آشپز سمت به و زدم هوا  در یبشکن
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  هم مشغول خاتون فهینظ. دمیدو آشپزخانه سمت به

 . بود آش زدن

  را آشپزخانه کل که یارشته  آش عطر از سرمست

 . دمیمالیم هم یرو را دستم بود برداشته

 !خاتون فهینظ یکرد چه به به-

  یرو دست ترس با و دیکش  یبلند نیه خاتون فهینظ

 . گذاشت قلبش

 .کنم سکته بود کی نزد دختر، نکشتت خدا-



. گرفتم  بغلش پشت از و رفتم ترک ی نزد لبخند با

 یکم و نشاندم اشیاستخوان صورت یرو یابوسه 

 . دادم فشارش

 یانداخت راه که ییبو نیا از تونهیم  مگه آدم آخه-

 بکشه؟  دست

  نجایا یاومد خورده بهت آش یبو  پس آهان-

 !دهیورپر

 .کردم لب ریز ینچ

 . فرعن همه هیبق برم قربونت یاصل خودت آ آ-

  چه خاتون فهینظ  محبت کم مدت نیا در دانستیم خدا

 . بود نشسته قلبم به طور

 .دختر یزیبر زبون یبلد خوب-

 :گفتم  و زدم یلبخند

 خاتون؟ فهینظ یانداخت راه چرا پزون آش-

  یکی شیها چشم  اشک که  بود نشده تمام حرفم هنوز

 .  گرفتند راه ی گرید از پس

 .گذاشتم اششانه  یرو دست یناراحت با

 زدم؟ یبد حرف من خاتون؟  فهینظ شدیچ-



 .فرستادم نیی پا تا و تک با  را دهانم آب

 داداشش که شب اون  از. پختم آش ارسالنم  یبرا-

 آش براش. نذاشته عمارت یپاتو ده،ی بخش رو خون

 و سر بچم یزندگ که برگرده، که گذاشتم کردم نذر

 !صفتشیب زن اون از نگذره خدا. رهیبگ سامون

 . لرزوند گور تو رو مادرش امرز یب خدا تن

 : دمی پرس تعجب با

 ن؟یستین شما ارسالن مادر مگه-

  و کردم بزرگشون. شونمیمعنو مادر من. دخترم نه-

 نیا مرگش موقع امرز،یخداب خان. بودم مواظبشون

  چشمام مثل. سپرد من دست رو گلش دسته دوتا

 . بودم مواظبشون

 

 یپدریب  و یمادریب از  قلبم یالحظه  چرا دانمینم

 .گرفت یبد  سوز نیآم

 آن خون نیآم. بود من ریتقص هانیا همه. کردم یاخم

 .بود دهیبخش من  بخاطر را زن

 . انداختم ریز سر و دمیکش یآه



.  شد من بخاطر  دونمیم! خاتون فهینظ ببخش منو-

 .نیگذاشت  جوابیب رو زن اون کار  من بخاطر

 شیهااشک  و دیکش صورتش به یدست خاتون فهینظ

 . کرد پاک را

 تو. یزد یحرف نیهمچ که نشنوم وقت چیه گهید-

  قدرهمون  ف،یلط قدرهمون. دخترم یمون یم گل مثل

 نداره حق یکس ،یگناهیب و پاک قدرمهمون  با،یز

 کرد؛ کارو نیا نمیآم. کنه مال لگد رو یپاک گل چیه

  جواب خودش یخدا به تونست ینم کردینم اگه چون

  حال به اما ده،یشن و دهید رو یکس یگناهیب که بده

  جا راحت نیا نمیآم قلب یتو. کرده رهاش  خودش

 یکس ی برا و ادیب بر دستش از یکار که رهیگینم

 خودش یخدا شیپ تا کرد کارو نیا اون. نکنه

 . نشه شرمنده

 

 نیآم زبان از بودم منتظر  که یحرف بود نیا پس

 کار نیا خودش  بخاطر! بود؟ نیا نجاتم لیدل! بشنوم

 . بود کرده را

  یگرید یجمله  منتظر مگر . گرفت دلم چرا دانمینم

 !بشنوم؟ خواستمیم چه بودم؟



 ینفس. نبود خودم دست حالم. دمیکش صورتم به یدست

 :گفت خاتون فهینظ که فرستادم رونیب

 . ادیب نمیآم  تا میکن پخش و  میزیبر کاسه  تو نارویا ایب-

 .دمیگز لب و دمیدزد چشم

 

 نیب را شترشیب خاتون فهینظ. میکرد می تقس را هاآش

  شده نذر که یآش بود معتقد. کرد پخش  ِده یاهال

 .  باشد مردم یبرا دیبا شترشیب

 که بود برداشته را خانه چنان داغ ازیپ  و کشک یبو

 .  کنم صبر هم یاه یثان توانستمی نم گرید

 را قاشق بود دهینرس سر  خاتون فهینظ  تا یواشکی

. بستم چشم و گذاشتم دهان به و بردم آش انیم

  ضی مستف طعمش از داشتم که یالحظه  درست

 .کردم حس را یکس حضور شدم،یم

 کوچولو؟ موش بود  خوشمزه-

 که یابهی غر مرد دنید با و کردم باز  چشم یتند به

  آشپزخانه کف را قاشق وحشت  با بود، ستادهیا کنارم

 دمیدو رون یب سمت به و کردم پرت
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 ! دزد خاتون فهینظ دزد، یوا دزد،-

 کردم پا لنگه به لنگه را یی دمپا. دمیدو اط یح سمت به

 و کرد ریگ میپا آن انیم پا نیا دهینرس حوض تا و

  تا خوردنم ن یزم بومب یصدا  که خوردم نیزم چنان

 . رفت هم ترطرف آن کوچه تا ده

 حتما. دمیچ یپ خودم به و کردم جمع را صورتم درد از

 .بود برداشته خراش میزانوها االن

 کنم، هیگر  خواستم و کردم  کج را امافهیق که نیهم

 .نشست چشمانم ی جلو  نیآم یآشنا  یهاکفش

 . دمیکش باال سر و کردم عوض را امچهره  حالت عیسر

 .  بود کنارم نِ یزم  یرو  نگاهش

 جا؟نیا خبرهچه-

 .زدمیم نفس نفس

 . اومده دزد-

 را  نگاهش عیسر و کرد نگاهم  یالحظه  سردرگم نیآم

 .  دیدزد

 بود؟ کجا دزد-



 .دمید چشمام دوتا نیهم با  خودم خدا به. خونست تو-

 .چرخاند خانه دور تا دور به را  سرش نیآم

 خوبه؟  حالت تو. باش آروم  خب لیخ-

 .یکن نگام  دیبا نه ای خوبه حالم یبفهم که نیا یبرا-

 پا آن و پا نیا و دیکش صورتش به یدست. خورد کهی

 . کرد

 برداشت خانه داخل سمت به را بلندش یهاگام کالفه

 :گفت و

 .بمون جا نیهم-

 چشم همش چون. کردینم  نگاهم چون. بودم دلخور

 دلم چرا دانمینم اما بود،  طور نیا اخالقش. دیدزدیم

 با اما باشد، طور نیا آدم و عالم یهمه   با خواستیم

 .نه من

. دیکوبیم نهیس به تند تند قلبم. بودم دهیترس  یحساب

  یسخت  به. سوختیم  آرنجم سر. شدم  بلند جا از

 درد یجور  بد میزانوها. دادم تکان را میهالباس 

 . آمدی نم خانه داخل از ییصدا چیه. کردیم

  یخبر  چیه و بود گذشته  قهیدق چند. بودم شده نگران

 .نبود



  بیآس میپا مچ انگار اما  برداشتم، قدم داخل  سمت به

 .  بود دهید

 .  دمیکش باال  را راهنمیپ  و نشستم حوض لب یکم

 .  شد بلند نهادم از آه

 !کنم؟ خواستمیم چه نی ا با حاال. بود شده کبود مچم

  داخل سمت به لنگان لنگان. شدم بلند جا از یسخت به

 . رفتم عمارت

.  سوختی م استخوانم مغز تا م،یپا مچ درد از یگاه

  جلو یکم را سرم. شدیم  نییپا باال جانیه از امنه یس

 گرفته را وجودم یهمه  ترس. دمیکش سرک و بردم

  خشک دهانم آب. باشد آمده نیآم سر ییبال نکند. بود

 . بود شده

 . باشد فتادهین یاتفاق شیبرا کردمیم خدا خدا

  آشپزخانه وارید گوشه. شدم آشپزخانه کینزد

 و دمیکش یقیعم نفس و  بستم را میهاچشم . دمیچسب

 . دمیکش جلو را  خودم آن کی

.  اندنشسته  یصندل یرو جفتشان دمید تعجب  کمال در

 .  دهدیم باال بخار شانی جلو هم یچا  استکان دو

 .  گذاشتم کمرم  یرو را دستم و رفتم جلو باز دهان با



 ن؟ی کنیم کار یچ  معلومه چیه-

  و دیدزد را نگاهش  عیسر و دیکش باال سر  کوتاه نیآم

 .دیکوب اشیشانیپ به محکم

  داداشمه ارسالن نیا. بدم خبر  کردم فراموش یوا یا-

 . صابخونست  ستین دزد یعنی

  را میهادندان باشد حرفش به حواسم  که نیا بدون

 :دمیغر و کردم  دیکل هم یرو

 ؟یکرد فراموش ن؟یهم-

 . خوردم جا دمید که رو ارسالن آره-

 حافظت  تو یکن نگاهم یبد زحمت خودت  به اگه-

 ...مونهیم

 کجم یدوزار  انگار تازه. خوردم را  امجمله  ادامه

  آشنا شی صدا بودم دهی نفهم خودم چرا. باشد افتاده

 دهیشن  سنگسار سر هم قبال را ارسالن یصدا  من! بود

  االن آوردمیم فشار امیفندق مغز نیا به کمی اگر. بودم

 .  بودم نشده عیضا

 .شدمینم مصدوم هم   پا هیناح از

 . زد یپوزخند و شد بلند یصندل از ارسالن



 زل آدم یهاچشم  تخم انیم قشنگ برادرش برعکس

 .زدیم

 تیزندگ شد باعث که یارسالن  همون ارسالنم، آره-

 . کنه دایپ نجات

 ی رو  را جوش  آب یکس انگار. شدم یعصب. کردم اخم

 . بود خته یر صورتم

 :زد شیصدا نیآم. زدیم  طعنه داشت

 !ارسالن-

 !وار هشدار دمیشا ا ی  وار حتینص

  عقب و خوردم فرو را بغضم خاتون فهینظ یصدا با

 . دمیکش

. ارسالنم بشه باالت  و قد اون یفدا به مادر یا-

 ؟یبرگشت

 کردم فکر که خوب اما بودم،  دلخور کمی داداشم از-

 .  داداشمه حال هر به دمید

 .  زد مردانه برادرش شانه یرو و زد  یلبخند نیآم

  آشپزخانه از  لنگان لنگان و گرفتم ازشان نگاه لج با

 .زدم رونیب
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 ضرب نیزم  یرو پا با و نشستم  یخور غذا زیم پشت

 . گرفتم

 و گشتمیم  مسبب دنبال ذهنم در و کردمیم فکر داشتم

 خودش به که یبرادر. دمیرسیم ُکهزاد به هم  هربار

 . بپرسد را شدنم نفسیب ای بودن زنده حال نداد زحمت

 اگر. بود مغرور  هم هاموقع همان از. زدم  یپوزخند

.  دادی نم جا خودش در یشاد چیه مانخانه  نبودم من

  آن کنم؛ یزندگ قلبم یبرا و  خودم یبرا بودم گرفته ادی

 هیبق حرف  به که نیا بدون داشتم، دوست که یطور

. ببرم  لذت زیچ همه  از که یطور. کنم توجه

.  کند یرانحکم  امیزندگ بر یزیچ عقده خواستمینم

  بود، کرده پر قدرت را اشی زندگ زیچ همه اما کهزاد،

  هم شهیهم.  بودم قلبم یخوشحال  دنبال شه یهم من اما

 .  شدیم دعوامان زهایچ نیهم سر



  طور نیا  نه باشد غرور اوج خواهرش  خواستیم

  خواست به بود  محال بودم، هیعال من خب اما پروا،یب

. کنم عوض را قلبم حاالت را امیزندگ اسباب  یگرید

  و زمیبر فرو و بکشم را هیعال نیا شدیم مگر اصال

 خان از نه مادرم، از من. بکارم شی جا بد آدم کی

 مادرم، از تنها پدرم، از نه برادرم، از  نه مان،یباال

 . بودم گرفته ادی را بودن  خوب صبورم سنگ از تنها

 

 و گذاشت میجلو را رشته آش کاسه خاتون فهینظ

 . می ای ب رونیب فکر از شد باعث

  فهینظ و زی م یباال  نیآم. کردم همه به یسرسر  نگاه

 هم ارسالن.  بود گرفته جا زیم گرید طرف  هم خاتون

 میرو به رو درست کردی م نگاهم رهیخ  که یحال در

 . نشست

 ذهنم از زیچ همه دمید که را رشته آش  لعاب و رنگ

  یرو لبخند و دمیکش باال را داغش نعنا عطر. دیپرکش

 .گرفت جا  میهالب

 .گذاشتم دهان  به ولع با و زدم آش درون را قاشقم

 رو کردیم پاک  دستمال با را لبش که یدرحال  ارسالن

 : گفت خاتون فهینظ به



 دایپ ای دن یجا چیه  تو رشته آش خاتون فهینظ-

 .شهینم

 .مادر تنت به بشه گوشت-

 نه؟ مگه میدار بازم کمه، برام نیا اما-

 همه نیا. بوده قدر نیهم غذات شهیهم تو مادر نه-

 .یبخور شتریب نیا از تو دمیند گرفتم عمر سال

 مال پس. خواست دلم سال همه نیا بعد بار نیا حاال-

 بشه خراب کلشیه ستین خوب ادهیز  براش هیعال

 .کنمیم میتقس رو اون مال

  و ارسالن نیب کوتاه را نگاهش و افتاد سرفه  به نیآم

 . چرخاند من

  نگاه را ارسالن واج و هاج و دمیکش باال را سرم

 .  دیخندی م زیر خاتون فهینظ. کردم

  باز شیها اخم عسل َمن َده با و بود کرده اخم نیآم

 . شدینم

  بود شدن یخال  به رو که ارسالن ظرف  به ناخودآگاه

  بود مانده ازش یکل که خودم آش مانده یباق به و

 .کردم نگاه



  کی را آش همه و دمیکش باال را ظرف  لحظه کی در

 .  دمی کش هورت جا

  را زبانم و گذاشتم زیم یرو شد، یخال ظرف یوقت

 . دمیکش لب یرو

 و هاج د،یدزدیم من از را نگاهش االن تا که نیآم

 و آمد خودش به ارسالن خنده با. کرد نگاهم واج

  که شد بلند جا از یطور درهمش یهااخم  با کهوی

 . خورد نیزم یبد ی صدا با پشت از اشیصندل

 حتم و بود دهیکش رونیب ب یج از را اشح یتسب دوباره

 داشت کوتاهش نگاه کی نیهم خاطر به داشتم

 . کردیم خی توب را خودش

 را سرش ارسالن و خورد را اشخنده خاتون فهینظ

 .  انداخت نییپا

 :گفت که کردم نگاه را خاتون فهی نظ یناراحت با

.  کرد یشوخ  باهات ارسالنم! مادر جونم به دردت-

 یک از  بزنه؟ دست تو آش به یکس ذاشتمیم من مگه

  اگه. ی بود واستاده  پا لنگه هی باالسرش حاال تا

  شتریب تورو  سهم یدار دوست قدر نیا دونستمیم

 . کنار ذاشتمیم



 ...زهیچ نه-

 .گشتمیم  حرف دنبال

 ه؟یعال-

  بلند جا از. ختی ر یهور را دلم بند نیآم ادیفر یصدا

 وضع نیا از شد خوب. دمیکش ییباال بلند فوت. شدم

 توانستمیم چه خاتون فهینظ به وگرنه داد نجاتم

 .  میبگو

 !داشتم دوست یلیخ را رشته  آش خب

 

  پا را خاتون فهینظ  یهاییدمپا. بود اطی ح از شیصدا

 باز نیآم. بود تر بزرگ خودم  یپاها از قدر چه. کردم

  چه باز دانستیم خدا. بود نشسته آلوچه  درخت ریز

 ! بود دهید  میبرا یخواب

 

 

 

 21_پارت #

 



 که بود فکر در انگار. رفتم سمتش به  لنگانلنگان 

 .  نشد کنارش من حضور   متوجه

 خان؟ یداشت یکار بامن-

 نگاه را گرید طرف که یحال  در آرام و آمد  خودش به

 : گفت کردیم

 .نیبش-

 دنمیسرکش  آش کی یعنی. بود بیغر و  بی عج حالش

 ! بود؟ کرده اشیعصبان همه نیا

  پروایب نیا یبرا لب ریز و گرفتم دندان به را لبم

 .کردم لعنت را  خودم بودنم

 .نشستم  کنارش فاصله یکم با

 یبدجور  مرا حالش. بود بسته را شیهاچشم 

 . بود شده  خشک دهانم آب . ترساندیم

 شده؟ یزیچ-

 .  داد سرتکان دییتا یمعن به بسته، یهاچشم  همان با

 .بود افتاده تپش به قلبم

 ... ی زیچ هی پس-

 . خوردم را حرفم ادامه من و کرد باز را شیهاچشم 



 .انداختم ریز سر و کردم تازه ینفس

 دیبا یکن مآخذم یخوایم آش دنیکش سر  یبرا اگه-

 هیعال نیا تونمینم من که یعنی نبود خودم دست بگم

 ...عوض رو

 .یبش غمیص خوامیم-

 ماتم. ماند  طور همان و دیچسب دهان سقف به زبانم

 .برد

  ادمی دنیکش نفس. شد آوار سرم یرو ا یدن کی  انگار

 .رفت

 .زد چمبره م یگلو به بغض

  به میپا ریز دوباره امگذشته یهای بدبخت  تمام که انگار

 . افتاد لرزه

  بکوبم مشت خواستمیم. بود شده آوار م یبرا زیچ همه

  دلم به که بود یغم چه نی ا میبگو و اشنه یس تنگ به

 ! ینشاند

  مو ُمردن با شباهتش که بود یحال  چه نیا ایخدا

 !زدینم



 راه یمیعظ  اتوبان هم پشت  میهااشک  که یحال در

  دادم دادن تکان یارای جانمی ب یپاها به بودند انداخته

 . شدم بلند و

 .ستادمی ا شیرو روبه

  یبرا منو ؟یکرد فکر یچ من درباره تو....تو...تو-

 ؟ی کن خرابم خونه که! خونت؟  یآورد نیهم

 

 . بود آتش کوره دلم

 از یالحظه  ح،یتسب یهامهره. کرد نگاهم یناباور  با

 .  شدینم متوقف شی هاانگشت  نیب

  خواستیم انگار  خورد،یم  تکان یماه  مثل شیهالب

 . توانستینم اما  د،یبگو یزیچ

 فرق اما داد،ینم امانش من مثل هم او قلب دیشا

  آن سوخت؛یم من یبرا  که بود نیا من قلب تا قلبش

  دهیرس استخوانم مغز تا سوزشش که سوختی م چنان

 .بود

 

 سجاده و حیتسب اون گول که ادیم بدم خودم از-

 . خوردم  رو نمازت



 نیا سرم، باال سقف نیا  که بودم کرده  خوش رو دلم

 خودمم خونه از یحت یمرد نیچن وجود با پناهگاه،

 آدم به که  هاتچشم اون گول خوردم، گول. تره امن

 رو تو کم  کم بعدش و دهی م رو آروم برکه  هی نشون

 .کنهی م هیتجز آشغال کهیت هی مثل خودش یتو

 

 قطع را میهاحرف و دمید را تنش تمام باره کی لرزش

 .نکردم

  جنساتهم همه با کردمی م فکر! یبود یک گهیتود-

 از بود نیا فرقت ؛یداشت فرق اره، اما ،یدار فرق

  ریز فرش سر آخر یبود مونده. یبود ترزرنگ  اونا

 . یبزن نم یزم کله با و  یبکش رو پام

 

 فوت و کردی م یخال و پر هوا از را شی هالپ یعصب

.  بود کرده سیخ هم او  یهاچشم  اشک،. دیکشیم

 همه از شتریب و دادیم تکان نیطرف به را سرش

  هم بر پلک و برد را دلم اشی شانیپ وسط  یگونماه

 . شود روان میهااشک  یباق تا زدم

 نیا ریاس که نیا به توجهی ب لنگان، ی پاها همان با

 . دمیدو رونیب عمارت از نم،یآم یهادست و عمارت



 . بود در یجلو نی آم دیسف اسب

 .شدم سوارش د،یکشیم  ریرتیت میپا مچ که یحال در

  را عمارت کل زدیم ادیفر را اسمم که نیآم یصدا

 .بود برداشته

 دیکش یاههیش اسب و دادم فشار اسب کنار را میپاها

 . افتاد راه و

 نیآم! کجا دانمینم اما رفتم،یم و رفتمیم . زدمی م هق

 . آمدیم سرم  پشت یگرید  اسب بر سوار

 ... نمشیبب گری د خواستمینم

  یطور د،یکشیم ادیفر قبل از تربلند بار هر را اسمم

 .شودیم  پاره لحظه هر اشحنجره  کردمیم فکر که

 .نباشد او که  خواستمیم  را ییجا او، به  توجهیب من
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  نگه را  اسب. دمید را  شکل یاکلبه یخانه  دور از

 . برود تا کردم یراه را اسب. شدم ادهیپ و داشتم



 من به نیآم  دست خواستمیم فقط نبود مهم  میپا گرید

 . نرسد

 نگاه سرم  پشت به ی ه که یحال در لنگان و تند

 . رفتم کلبه داخل نرسد سر نیآم تا کردمیم

  یانگار. انداخت میپا تا سر به ینگاه  یمسن رمردیپ

 . بود تنها

 دستش به خوامینم دنبالمه یکس! شرمنده جان پدر-

 بده مهلت بهم  ساعت کی فقط کنمیم خواهش . فتمیب

 . بمونم جا نیا

  تکان یسر  و انداخت میباال و قد به ی نگاه رمردیپ

 . داد

 کنن؟ کارت یچ خوانیم. نباش نگران باباجان  باشه-

  نیبذار توروخدا اما کنم، فیتعر دمیم قول بعدا بعدا،-

 . بمونم جا نیا

 . کنم دم ییچا هی منم. بمون دخترم بمون-

  یجلو را دستم. دمیشن  را نیآم اسب ههیش یصدا

 . نرود رونیب هقمهق یصدا تا گذاشتم دهانم

 را شیهاقدم یصدا. دادم هیتک کلبه  در به جاهمان

 . دمیشن



 .گذاشتم میگلو  یرو را دستم

 . بودم دهیرس یخفگ مرض به 

  پا از طور نیا یکس چیه   یهاضربه از چرا دانمینم

 .بود زده ییبدجا  از انگار نیآم اما امدم،ین در

 .دی لرزیم امچانه 

 . خورد در به تقه چند

 .  بودم درمانده

 :دیچ ی پ میهاگوش در اشمردانه و کلفت یصدا

 .ییجا اون دونمیم. کن باز رو در هیعال-

 . کردم سکوت

 .دختر نکن قضاوتم. بزنم حرف بذار-

 .آمد  جلو رمردیپ

 .هست خان یصدا که نی ا جان، دختر-

 .دادم تکان سر بغض با

 اون کنه،  کمکت تونهیم خان. کنم بازش بذار پس-

 .آدمه نیترخطر یب

 



 بود افتاده دلم به که یدرد و بزنم ادیفر شدیم کاش

 !بزنم جار را

 .دخترم کنار برو-

 هم پشت نی آم طرف آن. دادم تکان نیطرف به را سرم

 . زدیم  صدا را اسمم

 . نینکن باز درو کنمیم  خواهش نه-

 خانش  یرو به رو خونش در آدم شهیم مگه -

 !ببنده؟

 

 . بروم کنار در یجلو از  شدم مجبور

 . بود اشک از  سیخ صورتم

 .کرد باز را در رمردیپ

 طرفا؟ نیا خان سالم-

 یبذار تنهامون قهیدق چند شهیم بابا، یحاج سالم-

 .جا نیا

 خان؟ یشناسیم رو دختر نیا-

 قهیدق چند اگه یکنیم مرحمت بابا، یحاج شناسمیم-

 .یبد اجازه بهمون



 . انداخت بهم یسرسر ینگاه و برگشت بابا یحاج

 به وقت چیه خان دخترم؟ یکردیم  فرار خان از-

 . رسونهینم  بیآس یکس

 .گرفتم شانی هردو از نگاه

 .  دادندینم امان میهااشک 

 . رفت رونیب بابا یحاج

 .گذاشت باز مهین را کلبه در نیآم

 او اما کردم،ی م نگاهش من. بود ختهیر  بهم شیموها

 .بود رفتی م باال بخارش که یکتر  سمت نگاهش

  کوه هی اندازه به برام که ییجا درست. بگم ینذاشت-

 . یکرد خاموشم بود سخت

  خودم کام به که یی هاجمله  یبرا ستمین بلد من

  قطار هم کنار جا  هی هاروجمله  یگرید ی برا نهیشینم

 .فتادهین جا  خودم یبرا هنوز چون. کنم

 . نشست لبم یرو  یپوزخند 

 نیا از شتریب! یداشت گفتن یبرا  یچ گهید-

 ! م؟یبسوزون یخواستیم



  ییحرفا ،ی چتر مو دخترِ  ادهیز حرف  هست، حرف-

 .رهیگیم پس زبونت از رو بودنم کافر که

 

 .دمیکش درهم اخم. خوردم جا
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 اون ، یاومد جا نیا  تا که حاال! بگو پس باشه-

 . بده لمیتحو  هوی نکن، بندبند رو حرفات

 و یرسم  زن. بود دائم  غهیص غه،یص  از منظورم-

 . یار یبخت نیآم یقانون

 ؟یچ-

 منم  بزنم رو حرفم یباق تا یدادیم اجازه اگه-

 .گفتمیم

 

 یول کرد نگاهم تعجب با و برگشت. خنده ریز زدم یپق

 هم  خودم. دینکش  هم هیثان به که کوتاه قدر آن

 . خندمیم چرا دانستمینم

 ! بود یخواستگار   طور چه نیا



 

 ن« ی»آم

 

 .  داندینم  را قلبش یندا  هم خودش.  دزددیم نگاه

 :زندیم ادیفر  اخمو و تند

 .نخند-

 . د یچسب کامش به زبان خورده، ترس هیعال

  و چهارشانه. کندیم نگاه را نشییپا تا  باال سردرگم

 از اشی اروزهیف حی تسب یالحظه  انداخته،  کلیه

  زیعز یادیز  شیبرا حیتسب نیا انگار. افتدینم دستش

 .بود دردانه

  یموها انیم پنجه و بنددیم را شی هاچشم  نیآم

 . شودیم متوقف دستش جاهمان  و کندیم صافش

 .گرفته فرا را کلبه سکوت لحظه چند، یبرا

 بهم را حالش نیچن نیا که داشت یزیچ  چه دختر نیا

 پشت را تلخش زبان مقابلش، در چرا بود؟ ختهیر

 ! کرد؟یم  محبوس احساسش دخمه



 رونیب ینفس و کشدیم رون ی ب شیموها یال  از پنجه

 .  دهدیم

 که یزمان  تا. خودمه یخدا منو نیب تعهد هی فقط نیا-

 عاشق که زمان هر. می محرم هم به ما  یبش عاشق

. یبر که یدار اجازه یکن ازدواج یخواست  و یشد

 عاشق که زمان هر کنمیم دیق که نیا یعنی...یعنی

  راهت سر یمانع چیه یکن ازدواج ی بخوا و یبش

 نیا نیهم بخاطر . کنمیم  باطل رو زیچ  همه و نباشم

 .خاتونفه ینظ یحت بفهمه، دینبا یکس رو ازدواج

 

  نیآم یهاحرف  از. گرفت سرش به را دستش هیعال

 .  بود آمده بند زبانش

 یعاشق شرط با که یازدواج! خواست؟ی م چه او از

 !شودی م باطل

.  کردیم ی نیسنگ  شیگلو یرو سخره ک ی  مثل بغض

 . دادینم او به یفرمان چیه  عقلش کرد؟یم  کار چه دیبا

 .کنم قبول رو نیا ستمی ن مجبور من-

 تک با صامت و صاف و کشدیم باال  گردن نیآم

 :زندیم  لب انداخته باال  که ییابرو



 ...چون یمجبور ،یمجبور -

 زبان آن گذاشتی نم یزی چ  کی. خوردی م را حرفش

.  کند رو دختر نی ا یبرا را وارش خان تلخِ 

 مسموم را دختر نیا قلب زبانش یتلخ خواستینم

 .کند

 . یدیخر  عروستون خون مقابل در منو چون-

. رفت در سمت به. بود رفته هم در بیعج  شیابروها 

 :گفت خفه یصدا با

 نیا بابا یحاج میاومد  نجایا تا که حاال باش، آماده-

 . کنهیم یشرع رو  نمونیب راه

 .  اندازدیم نگاه اطرافش به خورده جا هیعال

 . بود آمده ریش دهان به خودش یپاها  با

 نیآم با را یشرع ازدواج نیا خودش چه، خودش

 نه بود یباز کاغذ چندتا فقط که یازدواج خواست؟یم

 ! شتریب

 دهیرس کجا  به کجاها از  حکمش. نبود بند پا یرو

 حاال اما دانستند،یم اضافه بدنش در را خون! بود

 .  شود خان یقانون زن بود قرار نجایا



 قلب نیآم  یهاقانون گفت،ینم راهیب پر  هم نیچ هم

 .  بود کرده آب هم هیعال

 کلبه نیا در از شده یحت بود، نیآم  یجا یکس هر اگر

 را کار نی ا حاال چرا پس کرد،یم باز فرار  یبرا راه

 !  کرد؟ینم

 !بود؟ انداخته تا و تک از را او چرا نیآم وجود

 . جودیم  استرس با را  ناخنش هیعال

 یچ بعدش میبرس که هم به اما شم،یم زنش حاال-

  هم یرو به! م؟یکنیم نگاه بهم هابه یغر مثل شه؟یم

 ! م؟یکرد بند هم به رو اسممون که میارینم

 هم سرش پشت و شد انی نما نیآم قامت و شد باز در

 . شد داخل دهیخم کمر آن با بابا یحاج

  را شیهاناخن تمام و بود ستاده یا جاهمان  هنوز هیعال

 .بود کرده تمام

  را رشیز  و رفت یکتر  سمت به آرام آرام  بابا یحاج

 .  کرد خاموش

 شونیپر ی جور نیا تورو شدن عروس پس دخترم-

 زیچ شدن عروس! جان دختر  نباش نگران بود؟ کرده

.  سرت باال ادیم شوهر اسم به امن پناهگاه هی ه،یخوب



  برو اووو ،یشیم عروس که یستین  نفر نیاول تو

 .دادم شوهر دست به من هاعروس چه نیبب
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 چه نبود معلوم.  کردم نگاه را نی آم و برگشتم

 .  بود داده بابا  یحاج لیتحو ییهاحرف 

 سمت به و دادم تکان بابا یحاج یبرا را سرم کالفه

 . نشستم  جا همان و رفتم رنگ قرمز  یوارید یپشت

 :گفت داشتیم بر را دفترش که یحال در بابا یحاج

 چرا دونمینم  چند هر. دخترم یکرد یدرست  انتخاب-

 که یچ هر اما ن،یکن دار  خبر رو یکس  نیخواینم

 . دهید یحکمت خان حتما هست

 حی تسب یهامهره. کردم نگاه را  نیآم چپچپ 

 .  کردیم رد  هم پشت را اشیاروزه یف



. نشست یکنار و برداشت را قرآن بابا یحاج

 . بود دستش نیآم و  من شناسنامه

 . کردم نگاه را نیآم امزده َوق یهاچشم  با

 فیشر دست از را امشناسنامه  بود  کرده وقت یک

 !رد؟یبگ

 و بود باال  زانو با شی پاها از یکی. گرفت  جا کنارم

 از را دستش. بود گرفته جا گاهشمنینش ری ز یگرید

 .  زدیم حیتسب و بود انداخته زانواش یرو آرنج

  گرفت هللابسم زدیم را نکشیع که یحال در بابا یحاج

 . کرد شروع و

 یقال گل به رهیخ. کردم نگاهش یواشک ی ریز از

 .  بود شده پرت یگرید یا یدن در انگار و  بود مقابلش

 تمام نور سرعت به زهایچ  یالباق دادم که را بله جواب

 به دست که  بودند کرده  دیق زمان و نی زم انگار. شد

 . شوم ن یآم یقانون و یرسم زن تا بدهند هم دست

 : گفت شدیم بلند شیجا  از که یحال در بابا یحاج

  به جمع من  بابت از التونیخ . باباجان باشه مبارکتون-

 نیا دست از وقت هر دخترم. زنمینم یحرف  کس چیه

 .  چشمام یرو قدمت یشد یعاص ما خان



 

  انینما دندانش یزیر که زد یاطرفه  کی  لبخند نیآم

 .  شد

 . زدم لبخند دنشید از غافلنا

 تند دور یرو قلبم. شد بلند که کردم تشکر بابا حاج از

 تا برگشتم! کنم کار چه دیبا دانستمینم. بود افتاده

  نگاهمان قیعم و برگشت زمان هم هم او که بپرسم

 .  کرد دایپ یتالق هم در

 ناغافل را  دلت که رنگ سبز کاسه دو آن به زدم زل

 چه من و کردی م نگاهم. زدیم گره اشیپاک تمام به

  بار کی که ییهانگاه نی هم منتظر بودم؛ منتظر قدر

  میپا و دست حاال چرا پس. نکند میعاص و نباشد کوتاه

 را صورتم یاجزا  یهمه بند،تمام بودم؟ کرده گم را

 نیهم بود قرار اگر. کردیم  نگاه دقت با  و زیر به زیر

. آوردیم  کم چشمانش شیپ ساعت کند نگاهم طور

  اتیجزئ کردن حفظ  خواست؛یم را  نیهم انگار

 !صورتم

 .شد بلند و گرفت  را نگاهش اخمو کهوی

 شدم بلند جا از بندش پشت. بود شده خشک دهانم آب

 درون یپول نیآم. کردم یخداحافظ بابا یحاج از و



.  شد او با  صحبت مشغول و گذاشت بابا یحاج بیج

  ن،یآم کنار جاآن. زدم رونیب کلبه از و اوردمین طاقت

 .  شدیم تنگ جا در دنمیکش نفس

 درون به یوقت. بود گرفته امخنده. دمیبلع یکم را هوا

 کلبه در که حاال  و بودم یگر ید آدم گذاشتمیم پا کلبه

 . شدم ِده خان زن آدم رونیب

 تمام که بود بابا یحاج کلبه مقصد، هم اول از انگار

 .دادیم انجام را ِده یهاعقد

  یباز می پا ریز یهاسنگ  با و شدم نهیس به دست

 :برگشتم کلبه در یصدا  با. کردم

 ؟یکرد کارو  نیا چرا-

 یوقت که خواستمیم را نیهم قدر چه من و کرد نگاهم

  عقل نی آم مانیا که انگار. کند نگاهم زنمیم حرف

 .بود برده هم مرا

  پا با و رمیبگ  پس دست با رو شانسام دارم عادت من-

 . بکشم شیپ

 تو دست رو شیباق اما گذاشتم، راه نیا تو رو ما من

 یتونیم تو  فقط رو شی ش تاس! نباش نگران. دادم

 . یاریب



 

  باال یکم را گردنم کردنش نگاه یبرا که یحال در

 :گفتم بودم گرفته

 شه؟یم یچ  ارمیب شیش-

 .د یچرخ میهاچشم درون شیهاچشم  مردمک

 . شهیم  تموم یباز-

 

 . شد سست میپاها و دست. دیلرز قلبم

 !نباشد آمدن یبرا  یشیش وقت چیه کاش

 . داشتبر قدم من از جلوتر

 .  شده وقت رید. میبر فتیب راه-

 . رفتم دنبالش و کردم نگاه اطراف به

 سردته؟-

 : گفتم بود سردم که نیا با و  کردم نگاهش

 . یاریب در شوهرارو یادا ستین ازین. نه-

 . دیکش ششیر ته به یدست و زد  یپوزخند

 .میبر ادهیپ راه یکل قراره چون خوبه-



 .ستادمیا راه وسط درمانده

 ؟ یچ یبرا-

 خورده هدف به حرفش بود دهیفهم که یحال در

 . زد را اشح یتسب  و کرد قفل پشتش را دستش

 و یبرداشت رو یماو یجنابعال چون. رهید فتیب راه-

 موند من یبرا که یاسب. خونه یکرد روونش بعدشم

 به پا داشت نگهم که نیهم که بود دهیند  میتعل اسب هی

 . گذاشت فرار

 . بود زده خشکم باز دهان با

 برم؟ ییتنها من ای یایب  راه یخوایم-

 نگاه بود  رفته فرو یکیتار در که اطرافم و دور به

 دنبال جوجه  که انگار. افتادم راه دنبالشم و کردم

 که داشتیم بر گام بلند بلند قدرآن. دودی م خروسش

 دیبا قدمش هر عوض در برسم او به که نیا یبرا

 سرما از. کردیم را کار نیا عمد  از. دمیدویم

 .  بود شده حسی ب میهادست

 را اموامانده  زبان آن یجلو نتوانستم که کند لعنتم خدا

 .  رمیبگ

 :گفتم دیلرزیم  سرما از امچانه که یحال در



 نه؟  مگه ییهوی شد سرد یلی خ هوا گمیم-

 .  شد  لیمتما سمتم به یکم سرش

 . بود نیهم اول از-

 هیشب  رو بار هی نیا  نداره اشکال حاال  که گمیم-

 . یکن  رفتار شوهرا

 .کرد برانداز را میباال تا نیی پا و ستادیا حرکت  از نیآم

 .دیخند غشغش کدفعهی
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  انگار شی هادندان یزی ر. بود یدنید چه   شیهاخنده

 . دیخندیم دلبرانه چه. آمدیم او به فقط

 

 . یش گرم نجای ا ای ب کوچولو، فندق ایب ا،یب-

 فندق؟ یمن با-

 اگرم تازه هست؟ جا نی ا یاگهید کس تو ریغ به-

 . ادیم تو به فقط فندق باشه

 ... که ای بذارم د یبا فتیتعر یجا  االن نویا-

 



 مانده واج و هاج من و گذاشت قلبم یرو را دستش 

 .کردم نگاه او به

 .جا نیا بس، خون دختر بذار جا نیا-

 

 را بس خون عروس  یمرد که بودند دهید را کجا

 نیآم بس خون تنها اگر بود خوب چه  و! دهد نجات

 .یباش

 کردمیم فکر آن هر که د یکوبیم نهیس  به چنان قلبم

 را امنهیس ندارد، بر  قلبم یرو از دست نیآم اگر

 .زندیم رونیب  و شکافتیم

 

. کرد باز میبرا را آغوشش و دیکش پس را دستش

 که شوم یدل ریاس که  بودم مانده من و بود منتظر

: گفتیم  که یعقل ای نکن  معطل: گفتی م کسرهی

 . کن حفظ  را متیحر

 که بودم ینی آم یقانون همسر من و بود  شوهرم او اما

 .شدیم خبردارش دینبا کس چیه گوش

 

 ن« ی»آم



 

 یبرا را فندقک نیا گرفتن آغوش در طعم دیشا

 رفتن یهوا هیعال دل که  خواستیم  یبعد چندسال

 . بماند دندانش ریز تا کرد

 را آغوش نی ا خواستیم.  خواستیم را اشی آور ادی

 خاطره نبودنش از بار هر و هیعال از بگذارد،  ادگاری

 . اوردیب باال

 دخترک نیا به اما کند، یزخم را خودش  خواستیم

 شیهااستدالل  تمام کرد،یم نگاه که یچتر  مو یِ فندق

 جان به را ایدن تمام خار بود حاضر. ختیریم بهم

 گرید فتد؛ ین خط دختر نیا یمو تار به اما بخرد،

 .  بود چیه که شی پا به سوختن

 

 آرام و زده خجالت و کرد نگاه را شیسرتاباال  هیعال

  لبخند و شد  شل ششین نیآم. دیخز نی آم آغوش به

 .  زد یاطرفه  کی

 به و فشرد خودش به را پروایب دختر نیا سفت

 دوش هیعال یجا به بود قرار که کرد  فکر ییروزها 

 .بردارد قدم کوه مثل و بنشاند شانه یرو را غم



  یکل هنوز  اما رفت، عمارت سمت به و برداشت قدم

 از هیعال که  بودند دهیرس راه مهین به. بود مانده راه

 شدیم  مگر. دیرسیم  یهوشیب مرز به یخوابیب

  خواب و باشد ینرم و گرم یجا در نی چن نیا سرش

 !ند؟ینش شیهاچشم  به

 آن با معصومش چهره به و دیکش  ریز سر نیآم

  یلبخند و کرد نگاه یفندق صورت و  یچتر  یموها

 حالل را دنشید که بود گرفته  آرام دلش انگار. زد

 .  بود کرده

 دست ناغافل نیآم که زدیم را  آخرش یها ُچرت  هیعال

 . گرفت بغلش  و انداخت شیپاها ریز

  بار یبرا شانیهاچشم و آمد خودش به یالحظه  هیعال

 .ماند رهی خ هم به سوم

 .دیپر شیهاچشم  از انگار خواب

  ردیبگ یگر ید چشمان  از نگاه توانستیم کدامشان

  دهیفهم که نیآم اما بود، مبهم شانیهاحس  هنوز یوقت

 فقط  باخته، فندقک نیا به و داده  را دل بود

 .  کند اعتراف خودش به  توانستینم

 .برداشتن  چشم  خواستیم نداشتن دل



 را سرش و دیکش یغیج هیعال یگرگ یزوزه یصدا با

 .  کرد محبوس نی آم نهیس انیم

  نیطرف به را سرش و داد قورت را اشخنده نیآم

 . داد تکان

 عمارت به زدیم نفسنفس که یحال در بعد ساعت مین

 . دیرس

 همه و شده یکی تار غرق عمارت که کرد شکر خدارا

 دنیکش آغوش در نی چن نیا وگرنه هستند، خواب

  چه هم آن. نداشت هیبق یبرا  یهیتوج چیه هیعال

 .بلغزد بود محال نگاهش که ینیآم! ؟یکس

 .  کردیم هم سر خاتون فهینظ  یبرا یز یچ کی فردا

  برق. برداشت  هیعال اتاق سمت به را آرامش یهاقدم

  تخت ی رو را او آرام. رابست در و زد را اتاقش

 .  کرد نگاه معصومش و  زیر صورت به و گذاشت

 . دیکش شیرو شوهرانه را پتو

  بار کی کردنش خاموش  از قبل و رفت  زیپر سمت به

 . زد را زیپر و کرد نگاهش و  برگشت گرید



 اما بودند، دهیرس هم به. رفت خودش  اتاق سمت به

 نیآم که یاجاده منتظر بودند؛ رفتن منتظر لحظه هر

 .کند شیتماشا شیانتها از
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 پلک شد باعث زدیم می هاچشم به که  یمیمستق نور

 شد باعث د،یچیپ امینیب در که یخوب عطر. کنم باز

 .  کنم یمخف بالش یال را  خودم شتریب  و ببندم چشم

 گشاد ممکن حد نیآخر  تا میهاچشم  شبی د یآور ادی با

 .  شد

  را حالم یاد یز عطر نیا  دم؛یکش بو. نشستم میجا در

 به نیآم عطر بود؛ خودم  لباس از عطر.  کردی م خوب

 . بود گرفته میهالباس 

 تنها گرید  شودی م مگر  ردیبگ یگرید  به که یعطر

 !باشد؟ او به متعلق

 ...نیآم عطر. گذاشتم دهانم ی جلو را دستم



 گرفته، را عطر نیا که باشم ینفر نی اول داشتم حتم

 آغوش دنیچش طعم که بودم ینفر نی اول داشتم حتم

 . بود بخش لذت قدر چه هانیاول نیا. دهیچش را نیآم

 کی نیا گفت خودش. موقت! بود؟ من  یبرا نیآم

 . بدهم دل من که یوقت تا است یموقت تعهد

.  بماند خاطرم در شهیهم تا کردمیم ثبت دیبا را شبید

 .یکاغذ فقط اما ،یرسم شدم؛ ده خان زن که یشب

 به. شستم را صورتم و دست و آمدم نییپا تخت از

  به. دمیند  را خاتون فهینظ  یول رفتم آشپزخانه سمت

 . رفتم  ییرایپذ سمت

  صحبت ییرو و بر خوش  دختر با و بود  نشسته جا آن

 .  کردیم

  خاتون  فهینظ صورت گل از گل. رفتم سمتشان به

 . شکفتیم داشت

 خاتون؟ فهینظ-

 دلم ؟یبود  کجا شبید. ری بخ صبحت. دخترم ماشاهلل-

 چشمم به خواب مگه. د یجوشیم سرکه و ریس مثل

 .دمیخواب  آخرش خب یول اومدیم

 



 ریز از اما کردم، کنترل را خودم. بود گرفته امخنده

 .نماند دور خاتون  فهینظ نگاه

 نیا چون دمیخواب ؟یخندیم من به دهیورپر یه-

 یول بمونه باز چشمم ذارنینم خورمیم رو قرصا

  خوبه  حالت گفت صبح نمیآم. بودم نگرانت مادر

 .  یدیخواب

 

 . دمیبوس را صورتش و نشستم  کنارش

 .یبود شده نگرانم که برم قربونت-

 مادر؟ یبود  رفته کجا-

 .میبود ِده اطراف نی هم جا، چیه-

 ن؟یبود-

 .  کرد دامیپ خان بعدش بودم، من که یعنی-

 دخترم؟ بود کرده رو مادرت یهوا دلت-

 

.  کردیم نگاهم محبت با.  کردم نگاه خاتون فهینظ به

 .نشست میگلو یرو بغض ارادهیب



 پنهان او از دیبا را یمهم نیا به مسئله طور چه

 ! کردم؟یم

.  بذارم خونمون به پا خوامینم من یول  خاتون آره-

  به چشمم  گهید خوامینم نم،یبب رو ُکهزاد خوامینم

 . فتهیب بابام

 

 . داد تکان سر یناراحت با خاتون فهینظ

 . دخترم فهممتیم-

 . د یکوب شیپا یرو  خودآگاه نا

 هم به رو شما کردم فراموش پاک من نیبب آ آ-

 . کنم یمعرف

 :گفت و دختر آن به کرد رو

. کنهیم یزندگ ما با  دخترمه مثل منه، هیعال نیا-

 و ارسالن هیعمو دختر  تورانه، شونمی ا جانم هیعال

 سر هی ده اومده امروز. کننیم یزندگ  شهر. نمهیآم

 . بزنه ما به

 

 گرم من با که گرفتم سمتش به را دستم  و زدم یلبخند

 .  داد دست



 . خوشبختم-

 .زمیعز طور نیهم منم-

  دختر یادی ز انگار. شد ونیزیتلو دنید مشغول

 . نکرد سوال من از که نبود یفضول

 .  زد امشانه  به شانه خاتون فهینظ

 نه؟ خوشگله-

 بایز واقعا. کردم نگاه توران به گرید بار کی  تعجب با

  و یپرکالغ یموها آن با اندام الغر  و بلند قد. بود

 . بود باتریز هم  بایز از یحت  یآب یهاچشم 

 

 :گفتم آرام

 . یلیخ خاتون فهینظ آره-

 . دارم  نظرش در نمیآم یبرا-

 و دیپر میگلو ته شدت به دهانم آب. شد درهم میهااخم 

 .  کردم کردن سرفه به شروع

  به که طور همان و زد پشتم به ییچندتا خاتون فهینظ

 به مثال را  نگاهش  ستین یزیچ گفتیم توران

 . داد ونیزیتلو



 خوشش اصال دار لهیک شکم و چاق یآدما  از نمیآم-

 . گفتن  یمرد گفتن یزن گهیم شهیهم نمیآم. ادینم

 

  صورتم رنگ بودم مطمئن یحت. بود گرفته درد قلبم

  کار. کردم نگاه گرید کباری را توران و برگشتم. دهیپر

! شدیم عاشق نیآم من، یجا به دیشا یدید چه را

 ! من نه کردیم جدا نیآم را راه نیا دیشا

  از طور چه دمینفهم. زدی م خونکیس گلو به بغضم

 .  شدم بلند خاتون کنار

 بد حالم. گرفتم  وارید به  را دستم. شدم  دور هاآن از

  به یچنگ.  کردیم اموانهید شتریب نیآم  عطر و بود

 . افتاد خوابش  اتاق به چشمم و زدم لباسم
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 نگاه و نمیبنش  خواستمینم. بود اتاقش در به نگاهم

  یرو یسرد آب بار هر انگشتش  نیب ی احلقه که کنم

 . شودیم سرم

  خار مثل هم هنوز بغض. گذاشتم رهیدستگ یرو دست

 . کردیم پوره پاره را میگلو



 فرو یک یتار در اتاق. کردم باز حرکت کی با را در

 و ییبایز از یرگ داخلش یبرف ینما  و بود رفته

 . بود دهیبخش آن به ییروشنا

 زدم؛ را  اتاق برق و بردم برق زیپر سمت  به دست

  پر با یابرجسته  یهاه یآ و و شد باز یسقف ناغافل

 .  شد دهیکوب میهاچشم  به سبزش ینور

 نیا مانیا حق، به. گذاشتم دهانم یرو دست جانیه با

 .  خشکاندیم شهیر در را یمانیایب هر دل مرد

  دیسف قدر آن بود، دیسف جا  همه کردم؛ نگاه اطراف به

  انگار. دیلرز شیسرما از ناگهان به بدنم که بود

 به را اشپنجره  لب. بود شده اتاق نیا  غرق زمستان

 . بود دهیپوشان دیسف  یرزها فیرد

 .  دادیم یزندگ یبو دم؛یکش نفس

 کرده زیآو را  شیهاحیتسب افتاد؛ وارید یکنج  به چشمم

.  بود کرده انتخاب دیسف را شانیهارنگ  همه و بود

  فیرد اش یاروزه یف حیتسب. شد خشک  جا در لبخندم

 داشت فرق رنگش که یز یچ تنها. بود هاح یتسب اول

  که بود کرده یکار چرا. بود اشی اروزهیف حیتسب آن

 !باشد؟ ییتماشا آن فقط یدیسف همه نیا انیم



 نیا! افتاد جانم به خوره  مثل یحس چرا دانمینم

 به لنگان لنگان. داشت ییمعنا شیبرا حتما حیتسب

 .برگشتم یکس حضور ینیسنگ  حس با که رفتم سمتش

 و کندیم گردش اشبرهنه مهین تن ی رو میهاچشم 

 . بردارم چشم دهیورز عضالت و نهیس آن از توانمینم

 .بودم داده دست  از را چشمانم  اریاخت انگار

 

 .مونینخور-

  باال نگاهم و آمد رونیب دنمیکش نفس یصدا تازه

  را زبانم. کندیم دنبال را  نگاهم شیهاچشم  با. رفت

 نیهم با وگرنه کردیم یکار کاش. بودم داده قورت

 .کردمیم تمامش دمیپد دیند یهاچشم 

 از دور به و میآیم خودم به گذاردیم جلو که قدم

 .میریگیم  میپا از یشگونین  نگاهش

 را دستم ناگهان که شومیم رد کنارش از لنگان لنگان

 یداغ حرم و اشنهیس انیم شومیم پا کله و کشدیم

 دهیکوب اشنه یس به شدت با و یتند به میهانفس

 .شودیم



 بسته خ ی یسرما نیا انیم یحت و بود شده گرمم

 . سوختمیم گرما  از اتاقش

 

 حاال؟  تا شبید شدهیچ پات-

  باال اشنه یس یرو از را  نگاهم فقط. بودم شده الل

  را شیهاچشم  بتوانم تا  دمیکش باال هم  گردنم. دمیکش

 . نمیبب

 ! دادیم زحمت گردنم به که یقد یکوتاه کند لعنت خدا

 . ستی ن یریچ-

 جان داشتم بغلش در من و شد درهم شیابروها 

 .کندمیم

 .بندازم بهش ینگاه  هی جا نیا ایب-

 یفرار راه و خواستمیم  دنیکش نفس  یبرا هوا فقط

 خواستم و گرفتم دندان به را لبم. نیآم دست از

 خاموششان میهالب  یرو  انگشتش که  کنم مخالفت

 . کرد

 . نگو یچیه-



  نشسته کمرم رکیت یرو که یعرق یسرد خوردن سر

 زبان کن گوش حرف یکودک مثل و کردم حس را بود

 .گرفتم کام به

  تخت یرو کرد کمکم و گرفت را دستم که دمیکش عقب

 . نمیبنش

  را شلوارم ی پاچه  و گرفت دستش انیم  را میپا پاشنه

 .زد باال یکم

  درد از که دیکش دست را  کردیم درد که  ییجا همان

  چنگ را بلندم رنگ یمشک  کیتون و شد  جمع صورتم

 . زدم

 کنه؟یم درد یلیخ. کرده ورم که نیا-

 

  سرتکان بود دهیبر را امانم دردش که  یحال در آرام

   دادم

 اد؟ینم در صدات چرا پس-

 و کرد خم را خودش باشد جوابم  منتظر که نیا بدون

 رونیب یپماد و دیکش رونیب را اشی پاتخت یکشو

 .آورد

 بمالد میپا به خواست که نیهم
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 شد باز امی روسر گره که نمیبب تا شدم  خم استرس با

 .افتاد نیزم و

  اطرافم  به بودم زده گره یروسر با  که را میموها

 .شد دهیکوب نیآم  صورت به شتاب با و ختیر

 .فرستاد رونی ب محکم را نفسش نیآم و دمیکش ینیه

 .شد تنگ ایدن او نگاه انیم انگار و کرد نگاهم

 و شد زیخ مین سمتم به. خورد یتکان ش ی گلو بکیس

 مرا زمان هم و برد یالحظه  میموها ان یم را سرش

 . خواباند تخت یرو

 . بهتره بمالم پماد رو پات یبکش دراز-

 دهانم انیم را قلبم و بودم دهیکش دراز  که طور همان

 .دادم تکان سر کردمیم حس

 .ییچتر فندق نداره درد االن گهید  نباش نگران-

.  شد دنیمال پماد مشغول که کردم نگاهش سرگردان

.  کردمیم نگاهش کنم حس یدرد که نیا بدون رهیخ

  هنوز بودم،  شده قفل حرکاتش در هنوز گفت ی م راست



  چپ یلیس چند یکس داشتم ازین و بودم مانده  جا همان

 .کند راستم و

 ذوق دردش که ییپا که بودم مانده جاهمان قدر آن

 .دمینفهم را کردیم ذوق

 میایدن داشت  طور نیا  که نذارم حال با کردیم چه

 !شدیم واژگون

 چشم که است یمرد همان نیا کردمی م را فکرش

 دیبا را ارشیع بودم شده مهرمش که حاال . دیدزدیم

 . دمیسنجیم

  خاتون فهینظ یصدا که دیکش نییپا را شلوارم پاچه

 :شد بلند

 ه؟یعال-

 در سمت به لنگان لنگان و  شدم بلند جا  از پاچه دست

 : کرد متوقفم شیصدا پشت از که رفتم

 کوچولو؟ فندق-

 امی روسر. دمیکش باال گردن و برگشتم سمتش به

 . بود دستانش انیم

 که یشکل همان به را امی روسر و دی کش باال دست

 .  زد گره گردنم پشت بستمی م شهیهم



 داخل تار  نیآخر تا گونه نوازش را  میموها یچتر

 :زد لب و  برد یروسر

 .کن کمش ینجور یا رو اتیچتر  یدلبر-

 که یحال در نیآم و شد  ضیعر صورتم یرو  لبخند

 .  کرد امحواله  یچشمک  دیچکیم سرش یرو از آب

  پرت رونیب را خودم و کردم باز را اتاقش در طاقتیب

 .  دمیکش امآشفته صورت به یدست. کردم

 داشتم حتم که بود زده  میصدا قدر آن خاتون فهینظ

 . شد پاره اشحنجره

 .دمیکش  یقیعم نفس و گذاشتم قلبم یرو دست

 .رفتم آشپزخانه سمت به لنگان لنگان

 خاتون؟  فه ینظ شدهیچ-

  صدات قدر نیا شد پاره  حنجرم من مادر؟ ییکجا وا-

 .دنیشن ها هی همسا کل زدم

 . دمیکش گردنم به یدست

 .بودم توالت خاتون  ببخش-

 .نشستم  کنارش لنگان

 شده؟ یچ پات  برم ماهت شکل اون قربون-



 .دمیکش یفوت

 . خوردم نیزم ست،ین یچیه-

 .دیکوب صورتش به محکم خاتون فهینظ

 با مرغتخم  برات ینگفت  چرا خب! برسرم خاک-

 شه؟  خوب بمالم  زردچوبه

 زهیچ یعنی. شهی م خوب  خودش ستین  ازین نه، نه،-

 .زدم پماد

   و فرستاد رونیب را نفسش دلهره با

 .  دیکش رونیب به یسرک

 نه؟ مگه هیخوب یلیخ دختر توران -

 

 پته تته. شد مشت ناخودآگاه میهادست. کردم سکوت

 .کردم

 . نشیشناسیم...عمره هی شما دونمینم...ینم...من-

 .بگم مهم  یلیخ  زیچ هی جا نیا کردم صدات مادر-

 خاتون؟  فهینظ شده یچ-



 هی شیزندگ  تو نمیآم! بچم درد از بگم ی چ بگم، یچ-

  نیهم بخاطر. دهیند رو خوب یزندگ ه ی  رنگ روزم

 .کنه قبول  رو توران کنمی نم فکر

 یاروزهیف حیتسب جرقه. کردم کیبار را میهاچشم 

 .کرد خطور  ذهنم به گرید بارک ی نیآم

 نداشته؟ خوب یزندگ هی چرا! شمی نم متوجه-

 .داشت استرس. ماساژداد را شی پا یرو یکم

 خوامیم. برم خونه نیا از بذارم دیبا بفهمه نیآم اگه-

 . رهیبگ رو توران نیآم دل کنم یکار هی

 

  دینبا من که بود  خبر چه. گرفتم آشوبه دل

  که بود کرده مختل را نیآم  یزندگ یزیچ! دم؟یفهمیم

  را حرفش اگر بود سرش تاج که خاتون  فهینظ یحت

 ! کرد؟یم رونش یب زدیم

 دم؟یفهمیم دیبا  طور چه. بودم شده سردرگم

 منه؟ به دختر؟حواست هیعال-

 . زدم رونیب فکر از خورده کهی

 م؟یکن  کاریچ دیبا ما  خب آره آره،-



 عکسم چندتا دن،یچرخ بهانه به باغ نیبر ارسالن با-

 .نیر ی بگ توران از

 خاتون؟  کار یچ  یخوایم رو عکس-

 . زد یدید شی غذا به و شد بلند شیجا از

 . نهیبب رو توران بگردونه طرف هر سر  بچم خوامیم-

 

 داشته خبر  بود سخت قدر چه. زدم هم  یرو چشم

 یکس به زور به را شوهرت قلب است قرار یباش

 . دیاین بر دستت از یکار و کنند وصله

 باز شدیم  دایپ جلوتر روز  دو توران یسروکله  اگر

 !بودم؟ ماجرا نیا انیم من هم

  از. بدهم زن شوهرم به خودم  یهادست  با خواستمیم

 !خودم؟ یبرا شدیم دایپ یکس تردشمن خودم
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 ن« ی»ام

 



  یتخت به و بست  گلو یرو  تا هم راهنشی پ دکمه نیآخر

 بود دهیکش دراز جاآن ش یپ یلحظه  چند تا هیعال که

 . دادیم یمحمد گل عطر اشملحفه  هم هنوز. کرد نگاه

 رد اشقسم از را نیآم که داشت یزیچ  کی دختر نیا

 .  بود کرده

 گذاشته پا ریز که کردیم فکر اشقسم به یوقت 

 .کردیم لعنت را خودش

  کینزد هیعال به نیا از  شتریب گذاشتینم هم نیهم 

 . شود

 دلش یبدجور اشی گرطان یش و شر آن  با دختر نیا

 . بود برده را

 انداخته شی موها یال سر یوقت آورد ادی  و بست چشم

 . کشدیم مشام به را اشیمحمد گل عطر و

  یبرا  کباری. شدینم اما کند، اعتماد خواستیم

  یناس احدو چیه به گرید  که بود خورده قسم شهیهم

  نییپا باال تمام هیعال وجود با حاال اما نکند، اعتماد

 .  بود ختهیر بهم اشیزندگ

 به  یدست و زد شانه باال سمت به  را شیموها

 .کردی م یدور دختر نیا از دیبا. دیکش صورتش



  راحت نگاهش از الشیخ که حاال بود؛ شده زنش 

 ! خواهدیم چه گرید شده

 مانند به و  باشد کرده عقدش بود محض یخودخواه

 از یدور. بود کار نیبهتر نیا اما کند، تا یابهیغر

  یال دیبا او. بود شیدردها یدوا دیشا او  یبرا هیعال

 تا. نرود خطا گرید کبار ی تا ماندیم  دردها همان

 . نکند یقربان را قلبش گری د کباری

 به را سرش. نبود شی ب یتوهم تنها احساس نیا

 :دیگوی م هزارم بار یبرا و دهدیم تکان نیطرف

 . باش دور ازش-

 پا خانهآشپز سمت به و  کندی م باز را اتاق در لج با

 .  کندیم تند

 .ندیبیم  کردن پاک یسبز حال در را خاتون فهینظ

  بزن زنگ سرت، ختهیر  همه کارا تنها  دست خاتون-

 . عمارت  برگرد تمومه  تیمرخص بگو هینور

  دیرش یباال و قد به ینگاه استرس با خاتون فهینظ

 .کندیم نیآم

  یزیچ یکار تو! که  بهتره یکار یب از مادر، نه-

 ؟یدار



 خاتون فهینظ و فرستدیم رونیب کالفه را نفسش نیآم

 . شده دگرگون نشی آم حال فهمدی م خوب

 . کن عوض  رو تختم ملحفه ستین برات یزحمت اگه-

  فتدین خاتون دل به یشک که نیا یبرا و کندیم یمکث

 : دهدیم ادامه

 . دهیم  عرق یبو-

 و دهدیم تکان یسر اشیسردرگم انیم خاتون فهینظ

 به یرنگ نشیآم دیبا گرید که کندیم فکر نیا به

 .بدهد اشیزندگ

 هیعال  اتاق به نگاهش که برود کندیم گرد عقب

 بلند فوت باشد شده سست  شیپاها  انگار. افتدیم

 . زندیم رونیب  عمارت از و  کشدی م ییباال

 

 **** 

 ه« ی»عال

 

  یکیتار غرق را میزندگ کل زآبیت قطره کی مثل

 نیا با خواهم یم سال نیچند از بعد  حتما و کنمیم

 ! بخندم خودم یبرا شده ناسور یدردها



 که بود درست. بودم کرده لج خودم با بودم؛  کرده لج

 دلم اما م،یبود  شوهر و زن کاغذ یرو فقط

 قدرم چه هر کنم؛ قسمت یکس با را نیآم   خواستینم

 .نباشد یواقع

 .دمیکش بودم کرده عوض که راهنمیپ به یدست

  رهیدستگ به و بودم ستادهیا ارسالن  اتاق در مقابل

 اما بود، زده جرقه سرم  در یفکر. کردمیم نگاه

 . نبودم واقف  بودنش درست به هم هنوز

 بلند ارسالن آلود خواب  یصدا که زدم در به تقه چند

 :شد

 . تو ایب-

  کنده سر یمرغ مثل اما کشم،یم نییپا را در رهیدستگ

 . دیآیم باال دارد قلبم

 به زدیم  راهنشیپ به را عطرش داشت که ارسالن

 . برگشت سمتم

 شده؟ یزیچ-

 مشامم به جا  کی تنش یبو  با اشقهوه  عطر تند یبو

 برخالف. کنمی م نظاره را  اتاقش کل دور کی. کوبدیم

 شدت آن از قلبم. بود گرفته جا یکیتار در برادرش



. بود ره یت اتاقش زیچ  همه. گرفت اتاقش  یکیتار

 یهاپرده ی حت. یمشک هم یبعض و پررنگ یاقهوه

 . نرسد اتاقش به نور تا بود دهیکش را اتاقش

  کردن یوارس از دست دمید خودم یرو که را  نگاهش

 .برداشتم

 ...  زهیچ عه-

 . ترسمیم و دارم دیترد. کنمی م یباز  میهاانگشت  با

 اتاقم؟ تو یاومد زی م زیچ دنبال-

 .کنمی م نگاهش درمانده و کشمی م باال سر

 .  خان ارسالن نه-

 .دیآیم سمتم به  کالفه ارسالن

 و هم یعال و ارسالن نجایا کن ول و مان خان نیبب-

 .باهم م یباش ینجور یا. میزنیم صدا

 .  داد نشان را دستش کف هم بعد

 . بودم ریدرگ خودم با هنوز. بود تلخ اما زدم، یلبخند

  باال یدار جون تو که جور نیا دختر؟ هیچ خب-

  فشار آخرش یبزن رو گلوت پشت حرف  اون تا یاریم



  نوریا رو خونه دستت به سرم دیبا افتهی م ناتیا

 .  ایکن اونور

 مونهیم شیکش نعش یول دوزار، تو جون میری گ حاال

 . ما واس

 . نکنه خدا اِ-

. گرفت امخنده  همراهش منم که زد یاقهقه ارسالن

 با. داشت یگرید  لعاب و رنگ نیآم  یهاخنده

 گلو و گزمیم لب افتاد اتاقش در که یاتفاقات یادآوری

 . کنمیم صاف

 30پارت #

 

 .جون یعال بگوشم بفرما خب-

 .باغ میبر توران و من با بگم خواستمیم-

 ؟یکن  یخوای م یزیچ  یکار یشال-

 .کشانمی م باال چشم سرعت با

 ...توران از یری بگ عکس خوامیم بدجنس-

 نشست خنده لبم یرو که یحال در و کردم مکث یکم

 ... من  از: دادم ادامه



 . ندینشیم تخت  یرو و اندازدی م باال ییابرو ارسالن

 یباش عکاس دنبال خانوم یعال! بابا  نه اوووو-

 یبارک هی یداشت آش قاشق  دوتا ترس از. گردهیم

 نه! عکاس؟ دنبال یاومد اونوقت یکردیم یخودکش

 با من مشکل گید ایاریب  آشم ظرف تا ده جون یعال

 . شهی نم حل تو

  چه همسرش بودم مانده. دادم تکان نیطرف به را سرم

 درست! کرده انتیخ ییرو  خوش مرد نیچن به طور

 خودش  یجا اما د،یرسینم نیآم یجنتلمن  به بود

 .نداشت کم یزیچ

 

  باالست از دستور نیبب-

 :گفتم و انداختم باال شانه

 اگه خب  یول بگم بهت امیب بود گفته خاتون فهینظ-

  یکارا پسرت گمیم رمیم! نداره یاشکال باشه یاینم

 .  داره  مادرش یحرفا از یترمهم

  از کهوی که رفتم اتاق در سمت به و کردم  گرد عقب

 :شد بلند  تخت یرو

 . واستاواستا-



 . انداختم باال ابرو  و برگشتم

 !کنم؟ متونیتقد شد؟آشیچ-

 :گفت داشتیم بر کمد از  را نشیدورب که یحال در

 .کنمی م باز سرت رو شیتالف-

 !یتالف تا کو حاال-

 سر در که  یفکر با و افتادم راه خودش از جلوتر

 . زدم یبخش آرام لبخند داشتم

 

  چنگال مشغول ظرافت با ونیزی تلو یرو  به رو توران

 . بود شیهاپرتغال  به زدن

 

 .زدم هوا  در یبشکن

 و میبگرد ِده میبر پاشو برم قربونت جون توران-

 .میر یبگ یادگاری عکس چندتا

 ؟یجد-

 میبرس  اده،یز بخور بخور  یبرا وقت زمیعز اره-

.  یبر داخلش کله تا که بپزم برات کیک  نیهمچ خونه



 قلمبت و گرد نیچ هم ،یرکنیگ جا نی ا روز چند هی

 .کنمیم

 

 :گفت کنان خنده سرم پشت از ارسالن

  به نهیبب  رو غذا خودش عمو، دختر  نباش نگران-

 کرده درست  خودش برسه چه اونم ده؛ینم امون یکس

 . شده مخلوط کیک آرد  یال هیعال ید ید هوی باشه

 

 دست که توران و دنیخند به کردند شروع هم بعد

 شده سست شیپاها خنده از بود، گذاشته دلش یرو

 . بود

 به و برداشتم را بود مبل یرو که ی بالش یحرص

 .کردم پرت ارسالن سمت

  جواب دارم عمر تا دیبا خوردم  رو خودم آش بار هی-

 بدم؟ پس

  حرف کارت خوراک در. باش  راحت جونم، یعال نه-

 . نداره

  زدندیم رونیب عمارت از توران همراه که یحال در

 : داد ادامه



 غذا زودتر یهرک که محلمون مسابقات نیا یتو دیبا-

 عملت سرعت دختر واال. یکن شرکت برندست بخوره

 . نداره دست رو

 .شدیم بورروده توران و زدیم حرف ارسالن

 و دمیکش یی باال  بلند فوت. بودم شده قرمز حرص از

 . رفتم دنبالشان

 وگرنه شود خان تا بود بزرگتر پسر ن یآم شد خوب

  مزاحش ریز دیبا ده هی شدیم خان ارسالن نیا اگر

 .زدندی م سکته

 

 که بود یادیز مدت. شد باز دلم ِده  دنید  با هابچه  مثل

  ده ای ما  ده نداشت می فرق حاال. بودم نگشته را ده

 .  کردی م عوض را حالم حال  هر به ن،یآم

  او از ارسالن و گرفتیم  سیف راست  و چپ توران

 . گرفتیم عکس

. زدم روان آب به ی لبخند و نشستم چشمه لب

 .زدینم  مو من یزندگ با سرعتش

 از ارسالن دمید خورد میهاچشم  به که یفلش نور با

 . گرفته عکس من



 . برگشتم سمتش به

 مونیپش گرفتن عکس از یزشت یکرد  فکر هیچ-

 ؟یشد

 . تکاندم را راهنمیپ پشت و شدم  بلند جا از

 نیا تو رو  هنرت تمام خوامیم ایب ارسالن، اتفاقا نه-

 .  یری بگ عکس چهرم از و  یزیبر عکس

 .پرنسِس  کنهیم فکر ندونه یک هر واه واه-

 .باش  یجد و ارین در یباز  مسخره قهیدق دو اِ-

 یجد من به اخمومم؟ داداش اون هیشب من مگه-

 .یعال جون به نداره راه بودن

 .  خودت جون-

  آب را صورتش و دست و رفت  چشمه سمت به توران

 . زد

  مرگ خواستیم دلم قدر چه. کردم نگاهش شرارت با

  کم امیزندگ از شرش تا  دادمیم خوردش به موش

 . شود

 .بردم عقب یکم را امیروسر  و نشستم درخت ریز



 لبخند و کردم مرتب دست با را میموها  نامنظم یچتر

 . گرفت را عکس  موقع همان ارسالن و زدم یبند مین

 .  شد متوقف نیدورب همان در چشمش قهیدق چند

 ؟یکنیم کار یچ-

 از. نداشت رو به رنگ انگار. دیکش نیی پا را نیدورب

 . شدم بلند جا

 خوبه؟   حالت-

 .زد یاکاره نصفه لبخند

 . نداره آفت بم بادمجون-

 از بود کرده ظاهر نیدورب قهیدق همان که  را هاعکس

 . انداختم بهشان ینگاه و گرفتم دستش

  و کردم انتخاب را بود افتاده بد توران که یعکس هر 

 .دادم آب به یواشکی را ها  عکس یباق

 دیشا. بود یساکت دختر. بود زدن قدم مشغول  توران

 مثل. آمدیم نیآم به هم ادیز یلیخ نبودم من اگر دیشا

 . داشت ییجا به یول مهربان و ساده ه یروح خودش

 !خوردم؟یم نیآم درد به چه طانیش و شر منِ 



 برداشتم را بود گرفته من از ارسالن که یعکس دوتا

 . دادم ارسالن دست را اشیباق و

 عکاس گفتیم خودش به داشت حق هم ارسالن

 . بود شده  محشر میهاعکس  ؛یباش

 جسورانه  ناغافل عکس کی در چشمه لب رخم مین

. بود نشسته دلم به یحساب گرمید عکس و بود شده

 ادگاری به نیآم یبرا عکس نیا  در که یلبخند

 .ماندیم

 ارسالن؟-

 بود کاووس یصدا نیا. شد کرخت وحشت  از بدنم

 31پارت #

 

  یطور کردی م نگاهم بران و زیت. گذاشتم عقب یقدم

  خفه سخت  و زدیم گره شیگلو بند به را آدم ناف که

 .  کردیم

 .  کردیم ییخودنما لبش گوشه یاه یکر لبخند

  و روز کابوس گرید کباری یوقت شد خشک دهانم آب

 . دمید حاضر دوباره میهاچشم  مقابل را شبم



 آرام را نیآم اسم. انداخت  رعشه وجودم  تمام به ترس

 .زدم صدا لب ری ز  نجواگونه و

! یناج گذاشتمیم را اسمش دیبا دیشا بود؛ من یحام

 .نبود حاال اما

 یصدا تنها و برداشتم عقب به  را قدم نیدوم

 به کردم  شروع و دیچیپ گوشم در خودم یهانفس

 کنم نگاه ی الحظه  سرم پشت به که نیا  بدون دن،یدو

  از فشار  با را امشده نی سنگ یهانفس که یحال در

 درد به یالحظه که یحال در فرستادم؛یم  رونیب نهیس

 .دمیدویم کنم؛ فکر لنگانم یپا

 و امیالت به نه یوقت داشت ینحس وجود چه ترس و

  بلکه تنت، یشده پاره پاره  گوشت به  نه ت،یهازخم 

 و کس هر از را نفست که نیا به ماندنت، زنده به فقط

  فکر نرسد آن به دستشان  تا یدار نگه دور  یز یچ هر

 .یکن

  درخت تکه به میپا ناغافل که دمیدویم شده جانیب

  با و خورد بر بود شده هموار نیزم یرو  که یکوچک

 . خوردم نیزم  دستم دو کف



 لوچ و کج یروسر از شده  پرخاک و  آشفته میموها

.  پاشدیم رونیب مانده سرم یرو یسخت  به که امشده

 . اندازمیم  سرم پشت به ینگاه و لرزمیم ترس از

 تازه و کشانمی م جلو یکم دستم ساق با را یروسر

 . بود گرفته اوج میپا درد

 میپا به  ینگاه و کشمی م باال را راهنمیپ زنان نفس

  یلعنت درخت  نیا. بود شده دوبرابر ورمش. اندازمیم

 نیزم به پا  نتوانم گرید  که بود کرده را  خودش کار

 .بگذارم

 جان هر به ردیبگ صخره به را آدم ی وقت ترس اما

  حاضر اگر یحت یکن مقاومت یخواهیم باشد، یکندن

 کنار شده  باطل گوشت مثل  را تیپا از ینصف یباش

 . یبزن

 . شوم بلند  جا  از خواستم و گذاشتم نیزم  یرو دست

  یخاک یها دست  عیسر  که شد بلند چنان آخم یصدا

 . گرفتم دهانم مقابل را امشده

 را گوشتم میپا استخوان کردمیم حس. دیکشیم ریت

 .  زندیم رونیب و کندیم سوراخ



 دست کردم؛ یسع دوباره. بودم باخته رو از رنگ

 فشار هم  یرو را میهادندان و گذاشتم نیزم یرو

 و درد از و دمیکوب میپا به یمشت لج با. نشد اما دادم،

 . گرفتم دندان به لب سوزشش

  جمع شکم انیم را میپا و دمیکش یاگوشه  را خودم

 .  کردم

 سرم کردمیم  نگاه اطراف به و دمیلرزیم که یحال در

 .بود بسته خی تنم تمام. کردم یمخف م یپاها انیم را

  طور همان  جاهمان من و  رفتیم یکیتار  به رو هوا

 .زد خشکم هاساعت

  به وحشت با. نشست امشانه  یرو یدست ناگهان به

 هوا در. دمیکوب  سرش به یمشت و بردم ورش ی سمتش

 .دیقاپ را امیبعد مشت

 .دختر ارسالن منم منم، باش آروم ه،یعال ه؟یعال-

  که بودم دهیترس قدر آن. نبودم  خودم یهوا  و حال در

 .دمیکوب مشت کردن نگاه بدون

 32پارت #

 



  توانستینم نیآم جز کس چیه. آورد ن ییپا را مشتم

 سرو آن  با شیباال تا سر به. باشد  من أمن مأمن

 یپا. کردم نگاه اشپاره یهالباس  و  یخون وضع

  راهنشیپ ی هادکمه از یمین و بود شده  کبود چشمش

 . بود شده پاره

 یز یچ توانستمینم و بود آمده بند زبانم ترس  از انگار

 !زد؟ینم زد؛یم حرف میهاچشم  اما اورم، یب لب به

  بهت وقت چیه شرفیب اون دست ذارمینم هیعال-

 باشه؟  برسه

 اما خشکونم،یم رگاش تو رو خون  باشه الزم اگه

 .ردیبگ  خون رنگ گهید باره هی تو دل ذارمینم

 میگلو و دادم قورت را میها بت یمص یسخت از حجم آن

 . برود نییپا تا کرد سوراخ را

 : دمیپرس آرام

 چرا؟-

 .گرداند صورتم یرو چشم

  نشده ک یتار نیا از شتر یب هوا تا می برگرد بهتره-

 همون از گفتم توران به شدم ریدرگ کاووس با یوقت

 .برگرده میاومد که یراه



 بد را حالم هم اسمش که  یحال در لب ریز و آروم

 : گفتم کردیم

 ؟یزد رو کاووس-

 .کرد رق و شق را اشسرشانه  و انداخت باال ابرو

 اد؟ینم بهم-

 اشاره وضعش سرو به  و نشست یزهرخند لبم کنج

 .کردم

 .یباش  خورده کتک ادیم شتریب-

 .شد بلند اشقهقه یصدا

 اون مشت تا ده عوض تو مشت هی جون یعال نه-

 ! واال بود

 .یر یو رویه نیا تو کن رو خودت اممسخره -

  بود شده باعث و بود کرده باز خنده به را لبم بالخره

 .کند  فروکش ترسم

 .امیب راه تونمینم دهید بیآس پام-

 . بندازم ینگاه هی بذار شده؟یچ-

 .کردم جمع یکم را خودم

 .  دمید خودم...نه-



 .دیکش عقب باشد دهیفهم انگار

 .یکن من زیآو خودتو  یمجبور -

 ؟یچ یعنی-

 که حاال شمای نم یلباس چوب هرکس یبرا من نیبب-

  من. میبرگرد میتونینم وگرنه  این اطوار ادا کردم لطف

 من یرو بنداز رو تی نیسنگ تو رمیگ یم  رو بغلت ریز

 .عمارت  میبر میبتون تا

 

  دیدیم را وضع نیا اگر حتما و بودم نی آم همسر من

 میبرا  یگرید راه بودم، ناچار خب اما شد،یم داستان

 .بود نمانده

 به رو به نگاه من و انداخت کمرم دور دست ارسالن

 لنگان. انداختم شیرو را  خودم ینیسنگ. دوختم رو

  کرد، نگاهم و برگشت یچندبار  ارسالن. میکرد حرکت

 که ستبرش نهیس آن به. کردمیم فکر نیآم به من اما

 که هم گر ید کباری یبرا را اشمزه خواست یم دلم

 .بچشم شده

 آغوشش گرفتار هم باز زدم،یم خواب به را خودم

 ! شدم؟یم



  دمید هراسان را نیآم که میبود دهیرس  عمارت به

 هیگر خاتون فهینظ کند،یم نییپا و باال  را عمارت

 . دیمالیم را اششانه توران و کردیم

.  نشد من  حضور متوجه و بود من  به پشت نیآم

 :دیکش ادیفر کدفعهی

 . نییپا ِده رمیم خاتون ندارم طاقت گهید من-

 

  نگاهش. برگشت  سمتم به نیآم که دمی کش درهم اخم

 بودم گذاشته اششانه  یرو دست که ارسالن منو نیب

 دیکش درهم اخم. گرفت خون چشمانش. خورد چرخش

 :زد لب ارسالن و

 .بره راه تونهینم دهید بیآس پاش هیعال-

  

  یهاگام با و کرد مشت را اش یاروزهی ف حیتسب نیآم

  میهاچشم تُق به صاف و رساند من به را  خودش بلند

 :زد زل

 ؟ ییکجا  معلومه چیه-

 . دیپر باال میهاشانه  اشعربده از

 ... من...من-



 جفتتون که بعد یبرا بذار  رو دتیتمج و حیتوض-

 یدار رو غافله فعال. نیدار ادیز گفتن یبرا حرف

 .یستین دار خبر و یبازیم

 مگه؟ شدهیچ-

 آب وانیل هی توران. یشیم پالس که بگم اگه د-

 . اریب وردار

 . شد بلند درجا توران

 . خان چشم-
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 ن« ی»آم

 

 از یموم مانند را دلش که ندارد دل و کندی م نگاهش

 چه بود قرار. ردیبگ مشتش  انیم و کند جدا نهیس

 ! کند؟ آباد را ختهیر فرو هیعال بعد به  نیا از طور

 را مغزش گوشش ری ز خاتون یهاه یگر هاساعت

 و غم از یحجم خواستی م حاال و بود زده سوهان

  شک طور؟ چه اما بنشاند، دختر نیا دل به را ترس



  کر را فلک گوش خاتون  از شتریب شیهاه یگر نداشت

 .  کندیم

 قدم را عمارت کل دیایب هیعال که نیا قبل تا هاساعت

  راه منتظرش هاساعت بود، کرده فکر و  بود رفته رو

 را نیا تاب دلش د؛یاین خواستیم دلش اما بود، رفته

 دختر نیا قلب  به را زخم خودش زبان با  که آوردینم

 .بنشاند

.  کند پاره تکه حرفش با را یقلب نبود نیآم کار

  یجا حواسش و بود  هیعال یهاچشم به نگاهش

 .دختر نیا قلب انیم درست ییجا گر،ید

 زیت و تند توران. فشردیم  هم یرو را  لبش هم پشت

 .  داد هیعال دست به را آب وانیل

 کی به آن هر  که ینیآم به رو و گرفت را  وانیل هیعال

 :زد ادیفر چرخاندی م سر طرف

 ؟یزنینم حرف چرا پس-

 

  هیعال کنار ارسالن حضور کرد؛ نگاهش ریز از نیآم

 به سر لج با. کردیم یخط خط  یبدجور را اعصابش

 . رفت اتیح  گوشه یانبار سمت به و برگرداند نیطرف



 را خاصش تعصب باشد که هم بحث ن یترمهم انیم

 . ردیبگ دهیناد تواندی نم دختر نیا به نسبت

 فهینظ یم یقد یعصاها که یحال در بعد، قهیدق چند

 اطیح  یکنج یانبار از آورد،یم رونیب را خاتون

 . زد رونیب

 کردیم نگاه ارسالن به لج با و صاف که یحال در

 .  داد هیعال دست به را عصا

 . یسرپاش  ریبگ-

 . دیپر باال زده رتیح ه یعال یابروها 

  و قلب مانع و بماند حرفش سر خواستیم مردانه

 نشان را یگر ید زیچ عملش اما نشود، هیعال عشق

 .  دادیم

 . کردینم کردنش رو در یسع که یز یچ درست

 و زد  بغل ریز را عصاها جواب و سوال یب هیعال

 . دیکش کنار ارسالن

 .  ستادیا شانیقدم چند در جا همان درست یول

 تکان تکان را خودش  تیعصبان شدت از که نیآم

 . بزند هیعال  به را حرفش  طور چه دانستینم داد،یم



  زهر بزرگ خانم و فی شر سمت از بارها دختر نیا

 .  بودند دهیمک را خونش. بود دهیچش

 .  کرد پر را خودش و هیعال نیب مانده قدم کی

 کنار باشد مهم شیبرا که  آن بدون کرد؛ی م نگاهش

 .دزدد ی نم چشم  طور چه همه

  فکر موردش در چه باشد مهم شیبرا که آن بدون

 . کنندیم

 دوساعت انوقت بوده یشاک اومدنم رید یبرا ِده خان-

 .ارهیب زبون به تا کنهیم نییپا باال رو حرفش داره

 بده امونم وهللا به رو تو بده امونم. گمیم دختر گمیم-

 .کنم شب رو  روزت کدفعهی  خوامینم که

 

  یاشک را رنگش یمشک یهاچشم نی ا خواستینم

 هاچشم   نیا به کجای را غم بار خواستینم ند،یبب

 . بنشاند

 !خان یترسونیم منو یدار-

  از شتریب من  دیبگو خواست. گرفت او از را  نگاهش

 یاخانواده  انیم...نگفت اما  ،ییآهو چشم امدهیترس تو

  عالم اگر اصال! شدیم مگر نداشت خبر روحشان که



 عشق بود یآدم نیآم  مگر هم داشتند خبر آدم و

 ! بزند؟ جار  را شیهای باز

 . فرستاد رونیب  هم پشت و کالفه را نفسش

 رسوندن خبر  هاِده یهمه به بزرگ خانوم و فیشر-

  بدن نشون همه به تا شن جمع شما خونه  یجلو که

 . رنی بگ رو خونشون تاوان خوانیم طور چه

 

  یرو آب از یمین. شد شقه دو و افتاد دستش از وانیل

 . شد هموار نیزم یرو گرشید یمین و نیآم کفش

  یرو از هیعال دستان. نداد ادامه دید که  را هیعال حال

 انیم چنان زد؛ چنگ را نیآم راهنیپ و دیلرز عصا

  نیا یدردها از لحظه کی نیآم که کرد  مچاله مشتش

 . بست چشم دختر

 ؟یگیم یدار  یچ...چ-

 ه؟یعال-

 هیبق  یهاچشم  یجلو. دینکش خجالت اما ن،یآم

 دختر نیا حال اما را، همسرش بزند جار  توانستینم

 . نداشت ییواگو یبرا یزیچ



 فوکوس هم به شیهادندان و دیلرزی م هیعال چانه

 .  کردیم

 .ببر...منو-

 .بود هم در ش یهااخم  نیآم

 ؟یمطمئن  هیعال-

  از صف بدون کدام هر که شیهااشک  با  همراه هیعال

  تکان سر د یرسیم فکش غهیت تا و زدیم  جلو یگرید

 . داد
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 اما بندازد، اش ییآهو چشم  کمر دور  دست خواست

 . بود هاآن  یرو همه چشمان. نشد

  مچاله را راهنشیپ که را هیعال شده مشت دستان

 . کرد  باز بود گرفته

 شدن مرهم دختر؟ نیا دل  یبرا باشد مرهم توانستیم

 بلد داشت زدنش پس در یسع که یدختر  یبرا را

  طور چه حاال و بود بسته یگرید عهد خودش  با بود؟

 باشد؟ درد  او یبرا نه و  خودش یبرا  نه خواستیم



  که یحال  در نیآم. کند کمک تا دیدو  جلوتر توران

 . کرد دییتا را توران کار سرش با اما کرد،ینم نگاهش

 :گفت هیگر با خاتون فهینظ

 .نیآم امیم منم-

 :گفت  مصمم برگردد که نیا بدون

 شتهیپ ارسالن. نشو درد  تو خاتون خدا اون به تورو-

 . بشه دتیعا دوباره تیضیمر  حال خوامینم

 هم بود کرده بند جا نیا را ارسالن هم  حرفش نیا با

 .داشت را  خاتون یهوا

 

 .  کردند نشیماش سوار توران کمک به

 . نشست  فرمان پشت  یمعطلیب

  و ختیریم اشک زانی ر لیس یرود همچون هیعال

 دور را  شیهاانگشت   نیآم طور چه  که داشت خبر

 ! کرده؟ سفت فرمان

 . بود شده مشخص  شیهاانگشت  بند بند یدیسف

 که نیهم. داشت یاندک فاصله نیآم  ِده تا نییپا ِده

 .  شناختندی نم پا از سر  که دندید را یت یجمع دندیرس



  منتظر که نیا بدون هیعال ن،یماش توقف محض به

 به نیآم و کرد باز را نیماش در باشد نیآم کمک

 . دیدو سمتش

 سمت به نی آم از ترتند و زد بغلش ریز  را شیعصاها

 .  رفت تیجمع

  را تیجمع که نیهم. داشت را دورش یهوا  اما ن،یآم

 هر شدیم بلند  خانه از که یآتش دود زد، کنار شیبرا

 مردم پچ پچ یصدا. کرد متوقف آنجا را شانیدو

 . شود بدتر  هیعال بد حال بود شده باعث

 :  زد ادیفر و دیکش یغیج ناگهان

 ... مامان! نه-

  تیجمع اما کند، یکار خواست و شد کشینزد نیآم 

  با را دستانش. داد ینم او به یکار چیه اجازه پشتش

 . بود کرده مشت تنفر

 .دیکشیم غ ی ج زیر هی و هم  پشت هیعال

  جانش و سر بر و دیکشیم غی ج. سوختیم شیگلو

 .  سوختندیم چشمانش یجلو  شیهاگوشه جگر. زدیم

 همراه شدشان برشته بدن سوختن غیج  یصدا انگار

 .  بود دهیچیپ شیها گوش در آتش یهاشعله  با



 که ییهازجر  نیا روست،  به رو به شیهاچشم 

  هر  خواستیم چگونه را  بودند زده دلش بر نامردانه

 ! کند مرور بار

  آورده درد را  شیهاگوش سوختن، ولز  و جلز یصدا

 . بود

 نیا از را  خاطراتش تمام و سوختیم  و سوختیم

 . کردیم خاکستر شیهاآدم همراه خانه

  به زده حلقه  چشمش داخل  اشک که  یحال در نیآم

  هاوانهید مثل طاقتیب هیعال که داردیم بر قدم سمتش

 یصدا  و دودیم آتش سمت به شی عصاها آن با

 بلند را هیعال اسم حنجره ته از که نیآم مردانه عربده

  زند،یم ادیفر اشیصوت  یتارها شدن پاره پس در و

 . شودیم بلند

 .  دادیم تکان نیطرف به را سرش تندتند

  تواستینم.  انداخت آتش انیم را خودش درنگ بدون

 را عمرش. کند یزندگ دختر نیا یهانفس بدون ابد تا

 ! نه را  اشی چتر مو ییآهو چشم اما گرفتند،یم

 در رقص به نیآم چشمان یجلو و دیکش  شعله آتش

 .  بود آمده



 . بود شده گم آتش یهاشعله انی م  هیعال انگار

 گرفته اشسرفه . انداخت سرش یرو و کند را کتش

 .زدیم ادیفر قبل از تربلند بار هر را هیعال اسم و بود

 هم در را قلبش انگار افتاد شیعصا به  که چشمش

 باشند زده گره
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 اشهیعال  دنبال آتش یهاگدازه انیم در شیهاچشم 

 از یکی. د یکوبیم نهیس به امانیب قلبش. دیچرخ یم

 . نبود خودش و بود جا آن شیعصا

 با. سوزاندی م را شیگلو  هم پشت خشکش  یهاسرفه

 . گرفت را دهانش ی جلو  نشیآست

 . گشتیم دنبالش به سمت  هر به داشت  راه که جا هر

 نیآم قلب و دیکشیم  شعله شتریب لحظه  هر آتش

  خوب  را یمادر و پدر یب درد. سوختی م شتریب

  درد اما دانست،یم هم خوردن  زخم درد دانست،یم

 . دانستینم را عشق مرگ



 خودش. افتاد هیعال فینح تن به چشمش و سرگرداند

 همان و بود رسانده یاتاقک  یلبه به کشان کشان را

 .بود رفته حال  از گرشید یعصا  کنار جا

 :زد لب آرام و ختیر  نییپا اشمردانه یهااشک 

 !ییآهو  چشم-

 انیم آتش. دیدو سمتش به و خورد فرو را بغضش

  به سقف از  یچوب  لحظه همان و دیکش شعله راهش

 . افتاد ی کنار  و خورد  هیعال یپهلو

  صدا را اسمش و دیکش عربده شده درشت یهاچشم  با

 از جانش باشند دهیکش رونیب را قلبش انگار. زد

 .  بود آمده درد به او ضربه

  اشک یها گلوله. بود آورده کم ژنیاکس هم خودش

 دنبال به همانطور و بود پوشانده را اشسبزه  صورت

 .دهد نجات را جانش یبال تا گشت یم یراه

 نیا مانیا از  شیهاکرشمه  و ناز آن با! بود جان یبال

 !داشت  ینیریش یبال چه. بود زده جلو مرد

 نیآم و آتش  طرف آن  او و بود شده مسدود هاراه

 .  بود افتاده ری گ گرید طرف



  برداشت سر  از را شیپالتو شد دهیبر که  هاراه همه از

 . انداخت آتش از یقسمت یکناره  یرو و

  در و دیجنب عیسر نیآم شد  کوتاه و مهار یکم که آتش

  شد زنده جانش. دیکش آغوش به را هیعال  حرکت کی

 آغوش در  را جانش یبال و خورد تنش به تن یوقت

 .گرفت

 انیم را سرش و انداخت اشبسته  یهاچشم  به ینگاه

 . کرد یمخف  آغوشش

 .  زد رونیب جا آن از

  مهار حال در دست به آب کدام هر رونیب از جماعت

  آتش گرید هیعال زانیعز که دهیفا چه اما بودند، آتش

  دهیکش شعله جانشان به آتش. شدینم  مهار جانشان

 . بود

.  خواباند ن یزم یرو را او  و انداخت هی عال  به ینگاه

  نوازش را  صورتش یرو اطرافش یهاآدم از باکیب

 .  دی کش دست وار

  بده رو  نفسات اون باش زود دختر، باش زود-

 .رونیب

 



 . نبود  هیعال یبرا ینفس نبود؛

 .دیترک نیآم بغض

 .بکش نفس هی عال توروخدا-

 سمت به دست به آب اشدهیخم کمر آن با بابا یحاج

 . دیدو نیآم

 !بودند گرفته را اشهی عال که انگار

 یمعطلیب او و داد نی آم دست به را  آب بابا یحاج

 .ختیر اشهیعال  صورت یرو

 ...نبود نفس

 ... نبود یزندگ

 .نکن من با کارو نیا  پاشو، هیعال-

 

 . شد بلند نیآم مردانه  هقهق 

 از من درون که حاال. یبذار تنهام یتونینم تو نه،نه-

  حاال باشم، تونمینم منم ینباش  تو که حاال شده، پر تو

 نمینب رو  تییآهو  یچشما اون برق بار هی اگه که

 !یبذار تنهام  یتونینم  رم،یمیم نکنم ضعف براش

 :زد ادیفر بلندتر و داد تکانش و گرفت را شیهاشانه 



 ! یبذار تنهام یتونینم ه؟یعال  یشنویم-

 

 .زد نیآم شانه یرو نیغمگ بابا یحاج

  یرو را شیهوا. زد  مهیخ شیرو و گرفت نفس

 هم پشت. داد نفس و گذاشت اششده جان ی ب یهالب

 .داشت اشهیعال به دادن جان در یسع  شیهانفس با
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  نکهیا دیام به ش،یهانفس دیام به . دیکش عقب

 . کند اشه یعال یبرا یکار ن یآم یهانفس

 جز که من. باش زود ه،یعال رو چشمات اون کن باز-

 سر به سر که بود تو ریدم؛تقصیپرستینم  رو سجادم

 ،یبر یکن  ول یجور نیا یتونی نم حاالم. یگذاشت دلم

 .یبر  خودت و یدار نگه زنده  منو یتونینم

 .داد تکان نیطرف به را سرش

 .ذارمینم-

 . زد مهیخ ش یرو و گرفت نفس دوباره



 معشوقش  به عاشق کی  یهانفس! کرد؟ ی م یکار

 یزندگ به را اشتپنده قلب  توانستیم  داد؟یم جان

 ! برگرداند؟

 که ییهانفس چه عشق  نیا یبدان تا بود عاشق دیبا

 !دهدینم  ییهانفس چه  و ردیگینم

 

 . دیکش باال و داد  و داد نفس

 . نداشت نفس اشه یعال هم بار نیا. نشد

  نیا بار کی . دیچک نییپا ش یهاچشم  اشک بابا یحاج

 و  ناز دانستیم  خوب اما بود، دهید را دختر

 زد زبان مانشیا که یخان  از یدل چه  شیهاکرشمه

 .برده بود همه

 مردانه و گذاشت یشانی پ یرو را دستش دو نیآم

 . خوردیم تکان شیهاهق  در شیهاشانه 

  باز چشم زیت و تند شد باعث  هیعال یها سرفه یصدا

 در غرق صورتش و بود ملتهب  هیگر از اشافهیق. کند

 .  بود دوده

 ه؟یعال-



  یهانفس با که بود شده قطع نمیآم یها نفس  انگار

 . دیکش قیعم نفس هیعال

 !شکرت  ایخدا-

 : زد لب غرورشیب بار نیا

 . ییآهو چشم  بستت یچشما با دلم تو ی کرد طوفان-

.  باشد جا نیا حواسش که بود دیبع اما ه،یعال

 .  ختیریم  شیهااشک 

 . گرفت  بغلش و  زد شیپاها ری ز دست نیآم

 :گرفت را نیآم شانه بابا یحاج

 . جان بابا بگو من به یخواست  کمک-

 .دیدو نیماش سمت به و زد هم یرو  چشم نیآم

. فشردی م شتریب آغوشش در لحظه هر را هیعال

 .بود رفتن حال در دوباره شیهاچشم 

 . اریب طاقت ،ییآهو چشم اریب طاقت-

 .بود یهوشیب مرز در اما ه،یعال

 . کرد باز را عقب در و دی رس نیماش به

 .نشست رول  پست زیت تندو  و خواباند عقب را هیعال



  به نگاه و برگشت پشت به صدبار. دیلرزیم تنش تمام

 . انداخت حالش یب  جان

 ریز از را فیشر. شود کم  شیمو تار کی گذاشتینم

 . گرفتندیم را اشهیعال اگر گرفتیم فندک

 . دادندیم را کارشان ن یا جواب دیبا

 به چشمش کی. کرد سفت فرمان دور  را شیهاپنجه 

 . بود عقب به گرشید چشم و جاده

  و شتریب  را شیپاها. بود کرده رد را صدتا سرعت

 و فیشر آن یبرا دل در. دادیم فشار گاز یرو  شتریب

  بودند کرده بد. بود دهیکش هانشان  و خط  بزرگ خانم

  و رندیبگ تاوان یکس از ناسپاس که نبود یآدم نیآم و

 . کند سکوت

 گرفت بغل را هیعال. دیرس مارستانیب به بعد ربع کی

 . دیدو مارستانیب سمت به و

  را ییالال حکم  هیعال گوش ریز امانشی ب قلب کوبش

 .داشت

 .  خواباند تخت  یرو را هیعال

 . دیدو سمتش به پرستار

 خان؟ شدهیچ-



 . افتاده چوب  سوخته پهلوش بوده، یسوز شیآت تو-

 .  بود افتاده نفس نفس به

  عیسر  را اتی جزئ پرستار. دیدو سمتشان به دکتر

 . کرد منتقل

 نی ا سیتاس نهیهز . شناختندیم  را نیآم همه

 .  بود داده  را مارستانیب

 . مرد نیا ریخ  یکارها  داشت یقرب و ارج

 حرکت در راهرو  ریمس در تخت که نیهم آخر لحظات

 .گرفت را دستش بود

 . دمیم قول بهت ،یچ همه شه؛یم تموم یچ همه-

 . ختیر اشک اشی جانیب تمام با اما ه،یعال

 ... که یوانیل از...خان  رفتم سر-

 گهید کردن برام غم از پر.« دادینم امانش  »سرفه

 .رفتم سر
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 از یقلب مانند به او دست از دستش بردند؛ را هیعال

 ورود اجازه  نیآم به نیا از شتریب. شد جدا حفره

 . ندادند

 . گرفت  را تختش یدنباله اشی اشک یهاچشم  با

 . داد تکان نیطرف به را سرش  شانیپر

 یلعنت نقاب آن اگر داشت، گفتن یبرا هاحرف  قلب نیا

 اعتراف را اشیعاشق و زدینم چهره بر دم هر را

 .  کردیم

 هم نیآم یبرا یلعنت نقاب نیا که قسم خدا به

 .بود حال نیترالمذهب 

 

  آمده، خودش به. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا

  وسط از و دیکش اشی مشک یموها انیم یاپنجه 

  که نیهم. دی کش یکنار به را  خودش مارستانیب راهرو

 اسم دنید با د،یکش رونیب بیج از  را لشیموبا

  را شیپاها از یکی و کرد هم در را شی هااخم ارسالن

 .  داد تکان تکان حرص با

 چند هر  ناخواسته، چند  هر بود، ری دلگ دستش از

 . دانست یم مقصرش ندانسته،



 دستش در یگوش و بود ره یخ یگوش صفحه به لج با

 . دیلرزیم

 :زد را اتصال دکمه و کرد درهم را اشافهیق

 ارسالن؟ ی خوایم یچ-

 . شد فرما حکم یسکوت خط طرف آن

  باال سر ارسالن با هم  کباری نیآم نداشت سابقه

  و یخستگ یپا گذاشت ارسالن چند هر. کند صحبت

 .  بود خورده را قلبش اما افتاده، که یاتفاقات  یآشفتگ

 گوشمون به  یخوب یخبرا. شده امتیق  ِده تو داداش-

 کجاست؟  هیعال. دینرس

 

 یال را تلفن دیشن ارسالن زبان از که را هیعال اسم

 یصدا  لحظه هر که داد فشار یطور شیهاپنجه 

 .رفتی م شکستن مرز به تلفن  دنیکش ریرتیت

 عشق نیا دانستیم خدا و بود کرده منقبض را فکش

 .خوردیم را جانش خوره مثل

 . گرفت کام به زبان اما شوهرش، شیپ د یبگو خواست

 .باشه  خاتون به حواست تو-



  باشد داده صحبت اجازه ارسالن به که نیا از قبل و

 کنترلش زدیم حرف نیا از شتریب. کرد قطع  را یگوش

 و قول سر بر دختر نیا. شدیم خارج  دست از

 !بود؟  آورده چه بود  داده خودش به که ییقرارها

 

 ه« ی»عال

 

  میپهلو. کردم باز یسخت  به را نمی سنگ یهاپلک 

  جمع سوزشش از را اشافهیق شد باعث و سوختیم

 .کنم

  آوار سرم  بر جا کی به بود افتاده اتفاق آنچه همه

 .  شد

 انیم را دستم. کردیم نگاهم سرم یباال قراریب نیآم

 به  گرما از یموج که انگار و فشرد  دستانش

 .  باشد کرده قی تزر تنم یزده  خی یهاسلول 

  لحظه هر که ینیآم داشتم؟ را یکس ن یآم  جز گرید

 بود ممکن که ینیآم. باشد  توران یبرا  بود ممکن

 .باشمش نداشته گرید یاه یثان

 



.  دیلرز قلبم و دمی د لب یرو را محوش لبخند

  خرجش یکس هر یبرا یسادگ به که ییلبخندها

 یکس چشم به یسادگ به که ییهانگاه کرد،ینم

 .  دوختینم

 !نوشت؟ شدیم  قداست کدام با را اشیپاک

 بندازم؛ گردنش دور دست و شوم زی خ  مین خواستم

 کرده فکر کاغذ یرو یلعنت  شرط آن به که آن بدون

 میدردها و بگذارم  اششانه یرو سر خواستمیم باشم

 .کنم دل و درد را

 

 . دمیکش نییپا را  تنفسم ماسک

 : زدم لب خفه و گرفته یصدا با

 کردن؟ خاموش رو شیآت-

 

 آرام شد  نییپا باال شی گلو بکیس که  یحال در نیآم

 .  داد تکان را سرش

 . گرفت راه میهااشک 

. موندم تو همون من! نکردم  دایپ نجات که من اما-

 .  سوختم  جاهمون من



 

 لبخند. شودیم نییپا  و باال حجم پر اشنه یس نیآم

 شیرو غم از یبار و رفت نیب از اششده محو

 . نشست

 و دمید را بود گرفته  راه شیهاچشم در که یخون

 . بزنم خاشخش  به مته نیا از شتری ب نخواستم

 یزندگ گری د کباری دینبا. بود من درد بود چه هر نیا

 شهیهم یبرا کباری  من. کردمیم خراب  را یکس

 ماندنم زنده تاوان به. گرفتم را میهاگوشه جگر یزندگ

 . کردم واصل درک  به را همشان

 ییبال و زدیم یکار به دست هم نیآم که نیا از

 . دمیترس آمد،یم سرش

 . نبود کس چیه بعد به نیا از بودم؛ تنها

 

 دیکش چشمم ریز را شستش انگشت. شد خم سمتم به

 ریگ میگلو انیم که یسنگ صخره از یحجم  با من و

 . دمیکش جان به  را انگشانش لمس بود کرده

 نیا منو  هیکاف فقط دم ی م امیالت زخمارو نیا من-

 !ینکن ریفق یجور
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 . بود دارخش شیصدا

 ؟یجور  چه-

 مردمک می هاچشم انیم اشنشسته  خون به یهاچشم 

 .چرخاند

 نیا شم؛ی م زیچیب شم،یم ریفق یببند و چشمات-

 . نبند تیابد  یبرا وقت چ یه  رو چشما

 

 .شدم گم شیهاچشم سبز جنگل انیم. برد ماتم

 . گرفت زدنش زانو دلم 

  خواستیم  را دیچکیم جانم و سر از که یدرد انگار

  دچارش انگار که یدرد. کند درمان  یگرید درد با

 .  بودم شده

 !عشق درد

 ! کرد؟یم درمان درد را درد

  یلیخ قلبم که ای نداشتم خبر  و شدمیم عاشق داشتم

 !بود گرفته اشی باز بود وقت



 

  برداشتم چشم  و کردم تر زبان با را امدهی خشک  یهالب

  یرو تا که راهنشیپ دکمه نیآخر به و شیهاچشم  از

 . کردم نگاه بود بسته گلو

  زده که یحرف  از انگار. برود خواست  و دیکش عقب

 .  باشد خورده جا هم  خودش بود

 دیبا ،ینخوا که نه ست؛ی ن یشدن امیالت زخما یبعض-

  کجات به  بمونه ادتی شهیهم تا ببنده،  دلمه تا بمونه

 .  گرفتن هدف

 .هیزندگ از یمین هم درد  بمونه ادتی تا

 

 انی م که یاشک و  گرفت تخت لبه به را دستش

 .  دمید را زد  حلقه اشمردانه یهاچشم 

 . زمیریم دور رو گرفته گند مین نیا من-

 

 پشت از. زد رونیب اتاق از کند معطل که نیا بدون

 را ژنیاکس ماسک بود؛ گرفته نفسم. کردم براندازش

 . دمیکش باال

 



 انیم تا آمد ایدن به که شد  خوب قدر چه

 .باشد نی زم یرو نِ یمردتر امیزندگ ی هان ینامردتر

 

 همان. کردم پنهان  قلبم یپستو در را میهاحرف 

 را، قلبم تنها نه آوردمیم زبان به اگر که ییهاحرف 

 . دیخراشیم را زبانم را،  میگلو بلکه

 کنار را  مادرت سوخته مهین ییدمپا اگر که نگفتم

  ست،ین که یشدن خوب دردش ینیبب اتاقت دروازه

 که برادرت ادیفر یصدا نگفتم. شودیم هم یکندن جان

 به است شدن خاکستر حال در آتش یها حواله  انیم

 یشدن خوب دیاین بر یکار دستت از و  برسد گوشت

 . ستین

 یکی کردنم تکه تکه با زانمیعز جان سوختن نگفتم

 اهیس رنج و داشت یتشنگ  سوختنشان نگفتم. شد

 . نشاند قلبم یرو ابد تا را اششده

 .شدیم دینبا که ییزها یچ گفتمیم اگر که

 39پارت #

 

 



 . کشمی م افکارم از دست دکتر، کبارهی ورود با

 دخترم؟ طوره چه  حالت-

 به درست است؛ دکتر سر پشت به حواسم من و

 ستادهیا مارستانیب اتاق در  چهارچوبه انیم که یمرد

  یبازار آشفته   نگاهش.  کندی م نگاهم  جا همان از و

 و را شی ها نگاه نیا فهممینم. کندی م پا به میبرا

 !دمیفهمیم کاش

 

 انیم کرده ریگ بغض از یناش شده گرفته یصدا با

 :میگویم میگلو

 . دکتر خوبم-

 

 نیبهتر نیا دیشا دکتر یبرا اما نبودم، که خوب

 یهادرد. شنودیم مارشیب زبان از که باشد یاواژه

 کس چیه بلکه دکتر تنها نه مرا، بد حال مرا،

 . کند درمان توانستینم

 پدر ادی مرا که بود یمسن  و دیسپ مو رمردیپ دکتر

 . انداختیم خودم



 تاب  و چیپ خودش  انیم سخت و بود گرفته دلم

 . خوردیم

  یجا د یبا فقط بهتره، تتیوضع خداروشکر خب-

 . یکن عوض زود به زود رو تیسوختگ پانسمان

 

 :آمد حرف به نیآم که کردم نگاه را دکتر حرفیب

 .  دکتر کنمیم حلش من-

 

 را عالئمم تمام که نیا از بعد  و داد تکان یسر دکتر

 :گفت نیآم به  رو کرد، چک

 .خان کنم صحبت  باهاتون دیبا-

 

 دور کی و دارش  شیر صورت یرو دیکش دست نیآم

 .  دیچرخ من  یرو  نگاهش

 .زد رونی ب اتاق از و داد تکان یسر

 !بگذارند؟ خبرمیب  خواستندیم که بود شده چه

  ماسک. کشمیم رونی ب دستم از یلجباز با را ِسُرم

 به شده زیخ مین  تخت یرو و آورمیم رونیب را تنفس



 تا رگم از خون  از یکیبار خط. گردمیم امیی دمپا دنبال

  گرمید انگشت سر با و شودی م یجار انگشتانم لبه

 . دهمیم فشار را زخم یرو

 بلند تا دارمیم بر را شده زیخ مین که یدست آرنج

 ...سوزدیم و سوزدیم میپهلو  اما شوم،

 تُق تُق چشمم انیم اشک و سوختنش از گزمیم لب

 . زندیم

  یهاییدمپا و کنمیم زیآو تخت از یسخت به را میپاها

 . کنمیم پا را امی کیپالست

  یسخت به  و لجبازانه را  خودم و است پهلو به دستم

 . کشمیم در سمت به

 به را در شدم مجبور و آمدینم واضح شانیصدا

 .کنم گوش در یال و  کنم باز یآرام

 

 دکتر؟ نداره یراه چیه یعنی-

 غیدر  من که ومدیم بر یکار اگه! خان متاسفم-

 . کردمینم

. کنم حس را نیآم یکالفگ  جا همان  از توانستمیم

 ...سکوت و بود شده سکوت



 .نمیبب تا کردم باز شتریب را در

 .دیکوب آن به محکم را مشتش و رفت وار ید سمت به

 اد؟یب سرش  بال قدر نیا دیبا  آدم هی چرا-

  ازت رو نفسات یسوز شی آت  بگم بهش برم یچجور

 تیزندگ خیب شهیهم تا نفس یتنگ اون! گرفته؟

 !دهیچسب

 

  میگلو یرو دست. شومیم دهیکوب دستم بغل وارید به

 در هیثان چند انگار و گذاشتم هم یرو چشم. گذاشتم

 .باشم رفته اغما

  من شدیم چه مگر م،یهاشدن نفسیب نداشت یاشکال

 !باشم؟ نداشته نفس

 یباق و شد کر میهاگوش که شد چه دانمینم

 . دمینشن را شان یهاصحبت 

 .بودم نشسته  تختم یرو آمدم که خودم به

  چشمم در چشم خواستی نم که انگار. امدین نیآم

 . شود

 با را غم گرید بار کی  خواستی نم که انگار

 . بنشاند  میهاشانه  یرو شیهاحرف 



 !بود؟ نگذشته بود، گذشته که من از

 40پارت #

 

  داشت. خودم با ماندم خودم من و امدین کامل  روز کی

 یدیب من بود دهینفهم هنوز اما کرد،یم فرار من از

 . بلرزم بادها نی ا با که ستمین

 .بودم مرخص  امروز

 به در کهوی که کردمیم تن را میهالباس آرام داشتم 

 . شد باز تاق

  شیگلو بکیس که دمید. میشد چشم در چشم و برگشتم

 . نزدم یحرف و شد نییپا باال

  که شدم  راهنمیپ یهادکمه بستن مشغول و برگشتم

 :گفت

 ؟یخوا یم کمک-

 . ممنون نه-

  گره گردنم  پشت شهیهم مثل را امی روسر خواستمیم

  ریت میپهلو شدیم دهیکش عقب به که دستم اما بزنم،

 . دیکشیم



 . دمیشن سرم پشت  از را شیهاقدم یصدا

 قهوه یبو که اشکننده وانهید عطر آن  تنش، عطر

 . انداخت حرکت از را  دستم دادیم

 . نشست دستم یرو دستش

 . کنمیم کمکت من-

  آن اما شد، کینزد یکم گردنم به پشت از و شد خم

  عقب کنم  لحظات ثبت که نیا از قبل که کوتاه قدر

 .دیکش

  به. داد یروسر داخل قشنگ حرفی ب را میموها

 :گفتم  دیرس که جلو   یهای چتر

 ؟یکنیم  پسندم یحاج-

 گم شی هاچشم  یسبز انیم. ماند گره یرو دستش

 .شدم

 قله از! کنهی نم کارها چه که آدم با  زبونت نیهم-

 . نیزم  اندازتتیم  مخ با استیر

 

  لب بودم زده زل شیهاچشم به که پروا ی ب طور همان

 : دمیورچ



 دونه به دونه. نکن سهیمقا من زبون  با رو مانتیا-

 یبرا. داره رو قدمت هر  پشت هللا بسم  حکم حتیتسب

  چیه تونهینم  رو مانتیا. زنهینم کنار یصندل خدا تو

 .  بندازه پا از یزیچ

 در از کاووس مثل ،یخواست من از رو حاللت  نگاه تو

 رو نمونیب راه نیا چرا دونمینم. ینشد  وارد زور

  مانتیا که دونمیم خوب رو نیا اما ،یکرد یشرع

  نفس سقف هی ریز گهید نامحرم هی با نداد اجازه

  مانتیا و قداست نیا شهیهم  تا شدم زنت من.  یبکش

 دنبالش شهی هم که یکوه همون. بسازه کوه من یبرا

 سهم وقت چیه. بود کهزاد مال شهیهم اما دم،ییدو

 تو کهزاد  شهیهم. دینرس من به بابام بودن کوه

 . بود تشیالو

 تو مثل یپاک دل و چشم آدم  خان، دمید رو عدالتت من

 شهینم عدالتش به دیکش نییپا قصاصم از منو که

 ی بابا مشکل دیشا. بذاره فرق که کرد شک

 عدالتش رو کهزاد فقط که بود عدالت امرزمیخداب

 .دونستیم

 



. نشست صورتم یرو و  آمد باال دستش و شد رهیخ

 را حرفش اما د،یبگو ی زیچ  خواست و کرد باز لب

 داشته زیگر من از که انگار د؛یکش عقب  و داد قورت

 .  جنباند سر. باشد

 .  باشد منگنه یال  نخواستم نیا از شتریب

 .زدم رونیب اتاق  از جلوتر

 **** 

 

 به و خواندی م هوهللا  قل سرم یباال خاتون فهینظ

 . کردیم فوت سمتم

 ستیر و راست زایچ نیا با من خاتون فهینظ-

 .شمینم

 خدا یاله. یباش دور بال از. زدن چشمت مادر نگو-

 . قشنگم دختر بده صبر بهت

 

 :گفتم که نشست تخت یرو کنارم انیگو یعل ای

 سوره برام که بزنن چشم  خوانیم  رو یچ گهید-

 خاتون؟ یخونیم



 اتاق وارد دست به سوپ که افتاد توران به چشمم

 .  شد

 .  داشتم که  را نیآم. بودم زده اشتباه را  حرفم  انگار

 .  کردم نگاه توران به بغض  با و کردم کج را گردنم

 . رندیبگ من از خواستندیم هم آن

 

 .زد امدهیپر رنگ صورت به ی لبخند توران

 قدرم همون اما ه،یسخت غم! هیعال بده صبر بهت خدا-

 دختر دمیفهم کرد فیتعر برام خاتون  که ییزایچ با

 . یایم بر پسش از تو. ی هست یمقاوم

 

 زده خجالت و دیگز لب. کردم نگاه را خاتون چپ چپ

 .  کرد نگاهم

 منم اومد  شیپ بحثش! که نگفتم یبد ز ی چ مادر واال-

 .گفتم توران به

 اون بشم، ماهت  شکل قربون یبکش خجالت دینبا تو 

 . بکشن خجالت دیبا نشناسا نمک



  نبخشه رو تهیعفر دختره اون خون نمیآم  بود حقشون

 .داره کره قدر چه ماست من هی دنیفهمیم تا

 

 سیخ زن نیا دهان در نخود. دمیکش هم  یرو را لبم

 وگرنه نشده عروسش هنوز بود  خوب. شدینم

 باهم کالغ چهل کالغ ک ی نشستیم  دیبا هاساعت

 .کردندیم

 

 تاوان خانوادمم اونوقت! دیبخشینم کاش یا-

 .  دنیدینم

 .دیکوب صورتش به محکم خاتون

 مگه ؟یزنی م هیحرف چه  نیا! دختر بده مرگم خدا-

 .  بده تاوان گناهیب آدم هی شهیم

 

 . شد زیر  سر میهااشک 

 منم تاوان یحت  دادن، و کهزاد تاوان مادرم و پدر اما-

 .  دادن

 



 کنارم و گذاشت نیزم  یرو را سوپ  ظرف توران

 . نشست

 . دیبوس آرام را سرم و دیکش میموها یرو دست

 !  باشد یخواستن انقدر هوو بودند دهید را کجا

 حسود اما دم، یدیم را محبتش که قدر چه هر شد؛ینم

 . رندیبگ من از را نیآم خواستمینم بودم؛ لیبخ بودم،

 . بودم شده عاشقش چون...چون بودم حسود
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 .  دمید را نیآم یگذر که افتاد در به چشمم

 دیبا زنش دنید یبرا! کردیم یباز  موشک میقا انگار

 .گذشتیم  رستم خان هفت از

  سوختم،یم  بودم آمده سرم که ییبال از قدرم چه هر

 . کنم ساکت را نفهم زبان قلب نیا شدینم اما

 . کردم جدا خودم از را توران و زدم یخند شین

  کردم؛ پلو  یباقال هوس یلیخ  خاتون  فهینظ گمیم-

 ن؟یکن درست برام توران با شهیم

 .نشست لبش به لبخند خاتون فهینظ



 .  چشام جفت  یرو! دختر تو  قربون یا-

 . شد بلند خاتون  فهینظ حرف نیا با توران

 .  یبخور انگشتاتم میکنیم درست پلو یباقل  هی برات-

 

 سرت به هم خانه به رفتن  الیخ کاش گفتم دل در

 ! بزند

 . نشاندم لب یرو یمصلحت لبخند اما

 :گفت و گذاشت توران پشت را دستش خاتون فهینظ

 . میایب در میکار یب از که دخترم میبر-

 

  را میموها و دمیکش دراز تخت یرو رفتنشان از بعد

  و دادم باال را گردنم ی کم. کردم پخش بالش یرو

 آمد،یم سرم بال هم چه هر. زدم خواب به را خودم

 و شر توانستینم کند،ی م جا از را قلبم  هم چه هر

 .  کند جدا من از را  بودنم طانیش

 

  خوابم داشت کمکم  گرید. نشد یخبر. گذشت هاه یثان

 . بردیم



 .  فرستادم رونیب یحرص  را نفسم

 ! بود شده مانیپش دیشا

 اما شد،  نییپا باال تختم که گذشت قدر چه دانمینم

 که یاکننده وانهید عطر همان. نبود آشنا میبرا عطر

 دمیکش  جان به بابا یحاج  وندیپ با بار نیاول یبرا

 . نبود

 

 . شد دهیکش سرم یرو یدست

 . بود ترفیظر  انگشتانش که انگار. شد مورمورم

 و کردم باز ممکن حد نی آخر تا را میهاچشم  دهیترس

 .  شدم رهی خ ارسالن رنگ یمشک خمار یهاچشم  به

 ؟یکن یم کاریچ-

 . بود  سرم یرو  هنوز دستش

 جون؟ یعال یبود داریب تو-

 

  ارسالن شد  باعث طرف، آن  خشک یها سرفه یصدا

 . بکشد عقب را  دستش عیسر



 در را می صدا شیهااخم که بود نیآم  سمت به سرم

 . کرد خفه نطفه

 از شدینم ی باز  دلبر چیه  رابا هااخم نیا که یوا یا 

 . کرد باز هم

 

 .  دادیم فشار  را دستش انیم حیتسب

 .  کردم نیی پا  باال را دهانم آب ترس از شده زیخ مین

 . شد بلند جا از ارسالن

 . بپرسم رو حالش بودم  اومده داداش-

 :زد ادیفر کنان غرولند

 .ارسالن خوبه که یدید-

 . رونیب ببر رو فتی تشر یعنی نیا

 کردیم فکر حاال. بودم کرده ریگ یامخمصه چه در

 .  آمدم عشوه و ناز برادرش یبرا من

 !کند رحم خودش خدا

  رونیب اتاق  از نییپا سر با و کرد نگاهم کوتاه ارسالن

 .زد

 . برمیم پناه تو به! هللا ای-



 :دمیپرس دهیچ ور لب

 چرا؟  خب-

  ریز سر  مظلومانه که  کرد نگاهم چپ چپ  یجور

 .  کردم  یباز میهاناخن با و انداختم

 مرامم تو من ؟یهست  یک زن تو دختر؟ داره چرا-

 ...برادرم با زنم نهیشینم

 . دیکوب  هم یرو  محکم را چشمانش

 .ایکنیم باز زایچ چه به  و آدم دهن نیبب ! استغفرهللا-

 یکنیم فکر  که یجور اون یکرد برداشت اشتباه-

 . ستین

 . ننشست اما شد، خم کنارم تخت یرو

  بودم؛ زده ییجا بد از. بود گرفته خون را شیهاچشم 

 .گرفتم هدف را رتشیغ رگ درست

  مطمئنم  قلبم از شتریب یحت چشام جفت نیا به من-

 مالک رو  پهنا و عرض من یبرا پس ،ییآهو چشم

 . نکن

 . بشکنه نذار ه،یعال دار نگه موهارو نیا  تار تار میحر

 



 که انداخت گردنم  را زیچ همه  و کرد خمی توب یجور هی

 .  بودم زیچ همه مقصر من انگار

 

 برات سوزن سر هی وجودم اگه نداره  یاشکال-

 . رمیم هیاعتمادیب

 . شدم  بلند جا از

 .کردی م نگاهم کرده اخم نیآم

 !هللا ای-

 تنها و کردم باز را کمد لج با و کردم سر را یروسر

 .  دمیکش رونیب را بود جا آن که یساک

 لمی وسا تنها اما بود، دهیخر نیآم را هانی ا همه چه هر

 . بود

  دل بود شده روشن دلم آتش تازه که حاال  بود سخت

 . رفتمیم  دیبا اما بکنم،

 لج با و شده مچاله یگرید از پس یک ی را هالباس 

 .  کردمیم پرت ساک داخل

.  کردیم نگاهم  و بود نشسته تخت یرو  طور همان

 .کردیم تیهدا را  حیتسب یهامهره  هم پشت



 . دمیشنینم که کردیم تکرار  مدام را ی زیچ  لب ریز

 . بود دهیرس  سر صبرم

  جلوم یدار حرف هان؟ یگیم یلب ری ز  اونجا یچ-

 میفحش فحش دلت تو  یدار یچ سرم پشت. بزن

 ؟یکنیم

 :گفت و انداخت بلندش مه ین کت بیج داخل  را حیتسب

 .هللا  اال الهللا-

 . شدم ور حمله سمتش به دست  به لباس

 .  دمیکش را شیپالتو قهی

 ستم؟ی ن تو با مگه-

 .چرخاند گرید طرف به را سرش

 !هللا ای-

! یانداخت راه هللا هللا ای من  یبرا یه ستمی ن تو با مگه-

 خان؟ یکردی م نطق سرم پشت یلب ری ز یداشت یچ

 . برگشت سمتم  به لج با

  و خبط  تو یکارا دست از تا گفتمیم  ذکر داشتم-

 .نزنه سر  ازم ییخطا 
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 ...بگم دیبا داداشته  منظورت اگه-

 در و رفت  باال شیابروها. نشست لبم ی رو انگشتش

 :گفت زدیم اشقهیشق نبض  که یحال

  بهش رو رگاش تو خون بزنه دست من زن به یکس-

 داداشمه هیقض طرف اون  بفهم اما دختر، کنمی م حروم

 .انصافیب

 . نکردم یکار چیه من نیبب-

 انیم را بود زده رونیب امی روسر از که ییموها طره

 . کرد ریاس  شیهاپنجه 

.  بده قدرت من به دیبا  فقط یمحمد گل عطر نیا-

 .من به فقط ؟یشنویم

 قفسه به محکم و کرد جدا لبم از را اشاشاره انگشت

 . دیکوب اشنه یس

 .دیپر  پلکم ترس از

 

 .  دیچرخ  صورتش  یاجزا تمام ی رو میهاچشم 



 ن؟یآم نشه کینزد من به  یکس چرا بگو بهم چرا؟-

 !شم؟ عاشق تونمیم ی نگفت تو مگه

 . ختی ر فرو جا کی  انگار شی هاحس  تمام

 ؟یشد عاشق-

 . دادم تکان را امدهی خشک  یهالب

 .  شدم که کن فرض-

 نییپا را سرش و خورد سر میهاچشم از نگاهش

 داد فشار یجور دستش کف در را شیهاپنجه . انداخت

  شیهااستخوان شدن خورد کی ریت کیریت یصدا که

 . دمیشنیم را

 از آتش که بود شده قرمز یحد به گردنش و صورت

 .زدیم رونیب آن

 .  دیلرزیم تیعصبان شدت از

  نگاهش بود زده حلقه آن در اشک که ییهاچشم  با

 .  کردمیم

 رونیب را پولش فیک و انداخت بشیج درون به دست

 . دیکش

 . ندینب ی کس تا بود کرده جاساز جا آن را اشحلقه 



  پرت نیزم  یرو را پولش فیک و آورد رون یب را حلقه

 . کرد

 کف انیم درست را حلقه و دیکش انزجار با را دستم

 . گذاشت دستم

 ازدواج عشقت با یبر یتونی م حاال. شد تموم ایب-

  از بعد صبح. یکن جمع ساکتم یباق یتونی م حاال. یکن

  بابا یحاج شیپ میریم خانوادت، مراسم میرفت که نیا

 .  کنه باطل رو  یچ همه تا

 

  بغضم. کردم نگاه را شیباال  سرتا. بود گرفته شیصدا

 .  بود شده خشک  طور همان دستم. بود گرفته

 . بودم کرده ریگ انشیم  ِگل مثل که بودم کرده یکار

  شیهادست انیم را صورتش و نشست تخت یرو

 . کرد یمخف

  کرده وصل ییلویصدک یهاوزنه می پاها به انگار

 . بودند

 تواندینم که درونم بچه دختر آن شد،یم که اگر خودم

 .بردارد دست نشیآم از



 انیم  قلبم تلوپ تاالپ یصدا. رفتم سمتش به

 .  بود کرده پر را میهاگوش

 .کردم مشت  دستم کف انیم را اشحلقه 

 

 .  دادم قسم را نمیآم  یخدا لب ریز

  را دل نیا که نیا به قسم نکند،  جدامان که نیا به قسم

 .ردینگ  دلدارش از

 

  یرو درست و بردم شیپ دیلرزیم که را دستم

 . گذاشتم شیهادست

.  کرد نگاهم  و آورد ن ییپا صورتش از را دستش

 . بود شده لیتبد  یسرخ به چشمانش یسبز

 .برو باش  زود ؟یمنتظر چرا پس-

 

 :زد ادیفر

 !االی د -

 



 بگم دمیکش  خجالت. نگفتم اما توانم،ینم بگم خواستم

 دمیکش  خجالت. شوهرم عاشق اما شدم، که عاشق

 ! یبرگرد خودت کاش اما برگرد، نرو بگم

 

  و را ارسالن را خودم. رفتم ساک طرف به بغض با

 .کردم لعنت را  عشق چه هر
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 آب. است شییآهو چشم دخترک گرنظاره پشت از

  یباخت یهمه با. فرستدیم  نییپا یسخت  به را دهانش

 نیا توانستینم اما بود، منتظرش  لحظه هر نیآم که

  سرکوب خودش درون را  یچتر مو زهی م زهیر دختر

  چه هر د، یجنگیم اشگذشته با هم قدر چه هر. کند

  توانستینم هم باز شد،یم میتسل گذشته هیعل هم قدر

 .بکشد دختر نیا از دست

 



 به را سشی خ نگاه کوتاه و دیکش را ساک پیز هیعال

 اشپنجه  انیم را ساک یهادسته  و دوخت نیآم

 . گرفت

 

 که یآخر دکمه به یدست. کردیم دل دل اما ن،یآم

 را قهی و دیکش بود کرده تنگ را نفسش  ش،یگلو یرو

 . دیکش جلو به شیگلو یرو از یکم

  چشمش کی مدام نیآم و رفتیم در سمت  به هیعال

 . بود هیعال به گرشید چشم و ساک به

  اگه که بود قرار. ستین ام یراحت نیا به رفتن واستا،-

 اما ،یبگ خودم به کنده پوست و صاف یشد عاشق

  یجور نیا. یری م نجایا از یدار یاگهی د جور  حاال

 . داره میتقاص هی رفتن

 

 یسرد  لرز اشگرفته ُگر بدن به نی آم آرام یصدا

 . نشاند

 . نشست لبش یرو   یپوزخند

 .بود ارمید نیا خان مرام تو گرفتن، تقاص پس-



.  گذاردیم عقب یقدم هیعال و رودیم جلو یقدم نیآم

  یهالب به  را سرش و  کندی م زیر را  چشمش نیآم

 .کندیم  کینزد هیعال

 را شیهاچشم  و زندیم حدس را اشی بعد حرکت

 . دهدیم فشار هم یرو  محکم

 .کندیم  باز را شیهاچشم  آرام افتد؛ینم که یاتفاق

 بلد هیعال از بهتر خواستیم که اگر را کردن تیاذ

 . بود

  یاجزا تمام سبزش  جنگل فاصله همان  در هنوز

 .کردیم یوارس را صورتش

  نیا. لرزدیم دلش بار نیهزارم  یبرا دیشا هیعال و

 را بود او  یبرا فقط که پاکش نگاه نیا هارا،چشم 

 .دیپرستیم

 . یبر یتونیم یبد که اگه رو تقاصش-

  زنده و مردند یچندبار  دو هر کینزد فاصله همان از

 .  شدند

 ؟یکنیم دمیتهد-

 از تونهینم  راحت ذارهی م خان اتاق تو پا که یکس-

 .بذاره رونیب  پا خونش در



 .  کندیم  تنگ را شی هاچشم  مرموزانه اما ن،یآم

  از ترک یکوچ یلیخ تو شدن عاشق شیپ  من خواسته-

 . حرفاست نیا

 بود که هم یجور هر. بود داده کف از طاقت

  یگرید  یبرا خودش  یبرا جز هیعال خواستینم

 .باشد

 ک؟ی کوچ خواسته نیا هیچ  حاال-

 . دهدیم لشی تحو درآر حرص  یشخندین  لب ریز نیآم

 گاهی جا اقتیل که معقول  حد در خوشگل زن هی برام-

 . یریبگ باشه داشته بودن خان زن

 نیزم یرو دستش از ساک. شد لرزان هیعال چانه

 و گرفت چنگ دستش انیم را نیآم قهی. شد ولو

 .فشرد هم  یرو یحرص را شیهادندان
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  انگار. دیچک  نییپا کمرش رکیت یرو از سرد یعرق

  نشسته تب درکوره  کبارهی  به تنش تمام  حرفش نیا با

 . باشد



 به بزرگ خانم و فیشر آن  را روحش ی همه که حاال

 شیایدن شدی م هم چه هر که حاال بودند، برده تاراج

 را نیآم شی های پناهیب همه در که حاال بود، زوال در

 یهمه  از دیکشیم دست دیبا چگونه دانست،یم پناه

  کرد؟یم بی تخر  را قلبش که یاحساسات

 کامل دور کی بود زده حلقه اشک از که ییهاچشم  با

 . کرد نگاه را نیآم

  گرفته  یباز را نیآم مشام که دخترک یمحمد  گل عطر

 !  کند؟ ول را دستش گذاشتی م مگر بود

 قدر و قضا  که بودند شده  گرفتار هم در چنان دو هر

 .  بودند برده ادی از را ریتقد

 و دیکش رونیب اشزاده خان دست از محکم را دستش

 اشدخترانه  زور با چند هر  یفشار اشنه یس تخت به

 . نداد تکان هم بند مین را نیآم که آورد

 . بود غرور  از زیلبر اشیی آهو چشمان

 دایپ برات یگفتیم بهم یخواستیم زن اول از اگه-

 و نید با جناب نبود  ما تیمحرم به الزم کردمیم

 . مونیا



  رو حاللش هرکس. کنمینم معامله خودم  دیعقا با من-

 .  خدا با  سجادم ینینش هم سر منم نهیبیم دید هی تو

 اشی چتر یموها  طره دستش از شده یحرص  دخترک

 . زد  کنار لج با را

  منکر از ینه و معروف به امر رو همه که ییتو-

 زن هی یوقت که نگفتن دتیعقا اون یتو ،یکنیم

  ؟یر یبگ گهید زن دینبا یدار

  هی که نی ا از چرا  حاال ؟یبر  یخوایم  ینگفت مگه-

  ؟یناراحت برام کنه ی خانم اصالت با  و بینج زن

 فرو در یسع که لبخند یکم و بود آرام لحنش

 . بود شده شیصدا یچاشن داشت خوردنش

 که یطور آرام، لب ریز  و زد کنارش  زور به هیعال

 : گفت بشنود خودش فقط

  برسه گهید کس به منه مال  که ییجا سهله که »خانم

 .« بجوشه توش سگ  سر خوامیم

 و زد بغل نه یس به را شی هادست یخونسرد با نیآم

 : گفت

  که یزمان  تا جاش سر ذارمیم و ساک نیا پس-

 . یدار برش یتونیم بشه یعمل توافقمون



 . شه یم یخوا یم که یهمون خان باشه-

 لشی تحو یامهین نصفه لبخند کارش از  روزیپ نیآم و

 .  داد بال و پر هیعال تیعصبان به شتریب که داد

  زیلبر احتمال لحظه هر بود؛  شده آتشفشان کوه مثل

 به و زد رونیب جا آن از ترع یسر. داشت را شدن

 . برد پناه عمارت اتیح

 در به نگاهش. دیکش نفس  ولع با را رونیب یهوا

  دیبا هم حاال و رودیم بود گفته خودش. بود عمارت

.  شدن نیآم میتسل یعنی زدن جا ماند؛یم  حرفش سر

 .  شدیم  رو شکیب نیآم به عشقش زدیم که جا

 اشی مشک راهنیپ به یدست و نشست حوض یلبه

 .دیکش

 بودند گرفته نظر در روز کی ایدن در شی برا انگار 

 همه که یروز  باشد خوشش یهاروز  تمام انیپا که

  کم کم را هیعال روح و جسم و ردیگیم  یکی تار را جا

 .  کندیم حل  خودش در

 پناه تنها حاال  و داد دست از را اشخانواده تمام اول

 ! را اشی پناهیب



  یخال گاهی جا به و کندیم تند پا اتاقش  سمت به نیآم

  شیصدا خاتون فهینظ که کندیم نگاه حلقه از فشیک

 .  گرددیم بر سمتش به و زندیم

  خاتون؟ شدهیچ-

  یگفت ارسالنم به یچ  بشه باالت و قد  یفدا مادر-

   اد؟ینم رونیب اتاقش تو دهیچپ

 .  کشدیم گردنش به یدست سرمه یآس

 . زنمیم حرف باهاش خاتون ستین  ینگران یجا-

 هر و کس  هر از برادرته اون پسرم یکنیم یبزرگ-

 . ی ترک ینزد بهش تو یزیچ

 .  کندیم باز و بنددی م دور کی را شیهاچشم 

 . خاتون  کنمیم حلش که گفتم-

  

   ه«ی»عال

  

 را قلبم که انگار. کنمی م خانه خاکستر  به ینگاه

 نیا از اشاننداشته  قبر یبرا. باشد کرده مچاله یزیچ

  یجور! نبود؟ یرحمیب خواندم؛یم فاتحه دیبا جا



 ازشان توانستمی نم یحت که بودند گرفته را زانمیعز

 . باشم داشته قبر  سنگ کی

 اشکم همراه که یتلخ لبخند کی با را  خاطراتم تمام

 . گذرامیم ادی از  چکدیم نییپا

  نییپا جاهمان و شودیم شل ندارد، طاقت گرید میپاها

 . افتمیم

. زنمیم پسش که ردیگیم را میبازو  ریز خاتون فهینظ

  انگار حفظ از هم آن ن،یآم خواندن قرآن یصدا

 . شودیم میدردها یرو  بر یمرهم

  یرو هق  هق با و دیآیم ادمی را مادرم دارید نیآخر

 به و زنمیم  چنگ را شده پودر یهاخاکستر آن همه

 مادرم نوازش نیآخر یادآوری با. کوبمی م جانم و سر

  جانمیب یها  هقهق  یال را اسمش و شومیم آشوب 

 .زنمیم ادیفر

 . نداشتمش گرید و نداشتمش

 را سرم و زدم  چنگ نیآم نهیس به که شد چه دانمینم

 .   کردم یمخف آغوشش  انیم



  از و ده ی اهال نگاه شیپ از دهیکش خجالت که دمید

 دو وندیپ اخم ارسالن، و خاتون فهینظ  ترمهم  همه

 .  کرد پر  را شیابرو

 آغوش به یکس هر از شتریب االن. دمی نکش  کنار اما

 دنباله یکس  هر از شتریب االن. داشتم اج یاحت شوهرم

 .  ترهم سر از نه باشد خودم یبرا که گشتمیم یآغوش

  یهاهمهمه به گوشم و آغوشش  انیم زدمیم ضجه

 . نبود بدهکار  اطرافم و دور

 قسم پاکش نگاه یرو ی وقت خانشان به گفتندیم چه

 خوردند؟یم

 دیالق و آرام. نشست سرم یرو ناخوداگاه نیآم دست

 . کرد ی م نوازش

  یزیچ نیآم به که دمیشن را خاتون فهینظ یصدا

  میهاگوشم که ییهاهق هق  از نداشتم الیخ اما گفت،یم

 .دارم بر دست بود کرده پر را

 عوض آرامش ایدن ایدن با شدیم را نیآم  یهانوازش 

  یجا که من دل گرید کردیم آب را سنگ! کرد؟

 . داشت را خودش
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 پس در هوا دمیکش رونیب که گاهم یمخف از را سرم

 .بود رفته یکیتار

 که ینیآم و بودم من تنها. بودند رفته مردم همه

 ماندن میهاغصه یپا به پا از ماندن، کنارم از یالحظه 

 . دینکش عقب

 

  خاکسترها به و بود اشنهیس یرو سرم  که طور همان

 :  گفتم کردمیم نگاه

  کنم؟ یاعتراف هی-

  طور همان بود، محزون و گرفته میصدا  که طور همان

 .آمدیم در چاه ته از که

  

 صورتم بتواند تا کرد لی متما نییپا به یکم را سرش

 . ندیبب را

  دلم شده، تنگ بابامم یادایفر و داد یبرا دلم یحت-

 بدزد سر هیعال" بگه بزنه داد برام ادیب شده تنگ

 مشونیقا رو طنتایش نیا ی شد بزرگ تو دختر، نییپا

  رو" بگه گوشم تو بکوبه یلیس شده تنگ دلم. " کن



 یبرا دلم یحت" ارین حرف   بزرگترت داداش حرف

 .  خان شده تنگ کهزادم یهایلیس

 : زدم ضجه و را راهنش یپ گرفتم چنگ دوباره

 میزندگ انگار! ؟یدونیم.  خان شده تنگش یلیخ دلم-

 ! گرفته نم رو

 . رمیگیم  شرفایب اون از رو تقاصش-

 بودم، شده ولو بغلش انیم که طور همان عیسر

 ترسفت را اشقهی  و دمیکش باال  سر و برگشتم

 . دمیچسب

 خوامینم من! نکن کارو نی ا خدا رو تو. زاده خان نه-

 ... که خوامینم  گهید بار هی

  ؟یچ که  یخواینم-

 خودم که اگر زدیم حرف امیاشک  یهاچشم 

   خواستم؟ینم

 . فته یب برات یاتفاق خوامینم-

 با دستش ان یم را میبازوها و کرد منقبض را فکش

 . گرفت قدرت

 میزادگ خان  و اصالت ، یاریبخت نیآم  گنیم من به-

  یخور حق  جا هی نذاشتم چون شده مردمم زبانزده



 و نهیبب ی بینانج چشمم  ادینم خوش و خدامون. بشه

  پدرم بعد و عمارتم چهارستون. ببندم رو دهنم در

 نذاشتم و داشتم نگه اصالت با طور همون  امرزیخداب

  اگه ،ییاونجا اگه. کنه دایپ راه بهش یحروم فرجه هی

 یپاک جز چون شه تیمحرم نمونیب تی نامحرم گفتم

 یبن چیه.  ننشسته عمارت اون ستون به ستون رو

  ایاریبخت ده مردم و خاندان و لیا به نداره حق یبشر

 چیه دونمی م مصلحت انوقت که بندازه چپ نگاه

 . نذارم جوابیب رو یعدالتیب

 

  هم یرو ندپلکینشیم دلم به ترس ادشیفر ابهت از

  میهاچشم ی سی خ یرو را دستم پشت و دهمیم فشار

 .باشد اشیزادگ  خان منکر توانستینم  یکس. کشمیم

 باشم خان همسر  ستین قرار گهید که یمن  یبرا یحت-

 ؟یکن نکارویا یخوایم

 یگرید سمت به را سرش کالفه.کندی م نگاهم

 . چرخاندیم

 دمتیکش فیشر دست ریز از که یموقع اون مگه-

  ؟یبود  زنم رونیب



 او و بودم گفته یگرید تین به من. سوزاندی م خوب

 . ببرد سر پنبه یال  بود بلد خوب

 گرم آغوش از و کنمیم  نگاه اشیاروزهیف حیتسب به

 . میآیم رونیب شیرایگ و

 . بود شده متورم اشقهیشق و بود سرخ  صورتش

 . دارم تموم مهین کار هی ییجا من برسونم رو تو میبر-

 به کنمینم حرکت دید یوقت و برداشت قدم چند خودش

 . برگشت سمتم

 . زدیم حیتسب و  بود زانیآو کنارش  دستش

   ؟یکن یم نگام رونی ح یواستاد  جا اون هیچ-

   ف؟ی شر سراغ یبر  یخوایم-

 .  دیگویم و کندیم  لب ریز ینچ

  چشم تو دهیکش یک به تیباش فضول اخالق نیا-

   ؟ییآهو

 که طور آن را اسمم یوقت شودیم آب دلم در قند

  سخت و سفت. زندیم صدا ییآهو چشم دارد دوست

  کی با که نیا به برسد چه دارم دوست را بودنش

 .کندیم قرار یب نیچن نیا را قلبم آرامش و نرم لحن



  یبر قراره اگه زاده، خان نکن عوض رو موضوع -

 . امی م منم یبر تنها ذارمینم فیشر اون سراغ

 دیتهد و آوردی م باال را دارد حیتسب که یدست همان

 . ردیگیم سمتم به  را اشاشاره انگشت وار

  و من نیب  حساب هیتصف هی نیا هیعال  نزن حرفشم-

 .  اوناست

 . کنمیم نگاه اطرافم خاکستر به بغضم همان با

  مربوط یحت  باشه تو به مربوط که نیا از شتریب نیبب-

 . منه به

  شیموها انیم پنجه  کالفه. بودم کرده اشیعصب

 . دیکش

 ؟یخان هی زن که رفته ادتی. یمن به مربوط توام-

  جات تو. هیعال ارین حرف بعد ِمن من، حرف یرو

  خودم یدستا با گنجهینم من مرام تو. ستین جا اون

 . گرگ دهن  تو ببرمت

 دانستیم  و میاو به مربوط بود گفته. شدم اشره یخ

 !  شد؟ آب دلم در قند کوتاهش جمله نیهم با که

 که هم شی حاال نیهم. دیا یب سرش ییبال خواستمینم

 .گرفتمیم استرس زدیم  را حرفش فقط و بود کنارم



 .یبد دستت  یکار هی  یبر تنها ذارمینم من اما-

 تو که یخان اون ه؟یعال  یزنیم حرف یک با یدار-

  تکون جادوت ور ور زبون  رو و یکرد  پر دهنت

 .  دختر شهینم فشیحر گردان هی یدی م تکونش

 :  زد داد که گرفتم شیپ راه خودش از جلوتر سپس

  کجا؟-

 .  چرخواندم سمتش به گردن لج با

  ؟یبر  تو که جا هر-

  هللا  اال الهللا-

. زننیم ضربه مردونه ناجوون شه یهم نامردا-

 ای میریم باهم ای. شه آلوده خون به دستت ترسمیم

 .ذارمینم من بدون

 دیبا من مثل قدر نیهم.  دختر کن کم زبونت  نیا از-

 داشته برو  حرفت من یکارا تو نمه هی تا  یباش سخت

 . باشه

 . خان امیم افتمیم راه پشتت یبر تو-

 . فرستاد رون یب دهان از کنان یخال و پر را نفسش

 ! یگذاشت من دامن تو گهید بود ی چ نیا هللا ای-



 : گفتم یحرص

 .ستمین عمارتت مهمون ادیز! خان  نباش نگران-
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 یهادندان  یال از و آمد سمتم به شده قرمز  صورتش

 : دیغر اششده دیکل

  رو تو اگه بگو انداختت جولون عاشق اون به-

 . کنه  تیخواستگار  خودم از ادی ب دیبا خوادیم

 به را شیحسود رگ بالخره که نیا از. شدم ساکت

 :  گفتم و زدم یشخندین بودم انداخته کار

 اد؟ین اگه و-

 زن باشه قرار  اگه یحت ی خودم شیر خ یب آخرش تا-

 یدیتاک چنان  را دومش جمله. وسط ادیب هم یدوم

 .  شد پاره دلم بند که گفت

  پشت یخاکسترها  به سپس و نیآم به تربغض  پر

 دست یه.  دادیم حرصم عمد  از.  کردم نگاه سرش

  شه یهم امرزمیب خدا مادر. گذاشت یم ضعفم نقطه یرو

 خودش رهیبگ دوم زن خوادیم اگه مرد: "گفتیم



  برات ادینم باشه خبردار  روحتم که نیا بدون رهیگیم

 . "بندازه راه شور

 همیتنب بود؟ من تیاذ هدفش تنها هم ن یآم االن یعنی

  روم؟یم  بودم گفته که چون کردیم

  زن مشتاق رفتی نم چپ  نگاهش که خانمون انقدر -

 هنوز خانوادمم، پوش اهیس  هنوز! میدونستینم و بود

 گرمه قلبم یتو درست جانیا نشده؛  سرد خاکشون

 زن برات آوردم در که رو  میمشک موقع هر بذار. گرم

 . بمونن کفش تو یاهال هی رمیگیم

 

 که بی ترک بد یکبری ا زن کی حرفم نیا از قایدق

  راهش هر یورود اول داغش ازیپ یبو  خدا شهیهم

  بعد به آن از که کردمیم یکار. بود حرفم  منظور بود

 ! ینکن نگاه هم محرمت به است سهل که نامحرم

 

 را چشمانش و کرد پر را مانده نمانیماب قدم هی

 .  کرد کیبار

 دکی  شوهر اسم سرت یرو ینیبیم که ینیآم-

  هی مخالف جنس  یرو نگاهش که ینیآم نیهم کشهیم



 خودش  یبرا که ینیآم نیهم کشهینم  باال هم نمه

 برام گفتم نیهم  خاطر واس. داره رو خاصش دیعقا

 دست دیبا دهیند باشه خودم به اگه چون  یریبگ زن

 . بذارم یادهیبر افسار هر رو

 که بود تو ی ماریبدت از اونم بار، هی فقط نگاهم بار هی

 ،اما.کردم لعنت رو خودم و  خوندم هیآ صد افتاد؛ روت

  زن  حاالم  که بوده توش  یمصلحت و صالح حتما

 .یمیقانون  و یرسم

 . زدمیم پلک پلک یعصب

 چه خدارو. زاده خان افتهیم اتفاق شهیهم معجزه-

 و افتاد من  به چشمت که  ینظر هی همون دیشا یدید

 ... کس به  نظر هی شد داستان شروع

 . ببر دختر، رو وامونده اون ببر-

 . کرد حرکت  نشیماش سمت به کنان هللا ای و یعصب

 انقدر. رفتیم شیبرا دلم شتریب میکردیم که کل کل

 یحت ارسالن به که آمدیم او به بودن زاده خان قیال

 .آمدینم هم بودن نیآم دیمر

 

 . داشت نگه  عمارت یجلو



   ؟یاینم تو-

 . برو تو  دارم کار من-

 . نشستم رق و  شق جام سر

 نکن یباز دهید رو زاشیعز داغ که یکس با-

  یبخوا اگه کن باور. گذشته سرم از آب من زاده،خان 

 . اندازمیم فیشر جهنم تو رو خودم  جا اون یبر

 من هیعمر ه ی. دختر بخون و بیجی امن من یبرا کم-

 بند فیشر. مینیشیم هم یپاهم  معامله سر فیشر و

 من یبرا که باال بکشه تونهینم رو  خودش تنبون

. رمینم  جا اون جمع الت یخ. بندازه باال  صدا بخواد

 و بزن جال رو شدت گچ یرو و رنگ اون باال برو

 . نباش یزی چ بفکر

 ؟ یبر یخوایم کجا پس-

 . بود گرفته  اشخنده

 ! هللا ای-

 . شمینم ادهیپ ینگ اگه-

 ارهیم کجا  از رو حرف همه نیا دهید  داغ بنده هی-

 ! عجبم در واقعا ه؟یعال

 :گفت که فکش غکیت به زدم زل



 . نییپا  برو نکن نگام یجور اون-

  چرا؟-

 یکار هی  یاونجور نکن نگاه هیعال! هللا  اال الهللا-

 . نییپا برو کن باز رو الکتاب  در اون  د یدیم دستم

 خان؟  جا اون  یرینم که بده قول بهم-

 گرفتم بغلت که یجور اون رمیم دارم  دختر، رمینم-

  یچی ه باال یرفت االنم. کنم یمال ماس مردم  یبرا رو

  تا اتاقت تو یریم صاف ،یگینم هیبق  و خاتون به

 .  کنم حیتوج رو هیبق امیب من

 

. داشتم آشوبه دل اما شدم، ادهیپ و دادم تکان سر آرام

 .  دادیم  بد گواه دلم

.  بود شده معلق هوا در خاک که بود گرفته یگاز چنان

 کردم باز را  عمارت باز مه ین در و انداختم سرفه چند

 . رفتم داخل و

 که نیهم و آوردم در را میهاکفش حوصله  و حالیب

 خیس تنم به  مو دمید که  یزیچ با شدم ییرایپذ وارد

 .شد
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 مین لبخند آن با توران بزرگ عکس قاب یرو چشمم

 که شیایدر  رنگ به یها چشم  و نشیسنگ  سر و بند

 . ماند مات بود شده نیعج صورتش پوست با بیعج

 هیتوص به ارسالن با که  ییهاعکس  همان از یکی

 . میبود گرفته خاتون فهینظ

 . شد خشک دهینرس گلو به دهانم آب

 با که هاهمان از دیشا بود؛ موقر هم یاد یز دختر نیا

  راحت یلیدخترخ نیا متانت. است جور نیآم بند و دیق

  دهیند مدت نیا چند هر کرد؛یم خودش فته یش را نیآم

 کار به سرش. چدیبپ نی آم یپا و دست به ادیز بودم

 بردار دست که خاتون فهینظ اما بود، گرم خودش

 .  کرد را  خودش کار  هم آخر نبود،

 را نیآم نگاه  طور نیا خواستند یم خودشان  الیخ به

 که دانستندینم من از بهتر  مگر! کنند دختر نیا بند

 به مبادا  تا است نیزم  یرو  نگاهش که انقدر نیآم

 شده حفظ از را فرش ی رو یهاگل تمام فتدیب یکس

 .است

 طعم  که گرفتم دندان به حرص با  را نمیریز لب 

 . زد  بهم را حالم خون یشور



 اتاقم سمت به لج با و دمی کوب هم یرو محکم  را پلکم

  رنگ با اتاقم در پشت را خاتون فهینظ که کردم تند پا

 در را تپلش و دهیکش یهاانگشت  یه که  دهیپر یرو و

 .  دمید دادیم چیپ هم

 : دمیپرس دلخور یلحن با و کردم میمال یاخم

  خاتون؟ شده یزیچ-

 . دیگز لب و داد تکان نیطرف  به استرس با را سرش

 .  خاتون یترسونیم منو یدار-

 .  دیکش ییرایپذ سمت به و گرفت را دستم مچ

 . شده سرمون  بر یخاک چه  بگم نجایا ایب-

  یزیچ هی خاتون  اومد باال جونم شده؟ی چ  مگه آخه-

   بگو؟

 دستش دو. فرستاد رونی ب ترس با و کالفه را نفسش

 . آورد  سمتم به گوشش  کنار از و برد باال را

 .  اومده خانم عمه. هیعال میشد بدبخت-

 .  کردم درهم را صورتم سردرگم

  ه؟یک گهید خانم عمه-

 .  داد چیپ هم در را شیها دست دوباره



 و نیآم پدر عمه. فمونهیطا بزرگ خانوم عمه-

  همه. آخره و اول حرف  همه یبرا حرفش. ارسالنه

 .  برنی م حساب ازش  یبدجور

 . یکرد  دایپ رو عمارت راه بالخره-

  رنگ به ینگاه سرم پشت یعصب و منظبت یصدا با

 سمت به و انداختم  بود باخته خاتون فهینظ  که ییرو و

 . برگشتم صدا

  و بود نشده خم کمرش که یاساله نود با یتقر زن کی

 و نیچ از پر اما گرد، صورت. بود پا سر هنوز

 .بود عمرش گذر از نشان که  داشت یچروک

 حیتسب نیآم مثل و بود شده دیسف شیمو یتارها  تمام

  رنگ به که ییهامهره با حیتسب اما بود، دست به

 .  بود شده ست یزرشک  لباسش

 انیم درسته خواهدیم انگار که بود یجور   نگاهش

 . کند خردت شی رهای تحق انبار

  ازش همه که نیهست یخانوم  عمه همون شما پس-

 . برنی م حساب

 خاتون فهی نظ یرو و خورد سر من یرو  از نگاهش

 . دیچرخ 



 . رسوننیم خبر خوب کالغا-

  قدم سمتم به خانم عمه و شد  ریز به سر خاتون فهینظ

 .  کردمیم نگاهش و  بودم کرده سکوت. برداشت

 تمام  یرو را نگاهش و ستادیا میرو  روبه قایدق

 . چرخاند صورتم یاجزا

 صورتم آن به یفشار با و گذاشت امچانه   ریز به دست

 . برگرداند راست و چپ به را

 . یدار یدراز زبون-

  باشه؟ کرده ناراحت رو شما که زدم یبد حرف من-

 که گذاشت  میبازو یرو آرام  را دستش خاتون فهینظ

 . کنم یچیق را اموامانده زبان نیا یعنی

 : گفت و کرد کیبار  را چشمانش خانوم عمه

  مثل یاشهی ر و رگیب دختر طور چه نیآم دونمینم-

 با رو زدن حرف طرز که  داده راه جا نیا تورو

 . ستین بلد خودش بزرگتر

 . شد درهم میهااخم و رفتم در کوره از

  یزیچ اون نینذار و نیدار نگه رو خودتون احترام-

. خانم عمه فتهیب اتفاق ست ین کس چیه صالح به که

 خانوادم گرم خاک کنار از  شیپ ساعت چند نیهم من



 نیا گید کس چیه نه و شما نه دمینم اجازه. اومدم

 . کنه نیتوه خانوادم  به یجور

 . نشست اشخورده نی چ یهالب  یرو   یپوزخند

 و اصل و شهیر و رگ دنیم نشون خودشون آدما-

  ینتونست که یکلوم دو با توام. اومده کجا از نصبشون

 نشون رو  تیخانوادگ اصالت یکن بند زبونت یرو

 .  یداد

 . دمیکوب صورتش انیم را نفسم یحرص

  یجور هر یک هر نکهیا یعنی شما نظر از اصالت-

   ؟ینکن دفاع خودت از تو  و بزنه حرف باهات  خواست

 یول دیکش او به نگاهش ارسالن ورود  با لحظه همان

 به کرده مشت یهادست و غضب خشم با  چنان هم من

 از که ییهاحرف  بود نیسنگ. بودم زده  زل رخش مین

 .  بود دهیکوب من سر به شیهاعقده یچاله 

 

 ! خانوم  عمه نجاست؟یا یک نیبب بَه-

 .   کرد باز  ارسالن یبرا  را آغوشش و زد یلبخند

 یزنینم ریپ عمه نی ا به سر هی تو امین من اگه-

  شازده؟



!  واال یتر  جوون منم از  تو برم باالت و قد قربون-

 نیبب اما شم،یم مونده و  خسته کنمیم  کار هی تا نیبب

 . بده تکونت  تونهینم توپم

  کجاست؟ من زاده خان اون ارسالن زینر زبون-

 . شیالوات یپ-

 .  کرد نگاهش کج کج

  خاک سر االن نیهم تا پسرت ریش. نزن  بابا باشه-

 از بعدش به اون از گه ید بود جون یعال خانواده

 کاراش خم و  چم از زادت خان نیا. خارجه دسترستم

 . خانوم عمه دهینم جواب  یکس به

 عمه نیشد آشنا باهم شما جون یعال گفتم هان

   خانوم؟

  یال شتر یب و شتریب  را نمیریز لب کرده ترش رو

  یهالب شدن یمتالش به چیه و دادم فشار میهادندان

 . نکردم فکر چارهیب

 .نکردم تیترب هنوز  اما شازده، میشد آشنا-
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  و خانوم عمه نیب ینگاه هانهیسف اندر عاقل ارسالن

 : گفت و انداخت من

 داستانش ما جون ی عال خانوم، عمه زهیچ عه-

  کمی خودت  حاال هیماه و  زبون نیریش دختر. مفصله

 ... خودت. یفهمیم یبش آشنا  باهاش گهید

 .  ارسالن-

 از نی ا از شتریب تا زد شیصدا ید یتاک و مکدر

 . نشود  ضیمستف من التیفض

  یکاف شناخت کنم فکر مونهی نم یزیچ گهید پس خب-

 .نیباش کرده دایپ هم یرو

  دهانش در حرف که کردم  نگاه یطور را ارسالن

 . ماند

. کنار ینذاشت رو بچگانت  اخالق نیا هنوز تو شازده-

 از ؟یازاده خان هی نصب و اصل از تو ی دینفهم هنوز

 . ریبگ ادی کمی داداشت

  واال حتینص به نکن شروع باز خانم عمه  توروخدا-

 در رو ی کی انقدر رمیگ یم درد گوش  یایم هردفعه

 .  دروازه رو یکی کنمیم درست

 . دیخند نینمک ارسالن که کرد ترش  رو خانم عمه



 اون قربون. خورهینم  من درد به هاته یتوص واال-

  لباسام برم من تا نجایا نی بش ایب بشم چروکات و نیچ

 . کنم  عوض رو

 . کردیم نگاهمان سکوت در خاتون فهینظ

 .  دمیکوب  پا اتاقم سمت به یحرف  بدون یعصب

 و سفت را  تنومندش شاخه که یاشده نیسنگ بغض

 دنیبار یهوا بالخره بود دهیچیپ م یگلو به سخت

. کردم پرت یطرف به و کردم باز را امیروسر . گرفت

. گرفتم سر هق هق و کردم رها تخت  یرو را خودم

 مثل دائم شهیر و رگیب گفتیم که نحسش یصدا آن

 .  شدیم دهیکوب سرم بر پتک

 یرو کنان نیف نیف خورد اتاقم در به که یاتقه چند با

 . نشستم تخت

 :  گفتم  ستین سرم یرو شال که نی ا از حواسیب

 .تو ایب-

 **** 

  که دخترک رنگ یذغال و صاف یموها به ارسالن

 بود  ختهیر اشسرشانه  یرو
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 . بست نقش لبش یرو ی مهربان لبخند  و کرد ینگاه

  حتما یجلوم  شکل و سر  نیا با نهیبب داداشم خان-

 . زهیریم رو مونیکی خون

 باد یهاچشم با بود آمده خودش به تازه که هیعال

 که را اشی روسر  خواست و شد بلند تخت از کرده

 کی با ارسالن یول  بردارد شده ولو نیزم یرو

 . گرفت را مچش و رساند او به را خودش حرکت

 شیپ حداقلش یچیپ لحاف به ازین جون یعال بمون-

  کجاست ستین معلوم  که داداشمم خان. ستین من

 .  باش راحت  جمع خاطرت

 

 . بود پروایب  هیعال مانند یاد یز پسر نیا

 

 برادر واقعا نیآم و تو کنم یم شک وقتا یبعض-

  کال که نمیآم یبند و دیق یب خودم  مثل تو نیباش

 . صالحه عمل  یرو کانالش

  از حاال که گردش و دیسف صورت به و دیخند ارسالن

 .  کردیم نگاه بود شده سرخ هیگر فرط



  با اون جون، یعال رینگ دل به و خانم  عمه یحرفا-

  سازشه به که یکس تنها کال. داره مشکل  زادایآدم همه

 .  نهیآم

 سر ی رو را شالش ول و شل که ی حال در هیعال

 :گفت گذاشتیم

  ه؟یچ  منظورت-

  ریز از یتونینم بازم ایبکن میکار هر که  نهیا منظورم-

 چون. یبش  خالص خانوم عمه زیت و تند زبون اون

 .  یناقص اون نظر از بازم

 ارسالن اندازتمینم پا از  منو یزیت و تند زبون چیه-

 .  خارجه تحملم از باشه خانوادم درباره اگه یول

 :  گفت بود شده بم یکم که ارسالن یصدا

 یدار خانم عمه دست کنار  جا نیا یکرد حس اگه-

 بر. یستین  تنها و کسیب تو. هستم من یشیم خفه

  یمنکرا و ر ینک دست از که  ییجا هی برمتیم دارمیم

 . یش  راحت نیآم  و خانوم عمه

 را دخترک شده بسته یهالب آن یاذره تا زدی م لبخند

  سکوتش یوقت اما ند،یبب باز گوش بنا  تا شهیهم مثل

 . رفت پنجره سمت به و شد بلند جا از دید را



  ؟یبگ بهم یبخوا که دلته تو یزیچ-

 :  گفت کنان من من و کرد بلند سر تعجب با هیعال 

  ؟ یچ مثال...م-

. باشه کرده آشفته رو ذهنت که یچ هر دونمینم-

  زیر م،یروزگار نیا خورده زخم آدما ما همه یدونیم

 قلب به متعلق فقط درد نکن  فکر پس نداره درشتم و

 .  هیتو قشنگ

 مهربان ارسالن که افتاد ریز خجالت با دخترک نگاه

 . زد لبخند

 یعال یکنیم دیسف و سرخ طور نیا مونمیحاج واسه-

 . میدار رو خودت اخالق گهید  که ما خانوم؟

 :  گفت ر یز به سر طور همان هیعال

  جا؟  اون زد خانوم عمه و توران عکس اون-

 . من بلبل و گل دمیرس تو  بعد که من-

  نیا که نداشت  خبر و دیکشیم ناز نی چن نیا هربار

  شراب چه هیعال دل که نداشت خبر. دارد شوهر دختر

  و قصدیب هرچند ارسالن یوقت شودی م یشور و

 .  دی کشیم نازش نگونه یا قرض



  عطر هوایب. گرفت را دخترک  دست و  شد کشینزد

  طاقتیب و کرد پر را ارسالن مشام اشی محمد گل

 .  دیکش عقب

 . برگشت سمتش به کالفه دوباره و رفت در سمت به

 من مثل. کنه سی خ رو چشمات اون اشک نمینب گهید-

 عمه  یحرفا. دروازه یکی کن در  رو گوشت هی

 رد بغلش از ساده تو اما زه،یت و تند هرچند  خانومم

  باشه؟ یدینشن اصال که انگار شو

  ارسالن. رفت کمدش سمت به و شد بلند جا از هیعال

 مثل قایدق. داشت دوست یلی خ برادر کی عنوان به را

 .  بود یحام  برادر کی

 . کنمیم و میسع-

 اتاق. رفت رونیوب دیکش نییپا را رهی دستگ ارسالن

  آرام یحد به. نداشت یچندان فاصله ییرایپذ با هیعال

  ریمس انداختی م بشیج ان یم را دستش که یحال در

 کردیم نگاهش که خانم عمه متوجه که کرد یط را

 . نشد

 . یبود گرفته خلوت خودت یبرا  خوب-

 . برگشت  خانم عمه سمت به دهیترس ارسالن



 دستت رو مردم جوون یکنیم یکار  خانم عمه-

 ! هابمونه 

 .  افتاده شور دلم داداشت خان دنبال برو پاشو-

 اون که ای بزرگه داداش دنبال  برم دیبا من خانم عمه-

 !  آخه؟ باشه من به حواسش دیبا

 :  زد صدا را اسمش یدیتاک و کرد  اخم خانم عمه

 !  ارسالن-

 بعد رمیم شما یرو گل بخاطر نمیا خانوم عمه چشم-

 . بودش بد شازده ینگ

 .  نکردم ترش رو تا  شازده برو-

 ذکر لب  ریز که یحال در ریز به سر موقرو نیآم

 : گفت زنان لبخند ارسالن. شد  داخل گفتیم

 . زادت خان  نمیا ایب آ-

  را خانوم عمه  و آمد باال یکم نیآم سر حرف، نیا با

 .   دید

 . زادم خان یکرد  عجب چه-

 هیعال  دنبال چشم با که یحال در  تعجب با نیآم

 : گفت خانم عمه به  رو گشتیم



 . خانوم عمه نی اومد خبریب-

 . زاده خان برم پاشم یناراحت-

 . کردم تعجب  فقط! خانوم عمه استغفرهللا-

 مانده حیتسب وسط یمهره یرو دستش که  خانوم عمه

 . برداشت قدم نیآم سمت به بود

  از شتریب توقع ازت. زاده خان یکرد متعجب منو تو-

 . داشتم نایا

 بود یکفر توران عکس قاب دست از یحساب  که نیآم

 :  گفت درهمش یهااخم با طور همان

 که گوشتش  سر نیبر خانوم عمه نیبکن  رو پوستاش-

 . ن یزنیم حرف پهلو دو شده یچ بفهمم منم

 رفتن قصد حاالها حاال. کنمی نم خستت یدیرس راه از-

 . میزنیم حرف مفصل زادم، خان ندارم

 

 هم خودش بود برده بو خانم عمه تین از که نیآم

 . شود دهیکش شیپ االن هیعال بحث دیند مصلحت

 را برادرش عطوفت با که ارسالن به ی اجمال ینگاه

 : گفت و انداخت کردیم نگاه



  مرخص حضورتون از فعال اجازتون با من پس-

 . شمیم

 کرده جمع را صورتش ش،ی پهلو درد از که یحال در و

 .رفت اتاقش سمت به محکمش  یهاگام با بود
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 از شیب و دیکوبیم هیعال  اتاق پنجره به نمکنم باران

 .  زدیم دامن دلش یباران ی هوا به شیپ

  و انداخت اشی مشک سرتاپا لباس به ینگاه  نهییآ در

 . لرزاند را دلش شتریب رونیب برق و رعد

  عمه خاطر به هم آن نزد؛ دست ولش  و شل شال به

 که نیا یبرا فقط. کردینم سر نبود نیآم  و خانوم

 .  کردیم ظاهر  حفظ باشد نداده آتو خانوم عمه دست

  را رونیب و دیکش نییپا یواشک ی را اتاقش رهیدستگ

 . دیکش سرک

 سمت به سالنه سالنه  و اطیاحت با دیند که را یکس

 . رفت اطیح

 خودگاهنا دید که اشدلبرانه یرگبارها  آن با را هوا

 . بست نقش لبش کنج یجانی ب لبخند



 زبانه داخل از شیپا که بدود اطیح سمت به خواست

  بود شده بهتر دردش یکم تازه. گرفت سر از را درد

 دلش که  طور آن نه اما برود، راه  توانستیم و

 . بدود خواستیم

 دهیکوب صورتش به باران یهاقطره  با هوا یخنکا

 .  شد

 به. بست را شیهاچشم  هوایب و دیکش قیعم نفس

 و کرد باز هم از را دستش اشیشگ یهم عادت

  با پنجره از ینیآم و افتاد سر از شالش حواسیب

 . کردی م نگاهش مرموزانه  دستش انیم قرآن

 اما احساساتش؟ از کردیم فرار که  ای بود مرموز

 ! چرا؟

  جانش و سر  به سرعت به باران و دی چرخیم هیعال

 . شدیم دهیکوب

  جانش به کار نیا از نی ریش یحس و  گرفت باال سر

 . نشست

 بچه یایدن یهمه  با دختر نیا بود گفته مادرش

 دل و دنشید و کجا گفتنش اما شود،یم  کامل اشگانه

 !  کجا بردنش



 : زد ادیفر زنان غیج و دیچرخ هیعال

 ! وهووووی-

 و سفت جسم  به اشیبعد چرخش با  لحظه همان و

 که دیکش یفیخف  غیج ترس با و شد دهیکوب یسخت

 .  گذاشت دهانش یرو را دستش نیآم  زمان همان

 

 و خم حرکات یرو را ه یعال نگاه اشیجد یصدا

 . داشت دنبال به شیابروها کردن راست

  تماشات رو نفر هزار صد  شکل سر نی ا با یخوایم-

  ؟یبد

  خان به شتری ب را خودش گوشانه یباز و  دیخند دخترک

  یکم را خودش شده  معذب نیآم. چسباند اشزاده

 به اشبرهنه سر یموها از را نگاهش و دیکش عقب

 بود بسته عهد خودش  با. دوخت اطیح  یهایکاش

  عهد. کند کنترل یآسمان یبال نیا مقابل را خودش

 . نشود تازه داغش شه،ی هم یبرا بار  کی بود بسته

 است محرمش که حاال کرد فکر را خودش با هیعال

 کند؟ یم فرار  او از چرا



  خط کی نی آم یبرا شده عاشق بود گفته چون یعنی

 ! شد؟ دهیکش انیپا

 

 : گفت و کرد یبرانداز را خودش 

   زاده؟ خان داره اشکال کارم یکجا-

 . دیکش اشی شانیپ به یدست نیآم

 یذاریم می خوب  یجا  مگه بهت؟ بگم یچ   آخه! هللا ای-

 ! بگه اونش از آدم که

  داخل سمت  به و شدیم دیسف و سرخ یه  که یحال در

 اثر در که راهنشیپ به اشاره پشت از رفتیم رو قدم

 .  کرد بود دهیچسب بدنش به یسیخ

 . کارا نیا اتیح  وسط ستی ن زی جا وضع و سر نیا با-

 .کرد کنترل را اش خنده هیعال

  زاده؟ خان-

 به و حضورش به. ستدیبا تا زد شی صدا عمد از

 . داشت  اجیاحت ی لیخ  آرامشش



 بود اشیاروزه یف حیتسب یرو نگاهش اما برگشت،

 حیتسب نیا  پشت یداستان  بردی م حتم بار هر هیعال که

 . فهمدیم موقع به که دهیخواب

 بشم زنت یخواست  ازم یداد تله به دم یبگ  یخوایم-

 !  داشتم؟ میوجنات  اندک هی که ای

  و دیکش باال  نامفهوم و گنگ نگاهش خورده جا نیآم

 . ماند  ثابت دخترک ی هاچشم  یرو  هیثان چند فقط

 چشم یکن  باز یچ به و دهنم  یخوایم!  هللا اال هللا ال-

   ؟ییآهو

  با حاال شود باز کرد هرکار ارسالن که یاه یعال شین

 آن با یار یبخت نیآم زبان از گفتن ییآهو چشم کی

 . شد شل مقتدرش لحن

 که بود تیاذ اشهیبق گر ید بود گرفته را آرامشش

 .  نبود بردار دست آن از هیعال

 دارم قبول آره. یریبگ پس رو حرفت که نیا به مثال-

 تا سر که ستمین نجوریا اما بالم، و طونی ش و شر کمی

   زاده؟ خان نه باشه اشتباه کارام یپا

 نیآم. شد ترک ینزد نیآم به و برداشت جلو به یقدم

 هیعال یبعد قدم و  بود شیپا یجلو به نگاهش



  قهی. ستدی با شیجلو درست که نیا با شد مصادف

 نیآم صورت به تا گرفت دست عمد از  را شیپالتو

 دیشنیم را  نیآم تند یهانفس یصدا. باشد ترک ینزد

 . گرفتی م جان شتریب لبخندش و

  یروز. حاضر و یه هیعال نیا خود خودمم، فقط من-

 هی تو من ینکرد رو فکرش  بشم زنت یخواست که

 !  کنم؟یم یزندگ گهید قطب

 یرو که چشمش. دیکش باال یکم تعجب با نگاهش

 صورتش به ع یسر افتاد شینمابدن و سی خ یهالباس 

 . بست چشم و دیکش دست

 ! هللا  اال الهللا-

 به سرش برگرداندن با را قدرش نفس آن بالخره 

 سمت به ه یعال کنار از و  فرستاد رونی ب گرید سمت

 .  کرد تند قدم یورود

 ! هینیب شیپ قابل بعدتم لحظه  هی مگه-

 باال را نی آم مقتدر نگاه نیهم و زد هوا  در یبشکن

 . دیکش

 .  من یبعد قدم از دهیترس زاده خان پس، نهیهم اهان-

 . خدارو تیعنا اون کن  غالف دختر، ز یبر زبون کم-



  قبل از ترمحکم را نفسش و برد عقب را  سرش اخم با

 . فرستاد رونیب

  زیخ سمتش به طنتیش با نبود یآمدن کوتاه که هیعال

  یپله انیگو یاعلی نیآم دم  در لحظه همان که برداشت

 اسباب نیا  از شیب هیعال تا رفت باال را  عمارت یورد

 .نشکسته خودش با را عهدش یبنا  سنگ و
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 :گفت و زد  یلبخند هیعال

 که تا زاده خان کنمیم باز رو اتیح و حجب  خی اون-

 .ینباش ی فرار زنت از

 

 

  **** 

 زرشک کردن درست مشغول توران با آشپزخانه داخل

  پاک یسبز  مشغول خاتونم فهینظ و میبود مرغ با پلو

 .  بود کردن

 حضور داشتم و بودم آورده پناه آشپزخانه به یالک

 خانم عمه  چشم از دور که کردمیم تحمل را توران



.  زدینم یحرف و بود کردن دم دمنوش  مشغول. باشم

 کلمه ک ی تا آوردیم  باال را جانت نیآم مثل قایدق

 . ندیبنش زبانش به حرف

 : گفت و دیکش رونیب به یسرک خاتون فهینظ

  همون تو اما شناسه،یم رو  خانم عمه توران ه؟یعال-

 . دختر ینباش بالش و دست تو ادیز که بهتر

 اد،یب شیپ تونیکی نیب یکدورت نکرده یخدا  خوامینم

 . کن رفتار  اتریح به محفوظ خانم عمه ی جلو کمی اما

  جماعت هی یجلو  نمینب گهی د اونجور که نهیا منظورم

    یفتی ب خان بغل تو

 وگرنه دهینرس گوشش به خداروشکر که یعنی...

 . شدیم الیواو

 . نبود خودم دست حالم من خاتون-

 توران و من. نگفتم یزیچ که من. دخترم باشه باشه-

 بدهکار زایچ نیا به گوشش خانم عمه اما مم،یفهمیم

  بگم بهش ی ز یچ تونمینم لجه سر منم با  بخدا. ستین

  بر خانم عمه پپس از که یکس تنها. کنم ازت یدفاع

 . نمه یآم قیتوف هللا من و اد،یم

   خاتون؟ لجه سر  باهاتون چرا-



 . دیکش یبلند یه و انداخت سبد درون را یسبز

 برادرزادش چرا که خونه دلش! دخترم بگم یچ-

 به اما سپرد، من به رو  پسراش جفت  امرزیخداب

 زن بابا کنهینم فکر اصال خودشم شیپ. نسپرد عمش

  نیا بعد بشه زتیچ هی یمرگ به پا گذشته ازت یسن تو

 ادیم زورش یدونیم. شدن ی م کجا ری اس باز هابچه 

 بار زادهخان و دیرش قدرنیهم رو زادمون خان

 . آوردم

 دنیخند به شروع  و شکفت گلش از گل  بالخره توران

 : گفت خاتون که کردم نازک شیبرا یپشت چشم. کرد

  بچم ببر وردار رو نیآم زعفران دمنوش مادر توران-

 .  خرابه حالش  نخوره و دمنوشش روز هی

 لبم جان به که یحال در  و بودم زده نهیس به دست

 . بود دمنوش به چشمم کسرهی بودم، افتاده

 . خاتون یکرد عادتش بد-

  همان با و دیکش یبلند نی ه خاتون خانم عمه یصدا با

 . گرفت را قلبش یرو یسبز دست

 !غمبریپ ای یوا-



 یکس که  یطور و شد لیما سمتم به یکم توران

 : گفت نشنود

 .زحمتیب ببر براش تو رو خان دمنوش-

  

  یرو را شی هاپلک  مهربان که کردم نگاهش تعجب با

  چه هر اما کند،یم را کار نیا چرا دانستمینم. زد هم

  اگر. کند خطور نیآم سمت  توران خواستمینم بود

 کنم آوار سرش به ییبال هر بودم حاضر هم گفتینم

 . نرود  نیآم سمت تا

  و کردیم نگاهمان آشپزخانه  چهارچوب در خانم عمه

 .  کردیم نگاه را خانم عمه دهیپر رنگ خاتون

  گل یکم و  کردم پر مخصوص وانیل در را دمنوش

 بود زیم  یرو تازه اشنشده باز بسته که یمحمد

 . ختمیر زعفرانش دمنوش داخل و برداشتم

  هانیترخاص  دنبال به هم نیآم! کردی م یعطر چه

 . خالص خودش مثل بود؛

 تند نگاه کنار از دست به فنجان و دمیکش  بو لبخند با

 رونیب آشپزخانه از که نیهم. گذشتم خانم عمه زیت و

 . داشتم یخفگ حس کنارش. دمیکش راحت ینفس آمدم



  خوب نیآم پدر. بود یعنق بد ینداشتن دوست  زن چه

 بود قرار نی آم وگرنه نسپرد دستش به را هابچه  کرد

 دایپ عنق  خانم عمه مثل زننده دل دایشد  ورژن کی

 . کرد تحملش  شدینم اصال و  اصال که کند

  دانمینم و بود نشسته ارسالن کنار ییرای پذ داخل نیآم

 و ورق یکل  که کردندیم  یبررس را زیچ چه  دقت با

 .  بود کرده پر را شانیجلو دفتر

 . دیکش باال هردو نگاه که کردم صاف گلو

 .  آوردم دمنوش زادهخان  یبرا-

 : زد هیکنا کنان خنده ارسالن و دیپر باال ن یآم یابروها 

 !  گهید میپشمک جا نیا مام-

 . آوردمیم برات وگرنه یینجایا دونستمینم-

 خان با ییدوتا و نیهم جون  یعال دستت قربون نه-

 . میخوریم داداش

 قهقه مهابایب ارسالن و  کرد نگاهش  چپ چپ نیآم

 . زد

  آرامش و  نیمت تشکر و گذاشتم نیاآ کنار را دمنوش

 : گفتم بشنود خودش فقط که یطور  لب ر یز. دمیشن را

 !زادهخان  یزعفرون  دمنوش عاشق دونستمینم-



 . بود دستش ورقه  یرو  نگاهش

 . نگفتم زارو ی چ یلیخ-

 . دیپر وسط ارسالن که بگم ی زیچ  خواستم

  وسواس قدر چه داداشم خان نیا که ی دونینم اخه-

 زنم اگه دارم حتم یعنی  شیشخص یزایچ یرو داره

 . بخوابه  تخت هی  رو باهاش ذارهی نم هاببره

 :  گفت کردیم  ترزمخت  را  شیصدا که یحال  در هم بعد

 . اونور برو تو یشیا اه اه گهیم-

 

 حرف هازنک  خاله که آورد در ادا یطور قایدق

 . شود سرخ گردن تا نیآم شد باعث نیا و زنندیم

 . نکن مزاح ارسالن بسه-

  گفتم ین ی حس و راست داداش خان که ستین مزاح-

 و پک نهیس و رعنا قد گول که یدختر اون بدبخت

 جا تختت تو که دونهینم  چارهیب بخوره، رو پهنت

 . نداره

  لحظه هر و برگرداند طرف هر به کالفه را  نگاهش

 : گفت و شد بلند  مبل یرو از. شد ی م ترسرخ



 . یبر یتونیم بسته امروز یبرا کارا ارسالن-

 برادرش یها چشم به کرد نگاه و کرد بلند سر ارسالن

 دل  به را وحشت و  رعب زشیت نگاه آن با که

 .  کردیم دی تاک را اشجمله  و نشاندیم

 دهیترس یحساب  اما نبودم، من حسابش طرف انصافا 

 . بودم

  یرو نگاهش که برداشت را زعفرانش دمنوش  فنجان

 .شد خشک شیرو یهای محمد گل
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  شیها چشم  در و بود زده  وندیپ را شیابروها نیب اخم

 . زدیم دو دو اضطراب

 . دینوش الجرعه و گرفته باال را فنجان

 . ممنون بابتش! شکر یاله-

  بر و بر و  ینشست چرا شد تمام که کارت یعنی نیا 

 ! یکنی م تماشا مرا

 

  ؟ی زعفرون دمنوش چرا  حاال-



 . نشست مبل یرو

 درهمه. کرد میتنظ بانظم  هم یرو  را شیهادفتر 

 .بود یمقررات شیکارها

 . باشد نشسته راز کی پشتش که انگار کرد؛ سکوت

  که شدم بلند جا از ندارد زدن حرف قصد دمید یوقت

 .  کرد متوقفم شیصدا

 رو دمنوش نیا یخاص  جور هی  امرزیخداب مادرم-

 . داشت دوست

 . گرفت حالش نیا یبرا دلم. بود محزون  لحنش

  ؟یدار دوست توام داشت دوست  مادرت چون-

 . ارمیب ادی به رو مادرم روز هر خوام یم چون-

 آن. باشد یاحساسات  قدر نیا نیآم کردمی نم را فکرش

  یتوخال گودال کی درونش نبود؛ دادیم  نشان که طور

 برخالف که ییرو همان را شیرو  آن که دمیدیم

 . کرده پنهان جا آن را  است ظاهرش

 

 اتاقش سمت به و فرستاد رونیب مانند آه را نفسش

 . کرد گرد عقب



 و مقر.   دادینم ورود اجازه یهرکس به که یاتاق

  از یهرکس  گذر خواستیم ریش دل. بود عبادتگاهش

 . زاده خان اتاق کنار

 بگذارم مشی حر به پا خواستمیم که افتادم یروز ادی

 . بود کرده  منعم خاتون و

 

 فرار من از انقدر که  دارد یلیدل چه  دمیفهمینم

 . آوردمی م حرفش به دیبا بود که چه  هر. کندیم

 . برداشتم زیخ اتاقش سمت به

 به را لبم. کردم مکث. رفت  باال زدن در یبرا دستم

 . کردم باز را در حرکت کی در و گرفتم دندان

 که یعکس قاب با متعجب و شده درشت یهاچشم  با

 .  کرد نگاهم بود شده خشک دستش انیم

   ؟یکن یم کاریچ-

 . گرفت مرا ابهتش خوف لحظه کی

 .  شدم وارد گرید در از و  تیمظلوم به زدم را خودم

 یوا. کنهیم درد یلیخ پام مچ زاده  خان. پام یآ-

 که داشتم  درد انقدر. کنم بندش نیزم  یرو تونمینم

 .   کردم فراموش رو زدن در



  یرو را عکس قاب و برداشت زیخ سمتم به دهیترس

 .   بود کرده گل امی کنجکاو.  گذاشت شده عکس  بر تخت

 دست دست باشد دل دو که انگار. شد خم میپا ریز

 .   کردیم

 .  کنهیم درد ی لی خ! یآ یآ-

  از یکم. کرد باز دوباره و  بست بار کی  را چشمش

 . داد باال بودم دهیپوش که یاندام رنگ  یشمی راهنیپ

  شیگلو بکیس که دمید. نشست میپا مچ یرو دستش

 . شد نییپا باال

 . گرفت باال سر درمانده

   نجاست؟یا-

 . کنهیم درد قدر  چه یوا آره! اوخ اوخ اوخ-

 و شد انینما دندانش طرف کی. دمید  را شخندشین

 . کردم براندازش قراریب من

   شده؟ یدار  خنده زیچ-

 . شد بلند جا از

 ! کنهیم درد پات که-

 . یلیخ اره! یاو یاو-



 . دیخندیم شی هاچشم  جنگل

 ! ایگذاشت دامنمون تو یچ اهللای-

 قرمز صورتم. کرد پر را  اتاق یفضا  امقهقه یصدا

 :  گفتم دهیبر دهیبر. رفتمیم  سهیر خنده  از و بود شده

 .  کردم تصور دامن با لحظه هی و یار یبخت نیآم-

 . شد سرخ  هیثان از یکسر در صورتش

 . دیکش شیهالب به یدست و شد بلند جا از

 هر دل هاخنده یصدا نیا. دختر نکن! هللا اال الهلل-

  ادتی ایب  خودت به کمی.  هیعال لرزونهیم رو یمرد

   خونست؟ تو ارسالنم رفته

 .  کردم زی ر بانهیفر را میهاچشم 

 .  داد شیپا یجلو به را  نگاهش

   زاده؟ خان برده تورو دل یبگ  یخوایم-

 فکرش. خورد تکان امییپروا یب حد نیا از شیهاشانه 

  اطرافش و دور به. بروم شیپ حد نیا تا کردینم را

 . کرد نگاه

  یگرید یجا  به را بحث و  کرد حفظ را خودش  موضع

 . کشاند



 .  رمیبگ دوش خوامیم یبد اجازه اگه-

 . فرستادم باال الیخیب را میهاشانه 

 . ستمین بهیغر که من ری بگ خب-

 نشسته اشی شانیپ یرو که را عرق درشت یهادانه

 . زدم یلبخند و دمید بود

 .  هیعال ینساخت رو کارمون  تا برو پاشو-

 عقب را خودش. رفتم سمتش به و شدم  بلند جا از

 . کرد نگاه  را کارش زیم یرو و دیکش

  حرامه؟ نجایا زنت حضور نکنه-

 ! استغفرهللا-

  را بود شده داریپد اشقهیشق یهارگ ان یم که یخون

 .   دمید

 . رفت لباسش  یکشو سمت به و کرد گذر کنارم از

  کم. کرد ی م فرار باز و دانستیم را کردنم تیاذ

 را اتشده  یمخف احساسات اگر ستمین ه یعال. اوردمین

  کینزد  قدر آن کباری چرا  دمیفهمیم  دیبا. نکنم رو

 !  یفرار حاال و یشد



  عمد از و  بردم شیکشو به دست. رفتم سمتش به

 با. بود شیرو دستش که برداشتم را یلباس همان

 ستیب و ست یدو برق انگار دستش به دستم برخورد

 انیم آشفته و  دیکش عقب باشند کرده وصل او به ولت

  آتش یقرمز از گردنش تا صورت. دیکش پنجه شیمو

 با نیچن نیا که بود یفکر چه در دانمینم. بود شده

 .شد آشفته دست کی برخورد

  راحت و دوش هی بذار یعل یوال به تورو. هللا ای-

 . میریبگ

 

  را نشست یقرمز به کدفعهی که لباسش یپهلو  قسمت

 . گرفت  درد قلبم. دمید

 .رفتم سمتش هراسان

 ن؟ی آم خدا یوا-

 . ستی ن یزیچ-

 . شد اشک از پر میهاچشم  شانیپر

 ؟یشد یچ بگو  توروخدا-

 



 اجازه زدیم  صدا بلند را اسمم که خاتون فهینظ یصدا

 .  بود گرفته را کردن صحبت

 

 . دیکش را رهیدستگ  و رفت اتاقش در سمت به 

  ساختمون  خاتون که االناست. یآسمان  یبال برو ایب-

 .  زدن صدا  طرز نیا با ن ییپا ارهیب رو

 

 که من اما  کرد،ی م یخال شانه دادن جواب از داشت

  ماست  از را مو بالخره. نبودم ماجرا نیا کن ول

 . دمی کشیم رونیب

 53پارت #

 

 از و زدیم میصدا هم پشت خاتون فهینظ طرف آن از

  یخون را  لباسش که ش یپهلو به قراریب طرف نیا

 .  کردمیم نگاه بود کرده

 بلند خاتون یصدا دوباره که میبگو ی زیچ  خواستم

 .  شد

 متوقفم پشت از شیصدا  که گذشتم کنارش از ناچار

 . کرد



  ه؟یعال-

 . کردم  نگاهش غم با. برگشتم

 . نباش یچی ه نگران-

 از را اشی صوت یتارها تمام خاتون  بود مانده کم

 . بدهد دست

 .  زاده خان  داره یحیتوض  هی حتما-

 

  

 . بود ستادهیا کمر به دست  در چهارچوب  یجلو خاتون

  ه؟یعال  تو ییکجا-

 .  بودم اطراف  نیهم-

 انگار کردم رو ریز جارو همه دختر؟ اطراف کدوم-

 . نیزم تو ی رفت یشد آب

  را بحث خاطر  نیهم به  نیآم اتاق بگم توانستمینم

 . کردم عوض

   خاتون؟  حاال شدهیچ-



 دیبا همه  خانوم عمه قبل تا غذا زیم سر  نیبر دیبا-

  غذا حق کس چیه خانوم عمه بعد. باشن زیم سر

 . نداره خوردن

 . ادیب خانوم عمه بعد تونهیم  که نهیآم فقط

 نیا گرفته ریاس مگه ه یجور چه گهید نیا بابا یا-

 خانوم؟  عمه

 :  گفت گوشم در بایتقر و کرد آرام را  لحنش خاتون

 .  ینشناخت رو  خال و خط خوش  جادوگر  نیا هنوز تو-

  ن؟یدیچ و زیم. دارن ازش یپر دل هی  همه معلومه-

  سر برو حرفا نیا یجا توروخدا. دیچ و  همش توران-

 . دخترم زیم

 

  زیم سر یلیمیب با و دادم تکان نیطرف به را سرم

 . نشستم

 با ارسالن و بودند نشسته  تنها ارسالن و توران

 . رفتیم  ور لشیموبا

  تو امروز آشپز سر دمیشن. اومد جونم یعال نیبب به-

 ای غذا بشه  دوتا که آشپز گنیم واال. نی بود توران و

 . نمکیب ا ی شهیم شور



  گهید زیچ  باشه نمکیب  و شور فقط  باش مواظب-

 . میباش ختهی نر توش

 . شد خم زی م سر رفته وا

  زیچ و خانوم عمه که نیکرد یکی به  دست نکنه-

   ن؟یکن خورش

 . شد منفجر خنده  از توران

 : گفتم خونسرد  یول لبخند با

  چطوره؟ موش مرگ-

  جور و جمع را اشخنده ارسالن خانوم عمه  حضور با

 یدار جرئت حاال که آمد  ابرو و چشم میبرا و کرد

 ! بگو  خودش  یجلو

 

  موقر طور همان خانوم عمه و نشست من کنار خاتون

 . نشست زی م یباال غضب با توام و

 . بودند منتظر بزند غذا به دست یکس نکهیا بدون

 . گرفت راه دهانم  آب و افتاد یترش به چشمم ناخواسته



  از یبزرگ قاشق و بردم یترش  کاسه سمت به را دستم

 کل ملوچم ملچ یصدا و گذاشتم دهان به را یترش

 .بود برداشته را عمارت

 .  بود شده قرمز خنده از  که افتاد ارسالن به چشمم

 . بود انداخته  ریز را  سرش توران

  زیم به محکم و شد خارج کنترل از کهوی خانوم عمه

 یترش کاسه داخل و شد رها دستم از قاشق. دیکوب

 .شد ولو

 

 ه؟یادبیب چه نیا-

 دهان به دوباره را یترش یبعد قاشق و  نرفتم رو از

 .گذاشتم

 عمه حرف الیخیب که من  به تعجب با خاتون فهینظ

 .کردیم نگاه کردمیم  را کارم خانوم

  خانوم عمه که خوردمیم  را یترش ولع با طور همان

 : زد ادیفر داده کف از طاقت

  میخانوادگ  تیترب دمیفهم  نداشتنت ایح  و حجب از -

  غذا زننده طرز نیا با ومدهین لیا بزرگ که یندار

 .  یخوریم



 

  بود شده کبود تیعصبان و حرص از که صورتش به

 . گذاشتم زیم یرو را یترش ظرف و کردم نگاه

  من شده؟ جرم   حاال تا یک از خوردن غذا خانوم عمه-

 یعاد یزندگ هی حاال تا چون دمی م حق بهتون

 دار نصب و اصل هی مثل  نیخواست همش و نینداشت

  یلیخ  دارن که اطرافتون یآدما همه نیکن رفتار

 کامال رفتار هی و کننیم یزندگ شما  از تر قشنگ

 . نیکنی م شیتلق ایحیب دارن یعاد

  که کرده دات یپ کنار گوشه کدوم از نی آم فهممینم-

 . یهست ح یوق طور نیا

 

 به خون کردم احساس لحظه کی. بودم  کرده داغ

  کوچه گفتیم من به داشت رسما. دی رسینم مغزم

 بودن هرزه  اسم صراحت  با که بود مانده کم! یابانیخ

 .بگذارد میرو هم

 

  از پر زیم  نیا سر من نیکنی م فکر نطوریا اگه باشه-

 . خانوم عمه نمیشینم اتونیح  و حجب



 

 !بسه-

 . برگشتند سمتش به همه نیآم جذبه پر یصدا با

 نازک می برا یپشت چشم کرده ترش رو  خانوم عمه

 . کرد

 و یاتهیعفر چه نیبب ایب. اومد زادمم خان هان-

 .عمارتت  تو یآورد  یبرداشت

 

  روبه درست. بود درهم بیعج شیها اخم که نیآم

 . نشست خانوم عمه یرو

  یبرا رو خودم  شعور و عقل هنوز من خانوم عمه-

 .  ندادم دست از دمیم انجام که ییکارا

 . دیکن تموم رو  بحث نیا لطفا

 

  بود دهیکوب خانوم  عمه دهان در خوب نیآم که نیا از

 نگاه را  نیآم غرور  پر و گرفتم باال سر افتخار با

 .  کردم



 که بود نشده تمام خانوم عمه یبرا بحث  انگار اما

 :گفت

 .من ای زهیم سر دختر  نیا یجا ای زادم خان-

  یرو را زبانش و فرستاد رون یب را نفسش کالفه نیآم

 . د یکش اششده خشک   یهالب

 هر. ارهی نم در یباز آدم خدا برکت سر خانوم عمه-

 .  شام بعد یبرا مونهیم هست یبحث

 . نیکن شروع  همه  حاال پس

 

  مشغول همه.  شد ساکت نی آم حرف نیا  با خانوم عمه

  که کردمیم یوارس ری ز  از را خانوم  عمه و شدند

 . خورد غذا کم یلیخ

  یحساب نیآم  تیحما نیا از  و نشست لبم یرو یلبخند

 .آمدم فیک سر

 برگرداندم سر. کردم حس میرو را یکس نگاه ینیسنگ

 یخال یترش  ظرف رهیخ که افتاد نیآم   به نگاهم و

 .بود کنارم یشده

  را شیهالب مردانه و دیدزد چشم دید که را نگاهم رد

 . کرد پاک دستش کنار  دستمال با



 . باشه یهمگ جون نوش. شکر یاله-

 

 بود  نشسته اجاق سر هنوز که  خانوم عمه

   54پارت #
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 بود  نشسته اجاق سر هنوز که خانو عمه

  رفتن مانع حرفش با و شد بلند جا از بود  ورشعله و

 . شد نیآم

  یحساب نبودم تو کنمیم  حس. نبود ینجور یا قبلنا-

 یمرخص ست؛ین جاش سر  هینور. ختهیر  بهم یچ همه

  خونه نیا مقررات. مدت همه نیا نه دوروزه روز هی

 .  زاده  خان رفته دستت از پاک کتابش حساب و

  لیتحو هیعال به را گشادش  شخندی ن که یحال در

 دهیکوب نیزم به که کفشش پاشنه  یصدا. دادیم

 . کرد پر را  شیهاگوش رفتیم سمتش به و شدیم

  باهاشون یحت. یدیم راه خونت به هاروخانواده یب-

 لیاص زن هی یزود به قراره. ینیشیم سفره هی سر

  عمارتت تو رو ییجا هر دختر نیا اگه بشه،  همسرت

 ؟ یچ کنه تحمل  نتونه و نهیبب



  

 و شدند بلند زیم پشت از همه  خانوم عمه حرف نیا با

 یدست ر،یز به سر که بود هیعال تنها. ستادند یا پا سر

 جا همان بغض. کرد مشت را بود گذاشته زیم یرو که

 .  داد  خراش را شی گلو اشبرنده  غیت و شد خار

 اشی شانیپ یرو  یگرفتگ ماه تیعصبان از که نیآم

  ناعادالنه یها حرف تحمل و بود گذاشته  شینما به رخ

 یهاچشم  با و زنان ادیفر نداشت، را یبشر  یبن چیه

  بود داده  خون کاسه دو به را شیجا حاال  که یسبز

 :زد ادیفر

 . خانوم عمه بسه-

 

  و تند. بود افتاده شماره به شیهانفس طرف آن هیعال

. فرستادیم رونیب را اشیحرص  یهانفس مکث بدون

 . کند نگاه یکس ی هاچشم  به تا  نکرد بلند سر

 یصدا.  بودند کرده فرو قلبش انی م یری ت انگار

.  سوخت و آورد ادی به دوباره را کهزاد یادهایفر

  تنش عطر که یبار نیآخر  را، مادرش دارید نیآخر

  محابایب اشچانه  و آورد ادی به بود دهی کش جان به را

 . دیلرز



 قلب آن اما کند، کنترل را  خودش داشت یسع یلیخ

 انیم به اشخانواده از حرف که یوقت شده  پاره کهیت

 . گذاشتی م یناسازگار سر آمدیم

 

  حاال برود هیعال یپا  به خار نداشت تاب که نیآم

 وهللا به. کردی م ولز جلزو  آتش یرو اسپند مثل داشت

 یهرکس دهان عمر آخر تا کردیم خاموش مرد نیا که

 پاس به  زن نیا اما بود، خانوم عمه ی جا که اگر را

 یحساب دشی سپ یمو تار تار  حفظ و اشنه یرید قدرت

 دل خواست ینم. بود بسته را نیآم  بال و دست

  خوش به  را او جماعت کی. نبود عادتش بشکند؛

 که اگر  توانستینم. شناختند یم یتی ن پاک و یقلب

  به که دختر نیا یپا اما بشکند، یقلب هم  خواستیم

  به را زاده خان نیا افسار و بند انگار آمدیم انیم

  آتش زبانه نیچن نیا که کردندیم گره یگرید یجا

 .  شدیم

 لحن  با طور همان و  برگرداند سر  جهش کی در

 : زد صدا اشمقتدرانه

  ه؟یعال-



  اگر. بود کرده سکوت. بود ختهیر فرو  دخترک اما و

 شیهادندان زور به که را اش بست  فرو یهالب که

 انیعص یصدا کرد،یم باز بود کرده منگنه هم یرو

  اش،شده  سوخته جگر  دردِ  اش،شده پاره کهیت قلب

 .  دیکش یم درد به هم  را عمارت ن یا یهاستون

 شد، بلند گرید بار کی نی آم ناراحت و گرفته یصدا

 رونیب زدنش صدا یال  از را خشونت بار نیا اما

 .  ختیر

  ؟ یخوب هیعال-

 ریز به سر و بود نشسته جا همان. دیلرزیم

 پا قفل خانواده نیا  یها نگاه که اگر. دیلرزیم

 و قول  یادآوری بدون را هیعال سر  حتما زدندینم

 نوازش و گذاشتیم  نهیس به خود با شیقرارها

 .  کردیم

  یاریبخت نیآم اقتدار و لحن یرو توانستیم یکس چه

 !  خانوم عمه جز  اوردیب حرف  یرو حرف  اُبهتش آن با

  هم خانوم عمه یحت و خاتون و ارسالن  و توران نگاه

 .  کردی م ینیسنگ دختر یرو



 و شد بلند دوباره خانوم عمه پاشنه ترق ترق یصدا

 ریز که  یگرید دست با  را شیپا گرفت چنگ هیعال

 .   بود کرده پنهانش زیم

  سوختن یصحنه  و آوردی م باال سخت  را شیهانفس

 عمه که رفتیم رژه شی هاچشم  یجلو هنوز خانه

 :  گفت کنان غرولند خانوم

. زادم خان شناسمی م نارویا امثال من. ستین شیزیچ-

  مثل ییهازاده  خان یپا ریز که نیا یبرا  شونهیباز

 . ننیبش مروت  و رحم با تو،

 هر و بود نشسته اشی شانیپ یرو سرد عرق نیآم

  ترقرمز و  قرمز اشیشانیپ یرو یگرفتگ ماه لحظه

 به را محکمش مشت و رفت در کوره از. شدیم

 : دیکش ادیفر زمان هم و دیکوب  کنارش ستون

 تو مصب و نید و مروت و رحم. خانوم عمه بسه-

  یشکونیم دل یدار من عمارت تو پس؟  رفته کجا

 .  یاریبخت نی آم عمارت تو! خانوم عمه

  

  تعجب با نداشت نیآم از یانتظار  نیچن که  خانوم عمه

 بود سابقهیب دیشا. گذاشت دهان یرو  را شیهادست

 !خانوم عمه برسر ن یآم از ییادهایفر نیچن نیا



 جان به مرد نیا ادیفر که ییهارعشه بودند دهید ادیز

  باشد خانوم عمه سر بر که نیا اما انداخت،ی م یاهال

 .  بود گرید حساب کی

 یبرا که ینیآم بود، رسانده کجا به را مرد نیا نیبب

 . بود افتاده  پا از جا نیا کردیم حرمت  حفظ همه

 قدم هیعال سمت به بود ساکت لحظه نیا تا که ارسالن

 .برداشت

   بگو؟ یز یچ هی هیعال-

  یکس یهاچشم انیم و کند بلند سر خواستینم دلش

  ییزهایچ همه با ن،یآم ی هات یحما همه با. کند نگاه

  خوره  مثل یزیچ را جانش هم باز  بود دهیشن که

  خانم عمه هم دیشا:»کردیم فکر خود با. خوردیم

 قبول و نیا دیبا و شدم کار و کسیب من.  گهی م راست

 .« کنم

 منظبتش یصدا رفت کنار که خانوم عمه تعجب

 . دیرس گوش به دوباره

 . اس لهیح نایا ن،یآم جادوگره دختر نیا-
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 عمه کیرک  یهاحرف و ند یبنش بُک و صمُ  نشد گرید

  را شیهوا نیآم که هم قدرچه هر. کند گوش را خانوم

  کرد،یم پاره  افسار شیبرا که هم قدرچه هر  داشت،

 .  گرفتینم آرام کردی نم یخال را  خودش تا اما

. شد پرت پشت به اشیصندل  که شد بلند جا از چنان

  یباز را  شیهاچشم اشک  که یحال  در سر مهیآس

 : زد ادیفر زیآم جنون بود گرفته

 رگ که ییکسا فقط آره. خانوم عمه ستمی ن یچیه من-

 اونا فقط آدمن، فقط است زاده خان هی از  ششونیر و

  و یرحمیب با  و خانوادم و خودم که یمن. دارن ارزش

  من هان؟! م؟یدار یارزش چه دنیپاش هم از ناعادالنه

 شما که ییخدا دیشا. زادم  خان عمارت تو که باشم یک

 چون کنه فرق یلیخ ما یخدا با دهیآفر شمارو امثال و

 گور از رو یکس ُمرده نداده ادی بهمون ما یخدا

 . میکن سرش یتو پتک  رو همون و رونیب میبکش

  شیهانفس است قرار انگار که دیکشیم  نفس یطور

 خشم از نیآم. اورندیب رونیب قیعم یچاه از را

 که آمد  سمتش به گری د قدم هی ارسالن. دیلرزیم

 کدفعهی باشد دهیکش زبانه  آتش درونش  انگار دخترک

 .  دیکوب جانش  و سر به هاگرفته برق مثل



  حاال. ندارم اره. ندارم و کس چیه من . ندارم من-

   ؟یشد راحت

 زده رتیح و  گرد چشمان  و خانوم عمه  متعجب افهیق

  نحسش افهیق آن و شدیم  بدتر لحظه هر  خانوم عمه

 . زدیم دامن دلش داغ به شتریب

  چکه خون ازش که یدست با و بود برگشته نیآم

 داشت. بود گذاشته  عمارت ستون به سر کردیم

 مقابل  توانستینم که کردیم مجازات را خودش

 .  بکشد آغوش در را همسرش هیبق یهانگاه 

.  کرد هراسان را خاتون  هیعال یهاخسخس یصدا

 صورت به و برگشت. شد تار نیآم یهاچشم  شیپ ایدن

 نفس یاذره یبرا. کرد نگاه هیعال اشک  از سیخ

 نفس اما  کند،یم جان. زدی م چنگ اطرافم به داشت

 سمتش به همه یهاچشم مقابل درنگیب نیآم. نبود

 اما بدهد، را ایدن بود حاضر. بود اشهیعال بحث. دیدو

 . نشود کم اشهیعال یمو  تار کی

  خاتون و دیدو سمتش به توران. افتاد نیزم زانو با

 .  زدیم ادیفر را اسمش هم پشت

 که بود  سخت قدر چه و دیکشیم زوزه ینفسیب از

 .  بکند تواندیم یکار  هر نماندنت یبرا یزندگ



  سرش ریز به که یدست و  نیآم بغض پر ادیفر یصدا

 نیآم. بود نشیآم آرامش  از نشان بود شده دهیکش

  بود باخته رنگ. کردیم  نگاه هیعال به هاوانه ید مثل

  که داشت  خبر و آغوشش انیم ییآهو چشم دخترک

 با را مرگ و زد برگشت  و رفت  کی نیآم قلب

 !د؟ید  چشمانش یجلو  اشیی آهو چشم ینفسیب

 

 یصدا و زد  چنگ را زی م یرو پارچ حواس یب نیآم

 . شد بلند زی م یرو یهاوانی ل یشکستن

  چشمت یجلو  عشقت یوقت  داشت هم شدن دستپاچه

 . دیاین بر دستت از یکار و  بزند بال بال

 کپ خودش چارهیب پسرک و ارسالن سر بر زد ادیفر

 .  بود کرده

  داره یتنفس  مشکل ارسالن یفرح دکتر بزن زنگ-

 . پسر  باش زود

 عرق و اشی شانیپ یرو  یگرفتگ ماه دید آخر در

 . بست پلک و بود نشسته آن یرو که یدرشت

  شیبرا یماندن یادگاری شهی هم یبرا اشخانواده  رفتن

 . بود  گذاشته جا به



 .  بود شده فنا  شیهانفس و بود رفته تاراج به اشه یر

 توانستندیم اگر که یالله  خلق سعادته به خوش و

 .دندیبری م را شیهانفس  خودشان
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 و گرفت دندان به یناراحت با را نشی ریز لب نیآم

 . داد تکان را هیعال فینح تن چندم  بار یبرا

 صورتش تنها اشیی آهو چشم دخترک. زدی نم پلک

 عادت. شدیم دهیکش ی شتر یب یکبود به لحظه هر

 بود گرفته ادی کند؛ هیگر یکس یهاچشم  مقابل نداشت

 رونیب را  شیهای ناراحت تمام خودش گاه یمخف انیم

 . زدیبر

  کالفه سرش  باال ارسالن و کردیم نگاهش  تابیب

 . دیکشیم دست  گردنش یرو

 ارسالن اعصاب یرو شی صدا و کردیم  هیگر توران

 .  کردیم  یخط  خط را

 را زمان و نیزم دل  او بخاطر کند ریگ که دلت

 . یشکنیم



 .  رفت در کوره از کدفعهی

 .  ستین هیگر وقت االن توران شو ساکت-

 . کرد نگاه را ارسالن  چپ چپ خانوم عمه

 . برد پناه خاتون آغوش به دهیترس توران

 کردندیم  را فکرش چه آن از ترع یسر یفرح دکتر

 .  بود رسانده را خودش

.  دادند دوباره نفس یا ی اح یبرا را هی اول یهاکمک 

 را شیهانفس بند خواستی م که انگار. گشتی برنم

 .  کند پاره ایدن نیا دور از شهیهم یبرا

 نگاه. گذاشت قلبش یرو  ناخودآگاه را دستش نیآم

 تا زدیم دو دو هیعال  صورت یرو اشدرمانده

 . کند باز را شیهاچشم 

 دست بود حاضر دیبخشیم  گری د کباری را او خدا اگر

!  کند؟ اعتماد و اششده اهیس گذشته آن از بکشد

 !  کند؟ اعتراف عشقش  به بود حاضر

 کنار در چوب چهار از شانه و اوردیب طاقت  نتوانست

 . برد پناه  اتاقش سمت به بلند یهاگام با و دیکش



  برگ چند هایتازگ. کرد پهن را اشی شگی هم یسجاده

 نیا حضور. بود گذاشته نمازش جا یال  یمحمد گل

 .  بود داده  یگرید لعاب و  رنگ اشیزندگ انیم دختر

 بار نیا چشمش اشک دیچیپ اشی نیب یال  که عطرش

 . شد اشمردانه صورت روانه همه از دور

 و شیر به یدست. آمدیم اشهیعال به فقط عطر نیا

 یبرا شد آماده و گرفت نماز دست و دیکش اشچانه 

 . شیخدا  با ازین و راز

 که همان کند تقاضا شیخدا از را عشقش خواستیم

  کرده هم بعدش فکر بود گذاشته اشکاسه انیم را او

 .  بود

 مانند همانا  اشک و بستن  اقامه یبرا رفت باال دستش

 .  بود کرده پر را شیهاچشم  کاسه یباریجو

 یرو زخم بود دهیترس. دانستیم خودش  ریتقص

 اتخانواده  رفتن که دیبگو و بزند دختر نیا یهازخم 

  حاال و او به نگفت. برد شهیهم یبرا  هم تیهانفس

. دانستیم دختر نیا ی بالها تمام مسبب را خودش

 شیبال اما اشیزندگ انیم بود شده بال هم او هرچند

 مومن مرد نیا یهادندان ریز که بود نیریش قدر آن

 . بود نشسته



 نیا دل توانستی م شیهای دلبر با هیعال  جز یکس چه

 !کند؟ رو و ریز را مرد

  

 با و بود  نشسته چنان هم  سجاده سر اما کرد، تمام

 .  کردیم دل و درد شیخدا

  عمه یصدا بندش پشت و  خورد اتاقش در به تقه چند

 : شد  بلند خانوم

 .  کرده باز چشم دختره نیا بدم خبرت اومدم زادم خان-

 که کرد خداراشکر و دیپر  جا از یجور حرف نیا با

  یرو را دستش و کرد ری گ گرشید یپا  انیم شیپا

 .   شود افتادنش  مانع تا  گذاشت تخت

 شانیپر. سوختیم و بود شده قرمز شی هاچشم  دور

 کله به کله خانوم عمه با و کرد باز را اتاقش در

  هیعال اتاق سمت به سرعت به و گرفت نگاه. خورد

  ییبوها دلش در خانوم عمه  که دیدویم  یجور. دیدو

 نشان و خط دختر نیا یبرا یحساب داشت و بود برده

 . دیکشیم



 به چشمش و نشست  در چهارچوب  یرو دستش

  انیم شده حبس نفس. افتاد دخترک یی آهو چشمان

 .  آمد باال اشنه یس

 . تپاندندیم  قلب هم یبرا دور از و کردندی م هم نگاه

  حواسش و هوش اما بود، دهانش یرو  تنفس ماسک

 .  نبود ییجا نیآم  شیپ جز

 : گفت هیبق به رو  یفرح دکتر

 . برسه بهش هوا کمی نی کن خلوت رو دورش  بهتره-

  کردند گذر نیآم کنار از دکتر حرف از  تیتبع به همه

 . نداشت رفتن دل انگار که ارسالن جز

  خوب یمعنا به را شی هاچشم  شیبرا کباری هیعال

 . برود تا زد هم یرو حالش بودن

 کرد جمع را فشیک یفرح  دکتر که بود مانده نیآم تنها

 : گفت و

 .  باشه دور به بال خان؟-

 سپرد خاتون به را یفرح  دکتر و داد تکان یسر نیآم

 .  کند اشبدرقه تا

 . رفت هیعال سمت  به قدم به قدم



. بفهمد صورتش از هیعال را اشی پناه یب  خواستینم

  چهار نیزم  یرو کنارش و دیکش صورتش به یدست

 .  نشست زانو

 طوفان ک ی پشتش که  یآرامش با و کرد صاف گلو

 :  گفت بود بسته راه میعظ

 . یی آهو چشم یترسوند  مارو-

  و انداخت ریز سر نیآم. کردیم نگاهش فقط هیعال

 : گفت

 .  گفتم یم  رو یلعنت مشکل نیا دیبا بود؛ من ریتقص-

  نییپا و رفت  ژنشیاکس ماسک سمت به دستش هیعال

 . دیکش

 یچ  یگفتیم اگه... زاده خان... نباش نگران-

 بشه؟  عوض خواستیم

 نفس باشم خودم پشت که نیا یتنهابرا دیبا من 

 . بکشم

 

 یعصب را شیهالب  و بست فرو چشم یالحظه  نیآم

  و باال سن بخاطر. فشرد هم یرو  خانوم عمه دست از



  شیب توانستینم بود گذرانده که یاسکته دو سابقه

 . ندازدیب راه هوار و داد خانوم عمه حرف یرو نیا از

 . ارهیب درد به یکس گهید  بار هی و قلب  نیا ذارمینم-

 .« گرفت دوباره ینفس  و کرد مکث»  ؟یچ خودت-

  ؟یاوردین دردش به یکنیم فکر 

 

  باال سر درد با و اشنهیس  انیم خورد گره نیآم نفس

 . کرد نگاه اشی مرداب یهاچشم به و دیکش

  تا. بود شده ترکمرنگ  اشی شانیپ یرو یگرفتگ ماه

 . بود دهیند اشیشانیپ یرو را یگرفتگ ماه نیا حال به
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 . بود نکرده دقت هم دیشا

 . زد لبخند و لرزاند را دلش یخوب   حس کی

. بگذارد دست  اشیشانی پ به تا آورد جلو  را دستش

  دیکش عقب یکم  را خودش. دیجنب و دیفهم عیسر نیآم

 .  دیدزد نگاه هیعال از و

 . بگذره راحت یچ  همه بذار دختر نکن. اهللای-



 

  دخترک یگلو  یرو بغض خروار کی  بگذره«» نیا

 که آن یبرا کرد لعنت را خودش و کرد اخم. نشاند

 عاشق بود گفته نیآم تیاذ  یبرا تنها و حیتوض بدون

 .  شده

  وجود با و  کبارهی به نی آم فرار مسبب کردی م فکر

 .باشد حرفش همان بخاطر تشیمحرم

 

 به یشد پا سر که بعدش یکن استراحت دیبا االن-

 . م یزنیم حرف باهم  خدا یاری

 

 یاعلی و گذاشت زانواش یرو دست و گفت را نیا

 .شد بلند شی جا از انیگو

 .برگشت مردد و رفت در یجلو تا 

 که دینکش ه ی ثان به و انداخت صورتش به  ینگاه مین 

  را کشی کش در یجلو خانوم عمه. رفت  و برگشت

 .  دادیم

 در را اشیاروزه یف حیتسب شد هم در نیآم یهااخم 

 .فشرد دست



   خانوم؟ عمه یاریب در دختر نیا دل از یبود اومده-

 با هیعال قول به و اشموقع به چزاندیم حرف خوب 

 .  دیبری م سر پنبه

 . زد یپوزخند خانوم عمه

 یندار انتظار  که تو! زاده خان یزنی م حرفا چه-

 ...  دختره هی از بره فهیطا بزرگ

 . خانوم عمه-

  عمه که زد  صدا را اسمش یدیتاک و مصمم چنان

 اشی شگیهم  عادت به. خورد را اشجمله ادامه خانوم

 . زد حیتسب و کرد قالب کمرش یرو را دستش دو

. نکن قضاوت بد به یکس  سر پشت ستی ن ریخ به اگه-

. بشه باز ناعادالنه دینبا یکس دهن عمارت  نیا تو

. برگردونه رو ازت خدا نه و خدا بنده  نه نکن یکار

.  خانوم عمه باشه خودش مال هرکس  بد و ریخ بذار

 چیه به رو ته و سریب ی هاحرف نیا خوام ینم گهید

 . یبد  لیتحو کس

 قول بهم دیبا توام اما زادم، خان دمینم  لیتحو من-

 . یکن رونی ب جا نیا از و دختر نیا یبد

 .  فرستاد رونیب را نفسش کالفه



  یبیآس گهید کس چیه به نه و شما به نه دختر نیا-

 یابنده من  ادینم خوش خدارو. خانوم عمه رسونهینم

 و کوچه آواره رو نداره یپناه من خونه جز که

 .  کنم ابونیخ

 

 از تر مهربان و شد وارد متیمال در  از خانوم عمه

 : گفت قبلش لحن

  و جا براش زدم؟ یحرف نیهمچ یک من زادم خان-

  تورو یخدا. نباشه تو دل  ور جا نیا اما ر،ی بگ مکان

  شییپروایب  اون با یطور نیا نامحرم ن یا ادیم خوش

   بده؟  جولون  جلوت

  هرز نگاهم  من خانوم عمه کن بس! استغفرهللا-

 . پرهینم

 داشته بهت یبد ضن اگه بکشه منو خدا! غمبریپ ای-

 پاکه قدر چه قلبت اون و نگاه دونمیم  که من. باشم

 به سر تورانم مثل طونهی ش دختر اون اما زادم، خان

 . کنهیم ریس یاگه ید یایدن هی تو که،  ستین ریز

 قاب که شده محرم  یک یزنیم توران از حرف-

 خانوم؟  عمه  یکنیم راه به چشممون جلو رو عکسش



 

 قاب خواسته دلم دارم دوست و توران چون من-

  خاتون به قبلشم . بزنم عمارت تو رو بچه نیا عکسه

  خونه جا نی ا. انداخت گوش پشت اما بزنه بودم گفته

 .ستی ن یکس کم توران. گهید شهی م حساب منم

 اتاقش سمت به آرام آرام نداشت طاقت گرید که نیآم

  سرش پشت و اوردین کم  خانوم عمه اما برداشت، قدم

 .  امد

 کنمیم ثابت خودتم به و نیا ندارم یحرف  من باشه-

  انوقت خودت  شیپ امیم رفت چپ که پاش. زاده خان

 . کنمینم حاللت وگرنه یکن رونیب و دختر نیا دیبا

 قفسه به محکم قلبش و خورد جا کدفعهی نیآم

 .  شد دهیکوب اشنه یس

 عمه صورت در بایتقر ت یعصبان با و دیگز را لبش

 :  زد ادی فر خانوم

 یزندون جا  نیا رو یکس من اما خانوم، عمه باشه-

 حد هم هیعال بدم قرارش خفا در ستی ن قرار نکردم

 شما موقع  اون ندونست اگه دونهی م رو خودش

 . یبگ یخوایم یچ   هر یمختار 



 

 . گذشت خانوم عمه  کنار از درنگ یالحظه  بدون

 

 و بود شده میقا در  پشت لحظه نیا تا که هیعال

  نطوریا آمبن که نیا از دادیم گوش را نی آم یهاحرف 

 .نشست لبش به خنده بود چزانده  را خانوم عمه

 کردیم  را شیهادفاع  نیا جبران یطور  کی دیبا

 ییبال  چه که انگار نه  انگار زیآم طنت یش! گرید

  نظر ریز  را خانوم عمه و دیخند باشد آمده سرش

 .  برود آنجا از تا گرفت

  زمزمه لب ر یز و برداشت  قدم زاده خان  اتاق سمت به

 :کرد

 !نه ای گفته راست ارسالن مینیبب-

 

 اما کرد، باز محابایب بودنش الیخ با را نیآم اتاق در

 وانهید  عطر آن عطرش تنها و بود یخال اتاقش

 . بود پخش جا آن اشکننده

 یبرا که آنقدر. باشد کرده ترک را اتاق  تازه که انگار

  پا توانستینم کس چیه بود گذاشته قانون  اتاق نیا



 عطر جز که شدیم نیهم و بگذارد اتاق نیا به

 .  نکند مختل را نجایا یهوا یعطر چیه خودش

  یشو و شست و ضیتعو یبرا جز خاتون حداالمکان

 . گذاشتیم پا اتاقش به هاملحفه 

 .  رابست در و دییپا یکم را  رونیب گوشی باز دخترک

 همه یدیسف. نشست نیآم نفره دو تخت یرو  چشمش

  یبرا و انداختیم لرزه به را تنش شی پ از شیپ جا

 .  کردیم ترش مطمئن رفتن لحاف ریز

 بد. رفتیم یلیو یلیق آن یرو دنیخواب یبرا  جانش

 . بچشد یکم هم را اشزاده خان معروف تخت نبود

 ! تماشا هم و بود فال هم
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  وانهید عطر بخواهد آنکه بدون و دیخز لحافش ریز

 .  داد قلک قل را مشامش نیآم کننده

 شیپ از شیب اتاق نیا . نشست لبانش کنج یلبخند

  با یحساب که هم حاال. کردیم تازه را جسمش و روح

 تمام  جبران ییگو  بود شده ادغام نیآم عطر

 . باشد کرده را ش یهاینفسیب



 گرید یزندگ کی دنیکش نفس نیآم یهوا در که انگار

  کرده بند ایدن نیا به را هیعال که یزی چ درست بود

 . بود

 و بود گذاشته بالشت ی رو را سرش  که طور همان

 بود انداخته تخت  گوشه یرو  یکنار به را اشی روسر

 کمر به اشیبلند که رنگش  یذغال و  لخت یموها

 چرا که نی ا فکر با و کرد رها بالش یرو  را دیرسیم

 .  شد گرم چشمانش  شود  نیآم فرار مانع توانستینم

 که یعکس قاب دنید با نیآم که گذشت یساعت مین

 با را در تخم و اخم با بود  عمارت یورود مقابل هنوز

 یمحمد گل دلنواز  عطر همانا و کرد  باز ورشی

 را عقل دلنوازش و خوش  حهیرا آن با مستانه دخترک

 . پراند نیآم سر از

  دنید با و خورد تاپ و چیپ نهیس انیم  سخت قلبش

 شل در رهی دستگ یرو از دستش اشپاره  آتش دلبر

 .  افتاد نیی پا یتلپ و شد

  چشم توانستی نم دستپاچه و بود افتاده جانش  به آتش

 از یمین و شده رخ مین که شیدلربا صورت از

  رونیب گرشید مین و بود داده پتو ریز به را اشچانه 

 . بردارد بود



 و دیشنیم را  قلبش نامنظم کوبش. دیلرزی م شیپاها

 کردی م بخار چشمانش از گرما. کند یکار توانستینم

 . باشد گرفته یز یچ  سخت انگار را قلبش و

 و رساند قهی به را لرزانش یهادست انیگو هللا ای

  که کرد باز  دستش لرزش با را شیگلو  یرو دکمه

 یرو از و شد پاره باره کی به راهنش یپ دکمه

 . افتاد تخت کینزد درست و خورد سر شیپاها

 در هیعال و دکمه نیب نیآم یشده  سرخ چشمان

 . بود گردش

.  بود کرده عرق یحساب. دیکش اشیشان یپ به یدست

 رسوا هی عال حرکت نیا از که نیا قبل تا و برگشت

 . بست  نرم و آرام را اتاق در شود

 ! نکند؟ باز چشم سوکمندشیگ دختر تا بستیم آرام

  اششده شانی پر یموها کبار ی فقط. شد  تخت کینزد

 بود یزمان هم آن و بود ده ید رهیگ بدون نیچن نیا را

 .  بود شده هیعال یپا درد متوجه که

 هر و بود شده اشیزندگ کل ییگو که عطر نیا با حاال

 صورت نیا با بود، گذاشته یکنار را عطر نیا از جا

  شانیپر یسویگ آن با بود، خواب غرق  که اشدلبرانه 

. شدیم وانهید داشت اشی کنار بالشت یرو یشده



  دارد هم شدن وانهید یر یبگ فاصله و  یباش مجنون

 !ندارد؟

  

 تخت اصال ییگو که آرام یطور  نشست؛ تخت یرو

 ییگو که بود  آرام چنان حرکاتش  تمام. نخورده تکان

 چیه تحت  را اشملکه  دنید  خواستینم پادشاه

 . کند محروم  چشمانش شی پ ییبایز نیچن   از یطیشرا

 از خواستیم را شیموها  عطر. کرد خم را سرش

 .  کند حبس خودش درون ممکنه فاصله نیتر کینزد

 مکان و زمان ییگو که کردی م آرامش  چنان عطرش

 .  بردیم ادی از را

 :  کرد تکرار دیشا بار نیهزارم یبرا لب  ریز خودش با

 . کردمیم داتیپ یاتفاق هر از ترقبل یلیخ کاش-

.  شد گم عطر  همان انیم یاه یثان چند  و بست چشم

  یشتریب شدت با دستانش و دیکوبیم تند قلبش

 . دیلرزیم

  یباش فرار به مجبور و  کند تمنا عقل و بخواهد قلب

  است؟  ممکن چگونه



  با و نشست چشمش   یجلو  نحس گذشته  آن لحظه کی

  جسم به فاصله با و شد بلند تخت از. دیکش عقب ترس

 . کرد نگاه هیعال فینح

 . کردیم لعنت را خودش و زدیم نفس نفس

 سرش و کرد باز ممکن حد نیاخر تا را  اتاقش پنجره

 یپ و تند. دیکشیم نفس. انداخت رونی ب پنجره از را

 مثل را جانش ییگو گذشته درد. دیکشیم نفس یپ در

  انقدر بود دهی رس استخوان به. خوردیم داخل  از خوره

 . بود  داده عذاب درد با را خودش تنها که

 یکس به و  هاسال نیا تمام خودش از گرفتیم انتقام

 .  زدینم زخم. زدینم رو

 

 ترس با هیعال بلند دنیکش نفس یصدا و  سرفه چند با

 چشم دخترک و بود کرده باز  چشم. برگشت سمتش به

 زده زل او به خوابالواش  یهاچشم آن با اشیمرداب

 . بود

  زاده؟ خان یاومد بالخره-

  دختر؟ شکسته نکرده یخدا  اتاقت تخت-



 را نیام لحاف طنتیش با و شد باز خنده  به شیهالب

 . زد کنار

 نایا و یوسواس راجب ارسالن یحرفا نم یبب خواستم-

 .  نه ای راسته

 . راسته که میریگ-

 . نشست  زانو دو تخت یرو جانی ه با هیعال

  ؟یدار وسواس واقعا-

 : گفت زدیم لبخند هیعال حرکات از که نیآم

 .  داره آدمش به یبستگ-

  جمع را  شیهالب بود دهینفهم را حرفش که هیعال

 . کرد

  زاده؟ خان دارم فرق همه با  من یعنی نیا-

 باز که بود گفته ناز با و دار کش چنان را زاده خان

 . بود کرده یجانی ه را نیآم نگرفته آرام قلب

 .  ییآهو چشم نکن تیاذ-

 . آمد نییپا تخت از و انداخت باال شانه

 یز یچ دنبال کشو در و رفت کارش زیم  سمت به نیآم

 . گشتیم



 . برداشت قدم سمتش به طنتیش با هیعال

  حساس  هم یهرکس رو یعنی نیا گهی د نهیهم خب-

  اصال. دارم فرق برات من ؛یستین یکی من رو یباش

  نه؟ مگه خودتم  از یکی

  بود زده ی سیدربا رو یب و مقدمهیب را  حرفش چنان

 و شد متوقف کشو انیم نیآم دست  لحظه کی که

 . کرد باز و بست فرو چشم

  دهانش آب آن یسخت با و  خورد تکان ش ی گلو بکیس

 .فرستاد نییپا را
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 ییآهو  یهاچشم  انی م نگاهش و کرد بلند سر

 . نشست شیدلربا

  ه؟یعال یهست یچ دنبال-

 . شوهرم-

  دو دو و خورد یتکان حالت همان در ن یآم یهاشانه 

 حرف و دختر نیا یمرداب یگو دو انیم چشمش زد

  کار چه دختر نیا. خورد  و آمد زبانش  یرو تا قلبش

 ! بود  بسته خود با که  ییقرارها و قول با کردیم



 .  میبزن حرف  باهم دیبا نیبش لطفا هیعال-

  را حرفش دنباله است قرار نیآم کردیم  فکر که هیعال

 یرو کن گوش حرف دختر کی مثل و جانی ه با ردیبگ

 . نشست تخت

 .  زاده  خان بگوشم-

 تحت خوامینم من و گذشته ییشرطا هی  خانوم عمه-

 . ادیب شیپ یامسئله  یطی شرا چیه

 نیام بود دهیفهم خوب و بود شده یخال که هیعال باد

 : گفت کرده عوض را موضوع یرکیز با

 . دمیشن خودم-

 .  دیپر باال ن یآم یابروها 

 . یواستاد گوش پس-

 :  گفت شخندین با و انداخت باال شانه  پروایب هیعال

 . گه ید مینیا ما-

 گشتن یکل از بعد را نظرش مورد لهیوس بالخره نیآم

 .  دیکش آسوده ینفس و کرد دایپ

 کار  یباش ینجور ی ا! هللا اال الهللا.  دختر نباش-

 اون یرو  تو بخاطرت قراره هربار. یدیم دستمون



 و نکرده ی خدا بشه شی زیچ ترسمیم  واستم رزنیپ

 . باشم من مقصرش

 . باشه بد که کنمینم یکار من زاده خان نترس-

  تک به رو خانوم عمه که نهیهم بخاطر دونمیم آره-

 . یانداخت تا و

 که یعکس قاب به چشمش دیخندیم  زیر که هیعال

  خاطر به حاال و بود دهید نیآم  تخت یرو شیپ دفعه

 . افتاد بود زشیم یرو کشو انیم گشتن

  طیبل نیآم. رفت  عکس قاب سمت به و شد بلند جا از

 . نبود حواسش  و کردیم یوارس را دستش انیم

 از را عکس  قاب و برد دست حرکت  کی با هیعال

 . برداشت زیم یرو

  ه؟یعال یکن یم کاریچ-

  یهاچشم که یزن عکس قاب یرو  چشمش هیعال

 انیم کننده جذب زی چ نیاول نیآم مانند سبزش

  زن دیسف و  جوان صورت به و کرد نگاه بود صورتش

 .  دیکش یدست

   ه؟یک نیا-

 .  دیکشیم نفس تندتند و کردینم نگاهش نیآم



 . هیعال من بدش-

  نگاه عکس به شتریب و دیکش عقب یلجباز  با هیعال

 شتریب نیهم و داشت نی آم به یبیعج  شباهت. کرد

 . ستیک زن  نیا بفهمد تا  آوردیم ذوق سر را هیعال

 سمت به و بود کرده هم در بیعج را ش یهااخم  نیآم

 هیعال اما رد،ی بگ را عکس قاب تا برداشت زیخ هیعال

 . برد باال را دستش موقع به

  ؟یشد شونیپر نطوریا که هیک زن نیا-

 متورم  اشقهیشق. بود عکس قاب به نگاهش نیآم

  چشمش ناغافل که کردی م نگاهش هیعال. بود شده

 باز انگار. افتاد اش یشانیپ  یرو یگرفتگ ماه یرو

 ... نیچن نیا هم باز که بود کرده اشیعصب یادیز

 وتاتک  از را هیعال دل و دست نیآم  یگرفتگ ماه

 داشت. آورد نییپا را عکس قاب درنگی ب و انداخت

 دل که ییهایگرفتگ ماه نیا مقابل دادیم نشان ضعف

 . بردیم

 آمدیم یکس صورت به نی چن نیا یایگرفتگ ماه چیه

 !آمدی م نشیآم صورت به که
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 جاهمان  و  آمد نییپا هیعال یپهلو مقابل عکس، قاب

 . شد نشیآم  یگرفتگ ماه  رانیح و مات

  و ردیبگ هیعال دست از را  عکس قاب تا  شد خم نیآم

 را قلبش اشی محمد گل  دلنواز عطر فاصله همان به

 . لرزاند

 ریگ بخشش آرام خلصه آن انیم و کرد مکث یکم

 با و بست محکم را چشمانش بعد یالحظه  اما کرد،

 گرفت دستش از را عکس  قاب خواستن  با توام یحس

 . دیکش عقب عیسر و

 

 سمت به ندازدیب عکس  قاب به ینگاه که نیا بدون

 تیهدا کشو انیم به را  عکس قاب و  رفت شیکشو

 . برداشت را قفلش  و کرد قفلش هم سپس. کرد

 سرگردان و بود ستادهی ا هنوز جا همان  که هیعال

 :  گفت کردی م نگاهش

  ؟یزنینم حرف باهام چرا-

. زدیم دودو نیآم یها چشم انیم یدودل و دیترد

 یدلبرانه  صورت به و بود انداخته نیی پا را سرش

 . نکرد نگاه زشیبرانگ ضعف یهای چتر آن با هیعال



. نماند دور  هیعال نگاه از و خواند لب  ریز  یزیچ

 او از یاندک فاصله با و برداشت قدم سمتش به هیعال

 . ستادیا

  ؟یخوند یم یچ-

 .  یالکرس ةیآ-

  ؟یچ یبرا-

 نییپا سرش هم هنوز و  آورد فشار هم  یرو را لبش

 نیا بتیه و صالبت آن با را نیآم حال  به تا. بود

 یبرا دلش.  بود دهیند اضطراب پراز و قراری ب نیچن

 . رفت غنج  نیآم حال نیا

  عقب قدم کی  نیآم و گذاشت شیبازو یرو  را دستش

 . دیکش کنار را دستش  و رفت

  کم اما شد، ناراحت هیعال  حرکتش نیا از که نیا با

  عادت. کرد مدفون نهیس پشت  را اشیناراحت و اوردین

 او همه. دهد بروز را شی های ناراحت که نداشت نیا به

  آدم هر نکهیا از ناغافل شناختندیم شاد  دختر کی را

 نشانده هاغم دیشا بشیفردل لبخند آن  پشت یشاد

 . باشد

  شه؟یم ه یعال نپرس ازم یزیچ. دهیم  نیتسک بهم-



 از دست طانیش و شر دختر نیا بود ممکن مگر

 !بکشد؟ اشی کنجکاو

  یخواینم و کرده شونتیپر  طورنیا که  هیک زن اون-

  ؟یبزن حرف  راجبش

   و داد یاندک فشار هم یرو را شی هاچشم  نیآم

 .  دیکش گردنش به محکم را اشپنجه 

   ؟یشد راحت. مادرم ه،یعال مادرمه-

 نیا چرا  نیآم و شده چه  دیفهمینم اصال که هیعال

 :  گفت و داد نییپا طرف به  را شیها لب کندی م طور

  کشوت؟ تو یکنیم مشیقا چرا مامانته اگه فهمم؛ینم-

 که یاشک هیعال و دیکش باال سر حرف نیا با نیآم

  انیم یزیچ و دید را بود شده جمع نشیآم چشم انیم

 نیا از دیکشیم دست  طور چه. ختی ر فرو خودش

 !  حالش

 انیم که یغم و اشک آن اما بدهد، جان بود حاضر

 .  ندی نب را بود نشسته مرد نیا یهاچشم  زمرد

 که او و کرد پرت نیآم بغل انیم را خودش ناخواسته

 شیهاحس  تمام یانگار بود شوک در حرکتش  نیا از



 گردنش دور دستش. باشند کرده عوض  جا کدفعهی به

 .آمد بند نشیآم نهیس درون نفس محابای ب و نشست

 و داشت لب یرو طنتیش  با اما محبت، از پر یلبخند

 سویگ یمو آن با که داشت  خبر. بردیم دل شتریب

  ازین قلب را مرد نیا ی محمد گل عطر و شانشیپر

 ! کند؟یم

 داد فشارش شتریب یکم هی عال. بخورد جم  توانستینم

 و کردیم کنترل را خودش یشتر یب خواسته با نیآم و

  شتریب یحت بود خواهش هوا که داشت  خبر یکس چه

 دختر نیا ی هوا انیم خواستیم دلش  هیعال خود از

 .  کند یزندگ

  لب به لبخند  هنوز اما د،یجه رونیب آغوشش از هیعال

  شیهوا و  حال تمیر بود بلد خوب. کردی م براندازش

 .  کند موکول یگری د کانال به را

 شده خاموش قلب انیم هم  باز نبود که  اگر پاره آتش

 کرد؟یم یدلبر نی آم محجوب و

 ! بده یخالص بگو زاده، خان ی کنیم دل دل-

 



  هوا در و آمد رونیب آغوشش از هیعال که نیهم

 شی پ ایدن کی نیآم  خورد تکان  لختش یموها

  جانیه از  که یحال در.  برگشت و نشست چشمانش

.  بود مانده واج و هاج دیکوبیم وارهید به تند قلبش

 وسط صاف که پاره آتش دختر نیا با کرد ی م دیبا چه

 ! بود؟ آمده فرود اشی زندگ مهلکه

  گذاشت جگر یرو دندان. بود مجبور اما خواست،ینم

 .  انداخت ریز به و گرفت او از نگاه اجبار با و

 مرده صاب قلب فکر یکن یم یکش حرف ینجور یا-

 !دختر  بکن مام

 

 نیا. دیخند مستانه  حرف نیا با و شد شل هیعال شین

 . لرزاندیم بیعج را زاده خان دل و  دست هاخنده

 دیدزدیم یه را کردیم شی تمنا  که ینگاه آن طور چه

 ! د؟یدزدیم و

 

 و دیکش ن یآم چانه ریز به دست یرکی ز با اما هیعال

 .  کند بلند را سرش  خواست



 گذاشتینم کنار بودنشان محرم مقابل را  ایح  و حجب

 !کشاند؟یم آتش به را دلش  بود یگرید مسئله که ای

 

 . دختر نکن. هللا  اال الهللا-

 ؟یکنیم فرار  ازم چرا-

 و کرد نگاهش  دخترک یپروایب لحن از شوک با

  نیآم که ردی بگ را دستش خواست هیعال لحظه همان

 .  دیکش عقب

 .ستی ن وقتش االن-

 دست افتادیم اشی شانیپ یگرفتگ  ماه به  که چشمش

  حرارت و  ستادیا پا نوک یرو ارادهیب  نبود، خودش

 . نشست اشی شانیپ یگرفتگ ماه  ی رو شیهالب

 افسار قلب امانیب تپش و اشچهره  یسرخ

  تنها و گذاشت عقب به پا که شد همان اشخته یگس

 :بزند صدا سرزنش با را اسمش مصمم  توانست

 ه؟یعال-

 کارش از  و رفتینم کنار  لبانش از یالحظه  لبخند

 .  کردیم برانداز را مردش شادمانه

 جانم؟-



  انیم که مرد نیا قلب انیم بود شده پا  به ییبلوا چه

  نگاه را شیدلربا  گرید کباری و کند دل رفتنش راه

 .گرفتینم بود اجبارش که اگر چشم. کرد
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 به جان. بود کرده ها سال  اندازه به شیبرا  را هاقهیدق

 . رفت  رونیب اتاق از شده لب

 

  شدیم مصمم شتریب لحظه هر و دیخندی م زیر هیعال

 .  کند اعتراف مرد نیا کند یکار که

 **** 

 

  را هینور یها صحبت و بودند نشسته دور تا دور همه

  هینور خانوم  عمه ورود محض به. دادند یم گوش

 .  شد  بلند جا از استرس با و گرفت کام به زبان

 .  اریب ییچا برامون هینور-

 با را نیآم سرش پشت که  بود خانوم عمه  به نگاهم

 .  دمید اشی شگیهم شلوار و کت همان



 کت آن با را شیباال تا سر. بود دهیرس راه از تازه

  و کردم نگاه رنگش یاسورمعه  دوخت خوش شلوار

 . رفتم اشصدقه قربان دل در

 ییرو خوش با هم خانوم عمه و نشست مبل یرو

 . نشست

 من یرو ینگاه اندک تا کردم نگاهش قدر چه هر

 . نکرد که نکرد ندازدیب

 خانوم عمه یصدا با که بودم اشرهی خ نطوریهم

 .  زد خشکم

 تا بهتره م یجمع هم دور  همه که حاال زادم  خان خب-

 . میبزن رو حرفامون توران رفتن قبل

  جا همه و نفر دو شما اسم جا همه و شه یهم میقد از

 که نیبدون د یبا ییجورا هی گهید کنمیم فکر  گفتم باهم

 . نیهم مال

 سرم. زد  خی کبارهی به بدنم و شد گنگ دورم صداها

 دستم  یهاناخن یرو از را

  یرو را اشره یخ نگاه که دادم نیآم به و دمیکش باال

 .  دمید خودم

  بود؟ دهیرس هم نی آم گوش تا شکستنم یصدا



  جنازه مثل و بود شده حسی ب میپاها و دست تمام

 . بودم نشسته مبل یرو

 یبرنده یغه یت  یبدجور خانوم عمه ی لعنت جمله آن

 شده زالو بغض. بود کرده فرو قلبم انی م را خارش

 .بود بسته را میهوا راه و بود

 

 یحرف هی . خانوم عمه  حرفاست نیا موقع  چه االن-

 نینکرد سوال  که توران و من از خودتون نیب بوده

 . خانوم عمه

 . گرفت خانوم عمه مقابل را ییچا  ینیس هینور

  بهتر یک. زاده خان هیحرف چه نیا اوا-

 قرب و ارج  اد؟یم ایاریبخت  خاندان اصالت به توران از

  تورانه؟ اندازه به یک

  خانوم عمه هرکلمه با و رفتیم جیگ شدت به سرم

  خارج دوباره و شدیم فرو قلبم به  ییچاقو  انگار

 .  شدیم

 اما شد،ینم  برداشته نیآم  یرو از یا لحظه میهاچشم 

 .  داد ش یپا ریز فرش به را نگاهش اول همان او



  به شد؟ینم  و خواستیم را توران هم خودش یعنی

 نیآم یرسم و یقانون زن من زد؟یم پسم لیدل نیهم

 . بودم

  را شیهاپنجه  و کرد رها یکالفگ با را نفسش نیآم

 .  بود کرده قالب درهم

 .  ندارم ازدواج قصد من خانوم عمه-

 راه باشه دیبا یکس هی. خوامیم نوه من اما-

  آخر تا که باشه تو بر به. بده ادامه  رو خاندانمون

 یتو. زنهی نم سرت به بردن زن الیخ  و فکر عمر

 و بود اتفاق هی فقط اون. زاده خان یکرد ریگ گذشتت

 .  داره ادامه یزندگ شد تموم

 

 نیآم. کردمیم نگاه نیآم و  خانوم عمه به  واج و هاج

  یفکرها! بود؟ مهم انقدر که داشت یاگذشته  چه

 .  دادی م جوالن سرم در مختلف

 نشسته ارسالن کنار که توران به و برگشتم نفرت با

 . کردم نگاه بود

 گرفته ضرب یپاها  یرو تنها و گرفتم  را نگاهش رد

 .دمیرس نیآم



 توران یبرا من. کن بس خدا  خاطر به خانوم عمه-

 .  برگرده گرفتم طیبل

 خان هیدار مهمون رسم نیا ش؟یبفرست ی خوا یم کجا-

   زاده؟

 . آمد حرف به بود ساکت  لحظه نیا تا که توران

  بکشه زحمت خواستم خان از خودم خانوم، عمه نه-

 .  رهیبگ طیبل برام

  هست؟  یچ طیبل-

 . مشهد-

  زاده خان.  نیریم باهم عسلتون ماه یبرا  انشاهلل-

  که بدم طولش خوامینم من کن دوتاش و طیبل اون

 .  بذارم نیزم سر دهیند رو تیعروس

 .  شدم بلند جا   از دستپاچه

  نه بودم دلخور. نکردم نگاهش و دیکش باال نیآم نگاه

  حال به تا که خودم کننده رانی و احساسات از ن،یآم از

 هم او حس کردمیم فکر که دادم دل و بودم یمرد زن

 .ستین من از کمتر من به نسبت

  یبرا قبل هاسال از که یعاشق دو کنار جا نیا ماندنم

 دمیرس که اتاقم در مقابل. نبود زیجا اصال بودند هم



 یصدا بندش پشت و دیچک  نییپا مزاحمم یهااشک 

 .  کردم خفه دل در را امه یگر محبوس

  و زدم چنگ سرم از را یروسر  و نشستم تخت یرو

 تکان نی طرف به را سرم. کردم باز را میموها رهیگ

. شود باز هم از و شود پراکنده میموها یلخت تا و دادم

 داخل و بودم گرفته ناسزا را توران لب  ریز حرص با

 .  زدم یم  چنگ میموها

 در رهیدستگ دمییبفرما با و خورد اتاقم در به تقه چند

 اتاقم چهارچوب در را نیآم قامت و شد دهیکش نییپا

  بود دهیند تا  را میهااشک  و دمیکش دست عیسر. دمید

 . کردم پاک بود نبرده زارم حال به یپ و

 ای و دیدزد نگاه نشست من یرو چشمش که نیهم

 . گفت  لب ریز یالله

  کیپالست به نگاهم و گفتمی نم یزیچ.  نشست کنارم

 . بود دستش

 . کرد  زمزمه و گذاشت تخت یرو

 . دمیخر و  هاتی اسپر-

  و کردم پشت  نیآم به توجه  بدون و دادم تکان سر

 روانه طرفش به را میموها. دمیکش دراز تخت یرو



 شد پخش و دمیکش رشیز به یدست هوا در و کردم

 .  بالشم یرو

 . نکن یعل یوال به تورو هیعال-

 همه نیا. یکرد تو یول زاده خان کنمینم یکار من-

 ؟یکردیم فرار ازم توران بخاطر مدت

 . بود دستش اشروزه یف حیتسب

 . یکنیم اشتباه قسم وهللا به-

 .  دمی ورچ لب لج با

 ؟یکنیم فرار  چرا پس-

 .  کرد نگاهم و  دیکش باال سر

 .گمیم موقش به اما شه،ینم االن-
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 یتند نشست میموها یرو یالحظه  که نگاهش

 .دیدزد نگاه بندش پشت و دمید  را شیهانفس

 چیه تو ریغ به ییآهو چشم فتهین شک دلت به-

 . باشه نه و ادیب نه می زندگ تو تونهی نم یاحدوناس

 



  یلبخند نشست؛ لبم یرو ی لبخند و شد آتش کوره دلم

  حال نیع در و نیبهتر لحظه آن کردنش جمع که

 . بود کار  نیترسخت 

 تو کنه اصرار خانوم عمه  قدرم هرچه یبگ  یخوایم-

   ؟یکنینم ازدواج توران با

 

 .  داد شی پا ریز به نگاه و کرد فوت آرام  را نفسش

 . کنمینم ازدواج گهید کس چیه با نه توران با نه-

  چرا؟-

 امهمه  یبرا از یباش تو ا ی کردم عهد خودم یخدا با-

 ...  که ای

 ؟یچ که ای-

 64پارت #

 

 یرو. بود شده متورم اشقهیشق و بود کرده سکوت

 اشسرشانه  یرو آرام را دستم و نشستم صاف تخت

.  دیچیپ میهاپنجه  یال بدنش حرارت و  یداغ. گذاشتم

 همان آمد؛ی م باال هم مانند به مانیهانفس تمیر



  و زاده خان  نیا خاطر به فقط و فقط که ییهانفس

 .  بودم کرده بندش ایدن به  یاسپر با شیهاچشم  قداست

  عمه فهمم؛یم من اما زاده، خان یزن ینم حرف-

 به چه و من . ستمین اصالت با من گهیم  راست خانوم

 بر و دور به هم نمه هی خونم من! ای اری بخت خاندان

 که ینیآم به  چه رو کار و کسیب منه. خونهینم شما

 چه و دست نییپا منه. دوننشیم همه فه،یطا هی کل

 چه ارم یب زبونم به رو زاده خان اسم که نیا به

 ... برسه

 باشد، که نیآم بحث دادی نم امانم بغض. کردم مکث

  را حاضر و یه جان نیا باشد که من از  گرفتنش بحث

 ! نه را او اما دهمیم

 هاحرف  اشی جنگل یهاچشم  من مثل  هم او برگشت

 .  دیدزدیم قه یدق به دم هم  خاطر نیهم به دیشا. داشت

 چه کردندیم حبس زمرد نیا انیم بردندیم را من

 دیرسیم  من به نگاهش کی آن که بار هر! شد؟یم

  یب میهانفس بند تار تار. آوردی م باال  را جانم  انگار

 .  زدیم رونیب کریپ و در

 ره،ی خ شه،یهم تا کوتاه، نه! کردیم نگاه کاش

 ... هیعال یبرا  من، یبرا تنها هاساعت



 بود اششانه سر یرو که دستم یهاانگشت به کوتاه

 شد مشت دستش انیم اشیاروزه یف حیتسب. کرد نگاه

 یدیسف به شی هاانگشت  بندبند که داد یفشار  چنان و

 . نشست

  ه؟یعال-

 انیم  را اشک حلقه که ییهاچشم   با سکوت در

  یبرا هااشک  نیا. کردم  نگاهش بود داده جا خودش

  گرید گشتمیم را ایدن ایدن  اگر که نیآم یبرا بود؛ او

 .  کردمینم دایپ نفر  کی نیا از

  حرص با بودم گذاشته اششانه یرو که یدست

  چه هر. داشتم را دادنش دست از حرص. دیلرزیم

  اما بود، کرده جمع شیهاحرف  با را المیخ که هم قدر

  داشتم؟ نداشتم اشیزندگ انیم که ییجا

 انسان هی. خانوم عمه نه باالست  اون تو و من یقاض-

! استغفرهللا.  باشه برتر گهید انسان ه ی از تونهینم

  نهیبش راحت گوشمم به تونهی نم یحت که ییهاحرف 

 چیه گمیم دارم چیه. ی اریم زبون به طور چه رو

 .  دختر باشه تو من ی برا تونهینم خدا از یابنده

 . گرفتم دندان به را نمیریز لب



 بشم، زنت یخواست ازم ؟یکنیم فرار  ازم چرا پس-

  از یچیه چرا پس زنتم من اگه. ندونن آدم و عالم اما

   ؟ دونمینم گذشتت

. شد بلند تخت از. دمیشن را اشکالفه یهانفس یصدا

 اشقهیشق  یرو از عرق  و بود شده سرخ شیهاچشم 

 . دیچک یم نییپا

 ...  چون بگم نخواه ازم-

  چون؟-

  منقبض فکش و دادیم فشار هم یرو را شیهادندان

 .  بود شده

 چون. رو خودت  نه منو نه نکن؛ تمیاذ موال  به تورو-

  یخوایم که یزندگ هی یدار یزندگ  هی روت شیپ

 خفت خودم که ندادم نجاتت من. یبش خوشبخت توش

  ینامحرم به یراض من یخدا  چون شو  زنم گفتم. کنم

 مانع ه ی دینبا تیزندگ تو من وجود. نبود نمونیب

 . باشه

   ؟یچ باشم خوشبخت تو شی پ بخوام اگه-

 همان و گرفت کنارش وارید به را دستش. خورد کهی

 .  کرد نگاهم رهی خ جا



 !   اهللای-

.  زدم گوش  پشت را م یموها و آمدم نییپا تخت از

 :  کرد زمزمه  و بست را شیهاچشم 

 نخواه. دختر  یبست نیآم  کل سوزندن  یبرا تو هی-

 . بخوام که نه بگم، نه تونمی نم چون

 را یبعد قدم نکهیا از قبل و برد پناه در رهیدستگ به

 . شد دهیکوب بهم  صدا با در بردارم سمتش به

 نفس او یب. دمیکش رونی ب کیپالست از را های اسپر

 .  شدمیم هم الزم قلب بود سهل که الزم

 کنارش که یحوض. کردم نگاه را رونیب پنجره از

 منو انیم  مادرم. زدم لبخند. بوم گرفته بغل را مادرم

 دنبالم به نجایا تا. بود نگذاشته فرق یبار  چیه کهزاد

 ...  پدرم اما بود، آمده

 و برداشتم را امی روسر و گذاشتم میگلو یرو دست

 .کردم سر را  یروسر و کردم سفت رهیگ  با را میموها
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  داشتم امخانواده به که یدلتنگ  با و نشستم حوض لب

  یال که آب یخنک. کردمیم یباز  حوض انیم آب با



 دلم ته  کوچک یشعف  خوردیم دستم به و هاپنجه 

  و بکشم باال سر شد باعث یکس حضور. نشستیم

 . شوم ارسالن  چشم در چشم

  که؟ نترسوندمت-

 . ترسمینم  یچیه از عمارت نیا تو-

  چرا؟-

 . دهیم بهم صاحبش که یتیامن بخاطر دیشا-

 سمت به را سرم یکم شد باعث ارسالن رهیخ نگاه

 : کنم زمزمه و کنم  لیما نییپا

  شده؟ یزیچ-

  جون؟ یعال تو از  ریغ یزیچ-

 .  زدم لبخند و مینفهم را حرفش

   شازده؟ ه یچ  منظورت-

 چه با خدا دونمینم. دهیورپر  واضحه منظورم-

  انگار کنمیم نگاهت بار هر که کرده  خلقت یاختالف

 .  زنهیم حرف باهام صورتت یاعضا تمام



 خنده، ریز نزنم یپق تا دادم فشار هم یرو  را میهالب

  و چرت از  و کنم کنترل  را خودم نتوانستم و نشد اما

 . زدم  قهقه توانستمیم تا ارسالن ی هایی گو پرت

 و برد ماتش لبش کنج یشده خشک لبخند با ارسالن

 .  کردیم  نگاهم رانیح

 .  زدمیم قهقه و بودم گذاشته شکمم  یرو را دستم

  ده؟یورپر یخندیم من به-

 شده گوجه خنده از صورتم و دیخندیم  که طور همان

 دو و نگذاشت جوابیب هم او. دادم  تکان سر بود

 صورتم کدفعهی به و برد  فرو حوض انیم را دستش

 .  شد سیخ آب از

  یکس که ی آدم با درست  کرد؛ی م طنتیش یکس بد با

 .  نداشت را دستش رو

 سرم به سر نیچن نیا که نبود واقف مهم نیا به مگر

 . گذاشتیم

 بازنده رو خودت االن نی هم از یتونیم شازده نیبب-

  بهتر اول جنگ. دمینکش باال  رو نامیآست تا یکن اعالم

  هیعال وگرنه بگو یمونیپش گمیم دارم  آخره صلح از

 . ذارتتی نم جوابیب



 چشمان آن با امچهره  ی رو از یالحظه  که ارسالن

 یعسل شیرته به یدست کندینم دل اش یاقهوه

 .  گرفت متفکر افهیق  خودش به و  دیکش رنگش

 کردم صالحش خأل رسما بودم کرده فکر که من

  دماغم نوک تا میموها از اششره آب ی سیخ کدفعهی

 . دمیکش فیخف  یغیج و دیرس

 .   شازده یخواست  خودت-

  پر آب از باش آماده را  دستش و دیخندیم ارسالن

 شروع نزند هدف به که نیا یبرا من و بود کرده

 دنبالم به و اوردین کم هم او دنیدو حوض دور کردم

 .   دیدو حوض دور

  دیدیم بچگانه  اخالق نیا با مارا خانوم عمه قطعا

 یکی من حساب قطعا اما کرد،یم رحم ارسالن به دیشا

 .  بود نی الکاتب  کرام با

 و شد  طاق تحملم نشست پشتم به  که آب یسیخ

 . برگشتم کدفعهی

 با و گذاشتم اشنه یس قفسه یرو را میهادست کف

 لبه به ش یپا چون و اشنه یس به یفشار  و ضرب

 یتلپ کند کنترل را خودش نتوانست کرد ریگ حوض

 . شد هموار آب حوض انیم



  یک و بخند حاال بودم شده نبرد از روزیپ که هم من

 ! نخند

  خط جاهمان از و کردیم نگاه من به درمانده ارسالن

 کدفعهی که دمیخندیم  من و دیکشیم  را نشانش و

. افتاد خانوم عمه یشده عبوس صورت به چشمم

  رو از رنگ و شد محو کباره ی به میهالب  یرو خنده

  کباری خانوم  عمه یهاحرف  و نیآم  هشدار. باختم

  تنگ امنهیس انیم نفس و خورد زنگ سرم در گرید

  بود آمده رونیب آب از که  کردم ارسالن به  ینگاه. شد

 نیزم به آب حمام دوش مثل جانش و سر از و

  دادم داخل را لبم که دیرس لبم پشت تا خنده. ختیریم

  دوباره هار هار که بود مانده نیهم فشردم هم یرو و

 برابر ده را خانوم عمه تیعصبان و  خشم و بخندم

  نبود عمارت نیا بردار دست هم عجوزه زن نیا. کنم

 . نبود که

   خبره؟ چه  جا نیا نمیبب-

.  کردمیم نگاه  خانم عمه به مات و بودم کرده سکوت

 .  کردیم نگاهم  تخم و اخم با و آمد جلوتر خانم عمه

  ؟ی آورد شازدم سر بالرو نیا تو  دختر نمیبب-



  نیآم یهاحرف . فرستادم نییپا ترس با  را دهانم آب

 از بودم مانیپش و دادمی م جوالن سرم در همش را

  چه خب. بودم کرده فکریب و دهینسنج باز که یکار

 . کنم عوض را خودم توانستم ینم من کردمیم کار

 را دمم دیبا آوردم بار به  که یگند نیا با بودم دهیفهم

  پنجره به بغض  با. کارم رد بروم و بگذارم کولم یرو

 . بود بسته خی میهادست و کردمیم نگاه نیآم اتاق

  لحظه همان و رفت رو قدم حوض دور خانوم عمه

 او به و برگشتم ترس با. گرفت را دستم کوتاه ارسالن

 .  کردم نگاه کردیم نگاهم لبخند با که

   ؟ینبود ترسو  یگفت که تو زده خی دستات-

 شد باعث و شد بلند خانوم عمه یصدا طرف آن از

  خانوم عمه سمت به و کند رها را دستم  ارسالن عیسر

 . برگردد

 تو یوقت از.  داشت یاحترام و حرمت هی عمارت قبال-

 . یکرد بار بندوی ب خودت مثل ویچ همه  جا نیا یاومد

  حاال و بود گرفته ارسالن که یدست یرو نگاهم

 عمه ی هاحرف  با و  شد خشک بود کرده شیرها

. رفت نیب از بود مانده می برا که یغرور اندک خانوم

  سست میپاها و دیلرزیم حقارت  همه نی ا از میزانوها 



 که ای بزنم  خانوم عمه به نداشتم یحرف. بود شده

 هر که یاشده  ناسور یهازخم  نیا از گرید و داشتم

 !  بودم؟  خسته دهم حشی توض خانوم  عمه یبرا بار

 : گفت و دیکش سشی خ صورت به یدست ارسالن

  خورد زیل پام خودم من خانوم؟ عمه یگیم یدار یچ-

   حوض تو افتادم و

  حوض تو  از کنه کمکم خواستیم امچارهیب هیعال

 . امیب رونیب
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 من از چرا. کردم نگاه ارسالن به باز دهان و تعجب با

  کرد؟ی م تیحما

 یهاکفش آن با بود نشده  یراض انگار که  خانوم عمه

  درست و کرد زیت قدم سمتم به سانتش پنج پاشنه

  یحرف اما کردم،یم نگاهش. ستادیا من  یرو روبه

 . زدمینم

 که بزنه صداش شدی نم دایپ خونه تو کس چیه-

  کنه؟ کمک بهت خواسته خودش

 . دیکش جلو شانه من یجا  به ارسالن



  دید حوض وسط  یاونطور  که منو چارهی ب خانوم عمه-

 !؟ یدار یانتظار  چه بود دهیترس و شد هول

 و دیچرخ ارسالن یرو  خانوم عمه  نگاه دور کی

  یهابچه مثل. برگشت من صورت  یرو دوباره

 .  گفتمی نم یزیچ و  بودم کرده سکوت خطاکار

   کرده؟  سکوت نکردش کار بخاطر-

  یطوفان یحساب  درون از. بود شده طاق  طاقتم گرید

 .بودم

 . زدم زل شیهاچشم  به صاف خانوم عمه خود مثل 

 و آمد حرف به من از جلوتر ارسالن که شد باز دهانم

 . کرد خاموش را میصدا

 

 چه نی ا واستادم نجایا دهیکش آب موش  بابا یا-

 بنده نیا با  یجور هی یدار خانوم عمه یکنی م هیسوال

 یناس و احد چیه به بعد ِمن گهید یکنی م رفتار خدا

 .  نکنه کمک

 که یکار دمیترسیم. کردی م نگاهم بد خانوم عمه

 .  بکند را دینبا

 .  یخوری م سرما نستا یوا نجایا جون هیعال برو-



 

 حرف فرصت خانوم عمه  که زد عمد از را حرف نیا

 .  باشد نداشته زدن

 آمدینم و بود. دیکش نیآم پنجره سمت  به باز نگاهم

 او. دیچسبی م جانم به فقط او شدن یحام نبود؟ که ای

 .  شدی م قرص دلم بود که

  اتاق سمت به تند تند و شدم رد خانوم عمه کنار از

 . شد راهم سد توران که رفتم نیآم

 که نیآم! داشت؟  کار چه  نیآم اتاق یراهرو  انیم او

  یرو قلبم طور؟ چه پس  دادینم ورود اجازه  یکس به

 .دیلرزی م میپاها و بود گرفته ضرب وارهید
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 تا سر حرص با من و کردیم نگاهم لبخند با او

 . کردمی م نگاه نفرت با را شیباال

  ؟یکنیم کار یچ  جا نیا تو-

 .  زد ی مهربان لبخند

 . داشتم کار زاده خان با-



 کردمیم را  فکرش که یز یچ آن و دیپر باال میابروها 

  المیخ وگرنه دمیپرسیم دیبا. خوردیم را  جانم بیعج

 .  شدی نم راحت که

  ؟یبود اتاقش تو-

 کندمیم  را ناخنم گوشه داشتم که یدست یرو دست

 . گذاشت

  نگران ستی ن الزم. هیعال  میبود راهرو نیهم تو. نه-

 ازش رو مشهد طیبل خواستم یم فقط یباش یزیچ

 . رمیبگ

  

 دختر نیا. گذشت کنارم از که کردمیم نگاهش  اخم با

  قدر آن شدیم باعث که یحس  کی داشت؛ یزی چ کی

 تک شیاخالق اتیخصوص. نباشم متنفر او از دیبا که

 . بود

 پشت به و کردم نگاه بود بسته درش که نیآم اتاق به

 . برگشتم سرم

 کردیم صحبت ارسالن با که خانوم عمه یصدا

 . آمدیم



  رهیدستگ بزنم در که نیا بدون و رفتم اتاقش سمت به

 .  کردم باز جانیه با را

  *** 

 عطر اما. بود خواندن نماز مشغول سجاده سر نیآم

  هیعال ورود  محض به اتاقش در که یمحمد گل دلنواز

 . دیپاش هم از را اشی عرفان یهوا  دیچیپ

 درست و آمد سمتش به آرام طان،یش  و شر دخترک

  دید کردیم فکر خود با. نشست اشسجاده یرو روبه

 . دارد ی شور چه اشسجاده سر زاده خان زدن

 نهیس  به کوبش با نیآم قلب که ن یا از خبریب 

 .دیکوبیم

 چه که ندانست را نماز  ادامه شیکارها نیا با رسما

 . خواند ی م طور

  به شیهانفس که یمرد  دل با محبوب نیا کردیم چه

 نیا به قلبش حرف خالف نگاهش و بود شده بند او

 ! شد؟یم کشانده سو آن سو

  بیج از را  یعکس وار  طنتیش و دیگزی م لب هیعال

 .  دیکش رونی ب راهنشیپ



 را بود گرفته ارسالن با که یعکس مقدمهیب و شد خم

  یهاگفتن اکبر هللا یصدا و گذاشت ن یآم ُمهر کنار

 . شدیم تربلند لحظه  هر نیآم

 سر دلبرش یرو مه عکس  به نگاه با شدی م مگر

 گل  عطر از طور همان  و بگذارد سجاده یرو

 !  نشود؟ باطل نمازش هم باز و شود مست اشی محمد

  جمع شکمش انیم را زانوانش  زنان لبخند دخترک

 نیآم به و گذاشت زانوانش یرو آرام را سرش و کرد

 مردش یشانیپ یگون ماه به کردی م فکر داشت. زد زل

 شده تنگ دلش. زدیم  لبخند دلبرانه و نبود دایپ که

 دیبا که زشیبرانگ ضعف یگرفتگ ماه آن یبرا بود

 .  کردیم اشیعصبان شدنش داریپد یبرا

 . نداشت! کند؟ ر یدلگ را ارشی که داشت دل

  بست فرو را چشمش زمان هم و آمد سجاده سر نیآم

 . گذاشت مهر یرو سر و

 از درسته را مرد نیا قلب که بود بنا دختر نیا ییگو

 .بکند شیجا

  

   ؟ییآهو چشم یکنیم کار  یچ معلومه چیه. هللا ای-



  ثابت یالحظه  نیآم نگاه که زد ییبای ز لبخند هیعال

  یرو که گرفت نییپا سر عیسر و ماند شی ها لب یرو

  یرو شی موها یچتر. نشست اشگرفته رخ عکس

.  کردیم نگاه  نیدورب به ناز با و بود  ختهی ر یشانیپ

 سجاده یرو  از را عکس و نشست نی آم تن به گرما

 . برداشت

  دختر؟  یکن کاریچ من قلب با یبست  همت به کمر-

  خبر و کرد کج شانه ی رو را گردنش ناز با هیعال

 ! کند؟یم فوت را نفسش یه نیآم که داشت

 کنار و همسرت عکس  که زاده خان کردم یکار بد-

 فتهیب ادتی دعاهات ونیم دیشا! گذاشتم؟ سجادت

 . باشم من نشیاول

 . زد  یلبخند نیآم

  کنم؟ ییدعا چه برات یخوایم-

 .  ما یبرا زاده، خان نه من یبرا-

 : دیپرس بود داده باال ابرو که  یحال در نیآم

  ما؟ یبرا-

  یرو هنوز که نیآم سمت به و شد بلند جا از هیعال

 . شد کینزد  بود نشسته زانو دو سجاده



 یوا یا و کرد کی نزد نیآم گوش به را سرش

  و شراب  چه ممکنه فاصله نیتر کینزد  از عطرش

 .  بود کرده پا به زاده خان دل در یشور

 و یباش مرد شدیم. کرد  مشت پا یرو  را شیهادست

 ؟یکن کنترل را خودت قلبت، خواستن همه  نیا مقابل

 . باشد ترحالل  تو به یحالل هر از که محرمت  هم آن

 . میباش هم سهم یواقع هیواقع نکهیا یبرا-

  کرده آتش کوره را تنش اری نیا یهانفس یداغ حرم

  که چرخاند سر خورده کهی حرفش نیا با و بود

 . نشست  صورتش یرو هیعال  دست محابایب

 آب و  شیهاطنت یش نیا از بست فرو  چشم نیآم

 . فرستاد نییپا سخت سر  را دهانش

  جدا خانوم عمه هم را نشانیب راه نیهم  نداشت طاقت

 .  کند

  که کند دعا  گفت. خواستی م خودش مال تنها را نیآم

  را نیا و دادیم یمعن کی تنها نیا باشند هم سهم تنها

 . دانستی م خوب نیآم

 !  هم مال تنها و ابد تا باشند هم مال یعنی

 .  ییآهو چشم  الزمه قلب دوتا بودن هم  سهم یبرا-



  و نداد امانش هیعال که بکشد عقب  خواست نیآم

 . گرفت حصار در را اشگونه ییگرما محابایب

 کناره به را دستش و دخترک نگاه در شد خشک نیآم

 . کرد بند تخت

 و کشتیم و نشاندیم یزندگ کی چشمانش  شیپ

 .  دادیم نفس

 تو اما هست، یگیم که یقلب اون یدیفهم  حاال-

  ؟یستین

 و بردیم عقب جلو را شیها دندان پاچهدست نیآم

 بلند جا از کدفعهی. بود گذاشته شیگلو یرو دست

  هیعال کینزد نیچن نیا نداشت را تحملش و تاب. شد

 . نخواستنش و بودن

 انیم قلب  آن از شتریب را تو دیبگو توانستیم کاش

 !دادم یجا امیزندگ و خودم

 67پارت #

 

 آن یول یزندگ نیا تو، نیا و من نیا گفتیم کاش

  طنابش بود کرده احاطه را اشیزندگ کل که یراز

 . بود ها حرف نیا از  قطورتر یلیخ



  بود شده متورم که یرتیغ  رگ با همراه را شیهاچشم 

 : کرد زمزمه و داد فشار سخت  هم یرو

 

 نیا. برسونم صاحبش به و قلب اون قراره من-

 یزمان تا چون شده یطوالن  حاالشم نیهم ازدواج

 .  یبود نشده عاشق تو که بود وققتش

 نگاه  بود کرده پشتش که ییاو به درمانده هیعال

 یلعنت عشق  آن گفتیم دیبا  یزبان چه با گرید. کردیم

  ؟ یهست خودت

  برم؟ یبذار  یخوایم-

 تمام و بود کرده مشت را شیهادست. داشت درد

 نیا بگذارد داشت که مگر دل. بود منقبض عضالتش

 هیعال که بود گفته تنها! رد؟یبگ پر دستش از گونه

 .  ردینگ سر را  شیهاطنت یش نیا از شیب

  عطر رفتیم که اگر. فرستاد رونیب را نفسش  عجز با

!  داد؟یم ی گرید کس به شیهای دلبر با  را دلنوازش

 .   بود محال. او از ریغ یکس به

 .  یبخوا خودت یوقت تنها-



 حرف با بود آورده بند را نفسش که یاجمله  تک نیا

 . شد رها آسوده هیعال یبعد

 ... یول خوامینم من-

 . کرد سست را زانوانش یول کی نیا

 . نکرد نگاهش اما برگشت، سمتش به

  ؟یول-

  ؟یکن نگام شهیم-

 ییآهو چشمان یرو و  آمد باال آرام آرام شیهاچشم 

 . نشست شیمای س خوش دلبر

 نه باشه عکسم و من مال  فقط نگاهت نیا شهیم-

  توران؟ و  توران عکس

  یهاحسادت از اشجمله نیا با که بود کرده اخم

 . زد یلبخند اشبچگانه 

  هیشکل چه بدونم که نکردم  نگاهش  بارم هی یحت-

  افتاد توران لباس نییپا  به که چشمم. ییآهو چشم

  چرا بگو پس. زدست وارید به که اونه عکس دمیفهم

  ؟یذاریم سجادم یال  عکستو

 جان تمام اشی نیریش که کرد یادلبرانه  یخنده  چنان

 . کرد محصور را نیآم



  شیهاطنت ی ش نیا ریس دل کی که نبود ممنوعه کاش

 .  کردیم اشمردانه آغوش سهم را

 

  زادم؟ خان-

 . باخت رو از رنگ هیعال خانوم عمه یصدا با

 .  خانومه عمه یصدا نیا-

 که گذاشت دماغش یرو را اشاشاره انگشت نیآم

 . ردیبگ دهان به زبان

 .  داد تکان سر گوششی باز دخترک ترس  با و آرام

 .  شد میقا در  پشت هیعال و رفت در سمت آرام نیآم

   خانوم؟ عمه شدهیچ-

  جاش ای حیب دختره نی ا نگفتم بهت من زادم خان-

  ست؟ین نجایا

 گفتار و لحن آن با خانوم عمه زبان به که هیعال اسم

 .  دیکشیم شیپ اخم نی آم نشستیم

  با ینجور یا رو بندش ادینم  خوش خدارو خانوم عمه-

 . یکن قضاوت لحن نیا



 عمارت  کل داره یاُمهره چه دختره نیا دونمینم-

 بندش خدا یجا  بکنم غلط من . کننیم یطرفدار  ازش

  گهید بگم بهت اومدم زاده خان اما کنم، قضاوت رو

 عمارت نی ا از دختر نیا  رفتن یبرا یکار  هی وقتشه

  ؟یبکن

 خانوم؟  عمه شده یچ باز-

 و ارسالنم. کرده پا به ییاهویه چه  ینیبب ینبود-

 ارسالن یپا  که گنیم دروغ هم با بعد  آب تو انداخته

  نیبب. زاده خان کننیم دروغ منو دارن. خورده زیل

  قورت اشویح دختر نیا. شهینم نیا از  شتریب گهید

 .  داده

  حتما گفته  اونطور ارسالن اگه. خانوم  عمه کن بس-

 دختر نیا  از شخصا یز یچ وقت هر. بوده  همونطور

  فکرت و  قضاوت به بنا بزن؛ حرف دربارش  یدید

  بدتر یزهر و سم هر از که ننشون زبونت به یزیچ

 . یاندازیم خودت جون به

 .  خانوم عمه کن توبه

 نیآم بزند حرف دوباره خانوم  عمه که نیا از شیپ و

 . رابست در و  شد اتاق داخل

 .  کردیم  نگاهش باز  شین با هیعال



  ؟ییآهو چشم یسوزوند شیآت باز-

 . زاده خان گرمه تو به پشتم-

  کن کم باشم؟ کارات نی ا هیجوابگو دیبا من یک تا-

 .   دهیم  باد به رو سرت آخر طنتاروی ش اون دختر

  نیآم یبازو دور را دستش و رفت سمتش به هیعال

 . کرد حلقه

 .  زاده خان یهست تو  یوقت تا نه-

 !دختر  که یارینم  کم زبونم از!  هللا اال هللا ال-

 دستش و خورد زنگ تلفنش حرفش نی ا بند پشت و

 .دی کش رونیب را

 

 تخت یرو که نیآم یاروزهیف حیتسب به  نگاهش هیعال

  انداخت نیآم به نگاه بعد یالحظه  و نشست بود افتاده

  و بود شده برجسته  اشیشان یپ یرو یگرفتگ ماه که

 را اعصابش خط پشت که بود یکس از نشان  تنها نیا

 . بود ختهیر بهم

 :دیپرس هیعال کرد قطع که را تلفن

 شده؟ یزیچ-



 . برم دیبا من  ستی ن یزیچ-

 را هیعال  اضطراب نیا و بود مشهود نیآم یکالفگ

 . کردی م شتریب

  رونیب تیگرفتگ  ماه یطور نیا که افتاده یاتفاق هی-

 .زده

  یبایز و  دهیترس صورت به یکوتاه نگاه و برگشت

 . دیدزد را نگاهش دم در و انداخت  دلبرش

 68پارت #

 

 . زده شیآت ما ده تو و نیزم  چندتا فیشر-

 

 و دیکش یبلند نیه زده وق یهاچشم  با دهیترس هیعال 

 :گفت

 ؟یچ واسه-

 کمتر خاتون فهینظ شی پ برو توام ه،یعال برم دیبا-

 .  باش خانوم عمه بر و دور

 

 .شد نیآم راه سد بود دهیترس یحساب  که هیعال



 . یبر تنها ذارمینم-

 تونهینم یکار فیشر اون. شهینم  یز یچ نترس-

 .کنه

 بود؟ یچ  قبلت بار شدن یزخم پس-

 ازم نپرس یزیچ. هیعال کردیم فرق داستانش اون-

  ینایزم  سر نمیبب برم  دیبا فقط ستین  یز یچ باشه؟

 یعدالتیب کتم تو من دونهیم! آورده ییبال چه مردم

 . ارهیب در منو لج خوادیم رهینم

 . امیم باهات . ترسمیم من بازم اما-

 نذار و حرفم  هیعال یا ی نم جا چیه تو. هللا  اال الهللا-

 رو فیشر یبعد قدم تونمینم من کنم  تکرار دوباره

  خانوادت سر  بالرو اون که همونطور. کنم ینیب شیپ

 . بزنه سر ازش یزیچ هر  ممکنه آورد

 

  حیتوج دیبا را هیعال  شتریب ماندیم  شتریب چه هر

  بدون بلند یها گام با و  زد رونیب اتاق از. کردیم

 .  رفت یماو سمت به بزند  یحرف عمارت اهل به نکهیا



 درهم را شی هادست دائم و کردیم یقراریب هیعال دل

  توان گرید آمدیم نشیآم  سر ییبال اگر. دادیم چیپ

  داشت؟ را  ماندن پا یرو

 بار کی. خوردیم را جانش خوره مثل  شوم یفکرها 

 بار نیا بود دهید را عاقبتش و بود گذاشته شیتنها

 دانستینم هم  هنوز که یبار  کی. توانستی نم گرید

 هم  بار نیا! کرده؟ را نکاریا نیآم  با چرا و که

 سر ییبال نه  بماندو ندانستن در خودش نه گذاشتینم

 به یسرک و کرد باز را  نیآم اتاق در. دیایب نشیآم

 و رفت خودش اتاق سمت به یواشکی د؛یکش رونیب

 از بفهماند را یکس که آن بدون و برداشت را شیپالتو

  آشپزخانه در همه خوشبختانه. زد رون یب عمارت

 . بودند

 همان. شد  سوارش و  رفت نیآم گرید اسب سراغ

  ما تنها اسب نیا. بود برداشته هم شیپ  دفعه که یاسب

  بایز یلبخند . آوردیم ادشی به را ن یآم با شدنش

. خواند یالکرس ةیآ لب ریز و اش چهره به زد نقش

 ةیآ نش یتسک  یبرا که بود گرفته ادی خودش از

 .  بخواند یالکرس



 هم  خواستیم اگر یحت گذاشتی نم شیتنها 

 .  توانستینم

 مادرش نبود؛ حکمتیب بود افتاده قلبش  به که یشور

 خدا دیبا را بعدش بزند شور دلت: "گفتی م شهیهم

 !" کند ریبخ

 شتاپ با  هانیزم سمت به و بود جلوتر نیآم اسب

 . رفتیم

  حق ،یمادر  نه ،یپدر نه داشت؟ نداشت؛ را یکس

 یدست دو را شیهانفس بود شده که یآن داشت

 نیا که اگر بود؛ شده نیآم  شبش و روز اسم. بچسبد

 !بود؟ چه پس نبود عشق

 مردم یها نیزم دل از آتش. شد ادهیپ  اسب از نیآم

  جانشان و  سر به هیگر  با ده مردم و دیکشی م زبانه

  تا ختندیریم  آب سطل به سطل هم یبعض. دندیکوبیم

  را ده مردان نیآم. کنند خاموش  نیزم دل از را آتش

 سرشان به و دیکشیم  آغوش در کردندیم هیگر که

  یبرا شیپ از شیپ مرد نی ا مهربان قلب. زدیم بوسه

 نیآم داشتند حتم. بود شده نوشته مردم نیا تک تک

  نیآم چون یخان. کندیم جبران  را شانی ضررها تمام

  یمرد! شد؟ی م دایپ خالص و تین پاک  نیچن نیا کجا



 به یغم گذاردینم و  شده درد ریسراز خودش که

 ! برسد یکس

 قربان و کردیم نگاهش دور از خوشحال هیعال

 سمتش به  خواست. رفتیم اش زاده خان یصدقه

  غیج و گذاشت دهانش یرو دست یکس  که بردارد قدم

 بودند گذاشته دهانش یرو  که یاپارچه  انیم فشیخف

 . شد خفه

 که را نیآم  لحظه نیآخر تا چشم با و زد پا و دست

 .   کرد نگاه دیکشیم گردنش پشت به دست کالفه

  آب، چون قلبش که ینیآم  به دادن دل نبود راه یب پَر

 . بود پاک

 کم کم شیهاپلک  و کرد دراز نیآم سمت به را دستش

  را جا همه ش یهاچشم  پس در یکیتار و شد نیسنگ

 .گرفت فرا

 69پارت #

 

 حصارش در یکیتار تنها کرد باز که را شیهاچشم 

  یناله لب  ریز و آرام ش،یپهلو درد با. بود گرفته

 .کرد یفیخف



 هر به شدیم باعث یچرم یهاکفش ری ج ریج یصدا

 و بود دهیترس. بگردد صدا دنبال و برگرداند سر طرف

  صدا نیا. بود  نشسته کمرش رکیت یرو یسرد عرق

  یلعنت یهابت  مین نیا ریرج یج تنها و بود آشنا شیبرا

 چشمان و پهن و پک یهاشانه آن با را کاووس

 .  انداختیم ادشی صشیحر

 : زد لب و گرداند سر ترس  با و آرام

  کجام؟ من-

 نیا و امدین ییصدا چیه  و شد سکوت یاقهیدق چند

 . کند تکرار را اشجمله  گرید بار کی هیعال شد باعث

  ن؟یگرفت منو  یچ یبرا-

 نوازش ن ییپا تا را اشگونه  یرو یانگشت  کدفعهی

 .  دیکش عقب را خودش لرز با و شد مورش مور. کرد

 . یباش دیبا که یهست  ییجا تو-

 .  دیکش عقب زده وحشت کاووس یصدا با

 .  کرد حس سرش پشت را یدست. دیلرزی م شیهالب

 شیهاچشم  و شد نور غرق  شیهاچشم  یالحظه  از بعد

 .  کند عادت نور به تا کرد زیر را



 صدا سرو با و بود دستش به یآهن یله یم کاووس

 . دیکشی م نیزم یرو

  نجا؟یا یآورد منو  یچ یبرا-

 من یبرا نشد  و خواستم من که یهست یکس تنها تو-

  ریز به سر زاده خان اون ذارمیم یکرد فکر باشه؛

 اره؟یب  دستت به راحت و برسه راه  گرد از بتینج

  ه؟یچ  منظورت-

  سگ مثل اون. یبدون دیبا خوب یلی خ  و منظورم-

 شد رو شمیپ دستش یوقت. کنهینم روش یول عاشقته

 ینامرد کنم، قطع نیزم  یرو از و نفساش خواستم

 . باهاشه یلیخ خدا  یانگار اما زدم، چاقو بهش

   ؟یگیم یدار یچ تو-

  یرو یگون ماه و مردانه شیر ته آن با نیآم صورت

  و نشست  هیعال چشمان  یجلو یالحظه  اشی شانیپ

  بود شده عاشقش هم او. نشاند لب به ی لبخند  نیریش

   بسپارتش؟ یگرید به ساده  خواستیم و

 گهید وقت چ یه چون هیعال کن جمع رو  لبخندات اون-

 که یمونیم نجایا یزمان  تا چون شینی بب ستین قرار

 عمه که یتوران از بهتر چه اونم بشه داماد نیآم



 داره دوسش یخاص جور هی ای اریبخت خاندان  تو خانوم

  نه؟ مگه

  یهوا در توانستیم. شد فشرده نهیس در قلبش هیعال

 طور چه بود شوهرش بکشد؟ نفسش او ریغ

  یه که یبغض با را سرش رند؟یبگ را او  خواستندیم

 . داد تکان نیطرف به زدیم چنگ شیگلو به

 . مونمی نم نجایا ابد تا من-

 . یبمون ستین قرارم-

    ؟یگیم یدار یچ-

 .   بزنم  شیآت زنده زنده و نیآم  قلب خوامیم-

 . یروان تو-

 . میروان هی قایدق آره-

 . کنهینم ازدواج توران با وقت چیه اون-

 یبرا کرده خبر عاقد خانوم عمه امشب  نیهم بخاطر-

  عمارت؟

 اما نبود، یمغز سکته. شد خشک  جا در دخترک

 یحوال در روحش  و رفت  جانش بود؛ که یجان سکته

  یاشک قطرات با را لحظاتشان تمام و زد یچرخ نیآم

 .  دیچک نییپا بود کرده خون را هیعال یهاچشم که



 همه به دیبا. رفتیم  دیبا را امشب رفت؛یم دیبا

 . اوست مال تنها نیآم که گفتیم

  یجا به تنها چشمانش  یجلو و دیلرزیم اشچانه 

  بار هزار رند، ینگ را او فقط. دیدیم را  نیآم کاووس

  یهاهللا ای آن و بزند صدا را خدا دستش از هم

 .   گذاردیم سر یرو دیبگو را معروفش

  قطار یها اشک و داد فشار  هم یرو را شیهاچشم 

 .  دیچک نییپا اششده

 از فاصله با و کرد باز هم از را شیهادست  کاووس

 . ستادیا او

 . فتیب راه شو بلند-

 . برگشت کاووس سمت به و شد بلند جا از هیعال

 نرم امشب اگه برم بذار کنمیم التماست کاووس-

 نمیس از که یینفسا نیا. شهینم وقت چیه گهید

  مال تونهینم  وقت چیه اونه،  واسه تنها ادیم رونیب

 .  باشه تو

 یناراحت با و خورد یتکان کاووس یگلو  بکیس

 سمت به های جان مثل کدفعه ی. داد تکان را سرش



  یفشار و دیکش گردنش به  پنجه و کرد  حمله دخترک

 .کرد جمع  را صورتش درد با هیعال. آورد آن به

 

 را، اشدردانه  حال نیا  دیدیم و بود که اگر ارشی

  با را کاووس یهااستخوان  اششده متورم رتیغ رگ

 و بود زده  دلدارش به دست. شکستی م نگاه کی

  کند تیاذ را ناموسش نیچن نیا که یکس حال به یوا

 را مرد نی ا شاهرگ نیق ی به قطع داشت خبر که اگر

 . زدیم جا در

 

  اون امینباش  من مال اگه یحت  ینخوا تو اگه یحت-

 .زنمیم  شیآت نیآم نهیس تو و قلب
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 .ی ستین قاتل فی شر مثل تو-

 .  نشست کاووس لب کنج قی عم یپوزخند

 اون از یدونیم یچ اصال ای من از یدونیم یچ تو-

 قلبت؟ صاحب یکرد که ینیآم

 .  بود کرده  خی شیپاها و  دست دخترک



 ه؟یچ  منظورت-

 .  فتیب راه هیعال یزنیم  حرف ادیز-

 ؟ یکن کاری چ  یخوایم-

 .کنهی م راحت تورو  هم و من هم که یکار-

 ؟ یزنیم حرف  سردرگم چرا-

 تو بدون منم ،یبکش نفس یتونینم اون بدون تو-

 و میبزن گره  هم به میتونینم که یینفسا پس. تونمینم

 . میکن قطع دیبا

 رو امضات تو و دهیم نیآم به بله هی  توران امشب

 نشون دو ری ت هی با ینجوریا. یزنیم مرگت برگه یپا

 قلب اون هم کنم،یم راحت رو تو و من هم زنم،یم

 بار نیدوم ی برا اگه یحت  زنمیم شیآت رو  نیآم یلعنت

 نفسیب  زنده زنده آدم اون کنمیم ی کار من باشه

 . بشه

  که موندمیم انقدر موندمیم عاشقت دیبا من فقط

 .نذاشت معروف مومن اون اما ،یایب سمتم به خودت

  سنگسارم ناحق و رحمانهیب داشتن که یموقع-

  حاال یدیم دستم از یدار که ینبود نیا فکر کردنیم

 ؟یافتاد فکرش به



. دیکوب اشی شانیپ به  یمشت شده یعصب کاووس

 آن یال از و داد فشار هم یرو را شیهادندان

 :دینال شده دیکل یهادندان

 ترم اونور ده هی تو و یهست  دونمیم االن یوقت-

  سوزونهیم منو یستین من مال یول یکشیم نفس

 .هیعال

 

  خودتم چون.  هیخاکستر اه،یس نه دهیسف نه تیعاشق-

 گم یدار که یحس تو. یستین عاشق که یدونینم

 و یگذاشت دختر هی یرو دست بار نیاول  چون یشد

 شیزندگ ینتونست  بار نیاول  ش،یبپاش هم از ینتونست

 گم خودت یخاکستر   یایدن یتو تو. یکن نابود و

  فرق یلیخ یگیم تو که یینایا با رنگش  یعاشق. یشد

  اسم که خورهی نم تمیخون گروه به یحت. کاووس داره

 .ی اریب زبونت ی رو و یکن دار لکه و عشق

 . دیکش هیعال صورت مقابل را سرش یحرص  کاووس

 تونمیم االن نیهم و یگی م که یینتونستنا نیا همه-

 که یهست یکس نیاول چون کنمینم اما کنم، تونستن

 .خوامیم قلبم ته از تورو

 



 در  و ختیریم  اشک سکوت  در تنها هیعال

 .  زدیم پا و دست اشی پناهیب

  داده فشار ی آهن یزده خی و سرد لهیم با دخترک پشت

 که یامتروکه یخرابه  از رونیب را او کاووس و شد

 . برد بود انداخته جا  آن را دخترک

 را دستش افتاد رونیب غروب به که  چشمش هیعال

 . گذاشت قلبش یرو

 دیبا بود بسته اشی نابود به کمر که یلعنت زمان نیا

 .دینبا شد؛یم شب دینبا گذشت،یم دینبا. شدیم ساکت

  شدیم که شب. گرفتی م پر نشیآم شدیم که شب

 .نداشت یسود  گرید هم کردنش تکه تکه
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 و گذاشتیم قدم شده  خشک یهابرگ یرو آرام

 قدر چه. کردیم پر را گوشش هاآن قرچ قرچ یصدا

 طنتیش با و بود کنارش  حاال نیهم خواستیم دلش

 چه. کردیم  حواله شوهرش آغوش انیم را خودش

 نشسته دندانش ریز نی آم یهاکردن تیاذ طعم قدر



 شر از تا خواندیم ذکر  کردیم که اشیعاص. بود

 . بماند امان در دختر نی ا یهاطنت یش

 .بود گرفته را هیعال دید اشک پرده

 

 به و ردیبگ باال سر شد  باعث آبشار و آب یصدا

 . کند نگاه بودند ستادهیا شیرو که یپل نییپا

  آخر دست و دادیم و  دادیم دورش یه  سرنوشت

 . گذاشتشیم اول نقطه یرو

  به کاووس که بود پل نیی پا درست یامتروکه  کلبه

 . داد هلش سمت همان

  یکیتار به و برگشت عقب به ناگهان شد که کلبه وارد

 . کرد نگاه هوا

 :زد  ادیفر کاووس

 .تو برو االی-

 کار داشت حتم که ییپهلو درد با جانی ب و خسته

 کلبه سرد و  نمور چوب یرو  کلبه گوشه  باشد کاووس

 . نشست

 دست کنار  درست و آورد  رونیب را  کتش کاووس

 .  کرد نگاهش و نشست شی رو روبه. کرد پرتاپ هیعال



 نجا؟یا یآورد منو  یچ یبرا-

 ازشون روحت که یمهم یزا یچ یسر هی  مرور یبرا-

 . نداره خبر

 .دیکش شی پ اخم هیعال

 ؟یگیم یدار یچ-

  با و آورد در را متفکر یها آدم یادا انهیموز کاووس

 : زد لب صی حر  یلبخند

 نه؟ مگه گذاشتن حناشونم حتما االن-

 .  شد تموم و شد نیآم عروس  توران

 

  و کرد دنی لرز به شروع بدنش کل کدفعهی به هیعال

 . گذاشت ش یهاگوش یرو  را دستش

 .شو ساکت بسه،-

 . شهی نم یزیچ  نیهمچ نداره امکان نه نه

 

 :زد ادیفر او از بلندتر  کاووس

 قدم امروز و  خانوم عمه من. هیعال نزن گول خودتو-

 .  کردم بیتعق قدم به



  نیآم اول عشق چون چرا؟ یدونیم نباش نگران اما

 یدوم شهیهم تو. بود ینخواه  و یستی ن و ینبود تو

 . یهست

 

 نبض. دیکش  باال سر کدفعهی به و باخت رو از رنگ

 .  نبود کن ول و بود گرفته ضرب اشقه یشق یرو

 عقب! یگرید عاشق هم  آن بود؟ شده  عاشق نشیآم

  بود؟ او بخاطر شیهادنیکش

 اندازه به شیپاها و دست. رفتیم جیگ سرش

 توانستینم و بود شده یصدتن  چند یهاوزنه 

 . بخورد یتکان نیکوچکتر

 .دروغه-

 خان. نگفته مدت همه نیا تو به که  هیزیچ دروغ-

 شده عاشق  یزنیم نهیس  به و سنگش تو که یازاده

 .خواهرش عاشق یک عاشق اونم آره

 

  چشمش گوشه از طور همان  اشک و د یخندیم هیعال

 دست و بود شده یکیستری ه حرکاتش تمام . دیچکیم

 . نبود خودش



.  خواهرش عاشق اونم شد عاشق بار ه ی زادت خان-

. زدینم مو مادرش افهیق با که شد ی دختر عاشق

  ینبودنا یجا   خواستیم.  شد عاشقش همونم بخاطر

 هی و بود نیآم هی. کنه پر دختر اون با و مادرش

 همتا که ینیآم عشق. بود شده پر ده کل  تو چهریپر

  دل هی و دنید و گرید هم پل  نیهم یرو قایدق. نداشت

  گذرهیم که مدت هی بعد. شدن هم عاشق دل صد نه

  بعد به اون از. بوده شیناتن خواهر دختر اون فهمهیم

 یبرا ی گناه نیهمچ. دینبخش و خودش وقت چیه

 یادیز دارهیم بر ذکر با و قدمش هر که ینیآم

  اونجا و مازندران بود رفته مدت هی . بود نیسنگ

 مردم کل  خانوم عمه.  بود کرده حبس و خودش

  ماجراها نیا از کام تا الم که کرد رفهمیش  ارویآباد

 گذشته اون اما برگشت، نیآم. نشه صحبت جا چیه

 منم. کنهینم  رهاش وقتم  چیه شهیزندگ وسط شهیهم

 .بسوزونمش جا همون از خوامیم  گهید بار هی

 یحت که یآدم عاشق ؟یشد آدم نیا عاشق  تو حاال

 ؟ یندار خبر شمیزندگ الف

 .یهست یدوم شهیهم آدم اون یبرا تو

 



 یرو  محکم را دستش  و شد بلند جا از هیعال

 . داد فشار شیهاگوش

  از حجم ن یا. کردیم صدا را نیآم اسم و زدی م غیج

  بود مانده کم قلبش. بود کرده  تکه تکه را جانش درد

 دیبا. بزند رونی ب و بشکافت را  اشنهیس که

  ریتسخ را قلبش که یآدم از گذشتیم  و خواستیم

   بود؟ کرده

  هر قلبش کوبش یصدا باشد؟ توران داماد گذاشتیم

 . رفتیم جیگ سرش و شدیم ترف یضع لحظه

 نیآم دیشا زد؟یم حرف نیآم همان از کاووس

  کرده اوراقش فیشر که یپازل! گفتی م را یگرید

  تمام تکه نیآخر با کاووس را بود دهی چ نیآم و بود

 .کرد
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.  بود شده آتش  کوره بدنش تمام. بست را چشمانش

 به را یالحظه  بود بسته را چشمانش  که طور همان

  برداشته کشو از را نیآم مادر  عکس قاب که آورد ادی

 آن پشت. بود کرده پا  به ییولوا چه نیآم و بود

 به متعلق که یعکس قاب کردن میقا آن پشت رفتار،



 و دهیخواب  یز یچ کی که دیفهمیم دیبا بود، مادرش

 . است خبریب او

 فهماندیم آن به دیبا که ی قلب یبرا سوخت؛یم دلش

  کس نیا از شیپ. ندارد دلدارش دل  در ییجا چیه

! رفت؟ یم شیهای گرفتگ ماه صدقه  قربان یگرید

. بود گرفته ریتسخ  به را نشیآم قلب تمام یگرید کس

 یدور او از نیهم بخاطر داشت دوستش هم هنوز

 ! کرد؟یم

. کرد حالل شدینم یراه چ یه با را بود گناه  که یعشق

  خاموش توانستینم که را دلش اما بود، دهیکش دست

 و دور یمردها  یباق با که یمرد بود؛ نیآم او. کند

 شهیش و خرد جنسش. داشت هاتفاوت  یلیخ برش

  سبک ریز که یقدم هر. بود پاک نداشت،

 کنار را  نداشت یهمخوان مانشیا با  شیهای نیسنگ

 عشقش از دست است مجبور که بود معلوم. زدیم

 کند؟ ساکت توانستیم را چه؟آن دلش اما بکشد،

 

 

  تک به تک هم  فکرها چیه آمدینم که بند شیهااشک 

 دوباره بود مانده کم. بود کرده احاطه را ذهنش



 را ینفس  نیا بود کرده فراموش  باز و  ردیبگ نفسش

 کامش به را اشخانواده یتلخ و ی زهر  تنها که

 .نشاندیم

  یمعماها تمام با وگرنه رفتیم دیبا بود شده طور هر

 . خوردیم را عقلش ذهنش

 

 :زد غر لب ریز و داد ماساژ را شکمش یکم کاووس

 . گشنشه همش که واموندم نیا-

 دو رو یشبستر کرد نیحس قصه  تو یبرا انقدر

 یچ هی  برم کرده ضعف معدم کردم فیتعر ساعت

 . شهیم  یچ گمیم بهت بعدشم میبخور کنم درست

 

  یهاچشم  تخم به و  دیکش باال سر  نفرت با هیعال

 بس بود کرده تباه را اشیزندگ تمام. زد  زل کاووس

  تباه جمله  کی با هم شی آرزوها و دهایام حاال نبود

 .کرد

 بهم را اعصابش شتریب یچوب در گفتن قژقژ یصدا

 .  ختیر



  دیام به. کرد نگاه را کلبه دور تا دور و شد بلند جا از

 آن یبرا دلش. محبوبش به دنیرس ی برا زی چ کی

 دیترسیم. بود شده تنگ یادیز رشی ز به سر نگاه

 یپا واقعا نیآم اگر. ندیبب دینبا که را آنچه و برود

 تمام اگر چه؟  ندیبب هم با را ها آن و باشد عقد سفره

  یرو شود  آوار صحتش با کبارهی کاووس یهاحرف 

   چه؟ سرش

 آتش از درونش. داشت نفرت داشت،  حرص 

 مشامش به احساسش شدن جزغاله یبو . سوختیم

 .دیرسیم

 

 داخل رونیب از که یاگوجه  عطر با  بعد قهیدق چند

 .  شد داخل صدا و سر با آمدیم

 نیچن نیا  که بود دهیکش هانقشه  هیعال یبرا قبل از

 . بود فراهم هم اشی آشپز  اثاث و اسباب

 انداخت بود ن یزم یرو چشمش که دخترک به ینگاه

 . نشست کنارش تاب  و آب با و

.  چکاند املتش یرو ولع با و برداشت را موترشیل

 با دخترک زد؛یم یقرمز به خون مثل املت رنگ



  درست املت به چه را کاووس کردی م فکر خود

 !کردن

 .هیعال  رفته دستت از ینخور-

 

 فرد نیترمهم. بود رفته دستش از  زهای چ یلیخ

 شمارش قدر او بخاطر که یکس تنها اش،یزندگ

  داده دستش از ساده چه  دانست؛یم  را شیهانفس

 بودن نیآم کنار از چنان  آن که را عاشقش قلب. بود

 از پر ساده املت  کی  گرید  داد دست از را  بود سرشاد

  یحسن چه باشد کاووس پرورده دست هم آن که گوجه

 !داشت؟

  یجا به اگر دیشا شد،ینم هاحرف  نیا اگر دیشا

 لقمه را املت بود نشسته  شیرو روبه ن یآم کاووس،

 به یاعالقه که چند هر خوردیم یدولپ نه که لقمه به

 . نداشت هم املت

 مورد  به شیبرا هانیتر مزهیب باشد که نشیآم

 که ستین طور نیا.  شودی م لیتبد غذاها نیترعالقه

 ریز  را غذا که باشد یاهیادو تنها عشق یگاه

 بنشاند؟ تیهادندان
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 املت از مانیپ و پر لقمه کی و شد کشینزد کاووس

 . چرخاند سر تنفر با او و برد دخترک دهان کینزد را

. بست را شی هاچشم حال همان در و برد کینزد سر

 یعطر همان بردیم هوشش از را عقل داشت رسما

. اشیزندگ عطر نیترخوشبو  و نیآم جان بود شده که

 داشته را اشی محمد گل  عطر تاب که بود یکس چه

 باشد؟

 

 به را صورتش و برد هیعال چانه ری ز دست لج با

 . شدند چشم در چشم. برگرداند خودش سمت

 دست با و کرد کینزد هیعال دهان به را املت لقمه

  لقمه. کرد  باز هم از را دخترک  فک زور به گرشید

 سر اشچانه از روغن و  چپاند دهانش به زور با را

 . شد زیر

  حکم که غذا دنیجو و  کردیم اشخفه داشت بغض

 . داشت را شدنش خفه

 : دیغر اشکرده دیکل یهادندان یال  از کاووس

 . ببر و لذتش -



 هیعال که برد کینزد را  سرش هوس پر و هوایب

  عقب به محکم را شیهاشانه  کاووس اما د،یکش عقب

 با هیعال که برد صورتش کینزد سر و کرد تیهدا

 به را صورتش دادیم سر درد سر از  که یهق هق

 . برگرداند  یگرید سمت

 کمد سمت به و گرفت فاصله او از انزجار با کاووس

 .  رفت

  بود شکسته درش که یافرسوده کمد داخل از یاجعبه 

 . دیکش رونیب

 . کردی م نگاهش دهیترس و درگم سر هیعال

 کلبه قسمت ن یترگوشه به را خودش و بود کرده بغض

 . بود چسبانده

 انینما را کاووس  یهادندان فیرد صانهیحر  یلبخند

 . گذاشت هیعال یپا  یجلو را  جعبه و کرد

 دهیترس یها چشم با. کرد تر جور و جمع را خودش

 .  کرد نگاه را کاووس و داد باال سر

 . ادیم تو به فقط که یاهیهد هی. کن بازش باش زود-

 



 به را دهانش آب. دیکوب یم نهیس به  تپش با قلبش

 .فرستاد نییپا  زحمت

 !االی د-

 پلک و دی پر باال دخترک یهاشانه  ادشیفر یصدا با

 .زد

  و برد جلو  حرفش از تی تبع به را لرزانش یهادست

 . کرد باز را جعبه در

  جلو به را جعبه افتاد مضحک لباس آن به  که چشمش

 .  آمد عقب وحشت  با خودش و داده هل

 باال از رق و شق و کرده سپر  نهیس کاووس

 . کردی م براندازش

 .  زدیم نفس نفس هیعال

 ؟ی چ یعنی نایا-

 . بپوشش-

 از اشچانه   طور همان و داد تکان نیطرف به را سرش

 .دیلرزی م ترس سر

 . کنمینم نکارویا من نه-

 . کنمیم نکارویا خودم ای یپوشیم ای-



 

 .  دی چک  نییپا فکش غهیت از شی هااشک یداغ

 بپوشمش؟ چرا-

 . نمتیبب  عروس لباس تو خوامیم-

 

 با و داد ماساژ یکم را چپش گوش راستش دست با

 . دیکش باال را دماغش صدا و سر

  تنت و لباست نیا یدار وقت قهیدق هی رونیب رمیم-

 و کنمیم باز و در نیا  بشه شتریب قهیدق کی. یکن

 یباش یوضع و سر چه تو ستین مهم برامم داخل امیم

 .کنمیم تنت گ ید جور یباش دهینپوش اگه

 

 .بزند ی حرف که دیچرخینم هیعال دهان انیم زبان

 74پارت #

 

 تیاذ را اشدردانه  چگونه ندیبب که بود کجا زاده خان

 !کنند؟یم

 



 عروس لباس و برد شیپ دست. دیلرزیم  جانش همه

 . برداشت را

 ...بوم بوم

 .  کردیم  حس دهانش انیم را قلبش کوبش یصدا

 و دیکش را  لباس. نشود باز که بود در  به چشمش

 چه؟ کردیم  باز زور با را  در که اگر. ستادیا در پشت

 و بود ختهیر برش و دور به شده شانیپر  شیموها

  دادی نم جا  مو نیا تار تار انیم سر بود، نیآم که اگر

 د؟یکشینم جان به را اشی محمد گل دلنواز  عطر و

 لباس درد با  و بود کرده پر را صورتش  یپهنا اشک 

 .  داد باال  اشتنه مین از را عروس

  یرو گرشید نیآست و دی پوش  را شیهان یآست از یکی

 در شدت با و کبارهی به کاووس که بود ولو سرشانه

 . کرد باز را

 ریز! قهیدق کی که باز هوس مردک بود گفته دروغ

 .  دیپر  داخل هایوحش مثل عمد از و قهیدق کی

 لباس و شانیپر یموها آن با شده معذب هیعال

 افتاده ریگ شانه  سر یرو اشقهی طرف هی که یعروس

 . رفت عقب قدم چند بود



  انداختیم گردنش دور دست پروایب بود نیآم که اگر

 شیرو شده که هم عمد  از شیایح  با یهاچشم  تا

 . ندیبنش

  نگونهیا بفهمد نیآم اگر  که دادیم ندا جانش و دل

 هم در چنان   شیهااخم کرده علم قد  کاووس مقابل

 .دیایب دستش  کار حساب  که شدیم

  کاووس مقابل بود، آزاد و پروایب که کس  هر  یجلو

  چون یباز هوس  مرد. داشت وحشت اندازه همان به

  ننگ لکه او دست از ِدهش یدخترها تمام که کاووس

 .داشت وحشت چیه که  ترس نشسته،  ناموسشان به

 

 شستش و کرد خوش جا  لبش یرو یلبخند کاووس

 .  دیکش نش یی پا لب کنار یخوش با را

 :زد لب و شد کینزد هیعال به قدم کی

 . دختر یمحشر تو-

 .دیلرزیم اشچانه  دخترک

 . ای ن جلو خدا  به تورو ا؛ین-

 !کرد؟ تماشا دور از و ی عروس نیهمچ شهیم مگه-

 :زد غی ج ضجه با



 فقط. دمیپوش بپوش یگفت! کنمی م التماست-

 .این جلو  خدا به تورو کاووس ینی بب یخواستیم

  کرد،یم خون دل و زدیم هق اشی پناهیب در دخترک

  یهاضجه نیا از که داشت هم یدل کاووس مگر اما

 شود؟ خون کننده هالک

.  دیکشیم غ یج  شتریب هیعال داشتیم بر که یگام هر

 بزند؟ ادیفر  که کردیم گرم را پشتش کجا تا اشحنجره

 دوام طور چه کاووس ی پا و دست ری ز  تنها و تک

 آورد؟یم

 . گرفت را دستش مچ و سمتش به کرد حمله

  بلکه تا زدیم کاووس جان و سر به و دیکشی م غیج

 .  کند جدا مچش از  را بارش نجاست دست آن

 . کن ولم خدا به رو تو کن، ولم-

 .  نکردم ناکارت نزدم تا دختر ری بگ آروم-

 

  نشیآم تی محرم حکم هی عال انگشت انیم که یاحلقه 

 .  کردیم جدا را داشت

 



 .ارین درش نه  کاووس نه-

 من عروس توام و شد گهید کس داماد امشب اون-

 .یشیم

 . دیچیپ شی گلو در چکیپ مثل و بود شده خار بغض

 شدیم  که هم چه هر.  بود کرده مشت را دستش

 به هم مردیم اگر یحت را ادگارشی بود؛ یادگاری

 .  دادی نم کاووس

  را انگشتانش جسورتر هیعال و کردندیم  تقال کدام هر

 . بود کرده مشت درهم سفت

 انیم سخت  که نداشت ییجدا تاب انگار  هم حلقه

 .  بود دهیچسب   انگشتش

 و کاووس جان و سر  به هیعال یهامشت  و تقالها

 باال کاووس دست شد باعث شیهاضجه  و غیج یصدا

 .ندیبنش  دشیسف و فی ضر صورت  یرو و برود

 صورت و بود دهید دور را زاده خان  چشم که یوا

 . بود کرده  لبو یسرخ به نیچن نیا را اشفرشته 

 یرو شد پرت و آمد رونیب هیعال دست از انگشتر

  یناهنجار یصدا با و خورد  قل و خورد قل و نیزم

 .  شد ساکت  خود در



 .شد خشک حلقه  یرو هیعال سرخ یهاچشم 

  شیهاپنجه  انیم را اشقهی  و برد کاووس قهی به دست

 . کرد مشت

 :دیغر اششده دیکل یهادندان یال از

 کردم؟ کارتیچ من مگه-

 .دارم دوست فقط من-

 ن؟یاریم  سرم بالهارو ن یا که کردم کارتون یچ من-

 م؟یچ مقصر من

 عاشق اون ،یشی نم خوشبخت مرد اون با تو هیعال-

 . گسید کس

 .شو خفه متنفرم، ازت. شو خفه-

 

 به هیعال که کرد دستش حفاظ را صورتش کاووس

 که یآهن لهیم یرو درست دستش و  دیچسب وارید

 . نشست  بود کاووس به متعلق

  و تند یهانفس و برد کینزد گردنش به  سر کاووس

 دور دستش کردن سفت با شد همراه  هیعال نامنظم

 .  کاووس سر  یرو آوردنش فرود و لهیم



 . گرفت راه اشیشان یپ از خون

 یرو از عرق و دیلرزیم دم در دخترک  دستان

 .دیچکیم نیی پا اشقهیشق

  آور هراس نگاه یرو  و آمد باال چشمانش سخت

 .  نشست هیعال

  نییپا زانو با  و خورد سر هیعال مچ یرو  از دستش

 . بست چشم  لحظه کی در و افتاد

 .  افتاد نیی پا و شد رها دستش  از لهیم

 . کشتمش من-

 . گذاشت دهانش یرو را لرزانش یهادست

 .رهیبم خواستمینم من نه نه،-
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 . گذاشت کاووس نبض یرو دست لرزان و شد خم

 ! یلعنت زدیم کند

 یزندگ آزاد  توانستینم گرید هم خواستی م اگر حاال

  دور اسارت یقطور به بند کی  جا همه و شهیهم. کند

 یبرا کردیم باور یکس چه. بود دهیچیپ شیپا و دست



 قانون کدام  کرده؟ را کار ن یا ناموسش ندادن  دست از

 بند به را او که یقانون همان آمد؟یم در پشتش

 چیه بدون که یهمان  بود؟ کرده محکوم سنگسار

 کی بود؛ مدرک که حاال کرد؟یم هالکش یریتقص

 او که گونه آن فیشر. بود هم کلفت و کت مدرک

 مرگ از دیکش کنار اشخانواده مرگ از پا و دستیب

 محال بودند، تشنه خونش به د؟یکشیم  کنار برادرش

 اشیقربان تا دختر نی ا جان از بردارند دست بود

 . کردندینم

  زیلبر و زار حالت با جا همان و شد سست شیزانوها 

 سرش از که یخون به دست. نشست اشک از

 . دیجه عقب ترس با و دی کش دیجوشیم

  مرده دل و  یخاک و خون به آغشته عروسش لباس

  جانش خواستینم دهد،  پس تقاص خواستینم. بود

 .  دادیم عذابش نحو نیبدتر به او. ردی بگ فیشر را

 که یناموس همان بود کرده مواظبت ناموسش از فقط

 و فرستادندیم ننگ یآباد کل شدیم  دار لکه اگر

  هم قصاص از باشد پاک. خواستندیم را قصاصش

 .   ندارد ییعبا چیه



 و ستون که شیا یح و حجب با دلدار بود کجا

   باشد؟ شیتنها یرومه یپشتوانه 

 پا و دست یی تنها انیم تو و باشد پر قلبت ندارد؟ درد

 ! یبزن

 کالم کی با هم باز عربده، کی با هم باز بود که اگر

 صادر اشیی آهو چشم نفع به را شی رأ قاطعانه

 گلستان را  سنگسار برگشت برویب راه مگر. کردیم

  بود؟ نکرده

   مرد؟ نیا نداشت بردن دل

 و بگذارد ستبرش  نهیس ی رو سر تا بود هم باز کاش

 یکوه آن به استوار، یهاشانه  آن با شود قرص دلش

 حس شدی م هم یفرسنگ ده تا را تشیامن یبو که

  یهاهللا ا ی آن اگر یحت کرد،یم فرار اگر یحت. کرد

 با باز د،یدزد ی م چشم اگر یحت گفت،یم  را معروفش

 . کردیم تمام را  کار اشیا هیعال  یهای رکیز

 جا آن  شیپا و دلش که ییهاه یثان آن رفتند کجا

 یوقت زمان نیا داشت یتلخ گذر چه. بود شده متوقف

 . بود دور او از



 لباس. شد بلند جا از و زد اشی خون لباس به یچنگ

 اششده یگل و جانیب یپاها  دنبال به را عروسش

 . دیکش

 و غلیب که ییهانفس و هارگ کار کرد؛یم تمام دیبا

 .  کردندیم وصل او به را یزندگ انیجر یه غش

 گذاشت در چهارچوب  یرو دست. کرد باز  را کلبه در

 . انداخت کاووس به یونگاه برگشت رفتن دم و

 . دیکشی م پل یرو به  را جانشیب  تن قدم به قدم

  زهرمار مزه شیهااشک  یشور انیم قدم به قدم

 .  دی چشیم را بودنش تنها, نخواستنش یشده

 . دیچرخ  اشی حوال در مرگ قدم به قدم

 .  کرد نگاه  سرش پشت به و برگشت قدم به قدم

 شود؟ ستون باز و دیایب که نشی آم منتظر بود؟ منتظر

 !  شود؟ پناه را اشی پناهی ب و دیایب باز

 . بود امدهین

  در آبشار و آب یصدا به باال آن از و ستادیا پل یرو

 گوش زشی انگوهم یصدا آن با را رشیز یتقال حال

  دلش انگار. دیجوشیم شدت با و بود روان آب. داد

 . دیکوبیم  طرف هر به را  خودش نگونهیا که بود پر



. بود یاقهوه آورد؛ ادی به را نیآم معصوم چشمان

  شیهاچشم تخم انیم بزند زل خواستیم دلش چقدر

 د،یکشینم  هیثان به بار هر اما کند، ضعف دلش یه و

 کی بود مانده دلش به آرزو! انصافیب دیدزدیم نگاه

 ببوسد؛ و  بزند چانه ریز دست و ندیبنش  قیعم بار

 همان. ببوسد و کند نظاره یه را شیهاچشم   تک تک

 . آمدیم باال او یبرا فقط که ییهاچشم 

 . نشست شیهالب  یرو  یخند تلخ

 عاشق! بود  آمده باال کباری  هم یگری د یبرا او قبل

 .بود جانانش یگرید کس و بود شده

 از باد. گذاشت پل حفاظ یاول  لهیم یرو و کرد بلند پا

 و بود کرده پراکنده را عروسش لباس  جهت هر

 . دیکوبیم وار شالق  طرف هر  به شیموها

 . گرفت دنیبار میعظ یغرش با و دی ترک آسمان دل

 . گذاشت آخر  لهیم یرو  را شیبعد قدم و بست چشم

 سرو از باران یهاقطره  با همراه شیهااشک 

 .  ختیریم ن ییپا صورتش

 که ییهانفس همان د؟یبریم ساده طور نیا را نفسش

 ! زدیم پا و دست اشهیر انی م نیآم بخاطر



 جانش  به یشتریب شدت با باران و کرد بلند سر

 انیم ینامرد همه نیا درد، همه نیا. شدیم دهیکوب

 . بود شکانده هم آسمان دل وجدانیب قماش نیا

  باران بخاطر آب سرعت. دیدیم که بود  یباران نیآخر

 خود دل انی م درنگیب را یآدم هر و بود شده شتریب

 . کردیم خفه

 با که یاپرنده بودند دهید کجا. کرد باز  را شیهادست

   کند؟یم  پرواز یهوا  عروس لباس

 . ارشی نام با را معکوسش شمارش  شمرد لب ریز

 .  بود ختهیر بهم هم اتیاضیر قانون عشق

  نیآم-

 .  سکوت

 . نیآم-

 .  سکوت

 ...  آ-

  نهیس یرو افتاد  شتاپ با. شد دهیکش یادیفر با دستش

 . دادینم را محبوبش یآشنا طعم که یستپر

 .  بود شده  دنیبار از زیلبر باران و هم  چشم در چشم



 اما او  و کرد یم نگاهش مبهوت و  مات دخترک

 . دیلرزیم شیها چشم یعدس

  یجا که بود  شانیهانفس نیا و زدندیم نفس نفس

 .  شدیم دهیکوب شانیدو هر ملتهب صورت به حرف

 هانفس نیا از انیم نیا در یکس دانست یم یکس چه

 ! شود؟ی م خشک بدنش در خون
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 ؟یبر در من دست از ذارم یم یکرد فکر ه؟یعال-

  گرمه؟ کهی کوچ خان نیا  به پشتت هیچ

 دیکل هم  یرو تیعصبان از را شیها  دندان ارسالن

 . کرد

 . رونیب کشم یم حلقومت از و واموندت زبون اون

  را ریت هفت و شد بلند کاووس  یکیهبستر ی خنده

 . گرفت ارسالن سمت به شتریب

 ازت داداشت نه؟ مگه خورده سنگ به  رتیت. اوپس-

   کرده؟ میقا  کجا و خودش. گرفت شیپ

 که را دستش مچ و دیدو سمتش به طاقت یب ارسالن

 . گرفت بود اسلحه



 یب یها هیگر و هیعال غ یج با شد سو هم ریت یصدا

 . نداشت مقاومت  یارای بدنش در جان  گرید. طاقتش

 .  زد ادیفر را ارسالن اسم محابا  یب و زد غیج

 درون پل از اسلحه و شد  ور حمله سمتش به ارسالن

 . دیبلع جا  در یا گرسنه مانند اب و شد ابشارپرت

 زبون اون یرو و داداشم خان اسم یکن یم جا یب تو-

 . یکن یم عقب جلو شدت هالک

  

 به کاووس سر شدن پرتاپ  با شد زمان هم حرفش

 . دهانش انیم از خون دنیغلت و  یگرید سمت

  شکم حواله را اش یبعد مشت و اوردین کم کاووس

 .  کرد ارسالن

 خودتم. کهیکوچ خان رونیب بکش من کفش از پاتو-

 برو حرفش داداشت که یقدر اون یدون  یم خوب

 . ارنینم حساب  به یزیپچ  رو تو داره

 . بود گرفته خش ارسالن یصدا

 داشت. بود گذاشته ضعفش نقطه یرو دست کاووس

 .  کرد یم دار حهی جر را اش مردانه رتیغ آن



  بود زده انی جر صورتش  یها رگ انیم که بود خون

 . بود گذاشته شینما به را یسرخ و

 دندان یال از و کرد کاووس یپهلو نثار یمحکم لگد

 : دیغر اش شده دیکل یها

 رونیب کشم یم سرت از  پوچتو مغز اون باشه شده-

 زنده تورو من. کنم پاک روش از رو هیعال اسم تا

 مثل کنم یم یکار کاووس یکرد اشتباه ذارم ینم

 . یبد واق واق یصدا سگ

  به بود دهی لول شیها اشک انیم که ی حال در هیعال

 اش گرفته یصدا انیم و برداشت قدم ارسالن سمت

 :  زد صدا

 نیا خون به و دستت  خدا به تورو نکن ارسالن؟-

 . نکن الوده شرفیب

 .  نداره مردنم ارزش

 که برگشت ه یعال سمت به و کرد کج سر  یکم ارسالن

  نیزم یرو شدت با ارسالن و داد هلش  ناغل کاووس

 . شد پرتاپ

 یم شانیها درد  و ها خون با را نیزم و زد یم باران

 . شست



 اسم توانش تمام با و دی لرز  هیعال یها چشم یعدس

 کنارش و شد سست شیزانوها  و زد ادیفر را ارسالن

 . افتاد

 .  داد تکانش و دی کش راهنشیپ گوشه به دست

 اشک نی ا یجلو  گذاشت یم المروت یگلو نیا اگر

 . گرفت  یم را اش زده البیس یها

 نفسش کردن دایپ یبرا گرید. زد یم نفس نفس

 . زد یم پا و دست داشت

 .  زد چنگ را اش قهی و کرد حمله کاووس سمت به

 . کنه لعنتت خدا ؟ینیب یم و  دردام شه یم دتیعا یچ-

 .  بود زده  زل صورتش به کاووس و زد یم هق هق

  خطر نیا من از تو. خودشم  خود راهش  نه خطرم من-

  خطرش. شه یم خطر بشه عاشق که آدم. یساخت و

 خودش کشتن ای عشقش کشتن اندازه به تونه یم

 هر راش ی جلو نرسه مقصد به که یعاشق آدم. باشه

.  کنه یم یمنقض شهیر از رو باشه که ی هرکس و زیچ

 . ارهیب دستت به نتونه  گهید یکی که نیا یبرا فقط



 ور نیزم از و تتیانسان و عشقت اون رو تو خدا-

 نبود بس یکرد کبود و میزندگ  یکرد نابودم که داره

 ...  حاال

 سمت به را دخترک  و انداخت هیعال یبازو دور دست

 و ماند هیعال دهان انیم حرف یباق. دیکش کگلبه

 .  داد قورتش جا همان

 .  کن ولم-

 داشت یسع و دیکوب یم اش شانه  به وحشت با

 .  دهد  نجات کاووس  چنگال حصار  از را بازواش

  چه یخوا ی م. کن ولم خدا به تورو. کن ولم کاووس-

 . یاریب سرم ییبال

 . دیبار یم  زتریت باران و دیکش یم تر محکم  کاووس

 . کرد یم چکه جانش و سر از آب

 .  کن رحم بهم توروخدا کاووس-

 . یبر در دستم از ی نجوریا ذارم ینم ذارم ینم-

 .  آمدی نم باال. دیکش یم نفس

 . بود گرفته قلبش



  کلبه داخل  را هیعال یرحمیب با و کرد باز  را کلبه در

 . رد پرت

 . رفتیم یاهی س شیهاچشم 

 

 .برداشت قدم سمتش به صانهیحر قدم به قدم

 از باران قطرات و زدی م لرز خود  یجا در هیعال

 . دیچکیم بود شده واژگون که اشی چتر  یموها

 جان به و کرد حمله سمتش به انهیوحش و کدفعهی

 لباس شدن پاره یصدا نیاول و افتاد عروسش لباس

 .هیعال یباال  بلند غیج با  با شد همراه

 از که یری ت با سوزشش  و سوختیم دخترک  حنجره

 .  بود شده سو هم کردیم  روانه قلبش

 زدیم صدا را شیخدا و کردیم ناله

 77پارت #

 

 از که یری ت با سوزشش  و سوختیم دخترک  حنجره

 .  بود شده سو هم کردیم  روانه قلبش

 .زدیم صدا را شیخدا و کردیم ناله



 یکس چه خودش جز دام  نیا از. کردی م یکار دیبا

 دهد؟ نجاتش توانستیم

 با بود شسته باران  را خونش که کاووس  سر به

 سرش فرق به محکم را مشتش و کرد نگاه یحالیب

 . دیکوب

 .شد منگ

  خودش زحمت و زور به و دخترک زدیم نفس نفس

 .  دی کش رونیب کاووس یپا و دست ریز از را

 .زدیبر را زهرش خواستی م آخر  لحظه

 .  بود شده  هامرده مثل و  دیلرزیم هیعال یپا و دست

 نیریش  جان و برسد راه گرد از یکس  بود سخت

 . کند یدراز دست را اشمعصومانه 

  نگاه کاووس گرفته راه دوباره خون به  های جنون مثل

  نیا. کرد دنیدو به شروع و کرد باز را کلبه در و کرد

 .  دیدویم توان همه با سرش پشت به نگاه  بدون بار

 . بود بسته چشم یخون و  هوشیب باران ریز ارسالن

  حاال بود داده نجاتش او. زد شیصدا و  افتاد کنارش

 جا آن را او توانستینم  خواستیم هم  خودش اگر



  یبرا ترمهم همه از. بود عشقش برادر. کند شیرها

 . بود برادر هم خودش

 شهیهم. شود روانه شیپا  به خار خواستینم دلش

 در را یرنگ همان. کردیم نگاهش پشتوانه کی مثل

  را رنگش  نتوانست بار چیه که دیدیم ارسالن وجود

 .ندی بب کهزاد انیم

  یهاپاره تکه تا زدیم صدا را خدا و زدی م هق هق

 .  کند متصل هم به را جانش

 ببند چشم ارسالن کنار بود مانده کم گری د هم خودش

 .شود  گرشید ی ایدن روانه و

 .  دید را کاووس و افتاد کلبه به چشمش

 .  کرد دنی کوب به شروع  تپش با قلبش

 .  دیکش کنار  را خودش

 .داشت را سگ جان آدم نیا

  دست از شدن خالص بار نیا وگرنه دیدیم را او دینبا

 . بود محال کاووس

 و دیکش بود یکینزد آن که یدرخت کنار  به را خودش

 . کرد جمع  یکم را اشپاره و شده یِگل  عروس لباس

 . نبود هوا. گرفت نفس



 .زدیم پا و دست اشهیر. زد نفس

 

 دیکش رونی ب بیج از کاووس که یزی ت یچاقو برق

 .  نشست هیعال چشم مردمک وسط صاف

 سقوطش از تا گرفت درخت سیخ  تنه به دست

 . کند یر یجلوگ

 .بود دهیخشک باران لیس نیا در ریکو چون   شیهالب

 78پارت #

 

 به چشمش. بود گرفته  فرا را وجودش تمام استرس

 .  افتاد بود شده پارک ترطرف آن که ارسالن نیماش

  و نشست  چشمش مقابل  یزیت برق دوباره و برگشت

 . کرد نگاه نیماش به زمان هم

 نیماش شیپ تا گرفت؟یم دهیناد را  خودش جان

 .  دیدیم را  او حتما کاووس دیدویم

 اشی اری گرید. زدندیم جا در شیهانفس بدتر آن از

 . کردندینم



 کنار را  چاقو لج با و بود ستادهیا ارسالن سر باال

 .   بود  داشته نگه  محکم دستش

  را چاقو یزی ت نفرت با کاووس و دیکوبیم هیعال قلب

 . دیمالیم ارسالن یگلو یرو

 دست به دیتهد با گونه نیا را دخترک خواستیم

 . بود محال! جانش مقابل در ارسالن خون. اوردیب

 و داد فشار هم ی رو نفرت با را شیهادندان

 !  یزندگ ای و مرگ ای. د یکوب هم یرو را شیهاچشم 

 مشت دستش انیم در را عروسش راهنی پ یهاکناره

 . کرد جذم را عزمش و کرد

 و گرفت هللا بسم نشی آم یهوا به

 سرش پشت به که نیا بدون سرعت تمام با. دیدو

 .  دیدویم نیماش سمت به کند نگاه

. کردینم توجه کدام چیه  به و ختیریم  شیهااشک 

 نیماش یرو  را چییسو  ارسالن کردیم  دعا دعا فقط

 . باشد گذاشته

 همان. دیکشیم نفس زور با دیرس نیماش به که نیهم

 . آوردیم  باال زوزه با هم نفسش اندک



  که طور همان و کرد باز  درنگیب را در رهیدستگ

 نیماش در بود کرده ریگ در یال  عروسش لباس نصف

 که طور همان  افتاد چییسو به که چشمش. دیکوب را

 روبه به و  دییسا هم یرو  دندان. زد لبخند دیلرزیم

 از دست به چاقو و بود شی تماشا غرق کاووس  که رو

 .  کردیم نگاه بود شده بلند جا

 نیماش و داد چیپ را  چییسو لرزانش یهادست با

 . شد روشن

 همان و  خورد وندیپ کاووس  یابروها انیم یاخم

 .   کرد باز چشم ارسالن که بود لحظه

 نیا قبل را چاقو ارسالن باز یهاچشم دنید با کاووس

 گذاشته شی گلو یرو کند یدفاع خودش از بتواند که

 . بود

 و داد فشار گاز پدال یرو را شیپا حرص با هیعال

.  شد کنده جا از کرد بلند که یخاک و گرد با نیماش

 .  شدیم دهیکش سمت هر به فرمان و دیلرزیم

 را، ترسش تا دادیم فشار هم یرو را شیهادندان

 .  کند صاف را فرمان و کند کم  را لرزششش

 به سرعت با هیعال و بود شده گرد ارسالن چشمان

 . راندی م هاآن سمت



 که بود معلوم اش،شده واژگون یایدن و  بود جان کی

 . بنندیم را صبرش سه یک هم تحمل

  خارج نفسش اشزوزه  یصدا با بار نیا و دیکش نفس

 آب انیم که یآدم مثل و کرد امتحان دوباره.  نشد

 .  کردیم  تقال شده ژنیاکس یکم ریاس

 .  بود نمانده یزیچ 

 در و شد فشرده شتریب و  شتریب گاز پدال یرو شیپا

 دانستیم  یحتم را مرگش ارسالن که  لحظه همان

  با و چرخواند کاووس سمت به یکم را فرمان هیعال

 ینفسیب از ش یهاچشم نیماش  کاپوت به  یجسم کوبش

  به ترمزش با  زمان هم سرش و رفتند یخاموش  به رو

 .  شد دهیکوب نیماش فرمان

  

  

  *** 

  را میهاچشم آرام و زدم پلک. کردیم تمیاذ یکم نور

 به لعنت. دمیکش نییپا  را تنفسم ماسک. کردم باز

 . بود برده تاراج به را میهانفس که یدرد



 دست اشک از سیخ صورت با که ارسالن دنید با

 آسوده  ینفس کردیم م یتماشا و بود زده چانه ریز

  خواستمینم. بود خوب حالش شکرخدارو. دمیکش

 .  شود یقربان  یکی هم  باز من بخاطر

 . زد لبخند دنمید با

 .  دهیورپر دمید و  بازت یچشما  که خوبه چه-

 . شازده نداره آفت بم بادمجون-

 79پارت #

 

 خوش یک یگفتنا شازده به دلم شدیم تی زیچ تو-

 شد؟یم

 

  ییهانگاه همان از. ماند مات  نگاهش که زدم یلبخند

 و بندازد می رو یالحظه  دل جناب کردمیم  دعا دعا که

 و فرش تمام  با یز یهرچ از شتریب نیآم . انداختینم

  یهاچشم  با تا داشت خاطره شیپا ریز  یهایقال

 ... یکس

. شد جمع لبخندم. زدیم خونکیس یدرد  قلبم به انگار

 !نه ای دارد خاطره  چهریپر  نگاه با دانستمینم که من



 .  برد ماتم نشست امی شانیپ یرو که یدست با

 شست  انگشت با را امی شانیپ یرو زخم ارسالن

 .  بود کرده اخم و  دادی م نوازش

 اگه بودم عالم وجدانیب  شد،یم کم موت تار هی اگه-

  اگه. نشوندمینم اهیس  خاک به رو  خاندانش تمام

  چون فقط کردم سکوت و گرفتن ازت رو خانوادت

 .کنم شتریب تورو درد نخواستم

 

 نیا یبرا و بود ارسالن غم از پر چشمان  به نگاهم

 دل ته  از تشیانسان اهل  نیا یبرا بودنش،  خوب

 . شدم خوشحال

 

 شازده، بشه شیزیچ من بخاطر یکس خوامینم من-

 خودم که ی اونجور  خوام؛یم آروم یزندگ هی فقط من

 .دارم دوست

 نیفنیف و دیکش اشکش از سیخ صورت به یدست

 .کردیم

  در یباز  قهرمان خودم اومدم. خوشگلم یرسیم-

 .وروجک یشد قهرمانم تو ارمیب



 

 یرو شده  پخش یموها سمت به دستش نرمک نرم

 . رفت امی شانیپ

 و آرام. کردیم دنبال را دستش حرکات چشمم  مردمک

 . فرستاد گوش پشت را میموها یمهربان با

 .  بودم افتاده پته تته به

 ... فقط من...من-

 آسوده ینفس. دیکش عقب و ستادیا حرکت از دستش

 . دمیکش

 ه؟ی عال یچ فقط-

 . فرستادم باال سمت به را میهاشانه  و انداختم باال ابرو

  ایار یبخت خاندان  امانت تو  بشه تیزیچ  خواستمینم-

 که یکرد حقم در رو لطف نیبزرگتر تو. شازده یهست

 . یداد نجاتم مرگ از منو

 یقهرمان ر یز از که بغلم ریز یذاریم هندونه  یدار-

 که تو جون  به. جون یعال شهینم نوچ ؟یبر در

 گه،ید میبش ری به ری جا هی دیبا. نکن اصرار  شهینم

 .  بدم رو  رتمیغ رگ  نیا جواب تونمینم من واال



 یمن ناموش توام ضمن در... گفتن یزن گفتن یمرد

 !باالتره؟ آدم ناموس از یامانت کدوم وروجک،

 

 . انداخت گل میهالپ و فشیتعر از دمیکش خجالت

 .دیکش حرکت کی با را لپم و آورد جلو دست  درنگیب

 ... امان امان-

 :دمیپرس و  نکردم تحمل

 اومد؟ کاووس سر  ییبال چه-

 .شرفیب بود حقش. نییپا  پل از یکرد شوتش یزد-

 فکر از  هنوز. گرفت جا چشمانم درون  عالم غم

 .دیلرزیم بدنم و تن اسمش

 کشتمش؟ من یعنی-

 از تو. نزن و حرف ن یا گهید وقت  چیه. ششیه-

  رو از و ناموسیب هی یخواست تو. یکرد دفاع خودت

 کنمیم ستشیر و راست خودم من. یدار ور نیزم

 . نباش یچیه  نگران ه،یعال

 .  شکست را آرامم سد آن هم  باز میهااشک 

 ... من به داشت  اون...اون. بودم دهیترس یلیخ من-



 . نزدم را حرفم ادامه. گرفت را دستم

 گهید و غم نیا نمینب. یانداخت راه البیس که باز-

 . شد تموم یچ همه. نشد یچیه باشه؟

 مثل یدونینم شد دیکوب فرمون به سرت دمید یوقت

  از صورتت!  مارستانیب رسوندمت  یچجور هاوونه ید

 .  بود شده کبود ینفسیب

 ...تو بدون  لحظه هی

 

 . فرستاد رونیب کالفه را نفسش

 نییپا را  دهانم آب. نگفت یزیچ اما بودم، منتظر

 . فرستادم

 وگرنه دمیپرسیم دیبا. کردم پاک را صورتم یهااشک 

 آرام اسمش  را تلخم روز و حال. شدمیم وانهید

 .کردیم

 

 شازده؟ کجاست زاده خان-

  پنجره سمت به و دیکش لختش یموها یال یاپنجه 

 . برگشت



 : زدم صدا

 شازده؟-

 . دیگز را لبش و برگشت

 . دهیپر ور کردنات  صدا شازده نیا با یکنیم وونمید-

 قلبم. بود شده یزیچ حتما پس. چاندی پیم را حرف

 . دیکوبیم نهی س به طاقتیب

 .بده رو جوابم-

 .کرد تر زبان  با را لبش. داشت دیترد

 . مشهد رفته توران با-

  میهاچشم  اشک یحاله . بست خی کبارهی  به میهادست

  روزم و حال به ارسالن که نیا از قبل و کرد پر را

 لج با را دستم انیم یلعنت ِسُرم ببرد یپ  نیآم بخاطر

 .دمیکش

 80پارت #

 

 .گرفت  را دستم مچ دهیترس ارسالن

 ؟یکنیم  کاریچ عه-

 .متنفرم مارستانیب یبو از-



  استخوانم مرز تا دردش که گذاشت میبازو یرو دست

  آخم یصدا زمان هم و  دمیکش عقب را دستم. دیرس

 . شد بلند

 شد؟یچ-

 . می بر جا نیا از-

 شده؟یچ دستت-

 گرفته زور با را میبازو طور  چه کاووس که آمد ادمی

 .  کند تمام حقم در را یمرد ناجوان خواستیم و بود

 .  بود دوانده شهیر میگلو انیم هم  باز بغض

 . دونمینم-

 . نکنم میهادن یزجرکش یقاط  هم را او شتر یب تا نگفتم

 خودم بود نمرده اگه قسم بخدا نه؟ یعوض اون کار-

 .کردمیم  کشی ت کهیت

 . میبر فقط-

 یکارا برم من کن  عوض رو لباسات تو باشه-

 . بدم انجام رو صتیترخ

 چه. نیآم یبرا کردمیم دل  دل. دادم تکان سر آرام

 . بود دهیبر نیچن نی ا من از که بود شده رحمیب



 .  کرد نگاهم و برگشت کرد باز که را اتاق در

 کنم؟ کمکت لباس دنیپوش تو یخوایم هیعال گمیم-

 که رفت هوا به اشخنده و کرد امحواله  یچشمک

 : گفتم و کردم پرتاپ سمتش به را تخت یرو بالش

 .  تیتربیب-

 .  دیپر رونیب اتاق از عی سر کنان فرار

 یپسره. بود گرفته امخنده. دمیکش امیشان یپ به یدست

  نیا شدیم مگر. بود برادرش برعکس درست وانهید

 !بود؟ متفاوت جبهه دو قدر

 بلند جا از و دمیگز را لبم اشیی پروایب همه نیا از

 .کنم عوض لباس تا شدم

 شلوار مانتو  دنید با کردم  باز که را اتاق داخل کمد در

 دهانم دیسف اسپرت یها  کفش و دیسف  شال و یمشک

 من از شتریب. بود ارسالن کار داشتم  حتم. ماند باز

 .بود متنفر  مضحک  عروس لباس آن از او دیشا

  با که بودم منتظرش اتاق در یجلو آماده، و حاضر

 . آمد سمتم به خندان لب

 .یزشت خوشگل شیآرا بدون خانوم چه به به-

 . خنده ریز زدم یپق



 خوشگل؟  ای زشتم بالخره-

 . کرد نگاهم قیعم

 کنهیم لمس ذره ذره و بهشت داره آدم  انگار تو با-

 نباشه؟ خوشگل بهشت نیا شهیم  مگه دهیورپر

 .می بر ایب. شازده زیبر مزه کم-

 کنم؟ کمکت ی خوایم ؟یبر راه یتونیم-

  عقب را خودم. ردیبگ را می بازو ریز تا آورد جلو دست

 . دمیکش

.  نشدم جیافل که پا ه یناح از خورده ضربه سرم-

 کنه؟ ینم درد سرت  خوبه حالت تو یراست

  تو بخاطر اگه. وروجک میافتاد ادتی مام  عجب چه-

 . بشکنه بار  صد که حاضرم خدا به باشه

 :گفتم و  گرفتم یشوخ  به را حرفش

 وانه؟ یل مگه-

 . نشکنه من مال نوچ-

 نیماش ی باال و قد به ی نگاه میدیرس که نیماش به

 نبود یکردن باور. انداختم ارسالن دردو رنگ یمشک

 . میکرد دایپ نجات نیماش نیا دست  به آخرش که



  بود، واجب هم چقدر هر کاووس مرگ. دمیخند تلخ

 که یخلع همان کردم،یم حس را خلع ک ی دلم ته اما

 تا گذاشتمیم اششانه  یرو سر بود که اگر. بود نیآم

 .کند قرص را دلم

 ارسالن؟  یریم کجا-

 .عمارت-

 .مشهد ببر منو. نرو نه-

 . برگشت سمتم به ناغافل

 دختر؟ یدار کاری چ مشهد تو-

 طرف آن من  زیچ همه. بود  شوهرم من کار گفتم؟یم

 در جور ایدن کتاب و  حساب با طرف نیا من و

 .آمدینم

 81پارت #

 

 حاضر که داشته یترمهم کار  چه میناج نم یبب خوامیم-

 . باشه کاووس دست تو  من جون شده

. کرد نگاهم یعصب. برگشت. زد ترمز یرو ناغافل

 :زدم لب دهیترس



 شد؟یچ-

 نیبدتر آدما ؟یدونی م تیناج رو داداشم-

  کننی م فکر که خورنیم  یهمون از رو  هاشونضربه

 . همس

 ؟یچ تو-

 ؟یچ من-

  شیزیبر توخودت و یکن  یباز دردت با قدرم چه هر-

  همسرت  انتیخ از هنوز . یکن پنهانش یتونینم

 . یکشیم درد یدار هنوز نه؟ مگه یسوزیم

 . دادیم  فشار هم یرو را شیهالب

  که بذارم ی کس یبرا رو  شاهرگم گرفتم ادی اون بعد-

 . بسوزم یکس  یبرا ترهم یرو از که نیا نه گهیم دلم

 ؟ینداشت دوسش تو-

 .  نداره منو دنیکش درد اقتیل اون-

 خودش که فهمهیم یکس رو درد فهمم؛یم من اما-

 یزندگ درد  تو من. شازده باشه کرده یزندگ توش

 تونمیم  خوب یلیخ و  شکلش و جنسش پس کردم

 . بدم صی تشخ

 . زد  یپوزخند



  یریم یاشتباه در از گمیم و یدیفهم  رو دردم اگه-

 . نبوده  اونجا مال دشیکل بدون پس

 

  رخش مین  به هنوز. کرد روشن را نیماش  و برگشت

 . کردمیم نگاه

 باشد؟ توانستی م چه همسرش  انتیخ جز ارسالن درد

 82پارت #

 

  متعجب یتند نیا به هم آن ارسالن،  یریگجبهه  از

 جا زاده خان شیپ را فکرم و دل آنقدر اما بودم،

 را ذهنم توانستی نم یگری د زیچ چیه که بودم گذاشته

 . دهد سوق یگر ید سمت به

 ابد تا  بخواهد که اگر! عشق ست؟ی ن نیهم مگر

  به ولوله فکرت  در و دلت در خودش، درون تواندیم

 که دامش در. یبکش دست یالحظه  نگذارد و کند پا

 عشق دست ستین که خودت دست یزندگ یباق یافتاد

 . است

 فکر نیآم به و گذاشتم ن یماش پنجره ی رو را آرنجم

 خاندان انیم که اصالتش آن  با یاریبخت نیآم. کردم



 خودش انهیم من جان بخاطر کباری بود دوانده شهیر

 از بار کی. دیپاش هم  از را گرید خاندان کی و

 دانستیم که نیا با چرا حاال  گذشت خونشان قصاص

 افتادم ریگ کاووس چون یچشم صیحر مرد دام در

 . نگذارد رونی ب ده از پا که نداد  زحمت خودش به یحت

 من و گرفته شکل توران منو دلدار انیم یراه نکند

 !ام؟مانده  خبریب

 من ضی مر یهانفس چه؟ شدیم او مال نیآم اگر

 ! داشت؟ را مرد نیا  نداشتن طاقت

 انی م یزیچ  را قلبم انگار کردمیم را فکرش که نیهم

 .  کندیم له سفت مشتش

! ندینب را یچشم من یها چشم  جز نمیآم که کند خدا

 را جدا راه نیا خودش  است نیآم یخدا که ییخدا

 . کندی م هموار

 و رئوفش قلب و یمهربان جز نیچن نیا که یابنده

 ییخدا حتما گذاردینم کج پا خداپسندش یهانگاه 

 نی ا انیم سنگ عدالتش، پس کرده را ش ییخدا عادل

 انیم  از امنش جنگل آن دل در را  پا زیگر  یآهو

 .شکندیم

 . کردم نگاه ارسالن به و آمدم خودم به یدست تکان با



 بود گذاشته بازوام یرو که یدست و ماند مات نگاهش

 . بود گرفته یفیخف نسبتا لرزش

 صورتم یاجزا یرو  شیهاچشم  مردمک دائم

 جاده به یالحظه  و ارسالن به یالحظه . دیچرخ یم

  یرو را  دستم و شد بلند غمیج یصدا و کردم نگاه

 .  کردم پوش سر صورتم

 .ارسالن  باش مواظب-

 باشد آمده خودش به  انگار ارسالن  دادم یصدا با

 ونیکام و گرفت چپ سمت  به حرکت کی  با را فرمان

  کر و کسرهی  بوق با ببلعد مارا بود مانده کم که یبزرگ

 . کرد گذر کنارمان از اشکننده

 .  زدیم تند تند قلبم

  هاشده منگ مثل هم ارسالن و بودم باخته رو از رنگ

 .کردیم  نگاه جاده به

 و فرمان به لحظه چند و  زد کنار یاگوشه را نیماش

 .  کرد نگاه شیهادست

 اشی باز دوباره  میهانفس و بود شده بد یلی خ حالم

 . بود گرفته

 .  شدندیم ناسازگار یه هم هانفس نیا نبود که نمیآم



 زنده جانم و دل وجودش با مرد، نیا بود  نفس حکم

 .شدیم

 . برگشت سمتم به

 ه؟ یعال یخوب-

  من از یکم دست هم خودش حال اما نبودم، که خوب

 . کردم باز را نیماش در و دادم تکان سر آرام. نداشت

 .داشتم تازه یهوا  به ازین
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 . شازده کجاست حواست  معلومه چیه-

 من سمت در. زد دور را نیماش و شد ادهیپ نیماش از

 . نشست می پا  ریز زانو دو و کرد باز را

 دستش ان یم را میهادست و کرد نگاهم دردمندانه

 . گرفت

 ون؟یپر شاه نشد ت یزیچ که تو-

.  کردیم  خطاب اسم نیا با را من که  بود بار نیاول

 یدرشت زبان و دادن جواب یجا به که  بود بار نیاول



 اشکلمه  کی  نیهم با تنها و بودم کرده  سکوت کردن

 . دیچرخ ینم دهانم  در حرف

 دندانم ریز نیریش و بود آمده خوشم چرا دروغ

 . بود نشسته

  لبخند کی با زدیم دودو ش یهاچشم  انیم که یترس به

 . دادم خاتمه

 . میبرس زود که میبر ایب شازده خوبم-

  مثل باشه خوب   حالت فقط تو وروجک میرسیم زود-

 . آقا  پابوس رسونمتیم فشفشه

  من از که ییهات یواقع با شد؟یم چه دمی رسیم زودتر

 ! چه بعدش شدم؟یم رو  روبه زودتر بود شده پنهان

 اندازه به من روز چند. بودم دلتگش قدر چه که آخ

  هودهیب هالحظه  چه نیآم بدون. بود گذاشته سال صد

 . دمیفهمینم و رفتیم

  شهرحرکت  سمت به ده از تا بود یساعت هشت بایتقر

 .  میشد مشهد روانه جا آن از و میکرد

 یرو دن ید یتشنه  و بودم تابیب. نبود دلم در دل

 . اسبم بر سوار  شاهزاده



 از انگار خودش نگاهش، ش،یای دن نبود؟ مگر

 . برود و بپاشد مرا تا بود آمده هادست در یاره یجز

 . دیکوبیم  نهیس به واروانهید قلب نیا قدر چه که آخ

 که یبزرگ  پاساژ به و گرفتم باال سر نی ماش توقف با

  مختلفشان یهاپ یت با مردم از کدام هر و بود جا آن

 .  کردم نگاه بودند آمد و رفت در

  انداختم یکوتاه نگاه خودم وضع و سر  به خجالت با

 تا برداشتم چشم عیسر بود ارسالن  قهیسل چون و

  هانیا از بدتر خودم یهالباس  چند هر. نکنم یناراحت

 نیا و زدمیم یپیت چه من که شدینم  باورم. بود

 .  دنی پوشینم که هاچه  های شهر

  دایش یهاپیت و کجا من لچک  و یاندام  و بلند راهنیپ

 ! کجا هانیا کرده

 و کس همه  به تعجب با  که بودم آمده  غار از انگار

 مرا که بود چه من ریتقص خب. بودم زده زل زیچ همه

 را اسمش و بودند کرده حبس خاک  وجب هی انیم

 ! رسم بودند گذاشته

  شهالت یچشما اون با و  ینیبش نجایا ابد تا یخوایم-

 دست فتنیب شونیکی بالخره تا یبزن زل  بدبختا نیا به

  بشکنن؟ رو پاشون و



 نگاه ارسالن خندان صورت به لج با و آمدم خودم به

 . نشستم نهیس به دست و کردم لوچ و کج را لبم. کردم

  نجا؟یا میاومد چرا بعدشم. آخه دارم اونا کاریچ من-

 چهارتا نییپا  بپر دختر، گرفته عرق گند  بو لباسامون-

 . میرینم یگشنگ  هم راه تو  حداقل میبخر پرت و خرت

 . انداختم باال شانه

 یکرد عرق خودت نکردم عرق که من . امینم من-

 .  بخر برو

 رهیخ  یهانگاه  وضع، و سر نیا با خواستینم دلم

 هر. دمیکشیم خجالت. نمی بب خودم یرو را شهر مردم

 جاآن دیعقا و سنت با نینش  روستا دختر کی بود چه

  و مد و دنیپوش لباس از چیه و بودم شده بزرگ

 . آوردمینم در سر کالس

 به و من داره تنت یسبز قرمه یبو  نهیهم بخاطر-

   ده؟یورپر رسونهیم  یهوشیب مرز

  یرو حرص با را لبم و برگشتم سمتش به  باز دهان با

 . دادم فشار هم

 و کردم پرت سمتش شدت با را یکاغذ  دستمال جعبه

 :  گفتم



 . یبد یلیخ-

  کهیکوچ خان رو دست یهست  یدختر نی اول که بخدا-

 . یکرد بلند

 بخوام من یندار زدن که تو شازده یگیم یچ اوا-

 .  بزنمت

  نگاهش که زدم لبخند. دیکش  صورتم کی نزد را سرش

 . د یچرخ صورتم  یاجزا یرو

 من نظر از یستین خوب تو بگن هم ایدن همه اگه-

 . ونی پر ینیزم بالی ب فرشته تنها

 

  همه نیا یبرا نبود؟ بود برادر. زد خشکم

  از طور  چه کنم؟ فدا که داشتم یزیچ  اشی مهربان

  امکان طور چه. بود خوانده را دلم حرف میهاچشم 

 باورم. کند دقت نانهیزبیر من یرو انقدر داشت

.  کردندیم آب دلم در که بود قند مشت مشت. شدینم

 به ستین خون  به فقط که بودن برادر نبود؟ بود کوه

 تا یباش داشته را بودن برادر وجود دی با است وجود

 جان. بخورد تکان خواهرت دل انی م آب ینگذار

 اگر نه؟ مگر  یکن شیدردها کش شیپ و  وسط یبگذار



  یهایبد پس  نداشت جواب ارسالن یمهربان همه نیا

  داشت؟ جواب  کاووس

  یایدن  شان،یهاچشم یایدن. نبود برادرش مثل

 کانال. داشت  فرق هم با آسمان تا نی زم افکارشان

 بود اشیمانیا یهای سخنور از مجزا کانال کی نیآم

 . خودش یبرا داشت یپارت ارسالن کانال و

 بود کوه نیآم که هم قدر چه هر بود  چه هر اما

  دو نیا یمهربان. بود سرش یباال دیخورش  ارسالن

  یدور و بهشت انیم بردیم را آدم ناخواه خواه برادر

 .  گرداندیم بر و دادیم

  مادرشان؟ ای  بود دهیکش پدرشان به رئوفشان  یهاقلب

  شازده؟ ید یفهم کجا از-

 . دختر نییپا  بپر. جون یعال  چشات از-

 دل مهم نبود مهم که  پیت و لباس. نبود  مهم گرید

  نیبهتر به ارسالن و کند  قرص یکس که یدل. بود

 . بود کرده میبرا را  کار نیا شکل

  قرص را بودنم میتی تمام یجا  را میهاییتنها  تمام یجا

 نفر کی که نیا جز خواهدی م چه دختر کی. بود کرده



  صوف و صاف را دلش لرزش  تمام و ستد یبا کنارش

 !  کند

  منتظرم که ارسالن به لبخند با و شدم ادهیپ نیماش از

 .  کردم نگاه بود ستادهیا

 .  افتادم راه ارسالن دنبال  به و دمیکش لباسم به یدست

 را همه  یهانگاه و بود شده محکم که  بود دلم نیا

 . زدیم کنار
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 ریز خورمینم بودم گفته چون و بود دهیخر پسیچ

 هر. کردیم اموانه ید قرچش قرچ یصدا با یه گوشم

 شگونین کی  را شیپهلو بردمیم دست  یبار  کی چند

 اما د،یکشی م کنار بپر و بپر با بلکه تا گرفتمیم زیر

 میبود هم لنگه خواهر و برادر. برود رو از بود محال

 گفته ییپرو به. میآوردینم  کم زیچ چیه در کدام چیه

 ینگهبان جات ما بکن و خوابت برو  شما میبود

 .  میدیم



  یهاگل با  که یبلند یاسورمعه  راهنیپ به چشمم

. بود خواسته دلم. کردم نگاه بود شده آراسته یمحمد

 کوتاه یمانتو  کی. بودم یاسورمعه   رنگ عاشق

 شیپ از شیپ مرا که داشت شیرو هم یاسورمعه 

 .کردی م وسوسه

 قرچ قرچ را پسشیچ ولع با و ستادیا کنارم ارسالن

 . خوردیم کنان

 :گفتم که دمیکش ییباال بلند پوف

 .ادایم تو به-

 اشییآهو چشم. رفتمی م نمیآم دارید به آمد؟یم

 که هاخواب  چه. رفتمیم شهی هم از تردلبر دیبا. آمدیم

  نیا شد،یم  ستیر و راست که اگر. دمی ند نیآم یبرا

 . برود در دستم ریز از بود محال بار

.  دمیکش شیپ اخم و دادم قورت نیسنگ را دهانم آب

 ازدواج توران و نیآم اگر چه؟ باشد شده تمام اگر

 !چه؟ بودند کرده

 بستم را میهاچشم...بود شده او مال من  از زودتر اگر

 .  زدمیم کنار  را هودهیب یفکرها  دیبا. گرفتم نفس و

 . رفت مغازه داخل من از جلوتر  ارسالن



  را کدام  کی هر دستش پسیچ آن با  وانهید پسرک

 . گفتیم یزی چ و خوردیم

 و افهیق و پیت نیا با شازده کردیم  فکر یکس چه

 ! باشد؟ زادهخان کی شیهای باز  مسخره

 تا شدم پرو اتاق داخل و دادم تکان نیطرف به را سرم

 . کنم عوض را میهالباس 

 . آمدم رونیب آماده و حاضر قهیدق چند از بعد

  ستادهیا منتظر پرو اتاق در پشت صاف که یکس نیاول

 .  بود ارسالن بود

 . شد نهیس به دست و داد  لمیتحو کوندیژ لبخند کی

 یکنیم  نگام ینجوریا یگرف گوری ف حاال زشته-

 .شازده

 .  دهی ورپر آخه یشدن تموم کردنت تماشا مگه-

 که؟ ی کوچ خان یشد وونهید-

  اون با خبه  خبه. ینباش برو دل تو انقدر یخواستیم-

 .نکن نگام یاونجور  دتیقلمب ور یچشما

  



  سن کم جوان کی که را فروشنده و آمدم ابرو و چشم

  مسخره نیا کس هر رسما . دادم نشان بود سال و

 را فکرش درصد کی  دیدیم را شازده یهای باز

 و باشد آشنا که نیا مگر میدار ینسبت چه کردینم

 .باشد بر از را ارسالن اخالق
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 انیم را نفسم که شیهاکردن نگاه از کند دل بالخره

 شود؛ینم تمام گفتیم راست. بود کرده حبس نهیس

  خب رفت،یم نییپا تا  باال از و باال تا  نییپا از یه

 .شودینم تمام که است معلوم

  

 را بود دهیخر ارسالن که یچیساندو از گاز چند

 .  گذاشتم ن یماش داشبورد یرو را اشی باق و خوردم

 کردیم جوش قلبم انیم درد  همه نیا بود حرف یلیخ

 . باشم داشته هم اشتها من و



 لبم به هم خنده و لبخند آن دیشا نبود ارسالن اگر

 و گفتیم  یگرید زیچ  ظاهرم که چند هر. آمدینم

 .  بود شدن جزغاله  حال در سخت باطنم

 

 . بود گرفته  خوابم کم کم و بود شده کی تار هوا

 .  بود جاده  به حواسش  که کردمیم نگاه ارسالن به

 . دمیکش یآه و چسباندم یصندل به را سرم

 پناه یبرا. رفتمیم کنم میترم  را میهازخم که نیا یبرا

  نمیآم یهاحرف. رفتمیم خودم  یباورها ریز گرفتن

 تا گفتیم است؟ دروغ گفتیم! نه؟ مگر شدیم پناه

  نداده؟ سر هللا ای قلبم کس چیه یبرا تو جز امروز به

   نکرده؟ حالل را توران با نشانیب راه که گفتیم

  نیا. دادیم نجات درد نی ا از مرا حتما، دادی م نجاتم

 رها طور ن یا احوالم ناخوش قلب انیم را یابد درد

 .کردینم

 صورتم به  تازه یهوا و نییپا دمیکش آخر تا را پنجره

 . شدیم دهیکوب

 . دمیکشیم بو ولع با من و آمدی م نیآم عطر



 تصرف در را زمیچ همه و بود نیآم   پرت حواسم

 . بود داده قرار خودش

 . کردیم پر  را میهوا تمام کردمیم فکر او به که آنقدر

  وجود  به را عطرش  خالص تا کنارم بود که کاش

 . بکشم

 .رفتم خواب به طور چه دمینفهم و شد گرم میهاچشم 
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  *** 

 باد و بود شده متوقف یکنار  نیماش کرد باز که چشم

  شیهاچشم. دیکشیم سمت  هر به را اشی چتر  یموها

 را بود خودش یرو که  یکت. شدندینم باز خواب از

  که ببندد چشم دوباره خواست و دیکش باال یکم

  رق و شق  شیجا سر. افتاد ارسالن کت  ادی ناخودآگاه

 هتل کی مقابل. کرد نگاه اطرافش  و دور به و نشست

 به ارسالن. نبود ارسالن از یخبر و بودند ستادهیا

 بود امدهین دلش و بود شده هتل روانه  برادرش دنبال

 نیماش در نیچن نیا را  انیب نیریش وروجک نیا



 کند سرما احساس یکم خواب در دیشا. کند شیرها

 .  بود شده زیانگ دل و دلبرانه  یلیخ هوا که چند هر

 نیماش از و گذاشت دستش ساق یرو را ارسالن کت

. نکرد شیدایپ و دیکش سرک طرف همه به. شد ادهیپ

  هتل وارد دنبالش به. باشد توانستینم  ییجا  هتل جز

  است صحبت مشغول هتل تیریمد با که دشید و شد

 طرف آن از آشنا ییصدا ناغافل که کند شیصدا آمد

 . کرد سبک  را هیعال جان  و زد شیصدا  او از زودتر

 .  زدیم انیم در کی قلبشان و شدند  چشم در چشم

 چشم دخترک  دلتنگ. بود شده تنگ دل چه که آخ

 نیآم  قراریب قلب از یکس چه و بود اشیی آهو

 بود افتاده خوراک و خواب از. داشت  خبر یاریبخت

  کرده کم وزن چقدر روز چند نیهم در و زاده خان

 و اشییآهو چشم یرومه بخاطر بود شده الغر. بود

  او از خاطر نیهم به. بود شده شیهاطنت یش تابیب

  خودش؟ بخاطر کردیم یدور

 یرو انگار  شیپاها و  دیلرزیم شی هادست هیعال

 آورده سرشان بر چه عشق. بودند شده دهیچسب نیزم

  بود؟

 .  بپاشد هم  از و دیبگو و کند باز لب از لب دیترسیم



.  بود شده ره یخ نیچن نیا زاده خان که  بود بار نیاول

 بدوزد چشم  نشیآم مگر؟ نبود نیهم هم  هیعال  یآرزو

 . شی مایس خوش ی رومه به نگاه از نکند دل و

 به قدر چه  یمحمد یها گل آن با لباسش که یوا

 دور همان  از لباس آن با را عطرش. آمدیم دلبرکش

 .  بکشد مشام به توانست یم هم

  نیا بود خورده نبودش در یمحمدگل یچا  قدر چه هر

  عطر زیچ همه تا باشد دی با او که انگار شدی نم عطر

 آن یعطر چیه نباشد که او  رد؛یبگ خودش به یمحمد

 . ندارد را  لعاب و رنگ

  رخنه زاده خان  جان به گرما. بود گرفته قلب تپش

 چشم  بود؛ نجایا. داشت یخفگ حس و بود کرده

 و بود اشیقدم چند فاصله در نیچن نیا اشیی آهو

  شهیهمم مثل را شیخدا. بکشد آغوش در توانستینم

 .   زد صدا انیگو اهللای

  محبوبش مهر  نیا طاقت تا بود شده او  دامن به دست

 . باشد داشته را

 زهیر ی  قواره و قد آن با و اشیفندق صورت دنید

 ! مگر؟ نداشت داشت هم دنیکش آغوش در زهیم



  هیعال لب ری ز که بود خبریب و دیکش ششیر به دست

  رنگ ی مشک یهاشیر نیا صدقه  قربان چگونه

 . شودیم اشمردانه

  بپرد خواستیم که قدر چه. بود قراریب  نشیآم جنگل

 نیا یرو ین یریش بوسه و  همه رهیخ یهانگاه  یجلو

 . بزند جنگل

 و برداشت سمتش به قدم کی که را نیآم قدم دید

 دل رفت نییپا دوباره که شیهاچشم. گرفت چشم

 . ختیر هیعال

  یگس طعم و گرفت بر در  خوره مثل را جانش ترس

 .  کردیم  حس وضوح  به را دهانش

 . رفت عقب قدم کی بود؟ شده مانیپش

 پشت و یمعطل یب را اشی اروزهیف حی تسب یهامهره

 . زدیم هم

. شد دور آنجا از زنان  قدم و کرد پشت و برگشت

  کردن له حکم قدمش هر  و داشتیم  بر قدم محکم

 . داشت را  هیعال یچرا و  چونیب قلب

 یهوا هیعال یهاچشم از انیم آن در که یاشک

 .زد پس را بود  گرفته دنیچک
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 . آمد خودش به ارسالن یصدا با

  کنم؟یم صدات ساعته دو  دختر ییکجا-

 

 یاکلمه که  دیچرخینم دهان در زبانش.  کرد نگاهش

 . بنشاند زبانش به حرف

  دل دل. بود رفته آن از نیآم که بود یراه به چشمش

 و بزند شیدورصدا از و بدود که نیا یبرا کردیم

  طور نیا. کردیم صبر دیبا اما آغوشش، انیم بپرد

 . بفهمد را  ماجرا شدینم

  بود؟ یفرار که بود شده زده او از طور نیا یک از

  ؟ی کرد کارارو شد یچ. جام نیهم کجام؟ من-

 برات. بود داداشم خان دست شناسنامت  خداروشکر -

 با یتونیم  یدار دوست اگه اما گرفتم، جدا اتاق هی

  ؟ یبمون توران

 . بود کرده خوش جا  لبش یرو قی عم یپوزخند



  اد؟یب رونیب اتاق اون از زنده بعدش  دونمیم دیبع-

   شده؟ دشمن یکی با خانوم یعال اوه-

 .  زد لبخند  دخترک و کرد هیعال حواله  یچشمک

  به چرا رسهینم یکس به آزارش که توران نمیبب بگو-

   وروجک؟ یا تشنه  خونش

 . کنهیم اشغال و جام چون دیشا-

 خوادیم دلم چقدر یدونینم. داره دنید روتم  نیا واال-

 ساشیگ از نمیبب بندازم پا اون یرو  و پام و نمیبش

 .  یکشیم یدار و یگرفت

   ؟یدار مشکل دختره نیا با  چرا تو نمیبب-

 . دم ید من فقط و  بودنش شیریس چون دیشا-

  از دادیم چیپ یه ارسالن که را هالی وسا  کیپالست

  باال را هتل  یهاپله اتاقش سمت به و گرفت دستش

 گرم آب دوش کی به یز یچ  هر از شتریب االن. رفت

 . داشت ازین

 . کرد عوض را  شیهالباس  و گرفت دوش

  که کردیم نگاه  صورتش به و بود نشسته نهییآ مقابل

 .  خورد اتاقش در به تقه چند



 سمت به بود بسته شیموها دور که یاحوله  همان با

 انیم خون انگار توران دنید با ناغافل و رفت در

 دستش سمت چشمش. بود شده متوقف ه یعال یهارگ

 انیم ی ا حلقه یوقت  و گشت حلقه  دنبال به.رفت

.  بود دروغ پس. دیکش آسوده ینفس  دیند انگشتش

 مطمئن دیبا هم باز اما بود؛ دروغ کاووس یها حرف

 .شدیم

 صورت مهربانانه  روشنش یهاچشم  آن به توران

 . دیکاویم را هیعال

 . بود شده تنگ برات دلم نجایا یاومد خوشحالم چقدر-

 یک ینباش خوشحال تو آره خب نه؟ ی خوشحال که-

  باشه؟

  ه؟یعال ه یچ  منظورت-

 گاز داخل از  را زبانش و فشرد هم یرو را شیهالب

 ...  دینبا گفتیم دینبا. گرفت

  خواستیم دلت که نیهم جون توران ندارم یمنظور -

 .  گمیم  مشهدو یایب



 دخترک. بست نقش توران یهالب  یرو  یتلخ لبخند

 هیعال. بود بایز حد از ش یب اما شکسته، پا و دست

 .  کردیم  نگاهش گنگ و دیکاویم را  شیباال  تا سر

 زیم سر نیآم و ارسالن ناهار؟ یبرا  میبر یایم-

 .  هستن  ما منتظر

 تته به. شد نیسنگ قلبش. بود آورده را  نشیآم اسم

 از دستش. کندیم چه دانستینم و بود افتاده پته

 .  شد  شل در یرو

 و دارنم  یموها و  کرد باز سرش از را حوله

 یرو یدیسف شال. شد پخش دورش به مرطوبش

  ارسالن قهیسل به که یلباس کیپالست و  انداخت سرش

 .دی پوش عیسر و خت یر رونیب را بودند دهیخر

 کردیم نگاه هیعال به یکنجکاو با که توران دنبال به 

 : گفت

 . میبر کن عجله-

 عاشق دانستینم. بود  زده خشکش چاره یب دخترک

 و بود وانهید ؟یشویم هم وانهید مجنون یباش که

 .بود بسته یحساب  را رختش  منطق و عقل
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 که بود نشسته زیم پشت نیمت و موقر چنان زادهخان 

  استشیر  حکم به کردیم  نگاه را او دور از کس هر

 . کردی نم درنگ

 به که ییآشنا  عطر اما بود، زیم به شیهاچشم 

 دل. نکند نگاه که نبود خودش دست د،یرس دماغش

 او به  یحالل هر از که او. نبود گناه و بود باخته

 . بود همسرش. بود ترحالل 

 و آمد باال  شیهاچشم  نلرزاند؟ دل! نکند؟  نگاهش

 هیعال یها شانه  یرو دارنم که ییموها موج یرو

 .  کرد نگاه بود نشسته

  نیا. کرد ضعف و شد دارتب  لحظه کی در بدنش

 . کشتیم را او ریت بدون و زنده زنده دختر

 . نشست شی رو و دیکش عقب را یصندل

  عمد از و داردینم بر او از چشم نشیآم بود دهیفهم

 ریز از  را هاآن و برد دارشنم یموها ریز دست

 .  دی پاش شیهاشانه یرو  شتریب



  زیم ریز  که داشت خبر و کردیم اشوانهید داشت

 دلبر نیا یهوا تا کرده  مشت را شیهادست  چگونه

 !بپراند؟ سرش از را  ییآهو چشم

 . دیکشیم  ریت قلبش آخ،

.  بود کرده پاره دل بند نیآم و کردیم  نگاهش هیعال

  و شده دار نم یموها نیا تمام انداختیم دست

 کرده معلق هوا در را اشی محمد گل عطر که معطرش

 تعصب رتش،یغ! کرد؟یم پنهان شالش ریز بود

 خودش  جز گذاشتینم حسادتش اما و اشمردانه

  تماشا را اشیی آهو چشم نیا یمو رهیت زلف یکس

 خودش یبرا را او هم که بود یدرد چه نیا. کند

 . خواستینم هم  و خواستیم

 شده؟ کور  اشتهات یدید  مارو زاده؟ خان  یخورینم-

 

  تنگ شیصدا یبرا دلش.  خورد تکان ش ی گلو بکیس

.  بود آمده سر به جانش بود دهید را او. بود شده

  تمام یجا گفتیم شود؟یم  ریس عطرش با که گفتیم

 است؟ بس یمحمد عطر  نیهم اشه یاول یازها ین

 . احوالم ناخوش کمی. هیعال هی حرف چه نیا-



  شیهاطنتیش قراریب. بود اشیدور احوال  ناخوش

 . بود

 : کرد نجوا آرام و دیکش کشی نزد سر هیعال

 .نمیآم کنمی م خوش تمیاحوال  ناخوش-

 

. چسباند یم اسمش به را   تیمالک میم  بود بار نیاول

  ناراحت و  دلشکسته قدر چه هر دخترک نیا که آخ

 . داشتینم بر اشزاده خان  یهاتیاذ از دست اما بود،

 هللا بسم و خواند ذکر. دیکش خجالت. زد خشکش نیآم

 را قاشق بود شده سرخ شرم از که یصورت با انیگو

 .گرفت دست به

  چطور گذاشته دهانش انیم که یالقمه آن  ندانست اما

  پشت یهاسرفه که ماند شیگلو انی م و شد سنگ

 . برود کینزد و شود بلند جا از هیعال شد باعث همش

 انیم در. بود شده درشت شیهاچشم   حال همان در

 دختر نیا خواستینم اما زد،یم پا و دست شدن خفه

 . باشد کشینزد فاصله نیترک ینزد از

 !او؟ ای خودش  بخاطر
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  یموها و شد خم و  رفت کنارش توجه یب هیعال

. شد مست و شد دهیکوب  نیآم صورت به سشیخ

 خفه و کردی م حبس یمحمد گل نیا انیم را خودش

 .  بود کم هم باز شدیم

 تا کردیم  نوازش یگاه و زدیم را پشتش آرام هیعال

 .دیایب بند زادهخان امانی ب یهاسرفه

  لب گوشش  ریز و شد خم آمد بند اشسرفه که نیهم

 :زد

 من یغذا از یندار دوست غذا  اگه یخوایم-

 ؟یبخور 

 .کرد مکث یکم

 .بشقاب هی تو ییدوتا-

 

 گرم او با دلش دختر؟ نیا از بکشد دست چطور

 لمس او یهاطنت یش با را یزندگ نبض. شدیم

 .  کردیم



  را چنگال و قاشق و  فرستاد رونیب  نهیس از یآه

 . گرفت دستش

  توام. دادم سفارش خودم رو غذام من هیعال ممنون-

 . بخور غذاتو نیبش

 

  نشان و خط شیبرا دل در . دیکش عقب لبخند با هیعال

  زبانش به دلش حرف  کردی نم یکار اگر د؛یکشیم

 .نبود هیعال ندیبنش

 . آوردیم حرفش به بالخره

 

  را شیغذا تمام ولع و اقی اشت با. نشست شیرو روبه

 . خورد بشقاب از برنج دانه نیآخر  تا

  نیا و باشد نشسته شیرو  روبه نشیآم شدی م مگر

 !نخورد؟ غذا  اشتها با طور

 شد بلند زی م پشت از یلوند با کرد تمام  که را شیغذا

 . زد بهم را  شیهادست و

 بده؟ نشونم و مشهد یبازارا میبر ادیم یک-



 یهاچشم  و دیسف پوست به را عاشقش نگاه نیآم

 و کت آن درون که را شیپا  سرتا و انداخت اشیی آهو

 . کرد نگاه  دیدرخشیم یاسرمه  شلوار

 فیظر اندام. دیدیم پیت نیا با را او که  بود بار نیاول

 صورت و  اشمعصومانه  ییبایز آن با اشدخترانه  و

 .  دیدرخش یم لباس نیا درون بیعج اشیفندق

 را اشزدردانه یعز توانستینم هم خواست یم اگر

 .کند رها  تنها شهر نیا  یاهویه انیم

 

 . امیم باهات من-

 

 نقش دخترک یانار  یهالب  یرو ن یری ش یلبخند

 یرو  یشتری ب وسواس با  نیآم بخاطر را رژش. بست

 . بود نشانده لب

 با و بود گذاشته لپش ریز دست طرف آن ارسالن

 .  کردیم  نگاهش آلوخواب یهاچشم 

 .  کردم یرانندگ  زیر هی جون یعال بخوابم دیبا منم-

 . گرفتم گرو  رو بزرگه خان. شازده ندارم یکار تورو-



 سرفه چند نیآم که کرد ارسالن حواله ی زیر  چشمک

 . شد بلند زی م پشت از انی گو هللا ای و انداخت یمصلحت

 به خودش. بود نگرفته لیتحو کس  چیه را توران

 :گفت و آمد حرف

 . نیبر شما دارم  یکار زیر خرده هی منم-

 

. کرد نگاه را توران حسادت با و کرد زی ر چشم هیعال

  یزیچ انشانیم واقعا نکند. بود چه زشی ر  یکارها آن

 نداشت؟ خبر  او که بود
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 .شد بلند جا از هم ارسالن

 یبزن در یداشت یکار  داداش  نخا  اتاقم رمیم من-

 . شمیم داریب

 . ارسالن یبخواب راحت برو-

 . کرد نگاهش گنگ هیعال

 ست؟ین یک ی  اتاقتون مگه شازده نمیبب-



  باال شی هاخنده و گرفت را نیآم یهاشانه ارسالن

 . گرفت

  داره وسواس زادمون خان که گفتم بهت اوندفه-

 .  دیخواب تختش سر شهینم

 . دیگز را نشی ریز لب آرام و  دیخند هیعال

 :زد شیصدا زیآم هشدار نیآم

 .ارسالن-

 ما نکرده ی ادیز تنم یرو سرم من بخدا باشه باشه-

 . میرفت

 

 . رفت رونیب ارسالن سر پشت هم توران

 شلوار بیج انیم  دست و بود مانده زاده خان

 .  بود انداخته دوختش خوش یاندام یاپارچه 

 .  کردیم  نگاهش وار طنتیش هیعال

 نم؟یآم  یندار وسواس که من به-

 .هیعال نکن موال  به تورو-

  یز یآبرور هتل رستوران انیم هیعال که نیا از قبل

 . افتاد  راه جلوتر کند



  دیپر پشت از پروا یب دخترک که کرد باز را اتاقش در

 . انداخت نیآم گردن دور دست و

 

 . دیکوبیم نهیس به تند قلبش. بست فرو را شیهاچشم 

  گردن دور را دستش  طور همان و د یچرخ دخترک

 . کرد تیهدا جلو به نیآم

 زادهخان و یمحمد گل عطر از بود شده پر نفسش

 . سوختی م تابیب

 . نمیآم اینداد منو جواب-

 

  تیمالک میم. کردیم اشوانهید تی مالک میم نیا

 پا به قلبش انیم را یطوفان دختر نیا  یبرا اسمش

 .  بود کرده

 هیعال. بود نشسته اشیشان یپ یرو درشت یهاعرق

  تکان را خودش و بود شده زیآو گردنش از طنتیش با

 . دادیم تکان

 زمان هم و شد هموار اششانه  یرو  سرش از شال

 :زد لب و دیکوب هم به محکم را  چشمش نیآم

 دختر؟ ی بدون یخوایم یچ. هللا ای-



 

 .  بود آورده بند را نیآم نفس و کردیم  نگاهش دلربا

 خان یدار وسواس بخوابم تختت یرو منم که نیا از-

 زادم؟

 

! باشد؟ داشته وسواس شیرومه  یرو شدی م مگر

 ! دخترک دانستینم را نیا  و بود جانش

 

  امتحانش باشه. زاده خان  یبزن حرف یخوا ینم پس-

 ! یمجان

 

  با جا همان نیآم و رفت تختش سمت  به یطناز  با

 .  کردیم  نگاه هیعال حرکات به تعجب

  تخت کنار و برداشت گردنش یرو از را شالش

 . انداخت

  یموها و کرد ولو را خودش اشنفره دو تخت یرو

 .  کرد پخش  نیآم بالش یرو را اششده دار موج



  شیزپایگر یآهو نیا از چشم توانستی م مگر نیآم

 رد؟ یبگ

 نگاه از شی هاچشم. کردیم  نگاهش فتهی ش و عشق با

 . بود شده براق دلنوازش یرومه به

 ه؟یعال یکنیم  کاریچ یدار-

 .نجایا ایب زادم خان ایب-

 

  نشان را جا  آن و تخت یرو  کنارش بود گذاشته دست

 .  دادیم نیآم

 را؟  مرد نیا کند جان به جان خواست یم

 !بود؟ آورده قلبش سر ییبال چه دختر نیا
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  من با دنیخواب   تخت یرو از کنم باور  یخوایم اگه-

 . بده نشونم ای ب باش زود یندار  وسواس

 

 .  شدیم  خارج نهیس از ییگو زدیم  چنان قلبش



  اشی مشک ی موها  یال برد دست. بود دهیبر را امانش

 . دیکش پنجه و

 . نکن کارو نیا ه،یعال  ستین وقتش-

 یچ. یقانون همسرتم من زاده؟ خان ستین یچ وقت-

 کنه؟ی م تیاذ تورو

 . بشکنم و حدود نیا نذار موال  به تورو-

 ؟یکرد ازدواج توران با چون چرا-

 دهیفهم هم خودش. بزند را حرف نیا  خواستینم 

 نیآم فاصله و کردن یدور اما ندارد، قتیحق بود

 دندان توانستینم. دادیم  آزارش  یزیچ هر از شتریب

  بلد را کردن  صبر نشیآم مورد  در. بگذارد جگر یرو

 .نبود

 ریز که نزن  یحرف وقت چیه ه؟یعال یگیم یچ یدار-

 خواهر هی از عمر هی رو توران من. یبمون گناه تلمبار

 یلیدل هی نجام یا االن اگه. دمیند کمتر نه  و شتریب نه

 ییجا اگه گرفتم ادی عمر هی که یلیدل همون به. داره

  یخدا  یجلو  تونمینم انوقت نکنم و ادیم بر یکمک ازم

  تو از شتریب من ه،یعال نکن. کنم یمومن  اضحار خودم

 نذار اما دونم،یم و دل و قلب اون ی هوا خودم و



 استغفار. دختر یبمون  گناه تلمبار ریز  نذار. بشکنه

 .  کن

  ن؟یآم ستین گناه کنه یدور زنش از  آدم که نیا-

 

  سخره سخت شیگلو انیم بغض. بود کرده سکوت

 . بود گرفته

 دیبا کنمیم نگاهت و نشستم تو کنار نجامیا االن اگه-

  یزیچ هر و کس هر با یدار فرق یلی خ برام یبدون

 . هیعال یدار  فرق یلیخ

  حیتسب یهامهره نیآم. کرد کج معصومانه را گردنش

 . بردیم شیپ شمرده و آرام را

 سالح خلع رسما را نی آم کردیم نگاه که طور نیا

 .  کردیم

  که بود مانده دهانش انیم حرف یکل هنوز. بود مانده

  بود منتظر هنوز. بشکند را دلش االن خواستینم

 !یبود کجا روز چند نیا که بپرسد

  بلرزد یاریبخت نیآم همچون یمرد دل اگر دانستیم

 که نبود یمرد نیآم! شود؟ینم پا به که  ییولوا چه

. بشکند حیتوج و لیدلیب گونه نیا  را یدختر دل



  نیا انصاف از  جماعت کی. آمدینم خوش را شیخدا

 .  دادندیم چاک نهیس مرد

 

  بازار میبر و کنم عوض لباس بذار. ییآهو  چشم برو-

 . بدم نشونت و

 

 هم خواستیم که اگر زدیم حرف که طور نیا

 . کند باز اعتراض  به لب توانستینم

 سالنه بزند حرف که نیا بدون و آمد نییپا تخت از

 . رفت در سمت به سالنه

 ه؟یعال-

 نیریش یلبخند زدیم که شیصدا. برگشت شیصدا با

 . نشستیم لبانش یرو

 . برگشت سمتش به

 . بود گرفته اشمردانه یهادست ان یم را شالش

  چشم یریم  ناپاک چشم جماعت  هی شی پ یجور نیا-

 ؟ ییآهو

 



 هم و زدیم پسش هم. کردیم را  کار نیا چرا

 را دلبرش شدی م مگر آخر! کرد؟یم را اشیی دلجو

 کردن باز یبرا یکار ندیبب ناراحت و گرفته  نگونهیا

  که اشه یعال یهالب به خنده! نکند؟ درهمش صورت

 . گرفتیم جان که انگار نشستیم

 . خواستیم خندان شهیهم را دختر نیا

 

 یرو شد خم زمان هم و گذاشت سرش ی رو را شالش

 .  کند مرتب را شال تا صورتش

 باعث نیهم و بودند ممکنه  فاصله نیترک ینزد از

  دخترک گوش به نیآم  قلب کوبش یصدا  بود شده

 .برسد

 نشسته شی موها  یرو که کرد سبزش ی هاچشم  نگاه

 داخل تار نیآخر  تا را هاآن آرامش با و بود

 . فرستادیم

  بود محال ابد تا خودش یبرا خواست؛یم را نیآم

  جانیه قلبش دیدیم که را او. رندیبگ را او بگذارد

 که ییهانفس همان شد؛یم منظم نفسش. گرفتیم

 به دل ته از لبخند. بودند گرفته او از  جماعت کی

  دیجوشیم  شیهارگ انیم  خون. نشستی م شیهالب



 اسمش نیا  اگر. شدیم گلگون جانیه از  صورتش و

  یبرا تنها دادن جان دیشا بود؟ چه پس نبود عشق

 !او

 

 . بود شده مقطع عطرش انیم ن یآم یهانفس

 با شیایدن که یدخترک مقابل شدیم م یتسل طور چه

 !داشت؟  فرق او یایدن

 میتسل ن یچن نیا را او یدختر چیه  سال همه نیا

 . بود نکرده

  بود شده  حبس و اشییآهو  چشمان ی تو بود غرق

 ...اش هیعال  حضور و لحظه  آن انیم

  کی یبرا  کردیم دل دل. بود جانش بود، اشدردانه

 و اهیس گذشته آن اش،گذشته اما کردنش، لمس لحظه

 نیا بگذارد که بود هاحرف نیا از ترمحکم کشیتار

 . بکشد وجود به  جانش همه  با را یدلدادگ

 

 نکند،  شیرها که زدیم ادیفر شیهاچشم  با هیعال

  خدا به ها،هی ثان همان انیم  جا همان بماند. نرود عقب



  شدیم چه. بردینم ادی از ابد تا را ها هیثان نیا که

 ! بزند حرف  رد؟ینگ فاصله نکشد؟ دست

 . بود یسخت کار چه  هاچشم با کردن منت که آخ

  انگشت وار نوازش و بود گرفته را دستش نیآم

 . دیکشیم شیرو  را شستش

 .  شدینم اما بود، جانش پاره داشت؛ دوستش

  یرو طاقتیب هیعال بکشد عقب خواست که نیهم

 از ییگرما با را مردش گونه و ستادی ا شیپا نوک

 .زد  حرارت عشق
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  شده شانی پر  سرشانه از که لختش یموها  به رهیخ

  را او سرمستانه که اشیمحمد  گل دلنواز عطر و بود

 چشم یرو مه لمس یبرا بود،  آورده وجد به

  چشم اما کرد،یم یتابیب. کردیم دل دل اشیی آهو

  بود کرده عهد خودش یخدا  با مانش،ی ا یبرا. بست

 یبرا یجواب  اگر بود گناه  شد؟یم چه عهد آن پس

 . نداشت  خودش یخدا

 . نکن پا و  دست یب و من یطور نیا! دختر  کن رحم-



 نم؟یآم قبوله بشم پات و دست خودم-

 اش نهیس درون نفس و بود شیها چشم  به رهیخ نیآم

 .کرد یم ینیسنگ

  لبخند با و  بود نیآم سبز  چشمان به هیعال  رهیخ نگاه

  آمدیم شیپ نیا از شتریب که اگر. کردی م نگاهش

  را زیچ همه دیشا. دیکشیم جان به را  آغوشش طعم

 هم  صندقش در و گذاشتیم قلبش گوشه کی

  یچرا و چونیب آغوش اگر شدیم  چه. بستیم

 را آرامش آن دلش! شد؟ی م باز سمتش به شوهرش

 سر لحظه کی فقط که کردیم دق داشت. خواستیم

 جان به را نیآم عطر و  بگذارد ستبرش نهیس یرو

  که او. شدینم پناه شیبرا  او مثل کس چیه. بکشد

  دیشا. دیدی م ایدن یجا نیترامن در را  خودش بود

 و بود دهیرس او به کاووس دست که بود نیهم بخاطر

. بود نشسته دخترک جان به وحشتناک یبال همه آن

 . شد مور مور بدنش اش ی ادآوری از

 

  ؟ی بگ یزیچ یخوا ینم نیآم-

 دیرسیم  گوش به حرم سمت از که یاذان یصدا با

 حی تسب با همراه  و بست هم یرو  چشم نیآم



 زمان ن یبهتر.  گرفت فاصله او  از اشیاروزه یف

 ریز داندیم خدا ماند،یم که اگر بود؛ فرارش یبرا

 که ییبای ز یپر نیچن نیا هم آن تنها، و سقف کی

 .  شدینم که هاچه   بود محرمش

 ریگ شیگلو درون که  سخره کی ین یسنگ به نفس

 در کنار و برداشت که یقدم با همراه را بود کرده

 . فرستاد رونیب رفت

 وقت هی یبرا  بمونه بازار. حرم رمیم نمازه، وقت-

 . گهید

 .   کردیم نگاهش اخم با و درمانده هیعال

 با آسمان دل و کرد دنیبار به شروع میعظ یلیس

 مثل که بود  یقشنگ همراه چه. دیترک یترسناک  یصدا

  غمش از باران و دیگریم درون از او. د یباریم هیعال

 .  کردیم سی خ را رونیب

  یپاها  هیعال شد، بلند که هتل اتاق بستن یصدا

  لحظه کی یبرا. کشاند پنجره  سمت به را رمقشیب

 دور کی کاووس یهاحرف  خانوم، عمه یهاحرف 

 .زد مغزش درون کامل

 یرو دست آرام چه چتر بدون که دید را نیآم 

 طاقت. کندیم حرکت حرم سمت به و گذاشته اشنه یس



. نداشت را درد نیا تحمل گرید.  داد کف از

 مقابل در و دهد نشان عطوفت همه نی ا توانستینم

 . ند یبب یمهریب  تنها ارشی از

 خواست؟ی م را شوهرش آغوش دلش که بود جرم

 هم کنار توران با را او خواستینم  که بود جرم

  نند؟یبب

 قدر چه هر توانست؛ینم. شدینم. بود دلش جان او

 به. کند رفتار یمنطق توانستینم زد یم  زور که هم

 .  کندی م باطل را ی منطق هر راه  عشق که حق

 قامت د،ید یم که را اشافتاده  یهاشانه باال آن از

  یکی اشک یهاقطره. لرزاند  را دلش اشچهارشانه 

  چنگ را شالش طاقتیب و گرفتند راه ی گرید از پس

 .  دیدو در سمت به و زد

 به و کرده  سر را پارچه که یت کی آن طور چه دینفهم

 .  دودیم پناهش تنها سمت

  را زهایچ نیا اگر عمرا  نبود نشیآم خاطر به که اگر

 . کردیم تیرعا

 . خورد ی تلنگر  و افتاد یآب پر چاله انیم در شیپا



  نیا انی جر شکیب اما زد،یم نفس نفس. ستادیا

 . جوشاندیم نیآم حکم را هانفس

 انیم یادره اخم. برگشت و ستادیا نیآم. زد شیصدا

 نهیس به ضربان با قلبش و  بود کرده داریپد شیابروها 

 و کرد پر را  انشانیم کوتاه فاصله آن هیعال. دیکوبیم

 . ستادیا شیرو  به رو درست
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  ینیسنگ  شیگلو یرو که  یبغض و دیکش هم در اخم

 .  بود پنهان صورتش از کردیم

 و بذارم دلم  یرو و حرف همه نیا ندارم طاقت گهید-

 . رمیبگ دیند

 به ماندهدر  و دیچکیم ن یآم  یموها تار تار از باران

 . کردی م نگاه هیعال

 ؟ یزنیم حرف یچ مورد در-

 که ن یا با یتونست  طور چه. من...تو مورد در-

 یبردار رو توران کاووسم دست من یدونستیم

! نیآم یسپرد  یجان اون دست و من  مشهد؟ یاریب



 ؟یری بگ باال سر خودت ی خدا شیپ یتونست طور چه

 منو که بود نجایا تا فقط آره؟ بود جا نی هم تا انصافت

 و بسوزم اگه گهید یول رونیب یبکش فی شر چنگ از

 عدالت نیا. نداره تیاهم یاذره برات  بشم خاکسترم

 ! ی اریبخت نیآم

  برداشتنش  یبرا که ییهاقدم با درهم صورت با نیآم

  پر را هیعال و خودش انیم اندک فاصله داشت شک

  یبازو خواست و آورد باال را لرزانش ی هادست. کرد

 از شیب غرورش  گرید هیعال اما رد،ی بگ  را دخترک

 با شیای رو یهای نیریش تمام گرید. بود شده له حد

.  دیکش عقب را شیبازو. بود ختهیر فرو جا کی نیآم

 کار نیا هیعال  هم بار کی  بکشد کنار او  بار هر چرا

 تپدیم مرد نیا نهیس انیم که یقلب آن دیشا. کند را

 .کند رو را لشیم

 

 تو. ندارم خبر یچیه از من! ؟یگیم یدار یچ هیعال-

 کاووس؟ شی پ یبود کجا

 

  را فکرش هم لحظه کی. دیلرزیم جانشی ب یهالب

 .  باشد شده  ریاس کاووس دست در اشدردانه کردینم



  نبودم روز و شب سه من هان؟ نیآم بودم کجا پس-

 بودم؟ کجا  پس ن،یآم

 که بود بارش نیاول. بود گرفته اوج دخترک یصدا

 .  زدیم ادی فر نشیآم سر

 . نداشت یجواب چیه  که یدلدادگ از. بود عشق از

  حرص سر از یادیفر نیچن نیا که نبود خودش دست

 . زدیم

  انیم انداخت چنگ بود آمده باال که یحرص  با نیآم

 . دیکش شهیر  از و رنگش ی مشک یموها

 . فکریب یپسره...آخ ارسالن آخ-

 ارسالن؟-

  دنید یرفت تو گفت بهم ارسالن. کردمچ ینم فکر من-

 بود پرواز زمان چون منم ده یتو دوستات از یکی

  یطور ه ی و المیخ ارسالن دونمینم دنبالت،  ومدمین

  هوا سربه پسر  نیا به صدبار برسم تا. بود کرده جمع

  گفتمیم  که هربارم. یبرگشت گفت ی ول زدم زنگ

 که خودتم ی گوش. یخواب گفتیم تو به بده و یگوش

 زدمیم زنگ قدرم چه هر  یبود گذاشته جا عمارت

 . بود خاموش



 ... من یخدا من یخدا

 

 بود؛ یعصبان. بزند  را حرفش ادامه توانستینم

 از باشد یعصب ارسالن دست از که  نیا از شتریب

  طور چه. بود جانش هیعال. بود یعصبان خودش دست

 !بود؟ آمده مشهد تا و بود کرده رها را او خبریب

 . دیکش بارانش از سیخ صورت به یدست

 نداشت خبر روحمم هیعال قسم واحد و احد یخدا به-

 ... صفیب گرگ اون  دست یتو تو

 .نداشت وا بد به نجاست آن یبرا را  زبانش. نزد
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 .  دادیم یبد حکم  او به اشرهی خ نگاه و  هیعال سکوت

 کرده؟ یکار باهات...اون-

  دخترک نشسته خون به چشمان و سکوت  هم باز

 . زد دامن شتریب  و شتریب دلش به را بد گواه



. دیکش عقب درد فرط از هیعال. گرفت  را شیبازوها

  شیبازو  یرو کاووس  یهادست یکبود یجا هنوز

 . بود

 شد؟ ...یچ-

  غم از یبارش و حرف تپه کی بود شده  نگاهش تنها

 . دانستیم کار نیترمهلک  را شدنش یجار که

 سکته دارم! هیعال بگو یز یچ هی یعل یوال  به تورو-

 .دختر کنمیم

 دخترک که کرد نگاه هیعال به درد و حزن  با یطور

 .داشت لرزش قلبش.  سوخت دلش

 شدیم له غمش  تلنبار ریز خودش که هم  قدر چه هر

  جنگل انیم را درد نیا از یاذره خواستینم دلش

 . ندیبب نیآم

 .  بود دخترک پناه تنها جنگلش

 . بود هیعال بخش دیام یخانه   تنها جنگلش

 .بردیم آب هم را هیعال شدیم یالبیس که آن

 

  داره قلب نیا. بزن حرف  خدا به رو تو. بزن حرف-

 ه؟یعال آورده سرت یی بال. بزن حرف ترکه،یم



 از که یدرشت اشک قطره با همراه ه یعال یابروها 

 و سر به  که یباران یهاقطره  انیم و  دیچک چشمش

 .شد درهم دیکوب یم صورتش

 

 خان بود شتریب دردش ی آورد سرم تو که ییبالها-

 .  زاده

.  بود مانده واج و هاج.  خورد تکان ش ی گلو بکیس

 . بود زده حرف راست رو و مصمم یادیز هیعال

  احاطه را دخترک صورت طرف دو درشتش یهاپنجه 

 . کرد

  نیا من با هیعال رونی ب  زیبر رو دلته تو که یاون-

  زبونت اون یرو کلمه هی  بگو قبلش یول . نکن کارو

  یجرأت چه به  بگو ه؟یعال آورده سرت ییبال بگو اریب

 ! زده؟ دست من زن به

 

  یهارگ. بود دهیکش باال شیصدا نیآم بار نیا

  جمله تک نیا هیعال که  چقدر. بود کرده باد رتشیغ

 نیا گفتیم و بغلش دیپریم. داشت دوست  را نیآم

 بود؟ یکاف گرید کس چیه نه  اوست یبرا تنها تی مالک



  بار نیاول را جمله نیا. داشت یتازگ زنش، بود گفته

 . دیشنیم نیآم زبان از  تعصب و رتیغ با نیچن نیا

  درشت یهاچشم  از. دیگز لب اما بزند،  لبخند خواست

 رنگ ییآلبالو شده سی خ  یهالب آن نیآم یعصب و

 . نماند دور نداشت یمحمد گل از یکم طعمش حتما که

 .داد سر هللا ای. دیدزد ناگاه  به را چشمش

 

 .دیکش گردنش به یدست ترطرف آن ی کم و برگشت

.  رفت کینزد . سوخت هم خودش نیآم ولز و جلز از

 و فیظر یهاانگشت  آن  با را پهنش  و پک یبازو

 . گرفت دشیسف

 حس سرد یهوا و بارش آن انیم را بدنش یداغ

 . کرد

 و برگشت. کرد نگاهش باز مهین دهان و تعجب با

 . دید را هیعال

 .بود درد از مملو نیآم یصدا

 کلمه هی. رمیگیم شی آت دارم هیعال-

 کرده؟ ...یکار...بگو



  که چه هر کاووس  یناموسی ب یبرا شی هاجمله  یادا

 مین نبود؛ که  کم. شدیم ترسخت  و سخت  رفتیم شیپ

  دیدیم بی آس  شیمو تار کی اگر. بود ه یعال گرشید

  بود داده قول او به. دانستیم مقصر را خودش

  و دار و فیشر آن تا باشد شوهرش باشد، مواظبش

 دیدی م حاال  یول نرسانند  بیآس دختر نیا به اشدسته

 ...اشفرشته که

 فرار ارسالن کمک با فتهیب یبد اتفاق که نیا قبل-

 .  کردم

 . دیدو نیآم یها سلول  تک تک  انیم خون

 و لبخند با و فرستاد رون یب نهیس از قیعم ینفس

 را، صورتش همه. کرد  نگاه را هیعال  راحت یالیخ

 یاغنچه  یها لب و یفندق دماغ را، اشیی آهو چشمان

 نشانده زاده  خان جان به را تب...را رنگش سرخ و

 . بود

 به را دخترک حرکت کی  با و کمرش دور برد دست

  یانگور عطر  طور چه دینفهم و دیکش  خودش سمت

 امیالت را  جانش بود دهیچ یپ دخترک  یهالب به که

 . دیبخش



 صبح او حضور خاطر به. بود دشیخورش  هیعال

 دشیخورش نور اگر. دادیم نور به را شیهاچشم 

 را خود ابد تا! ماند؟یم سرپا  طور چه نیآم رفت،یم

  کرد؛یم شکنجه  را خودش ابد تا. دانستیم مقصر

 .ندیبیم را اعتمادش شکنجه  هاسال   که طور همان

 

  عشق خروارها و بودند زده زل هم یهاچشم  به هردو

 . نشاندندیم قلبشان به

 .  دی کش عقب و شد معذب نیآم

. بود ملتهب و قرمز صورتش خجالت از زاده خان

 هیعال. بود رفته  در دستش از نیچن نیا  بود بار نیاول

 اشضعفه دل و کردیم نگاه مردش خجالت به لبخند با

  دکمه. باشد آورده کم نفس که انگار نیآم و کردیم را

 . کرد باز را  شیگلو یرو

 .  کردینم نگاه دخترک صورت در گرید

 . خوامیم معذرت-

 . برود برداشت قدم

  مزه، نیا. زدیم ادیفر محبوبش رئوف قلب از عشق

  شیهاچشم ش یپ از گرید انگور دنید انگور، طعم نیا



 حد نیا تا او به که بود  یدختر نیاول رفت؟یم کنار

 . بود شده کینزد

 مرد نیا دل در اشییآهو   یهاچشم آن  با اشهیعال

 .نداشت خبر و کردیم  ییفرمانروا
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 **** 

. نداشت قرار و آرام یالحظه  بود برگشته که نماز از

 . گفتیم  ذکر یه و دادی م تاب دستش در را یگوش

 ؟یکرد  دایپ یزیچ یمستوف الو-

 ازش کس چیه نیزم تو رفته شده آب  انگار آقا نه-

 . نداره خبر

  شتریب. باشه ازش دیبا  یخبر هی حتما  یمستوف-

 . بگرد

  نظر  در دیبا میزیچ  هی اما زاد،ه خان روچشمم-

 .  میریبگ

 ؟یمستوف یچ-



 !آقا؟ بگم یجور  چه-

 زارویچ نیا دیبا توام به ،یمستوف نداره یچجور -

 . بزن رو حرفت بگم؟

 ؟یچ باشه اومده سرش ییبال اگه-

 گذاشته زی م یرو که اشیاروزه یف حیتسب  به ینگاه

 . نشست تنش به گرما. انداخت بود

 یاجنازه  هی  دیبا باشه هم  یگیم تو که ینیا اگه یحت-

 !نه؟ ای بشه  دایپ ازش

 .  کنمیم رو  تالشم همه من آقا چشم-

 .خدافظ یمستوف نذار خبریب منو-

 .خدافظ چشام، جفت  یرو آقا بفرما امر شما-

 

  حشیتسب و گذاشت زیم ی رو را یگوش در، یصدا با

 . گرفت دست را

 اگر. بود پا به آشوب درونش اما بود،  آرام صورتش

 رساندینم  عملش یسزا به و کردینم دا یپ را کاووس

 .  شدیم هم  شتریب درونش آشوب نیا



  حشیتسب و دیدزد را شیها چشم  عیسر توران دنید با

 . رقصاند دستش دو یهاانگشت انیم را

 باشه؟  ریخ-

 باهام تا دوختم بهم و زمان و نیزم. زاده خان رهیخ-

 ...تا نشم یراه تنها و تک  تا مشهد یایب

 . بود  گرفته ریز  را سرش خجالت از دخترک

 با و بود ده ید در مقابل را  توران ترطرف آن هیعال

 . کردیم نظاره اخم

 خوبه؟   حالت-

 تو؟ امیب شهیم. زاده خان خوبم-

  بیحب مهمان. زد بفرما را او و کرد باز  را در نیآم

 .بود خدا

 . گذاشت باز مهین را اتاق در برگشت هنگام اما

 . بود نداده جوالن هیعال سر در که فکرها چه

 گوشه که یصندل یرو هم نیآم و نشست تخت یرو

 نقطه نی دورتر و داشت فاصله تخت از و بود وارید

 . کرد  انتخاب را بود

 .عمو دختر شنومیم-



 من بخاطر ی وقت خب اما کنم،  شروع کجا از دونمینم-

 پس یباش دیبا بعدشم به نیا از ریمس نی ا یتو یافتاد

 .یبدون دیبا

 .عمو دختر کن شروع و ر یبگ هللا بسم-

 پر هللا بسم ب از من ی زندگ قصه زاده خان... یه-

 .  انتهاش به برسه تا درده

 هر دل خدا ادی. یبگ  کفر دهیبع تو از استغفرهللا- 

 . کنهیم آروم رو یدردمند

   زاده؟ خان کنهیم درمان و عشق ؟یچ و عشق-

  با درد نیا خوب  یلیخ. دیکش شیپ اخم. خورد  جا نیآم

  سر خوب یلیخ. بود شده ختهیآم گوشتش و پوست

 .بود یخون و شکسته شیزانوها 

  هر یبرا خدا. گذاشته یدرمان هی یدرد  هر یبرا خدا-

  یشدن خوب  هم درد اون. گذاشته یدیکل  هی یابسته در

 گذاشته و صبر خدا. هست که یکردن سر  اما ست،ین

  روز  هر و صبرمون کاسه نیا می بخوا ازش که

 . کنه زتریلبر

  خشک یهالب و کردیم ی باز شالش گوشه با توران

 .  کردیم تر زبان با را اششده



 رونمیب. بود کرده رونمیب  بابام چون عمارتت اومدم-

  جز یپناه. باشم نداشته مرد نیا جز رو ییجا که کرد

  آورده باال یبده عالمه هی .  زاده خان نداشتم عمارتت

 از رو تاوانش که نیا از. بدم رو تاوونش دیبا من و

 کنهیم فکر که نیا از. ستمین ناراحت رهیگیم من

 . ناراحتم فمهیوظ

  یهایبده بخاطر یابچه  کدوم فهیوظ خان،  بگو تو

 !بشه؟ حراج پدرش

 . استغفرهللا-

 آرامش با و آمد رونیب نیآم نهیس  از قیعم یآه

 کار در بیعج یگاه. بردیم شیپ را حی تسب یهامهره

 ییخدا یبندگ یجا که ییهابنده. ماندیم  جماعت نیا

 .  کردندیم

 امین اگه رسوند گوشم به شاهرخ. اوردین طاقت دلم-

 . کشونهی م دار یباال تا رو بابامم ششیپ مشهد

 . بود کرده هیگر که بس از بود؛ گرفته شیصدا

  دل از خبر  یکس بود اوردهین زبان به که امروز به تا

 !داشت؟ دختر نیا



  فکر شیعمو به و بود ش یزانوها یرو دستش نیآم

 انصافش. داشت یانصاف یعدالتی ب هر یبرا. کردیم

 را مقابلش طرف شودی م که جا هر تا که بود نیا

 . کند کمک

 ؟ یندار دوست  و شاهرخ تو-

 از اما بود، نییپا نی آم  یهاچشم. تلخ  اما د،یخند

 .  برد قلبش یتلخ به یپ دخترک یخنده یصدا

 زاده؟  خان کرد یکار شهیم باشم نداشته دوسش اگه-

 عمو یبده. هست ممکن  هی یناممکن هر یبرا-

 چقدره؟

 نظر شاهرخ مادر به بابام. هی جون خان،  ستین یپول-

 .  کرده یدراز دست بهش  و داشته

  ماساژ را اشی شانیپ و بست را شیهاچشم لحظه کی

  ناموس سر.  رفت پنجره سمت و شد بلند جا از. داد

 خودش ناموس کردینم هم  یفرق. دادیم  هم را سرش

 و وجدانی ب طور نیا را شیعمو. یگر ید ای باشد

 . دانستی نم ناموسیب

  نیا بود هم یگرید کس هر. داشت حق شاهرخ پس

 دختر نیا خودش، با دخترش با نه اما کرد،یم را کار



 یوقت از. دادیم را تقاصش دیبا که داشت یگناه چه

  فینح را زن اطرافش ی هاآدم همه بود آمده ایدن به

. بود شکسته شهیهم زن  یپا و دست. شمردندیم

 آزار یزن  ندیبب ییجا  دادی نم اجازه اشی مردانگ

 جواب. نکند دراز شیسو به کمک دست و ندیبیم

 ! داد؟یم  چه را شیخدا
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 . نباش نگران عمو دختر کنمیم حلش من-

 قبال. ستمین موضوع نیا شدن حل  منتظر من خان نه-

 خودم اراده با خودم  حاال گهید اما نبود، نیا ممیتصم

 اجبار نکهیا لیدل اما کنم، ازدواج شاهرخ با تا اومدم

 به که بود نیا واسه فقط مشهد یا یب باهام کردم

 ییبال هر که ستمین پناهیب  اونقدرام بدم نشون  شاهرخ

 . ارهیب سرم بخواد

 قلبشون نکرده یخدا بگم خانوم  عمه شی پ نارویا نشد

 .شدیم یزی چ داره مشکل

 .گناهه نکن یکار ستین رضا دلت که یز یچ یبرا-



 .خان رضاست دلم-

 . عمو دختر رسونهیم بی آس بهت اون-

 ارهین سرم ییبال یریبگ قول ازش که یینجایا تو-

 .گهید

 از. دیکش شیموها انیم یاپنجه . نبود یراض نیآم

 را توران خواستینم. بود شیرو فشار طرف همه

 عدالتش،. کند رها تنها و کهی گرگ  جماعت انیم

  شکسته پا  و دست دختر نیا که گذاشتینم انصافش

 . برسد شاهرخ دست به

 .باشه ،یراض خودت اگه-

 دختر یکن  تر لب هیکاف پشتتم، کوه هی مثل من اما 

 .یبش ریاس آدم اون دست به ذارمینم عمو

 یز یچ هر اما  ،یکرد عوض چرا و متیتصم دونمینم

 . محترمه من ی برا هست که

 خدا ماه کهیت هی که انشاهلل خان، بده ر یخ بهت خدا-

 داشته و تی مهربون از  پر قلب اقتیل که کنه بتینص

 .باشه

 گذاشته دامانش در یدلبر خدا! بود؟ نداده  بود؛ داده

 .نداشت یشک  بودنش فرشته به که بود



 

 برام برم شبونه . خان ارمیب و ساکم رمیم من پس-

 . ترهسخت  بگذره شتریب یچ  هر تره،راحت 

 

 در جا آن از و  بود شده یمخف وارید پشت هنوز هیعال

 درون توران حضور شب وقت نیا. دیکاو یم را نیآم

  و دست. دادینم دخترک دل به یخوب گواه نیآم اتاق

  خودش با و  بود جا همان هنوز. بود شده شل شیپاها

 را توران  تعجب کمال در که کردیم چهارتا دوتا دو

 ریت. رودیم  نیآم اتاق سمت به که دید دست به ساک

 حس وضوح به را قلبش یانیم یهااستخوان دنیکش

 . کرد

 تاب نتوانست  گرید دید در یجلو که هم را نیآم

 . اوردیب

 در ترتنگ  را بود انداخته اششانه  دور که یشال

 . دیکش خودش

 یاردک بچه مثل توران و داشتیم بر قدم جلوتر نیآم

 .  دیدویم دنبالش به

 . بود بشانیتعق در دور فاصله از هم هیعال



. شد ریسراز شیهااشک  هیعال زدند رونیب که هتل از

    هم؟ با کردند؟یم فرار

 شیپاها. بود شده تار شی هاچشم. کند تحمل  نتوانست

 .  دیلرزیم

 :  زد صدا و دیدو سمتشان به

  ن؟یآم-

  به را نگاهش تعجب با و برگشت  نیآم. ستادند یا هردو

 .   دوخت اششده  سرخ صورت

  اما خت،یریم اشک و کردی م نگاهش  تابیب دلبرش

 یزخم. نبود سابق یهاچشم همان شیها چشم  بار نیا

 . نداشتند زخم آن از یکم هم زارش  و حال. بودند

 مانند به اشیزندگ تمام دیدیم نیچن نیا که را او

  طاقت. نشستیم شی هاچشم   یجلو اهیس یانقطه 

 به رگ  دختر نیا عشق شدت از که را  یقلب نداشت

 . کند کنترل شودیم رگ

 .کرد تند قدم سمتش به عجله با
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  آمدن فرود منتظر و بود شده خشک  دهانش هیعال

 .  بود نیزم یرو

 او از را نیآم تا دادیم هم دست به دست  زیچ همه

 او که خانوم عمه یهاحرف به کردیم فکر. کند دور

  همه از شتریب. دانستینم هم بودن انسان مناسب را

 فشار اشنه یس چپ سمت یرو کاووس یهاحرف 

 کار در یازدواج بود دهیفهم که بود درست. آوردیم

 بوده، تشیاذ  یبرا تنها کاووس یهاحرف همه و نبود

 ها،بودن باهم نیا ها،کردن خلوت نیا ها،رفتن نیا اما

  هر از شتریب. دادیم  آزارش  یزیچ هر از شتریب

 وجود ی زیچ  کی وسط نیا که بردیم  شک یزیچ

 . است خودش نشیخبرتریب که دارد

  یروزها تمام یناج نش،ی آم جانش،مهین بود؛ تلخ

 . ندیبب یگرید کس کنار  را زشتش

 که آن از شتریب که آمدی م نظر به طور نیا هم دیشا

 . بود  توران کنار باشد او کنار

 چه. بود نزده او با هم سفر حرف ی حت  حال به تا

.  بود آمده توران اما بروند، هم سفر به هم با که برسد

 به تعهدش نشان دستش انیم که یانگشتر به ینگاه



 دلش آخ دلش . داد چیپ را آن یکم. انداخت بود نیآم

 .گرفتیم  آتش داشت

 دهیناد را توران که نکند باور که خواستی م چه هر

 . شدی نم ردیبگ

  هم حاال. بود دهید تنها شوهرش اتاق ان یم بود؛ دهید

 ...هم با  چمدان کی با

 .  بود کرده نفوذ بدنش به ضعف و رفتیم جیگ سرش

 . بگم بهت ی زیچ هی دیبا-

 ... دیبا  االن ه،یعال بعد یبرا بذار-

 . خوامیم طالق-

 

 فکش غهیت و  خورد ُسر لحظه کی در هی عال یهااشک 

 .  ختیر شی پا ریز به درست ییجا دیشا و کرد رد را

  خراب نیآم  سر یرو جمله کی نیهم فاصله به ایدن

 .  شد

 از یناش دیشا و بود نشسته خون به سبزش یهاچشم 

 و دارد نگه شیهاچشم در داشت یسع که بود یاشک

 هیعال اگر. دادیم اشیدلداگ از نشان دینبا . زدینر فرو



 پر شیبرا نیآم قلب که برد یم یپ شکیب دیدیم

 .کشدیم

 

 ؟ یچ...چ-

. بشم عاشق که وصله نیا به تنها مونییجدا یگفت-

 . شدم عاشق

 نیا با که دیفهمیم هیعال کاش. زدی نم پلک نیآم

 !کرده آوار نیآم سر بر چه جمله

 چ،یه شدینم برداشته که ش یرومه  یرو  از نیآم نگاه

. بود دختر نیا توانش. نداشتند توان هم  شیپاها

 .  شد گرفته توانش شد، خم کمرش

 یحسود. بماند که کردیم تمنا عاجزانه  شیهاچشم  با

.  بود داده دل او به هیعال که یمرد به کردیم

 دست  به را جانش پاره توانستیم! توانست؟یم

 ! بدهد؟ یگرید

 کرد؟ی م شیرها

 

 ه؟ یک...اون-



 را اشگونه و  خورد ُسر هی عال یهاچشم  از دوم اشک

 .  کرد رد

 . خوشبخت آدم هی-

 

 .  باشد دهیکش نیآم یپا ریز از را یفرش انگار

  قصد آورد؟یم مرد نیا سر بر چه. دیلرزی م شیپاها

 ند؟یبب چشمانش یجلو را مرگ زنده زنده داشت

 زودتر چه هر  خواستیم فقط. داد تکان را سرش

  مانده کم. دیکوبیم درد پر و امانیب قلبش. کند فرار

 یکار نتواند و شود رو دلش آمار بود  مانده کم بود؛

 .  کند

  یبرا تنها را او هم و کند یدور او از خواست یم هم

 . خواستیم خودش

 .فرصت نیاول تو-

 .  فردا-

  درونش آشوب و حرصش  از نشان هیعال یدیتاک لحن

 .بود سوزاندنش حال در  سخت که بود
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  شیموها ی ال چنان محکم را دستش و داد تکان سر

 . ماند شی هاپنجه  یال و شد پاره تارش چند که دیکش

 . رفت توران سمت به و کرد پشت هیعال به و زد دور

 دستش و بود گرفته اوج شیصدایب یهاهق هق  هیعال

 به چه که بشنود مبادا تا گرفت دهانش یجلو را

 . آورده روزش

 راه جلوتر نیآم. رفتندیم توران با  و بود برگشته

 اشمردانه دست. خوردیم  تلوتلو هم یگاه  و رفتیم

 . دادی م فشارش شدت به و بود قلبش یرو

 که نرود، که بزند ادیفر و برگردد خواستیم دلش

 .باشد او یخا یزل تنها که بماند،

 دهیچیپ شی گلو دور قطور یطناب مثل اشگذشته اما

 .  کردیم ترسفت و سفت را اشگره یه و بود

 مقابل و بود کرده ریگ شیگلو انیم اشمردانه  بغض

 .بود گرفته را خودش  یجلو سخت چه توران

 

.  شد ادهیپ نیماش از توران اول دندیرس که مقصد به

 کرد زانیآو نهییآ  یجلو را اشی اروزهی ف حیتسب نیآم



 فشار فرمان یرو درد  زور از که را  شیهادست و

 . کرد رها دادیم

 و لیا و خاندان کل تیمسئول زاده خان کی عنوان به

 را شیخدا. نبود زدن جا آدم. بود او عهده به ده مردم

 دستش که  آنجا تا یعنی نیآم عدالت. آمدی نم خوش

 . کند کمک خدا یبنده به رفتیم شیپ

 . کردی م فکر کارش ثواب به تنها

 شهیهم  شیبرا عدالت. نبود موافق یعدالتیب با

 .داشت را مومن کی یبندگ  از ییپهنا

  به ینگاه و برداشت نیماش پشت از را توران چمدان

 قصر واژه شکی ب. انداخت شاهرخ خانه  یبنا عظمت

 توران که بود مشخص حداقل اما بود، کم شیبرا

 . داشت خواهد یمفرح یزندگ

  از زیلبر که ییبایز یآبنماها خانه یورود طرف دو

 . کرد جلب را نیآم یها چشم  بود آب

 به و کردیم تماشا و بود ستادهیا در ی جلو شاهرخ

 به را دستش و آمد جلو نیآم شدن ک ینزد محض

 . کرد دراز نیآم یبرا ادب نشان

 . یار یبخت جناب ی اومد خوش-



 .«  انداخت توران  به لبخند با ینگاه »و

 . هم شما و

 دستش و کرد تر زبان با را اششده خشک لبان نیآم

 .کرد دراز را
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 : زد صدا را  دستانش ریز از یکی و زد  ادیفر شاهرخ

. ری بگ یاریبخت جناب دست از رو چمدونا محمود؟-

 . ستین درست ستادنیا در  دم داخل دییبفرما هم شما

 

 . شد داخل و  فرستاد رونیب ینفس نیآم

  که مرد نی ا خودش یبرا داشت یشاهنشاه عمارت

 .داشت حرف یلیخ نیآم عمارت شیپ

 

  نشست نیمت و موقر اشیشگ یهم عادت  به مبل یرو

 . گذاشت مانند هشت  را شیپاها و



 گرفته یتنگ نفس و بود ه یعال یهاحرف  شیپ فکرش

 . بود

  شیپ شاهرخ که بزند یحرف  خواست و کرد صاف گلو

 .  کرد یدست

 به رو توران که نیا از نیباش  مطمئن یار یبخت جناب-

 بگم تونمیم. نیشینم مونیپش نیسپرد من دست

  یبابا اون خونه از یحت من خونه یتو دختر  نیا یجا

 . ترهامن حرومشم به نمک

 

 .گفت یالله اال هللا ال  و دیکش ش یپ اخم نیآم

 چه  و خوب  چه یانسان هر نیوالد. مومن استغفرهللا-

 فرزندانشون بد یرو ادی نم خوش خدارو. ننیوالد بد

. دارن حق یلی خ هاشونبچه گردن به اونا  نن،یبب رو

 عمل و هاداشته  از تنها  سهیمقا یجا که  نیا بهترش

 . دیبگ خودتون

 

 .  زد یپوزخند شاهرخ

  ن؟یوالد نیگیم شرفیب اون به شما یار یبخت جناب-

 ... من مادر به  بچش و زن  وجود با اون



 .  طونیش اهیس دل بر لعنت-

 !بکنه یک ینکن دفاع شما عموتونه خب آره-

 مهربان لبخند کی شاهرخ تیعصبان مقابل در نیآم

 .نشاند لب یرو

 نداره بهیغر و آشنا و دشمن و دوست من یبرا-

 ... جناب

 . هستم یلیوک-

 رو یکس که ستمین یکس بنده من ،یلی وک جناب بله-

 نهیا فمیوظ  تنها من. کنم قصاص اشتباهاتش بابت

 .  کنم اجرا رو عدالت

  من شیپ توران که نهیا عدالت نیکرد فکر شمام پس-

 درسته؟  باشه

 تا باشم  دختر نیا  پشت من که بود نیا عدالت-

 خودش چون  نجامیا االن اگه. نشه قصاص ریتقصیب

 دختر نیا اومدم. بوده خودش کامل تیرضا با خواسته

. یباش داشته رو دلش یهوا  که بسپرم دستت به رو

 در باشه نداشته رفتن ی برا  رو ییجا چیه اگه اون

 که ستمین یکس من. بازه  روش به شهیهم  من عمارت

 .  یلیوک جناب کنم  سکوت و نمیبب یعدالتیب



 

. گرفت نیآم  مقابل را یچا  ینیس و شد  خم خدمتکار

 را مشامش که بود عطرش  و یچا  رهیخ.  زدی نم پلک

 نیآم  یهاگوش اما زد،یم حرف شاهرخ.  بود کرده پر

 شیپ دلبرش نیدلنش یچهره  تنها. بود شده خاموش

  چنگ شیگلو  به یه بغض و بود نشسته چشمانش

 . انداختیم

 .  بود کرده مشت  زانو سر  را شیهادست

 دفعه کی که کردیم نگاه را نیآم تعجب با خدمتکار

 .  شد  بلند جا سر از

 که داشت یوانگید. بود شده شانیپر هاوانه ید مثل

  راحت و خوردیم زیل یماه  مثل دستش از شیرومه

 . رفتیم

 

 .  شد بلند جا از تعجب  با هم شاهرخ

 هم یرو  یچندبار. دیدیم تار شی هاچشم  نیآم

 . داد فشارش

 ؟ یاریبخت  جناب شده یزیچ-



 نیا و شما نیا. ومدمین یچا  صرف یبرا من...من نه-

 باال یخدا و نیدونیم شما  دستتون دمیم  امانت دختر،

 . سرتون

  قصدم. دارم دوست جونم  از شتریب رو دختر نیا من-

 به غم ذارمینم نیباش مطمئن. ستین یتیاذ چیه

 در نیا راحت الیخ با و نی بر. نهیبش توران یهاچشم 

 .  نیببند سرتون پست و

 

 .  دیکشیم نفس تند تند نیآم

 :گفت تنها و نکرد نگاه شهیهم  مثل توران به

  دختر خداحافظ. یبزن زنگ هیکاف یخواست یزیچ اگه-

 . عمو

 

.  کرد تند را  شیپا باشد جواب منتظر که نیا از شیپ

 دنیکش نفس یبرا هوا دنبال. دیبلعی م را هوا دیبا

 . کرد باز را  شیگلو یرو دکمه و برد دست. گشتیم

 گاز پدال ی رو ته تا را ش یپا و نشست فرمان پشت

 .داد فشار
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 **** 

 سردم اما گرفتم، هتل یزده خی یوارها ید به را دستم

  م،یهاگوش از  سرم، از گرما. بود آتش کوره تنم. نبود

 . زدیم  رونیب قلبم از

.  بودم مانده تنها که کردمیم  فکر خودم یبخت نگون به

 مرغ به اتاقم پنجره از گرید کدفعهی که شد چه اصال

  مهیسراس مادرم و نکردم نگاه رونیب  یهاخروس  و

  که کرد یکار ُکهزاد! نزد؟ میصدا خوردن غذا یبرا

 از را زانمانیعز تمام هم و را خودش هم و من هم

 . گرفت جا کی من

  حق، به بمانم؟ زنده که بود نیا من تاوان  چرا پس

 .  کندیم ترمزجرکش ماندن زنده

 توانمینم و کنارم نمیبی م را جانمیهست را، عشقم

  تکه کی  یبزرگ به یزی چ . میریبگ آغوشش در تنگ

 .انداخته فاصله را انمانیم  بزرگ سنگ

 

 . ادی نم تو به ادیب یهرک به داغون زار و حال-



. کردم بغض شتریب ارسالن دنید با و برگشتم دهیترس

.  بردم پناه اون به بودم؛ دهید را برادرم که انگار

 .  باشد نازم داریخر هم او و کنم ناز  خواستمیم

 

 ؟یاومد که دمینفهم-

 اومدم بود  کرده اُفت خونم  قند ییتنها از باال اون-

 نمیبی م اما باال، ببره رو خونم  قند تینیریش

 شدهیچ. گذاشتن رو اتیتلخ و خوردن رو هاتی نیریش

 وروجک؟ یالش  و آش که

 

  در آنقدر یگاه. بود قلب قوت میبرا ش یهاکالم تکه

 حداقل که شدمیم  کیشر شیهای باز  مسخره

 . بردمیم ادی از را دردم یچندساعت

  یکی به دست بار هر. آمدیم من به بیعج  تشیشخص

 نیآم سر به سر و مانی های باز بچه و  مانیهاکردن

  ارسالن با. بود کارها نیتر  بخش لذت خودش گذاشتن

 . گرفتم یم روین. شدمیم خودم



 و های باز مسخره نیا تمام  پشت دانستمی م چند هر

  هنوز و انداخته هیسا یک یتار پرده شی بخندها بگو

 .نکرده فراموش را همسرش  انتیخ

  به دنید انتیخ و مشترک یزندگ سال پنج نبود کم

 نیا به همه که یآباد انی م هم آن ممکن نحو نیبدتر

 . بندندی پا مسائل طور

 رتیغیب: گفتندیم و دادندی م نشانش دست با بار هر

  که داندینم کس چیه اما نکرد، قصاص را زنش. بود

 ...من بخاطر

  اگر. کرد قبولش هم ارسالن شد، من ی ناج نیآم اگر

  قصاص زنش االن دادیم فیشر به را من جان

 .  شدیم

 

  و حرص. دیلرزی م میهاچشم  مردمک. کردم نگاهش

 میا  چشم یجلو  همش توران طرفانهیب افه یق ،یناراحت

 . دیلرزیم خشم از وجودم تمام و بود

 برادر ارسالن اگر نیآم مان یا حکم به شد،یم که اگر

 زار و گذاشتمیم اششانه   یرو سر دیشا بود امی خون

 .  زدمیم



 

  فقط یبدبخت یچ  هر چرا  دونمینم ارسالن، دونمینم-

 . کنهیم دایپ و من

 ؟یشد  خور تنها یچ  من پس عه-

 . کردم نگاهش چپ چپ و کردم  کج گردن

 بخشه؟ لذت برات خوردنم غم-

 . بخشه لذت  میلیخ باشه تو غم اگه-

 افهیق نیا بدم یبستن چی هو  آب هی بهت میبر ایب ا،یب-

 .بشه  درست دتیله

 

 نوک به مقدمهیب و آورد باال را شستش انگشت

 . دیکوب امینیب

 . نم یبب االی! شده صبح پنج هیشب افتیق هیچ-

 

 .  کردیم درد قلبم اما بود، گرفته امخنده حرفش از

  حرکت یفروش  یبستن سمت  به کنارش و افتادم راه

 .  کردم



 هم ارسالن و نشستم بود یکینزد آن که یصندل یرو

 .  رفت هایبستن چیهو آب یپ

 بود؟ توران با االن. کردمیم  فکر نیآم به

. انداختم بمیج انیم و  آوردم رونیب را دستم حلقه

 .نشد حلقه متوجه ارسالن بود شده خوب
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 شروع و کردم تشکری رسید که هابستنی هویچ آب

 . کردم خوردن به

  عادت. کردممی  بازی و  دادممی  چرخ  زبانم با را نی

 .  کردممی را کار این دیدممی  نی هربار بود، امبچگی 

  نی و شدم خودم به ارسالن خیره نگاه متوجه  آن یک

 .  کشیدم بیرون را

 کنی؟می  نگام جوری اون چرا-

 یک من که  داشت صدا  لبخندش انگار اما زد، لبخند

 .  شدم طوری



 هم ذره یک حتی کشید؛ اشبستنی  هویچ  آب  به نگاهم

 را خوردنش که بود خیره من به کی از. بود نخورده

 . بود کرده فراموش

 . داشت هم خنده هایمبازی  بچه

 . کنیمی نگاه  من به خوریی نم چرا پس-

 . ترهخوشمزه  تو به کردن نگاه-

 

 چه دیوانه پسرک. زدم جوری و جمع لبخند شده سرخ

 . بکشد بیرون دلمردگی از مرا تا گفتمی چیزها

 نگاه بود جا آن که کودکی پارک و سرش  پشت به

 .  کردم

 با و گذاشتم میز روی را بستنی هویچ هابچه  مثل

 بهم را هایم دست و گذاشتم کنار را ندارم حال ذوق

 .  کوبیدم

 کنیم؟ بازی االکلنگ بریم میای-

  سرش پشت به و شد بلند صندلی از تعجب با ارسالن

 . کرد نگاه

 . نشده پر تا بریم باش زود اونجاست  آره-

 



 لحن آن باز که خالی آمین جای. بود خودم لنگه

 . بگیرد  سر هللا اال هللا ال و بدهد را آمیزش  هشدار

 نگاه ارسالن به شوق با  و نشستم االکلنگ طرف یک

  باال هی من اما داشت، نشستن قصد که کردممی

 .  توانستنمی و رفتممی

 . قالب زورش و بود مرد. نشست زور  با آخرش

 جادو؟ وروره ایآماده-

 . کوبیدم هوا در  و بردم باال را دستم ذوق با

 .  باال بریم آماده، آماده-

 و زدممی جیغ   بار هر وحشت با من و کوبیدمی پا تند

 هم و ترساندممی  هم آخر زدیم؛می قهقه هم با

  را هایمزخم . خندیدممی که بود درد از. ترسیدممی

 . کردممی  جاساز هایمخنده  پشت

 

 ایلحظه . افتادم آمین اتاق یاد دفعه یک به آخر  لحظه

 تنها و بود دیوار روی رنگ  یک هایتسبیح  تمام که

 رازی باید. بود متفاوت اشایفیروزه  تسبیح همین

 . بودم خبربی که باشد تسبیح آن پشت

 با و شد ول االکلنگ دستگیره از ناخودآگاه دستم

 .  شدم ولو گلی زمین روی شدت



 سمتم به سراسیمه ارسالن و شد بلند آخم صدای

 .  دوید

 شدی؟ چی عالیه عالیه؟-

  خورد بود آنجا که کوچیکی سنگ تخت به  سرم گوشه

 پایین امپیشانی  از  همگون قطرات با خون و

 خودم به و بود گرفته درد پهلویم. ریختمی

 . پیچیدممی

 

 :گفتمی هراس با و گردنم زیر انداخت دست مقدمهبی

 . بیار طاقت بیمارستان برمتمی-

 . بودم  شده گیج

 .خوبم...من-

 من با اینکارو باشی درد تونینمی  دختر درمونی تو-

 .نکن
 

 **** 

 را ارسالن و کردم باز چشم که گذشت قدر چه دانمنمی

 .  دیدم کنارم

 دردونه؟ خوبی-



 .  بود شده خشک   هایملب

 . بود کوچیک خراش یه فقط خوبم من-

 .  ورپریده دادم جون من خراش همون واسه-

 !ترسوندمت خواممی معذرت-

  تو برای میاد بدبختیا همه  چرا دونینمی گفتی بهم-

 برت  و دور آدمای همه باشی داشته خبر  که این بدون

 اون برای که این! چیه؟ دونیمی مهم اما دردن، از پر

 .باشی داشته درمون درد

 کردمی درد کمی که  پهلویم به را دستم  تعجب با

 . گرفتم

 چیه؟  منظورت-

  دیدم و لبخندت که بار اولین. عالیه منی درمون تو-

 آدم یه کنار کشیدن نفس تونهمی قدر  چه کردم حس

 . باشه بخش لذت

 

  خیلی تو! ارسالن بگم باید چی دونمنمی من...من-

 کنیمی فکر چرا. عزیزی خیلی من برای تو خوبی،

 شه؟می خالصه من تو  خوبیا تموم

 .  کشید نفس مکدر و بلند...عمیق. کرد نگاهم



 .  شدم عاشقت چون-

 

 .  چکید پایین هایش چشم  اشک. برد ماتم

  عالیه؟ کنیمی ازدواج من با-

.  آمدم باال کمی جایم از. کشیدممی نفس تندتند

 زده زل هایشچشم  به فقط و بود رفته باال ابروهایم

 . بخوانم آن از را راستی  تا بودم

 

 فهمممی تازه من کنی قبول اگه عالیه، کنی قبول اگه-

  موهات تار یه ذارمنمی  دممی قول! چی یعنی زندگی

  همه تو  جای به تا تو، دل شممی من. ببینه آسیب

 تا زانوهات شممی من. بکشم  دوش به  رو هاتغصه

 و کن پاک یه شممی من.  بخورم زمین آوردی کم اگه

  عالیه، کن قبول فقط. کنممی  پاک و تلخت گذشته همه

 طوری چه  تو بخاطر ارسالن ببین کن قبول تو

 تو تو، تا چشمات جلوی کنهمی دریا و خوشبختی

 .باشی گرنظاره  و  بشینی تنها آرومش  ساحل
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 دانستم نمی اما  خورد، می تکان هایم لب. لرزیدم می

 . بیاورم زبان به چه



  ها جمله این تک تک که این  منتظر بودم منتظر خیلی

 .  بشنوم شوهرم زبان از را

 برادرت زن من گفتم  می ارسالن به طور چه  حاال

  بهم خودم خاطر به را بینشان برادری طور چه. هستم

  آمین حریم  حفظ خاطر به گفتم می طور چه زدم؟ می

 .  دادم دل و شدم مهرمش

  برادرت عاشق اما نه، تو عاشق گفتم می طور چه

 .  هستم چرا

 به را هایش چشم میان شوق آن و گفتم می طور چه

 ! آمد؟ می کردم؟دلم می خاموش باره یک
 

.  فرستادم باال ناراحتی و بغض با را هایم شانه

  لحظه که خوشحالی آن ترسیدم می. کردم نمی نگاهش

 . شوم ساکت و ببینم را کشد می پر لحظه
 

 من اهمیتی با  خیلی من برای تو یعنی...من ارسالن؟-

 ...اما دارم دوست تورو

 اما؟-

 من. کمتر نه و بیشتر نه برادر، یه مثل همیشه اما-

 . ببینم ای دیگه  چشم یه به رو تو تونم نمی



 دستم های انگشت به هایم  چشم. بود کرده سکوت

 .  کندم می را ناخنم کناره که بود

 . گرفتم می گاز داخل از  را لبم بیشترش سکوت با

  باال سر. رفت در سمت به و شد بلند صندلی روی از

 . کردم نگاه پشتش به و گرفتم

  پهلویش طرف  دو هایش دست و افتاده هایش شانه

 . بود آویزان

 . برگشت سمتم به دفعه یک

  امتحانش هان؟ بدم تغییر و حس این بتونم شاید-

 ...بشیم نامزد وقتی شاید کنیم؟

  همونی برادرم کنم فکر تونم نمی وقت هیچ. شه نمی-

 ... گذاشتم کهزاد  جای که

  بیارم زبونمم به که این حتی! ارسالن کنم می خواهش

 . سخته خیلی برام

 

 را هایم چشم. چکید که اشکش. داد تکان را سرش

 . دادم باریدن اجازه  هایم اشک به و بستم
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 **** 

 و رفت می  پایین باال هتل  ورودی مقابل  ها دیوانه مثل

 . کرد می نگاه ساعتش به هی

 اش، دردانه بگذارد توانست نمی. زد می حرف باید

 . برود راحتی این به اش آهویی چشم

 او با که بود  این راهش تنها. بود همسرش نبود؛ گناه

 او به مو  به مو را چیز همه اگر شاید. باشد صادق

 . باشد هایش گرفتن فاصله تمام توجیح گفت، می

 . بدهد دست از را او خواست نمی

 هر. دارد دوستش که کسی با داشت زندگی حق هم او

 . بود دختر این دیوانه که چند

 چشم آن و گفت می شعر موهایش دید می که را او

 .  داد می عشق اش آهویی های

  موهایش. بود لبریز محمدی گل عطر از  هایش نفس

 گل عطر بود محال داد  می تاب سمت هر به که را

 . نکند مستش اش محمدی

 گل عاشق او بخاطر. برد می دل زیادی دختر این

 دلش و گذاشت کنار را عهدش او بخاطر. شد محمدی

 . لرزید



 .بود خدا با اش سجاده سر دعاهای جواب او

 نه و بود ارسالن از خبری نه بود گشته را ها اتاق

 زد می شور دلش اش، آهویی چشم دلبر از خبری

 . آمد نمی بر دستش از کاری و زاده خان

  تنهایش خبر بی طور این نکند باشد؟ رفته نکند

  باشد؟ گذاشته

  هم طور این اگر حتی. کوبید می سینه به محکم قلبش

  هم باز بود  داده دل هم دیگری به عالیه اگر حتی بود،

  به بود؛ داده قول بار این گفت، می او به  را چیز همه

 که داشت  حق هم دختر آن . خودش خدای به خودش

 .  بداند

 می حرف او با باید. کشید رونبی جیب از را گوشی

 ماشین نشست، که اش شماره روی دستش. زد

 . شد متوقف هتل درب جلوی  ارسالن
 

  رخ از رنگ  دیدش که زخمی و شکسته  پیشانی آن با

 . پرید زاده خان

 .  بودند کشیده بیرون دست با را جگرش  انگار

 . دوید سمتش به هراسان

 دختر؟ اومده سرت بالیی چه! یاهللا -



 .  بود دلگیر. کرد  نگاهش عالیه

  دیگر. رفت  می همیشه برای بود، گرفته را تصمیمش

 قدر چه هر. نداشت را آمین گذشته با  جنگیدن توان

 . گرفت  می نتیجه کمتر کرد می تالش بیشتر

 . نیست چیزی-

  تو حرف نشد که نیست  چیزی دختر؟ بگو  چیزی یه-

 . دی  می سکتم داری قرآن به رو

 . افتادم االکلنگ از-

 چی؟-

 .  داد می تکان طرفین به را سرش. گزیدم را لبم

 کنم؟ کار چی تو کارای این دست از من آخ-

 دیگه؟ بسه تورانی با که همین- 

 .بزنیم حرف هم با باید-
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 نبود؛ همیشه  مثل حالش.  شد پیدا ماشین از ارسالن

  ریخته فرو زیر از بنایش تمام انگار ساختمانی  مثل

 . بود



 .  داد تکان احترام نشانه به آمین برای  را سرش

 ارسالن؟  شده چت-

 .داداش خان نیست چیزی خوبم-

 بگه؟  چیزی یه  یکیتون خبره؟ چه جا این-

 

 ترسید می . کرد می نگاه را ارسالن  ترس با عالیه

  حالی آمین به شد می که مگر وقت آن و بزند حرفی

 بود، گفته سخن آن از که دروغینی عشق آن کرد

 . نیست ارسالن

 . بزند حرفی مبادا کرد می التماس هایش چشم با

 فواره یک مثل داخل از و بود کرده جمع را صورتش

 . بود  فشان آتش

 .  خورد تکان گلویش  سیبک

 زیاد عالیه داداش خان بزنم قدم یکم رم می من-

 . میایم  بیمارستان از تازه نیست خوب حالش

 

 را برادرش رفتن اخم با و بود مانده واج و هاج آمین

 . کرد می نظاره

 عالیه؟ بگو  چیزی یه-



 . نیست گفتن برای چیزی-

 . هست  موال به. هست. هست-

 توران؟ تو یا من؟ زاده؟ خان هست چی مورد در-

 

 آمین و بود گذاشته گوشه یک تنها را خودش عمد از

 . هم کنار را توران و

 

 . نیست کنی می فکر تو که طوری اون-

 .  زد پوزخند دخترک

 .  زاده خان کنم نمی فکری هیچ درموردت دیگه من-

 ... اگه بعدش بگم بهت باید که هست چیزایی یه-

 اگه؟-

 . یارو...همون پیش بری ذارم می داشتی دوست اگه-

 گرفت، اش خنده بود گفته که یارویی جمله  از عالیه

 به دست و داد  اندکی فشار هم روی را  هایش لب اما

 . ایستاد سینه

 

 .شنوم می-

 . بزنیم قدم یکم. نه جا این-



 

 نمی حرفی کدامشان هیچ.  رفتند حرم های نزدیکی تا

 .  زدند

 می تمام دیگر بگویند اگر ترسیدند می کدام هر شاید

  با کرده وصل بند یک به را  ها آن که چیزی هر. شود

 . ریزد می فرو هم

 . بودند خوش دل هم بند یک همان به

 در حداقل بگذارند. زدند نمی حرفی. گفتند نمی اصال

 . باشند  کمرنگ حتی  هم زندگی

 به را رضا امام حرم بودند ایستاده که  جایی آن از

 .  دید شد می خوبی

  چیز یک جا آن از کدام هر. لرزید کدامشان هر دل

 .  خواستند او  از را مشترک

 .داد  سالم جا همان از احترام نشان به آمین

 .  بودند زده تکیه دیواری به و بود حرم به نگاهشان

 رویش مه آرایش بدون رخ نیم به و  برگشت آمین

 !المصب برد می دل. کرد نگاه

 . ایستادند هم  روی به رو و  برگشت عالیه

 



 این نبودنام این بودنام، دور این دلیل دونی می عالیه-

 ! آهویی؟ چشم نیستی کنارم تو که نیست

 

 .  کرد می  نگاهش ریزبینی با عالیه

 کنار را موهایش چتری و برد دست طاقت  بی آمین

 می تابش بیشتر دید می که دلبر طور  این را او. زد

 ! شد؟ نمی او مال بود؛ همسرش . برید
 

 زاده؟  خان کجام پس-

 

  طرف یک و  رفت کنار لبخند به لبش طرف یک آمین

 این. برو دل تو و بود ریز. زد بیرون هایش دندان

 . بود خواستنی زیادی مرد

 .  زد قلبش روی را شستش انگشت

 .  کوچولو فندق اینجایی درست تو-

 

 رگ به خون  که انگار. نشست عالیه های لب به لبخند

 را دخترک جان حرف این . باشد شده  تزریق هایش

  این هم مرد این داشتن دوست به اعتراف. کرد زنده

 ! خاص قدر همین مستقیم،  غیر بود طور



 تمام ندهد؟ جان آمینش برای باشد؟ نداشته دوستش

 نکند؟  تمنا را مرد این بدنش های سلول

 هر. کند می تماشا و ایستاده هنوز که بود رحمی بی

 نمی که را بودنش شیطان و شر روحیه آن بود چه

 .  کند مهار توانست

 دور دست هوا بی و برد دست و گذاشت جلو قدم یک

 . انداخت آمینش گردن

 حرف ادامه رسما داشت. بزند حرف گذاشت می مگر

 می تعریف دل کدام با دیگر. برید می را مرد این های

 ! کرد؟ می مرده دل را  پایش گریز روی مه و کرد
 

 کرد پر را مشامش که عالیه عطر. نیاورد تاب دلش

 گیر گلویش در که ای مردانه بغض  همان با آمین

 دور را بود افتاده طرفش دو که هایی دست بود کرده

 . کرد قالب اش آهویی چشم کمر

  خواست؛ می را او. داد فشار هم روی را هایش دندان

 .  خواست می  وجود تمام با

 .  بود اش دردانه بود اش عالیه

 کسی با را عطر این بود محال. داد نمی کسی به را او

 !شود سهیم



 

 .بگم که بذار. آهویی چشم  نکن سختش-
 

 و هاج و  کشید عقب اما سخت، عالیه  حرفش این با

 .کرد  برانداز کوتاه فاصله  همان از را آمین واج
 

 چشم. کند نگاه چشمانش در توانست نمی اما آمین

  آشوب از پر را عالیه همین و بود زمین روی هایش

 . کرد

 نگاهم تا دورت به بگردم کاش: گفت می خودش با

 !کنی

 به مختص تنها سبزش  های چشم آن که نای برای

 نداشت طاقت حاال. بود نکرده که ها چه  باشد خودش

 چشم  جای  به را هایش کفش  آمین جنگل  هم بار یک

 .کند  تماشا  هایش
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 هی حرف و نداشت آرامش. کشید ریششته به دستی

 .  دادمی قورتش دوباره و رسیدمی دهانش میانه تا



 دانستمی که انگار. کوبیدمی سینه به تند قلبش عالیه

  که بالیی همان شود؛ آوار سرش خواهدمی بالیی چه

 از را حقیقتش مبادا تا کردمی فرار آن از االن به تا

 . شود آوار  سرش روی دنیا و بشنود آمین زبان

 

 تونهنمی وقتم هیچ. نیست هیچی توران و من بین-

 حتی. دممی قول بهت و باشه؟این آهویی چشم باشه

 ازدواج هم با قراره که مردی پیش بردمش االن همین

 ... من به که دونینمی برم، خواممی گیمی وقتی. کنن

 به چنگی  نامنظم هاینفس  با بغض پر و آشفته

 . انداخت موهایش تارهای

 این به قدر چه. آمد  باال کمی عالیه هاینفس

 . داشت احتیاج االن گفتنش آهوییچشم 

 آمین زبان از را حرف این که بود منتظر قدرچه 

 برای و که با توران که بود مهم اشبقیه مگر. بشنود

  نیست او با آمین که همین تنها! کرده؟ ازدواج چه

 .  خواستمی که بود چیزی تمام برایش

 هم با شهنمی درسته آره نمیارم تاب نیستم آدمش من-

 ...چون...چون باشیم

 . ایدیگه کس  عاشق چون-



 .  کرد نگاهش تعجب با و  گرفت باال سر سریع آمین

 !عاشق؟-

  بگو خدا به تورو. آمین گممی دروغ که  بگو نیستی؟-

 داده تحویلم  ارسالن که حرفایی بگو عالیه؟ دروغه که

 تونی؟می.  نیست راست کدومش هیچ

 

 . چسبید آمین پیراهن یقه به ضجه با و برد دست

 عالیه حال به باشد شده خم کمرش که  انگار آمین

  زدن پس در سعی قدرتش تمام با و کردمی نگاه

 بود گرفته را دیدش مقابل اشحاله  که هاییاشک 

 . داشت

 مشتش میان  را پیراهنش یقه سفت و زدمی  هق عالیه

 . کشیدمی

  عالیه و انداخت مچش دور دست و نیاورد طاقت آمین

 . کرد نگاه  او به عجز با

 . رسیدمی قلبشان از تپش یک اندازه به  اشانفاصله

 . دروغه-

 قلبش زخم به یکهو که انگار. دخترک گرفت جان

 .  باشد شده بخشیده التیام



 :گفت و کرد نگاه اشچهره  به حسرت با آمین

 پیدا زندگیم تو رو یکی بار اولین. بودم شده عاشق-

 که بار اولین. بود شده من همه تنها و تنها که کردم

 مامانم کردم فکر لحظه یه  برای شدیم،  چشم تو چشم

 از بعد وقتی بفهمی تونی نم تو عالیه. بینممی و

 اون توی تو! چی یعنی کنی پیدا رو مامانت  هاسال 

 . کنی درک تونینمی  منو حال  و حس موقع

 

  روی از دستش عالیه. لرزید می هابچه  مثل اشچانه 

 . گذاشت  لرزانش چانه روی و شد شل آمین ییقه

. بودی مامانت دلتنگ فقط که، بودی نشده عاشق تو-

 . نکن خودت با و اینکار

 

 . لرزیدمی اما آمین،

 اون و بود طرف یه دنیام همه. بود شده زندگیم تموم-

 ... من. کشیدمنمی نفس اون بدون من. طرف یه

 گونه از و کندمی را قلبش هایتکه  عالیه هایاشک 

 .خوردمی ُسر اش
 



 گفتمی چیزی یه آدم و عالم . ساختیم هاخاطره  باهم-

 . کردممی قبول گفتمی اون ولی کردم نمی  قبول

 .«داد فشار هم روی  و بست را یشها»چشم 

 . دادم و مامانم حلقه بهش. کردم خواستگاری ازش
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 عقب و برداشت اشچانه روی از را دستش عالیه

 . ایستاد او از قدم یک فاصله به و کشید

 . ریخت می  اشک صدابی فقط گفت، نمی  هیچ

 .  بود من مال دنیا انگار شب اون. کرد قبول-

  کاش. داد فشار هم روی را هایشچشم درد با عالیه

 هایشانعاشقانه از دقیق انقدر کاش! گفتنمی

 کاش! زدنمی آتش را عالیه زنده زنده و گفتنمی

 !داشت رحم قدری هایشانعاشقانه
 

 بریم خانوم عمه اومدن  با بود قرار وقت چند از بعد-

 . کنیم عقد

 . آورد هدیه یه  مراسم از قبل  برام روز اون

 .  بمونه یادگاری بذار گفت



 .چیه یادگاری از منظورش  نفهمیدم موقع اون

 را اشایفیروزه  تسبیح و برد جیبش میان»دست 

 .«گذاشت دست کف میان

  زخمام کنممی نگاه بهش که وقت هر. موند یادگار اما 

  یادم. کردن چیکار باهام که میاد یادم. میاره یادم و

 .  کشتن زنده زنده  منو جوری چه که میاد

 

 درهم صورتش میمک و بود تسبیح  به عالیه نگاه

 . دادنمی امانش اشک و بود شده جمع
 

 . کردن تیکه کهتی منو عقد از قبل دقیقه چند درست-

 . کشید مکدر و بلند نفسی

 و حساسم ایمونم و دین روی قدر چه دونستمی-

 .  دونستن ضعفم نقطه  رو همین

 . عالیه  بود خواهرم آدم  اون...اون

 

 را دستش و آمد بیرون آمین سینه از سوز سینه آهی

 . گذاشت قلبش روی



  سخت گذشته تمام کردن بازگو قدر چه فهمید عالیه

 پلک. ماند اما کند، بغلش تا برد پیش دست. است

 . گرفت را خودش جلوی و خواباند هم روی

 

 و فرستادمی عقب جلو  خشم با را هایشدندان آمین

 . ریختمی  اشک

 خدایا...خواهرم عاشق بیشرف منه. بود خواهرم-

 کنن اینکارو باهات که انصافیبی ته این! توبه

 فقط کردم  اعتماد من. کردم گناهی چه  من فهمی؟می

 وقتم هیچ نبخشیدم؛ و خودم  امروز به تا من. همین

 . ببخشم تونمنمی

 می گناهبی من از. بگیره انتقام ازم خواستمی اون

 .  بگیره و مامانم  انتقام خواست

 فهمی؟می عالیه دادم پس من و مامانم گناه تاوان

 خواستممی وقتی همیشه. بود زندگیم همه مادرم

 چون رفتممی اون پیش  بفهمم چیو همه حقیقت

  و من. گفت عالیه، گفت اما گه،نمی دروغ بهم گفتممی

 . کرد بیچاره

 اما بود، کرده خیانت  بابام به سال چند  بعد مامانم

  ول رو دخترش و مرد اون و شده پشیمون بعدش



. حساسه من روی قدر چه مامانم دونستمی. کرده

 . بلرزونه قبر توی و  تنش جوری چه  دونستمی

 . کرد اجرا رو نقشش احسنت نحو به. کرد کارو این

.  کنم زندگی  نتونستم دیگه وقت هیچ بعد به اون از من

  کردم اعتماد دوبار من. کنم اعتماد نتونستم دیگه چون

 نیست خودم دست این. خوردم  رو هاضربه بدترین و

 همیشه دشمنا دونیمی. عالیه تونمنمی واقعا که

 تو درست داستان، ته برای ذارنمی و  هاشونضربه

 خوشیات که زننمی ضربه جوری یه خوشیات اوج

 . کنه گیر گلوت  تو سنگ مثل

 

 کشو توی رو مامانت عکس قاب  همین بخاطر-

 گذاشتی؟

 .  داد تکان درد با را سرش

 متنفری؟ ازش-

 یادش به هنوزم من. باشم متنفر مامانم از تونمنمی-

 این تونمنمی اما عالیه،. خورممی زعفرونی دمنوش

 و خودم نه و اون مقصر. ببرم یاد  از و کارش

 .  کردم اعتماد که دونممی

 ...پس نکنه اعتماد مادرش به آدم اگه-



 : زد عربده

 .  کنن اعتماد خودشون به فقط باید همه. خودم به-

 

  کرده کج گردن عالیه که بود زیاد انقدر دردش عمق

 . رفتمی اشزده باران جنگل آن صدقه قربان و بود

 

  حالی یه شد؛ حالی یه قلبم زندگیم تو اومدی که تو-

 شده عاشق بارم اولین که  زمانی حتی وقت هیچ که

  من اما شد، خوب حالم دیدم تورو وقتی. نبود بودم

 کنممی سمیت بشم نزدیک تو به اگه. عالیه  مسمومم

 .تونمنمی توام بدون اما باشم، کنارت  شهنمی. دختر

 تو؟ بی اما باشم، دور؟ اما باشم، خوای؟می چی ازم-

 نباشی؟ تو اما باشم،
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 . گرفت  را عالیه بازوهای و برد پیش دست آمین

. سوزهمی کرد« اشاره قلبش به» جام این نباشی تو-

 .منی مال تو. بسپارم دیگه  یکی به تورو  تونمنمی
 



  حصار از را خودش و گزید را نشزیری  لب عالیه

 . کشید بیرون آمین دستان

  لب رحمیبی با و زد پس  را هایشاشک  دست پشت با

 :زد

  من آدمم، من. بختیاری جناب نیستم وسیله من. نه-

 بمونم گوشه یه که نیستم بازیت اسباب  من. دارم قلب

 من. نیستم من. بیای من سراغ  و بگیره دلت کی تو تا

 که طور همون و بابا حاجی پیش ریممی. ستمنی دیگه

 دیگه. کنیمی جدا کردی یکی و بینمون راه این

  خوایمی و من اگه. باشه زندگیم تو آمینی خوامنمی

  من به باید. بکشی خط  لعنتیت گذشته اون دور باید

 تمام با عالیم، من آمین، نیستم اونا من. کنی اعتماد

  رحمبی انقدر تونینمی تو. پرستممی تورو وجود

  به من کنی اعتماد بهم اگه. نکنی اعتماد بهم که باشی

 نه؟ مگه  تونینمی اما آمین، راضیم شدن سمی

 دست گردنش به کالفه و  انداخت پایین را  سرش آمین

 . کشید

 ...رو تو من-

  منم، من. نیستم  تو کنار وقت  هیچ دیگه من آمین نه-

 . تو تو



 خون فواره و کوبید یوارد به را مشتش خشم با آمین

 .  زد بیرون آن از

  باز دهان با و خورد تکانی هایششانه ترس  از عالیه

  روی را عرق سردی. شد خیره اشخونی  دست به

  تا گرفت را خودش جلوی. کرد حس  کمرش تیرک

 او به زخمی چه که دادمی نشان او به باید. نرود جلو

 را خودش جلوی طورچه  که دانستمی خدا. زده

 .برندارد سمتش به قدم تا گرفته

 : زد عربده حرص  با آمین

 این که نداری خبر اما یارو، اون با بری خوایمی تو-

 .بیاره طاقت تونهنمی صاحاب بی قلب

   و داد فشار هم روی را هایشدندان عالیه

 :کرد نجوا رحمانهبی اما آرام،

 . کنمیم شروع رو جدید زندگی یه و اون پیش رممی-

 سمت به و گذشت کنارش از عالیه و گرفت آمین نفس

 .  کرد حرکت حرم

  شاید. بود کرده بند زمین روی زور  به را پاهایش

 . کنی فرار هم باز و باشی عاشق که  باشد دیوانگی



 از که اششده پریشان موهای به و  برگشت آمین

 چه. کردمی نگاه بود زده بیرون اشروسری  پشت

 . داشت احتیاج اشمحمدی  گل عطر به االن قدر

  سست زانوهایش. بود خسته اشگذشته با جنگیدن از

 تکان طرف  هر به باد را لختش موهای. بود شده

 الی پنجه که کردمی تاببی  بیشتر را  آمین و دادمی

 الیش البه و  بندازد عطرش خوش موهای آن تار تار

 . بکشد نفس

  تلوتلو اما افتاد، راه حرم سمت به  هم او  سرش پشت

  از خون قطرات. نداشت تعادل و خوردمی

 .  چکیدمی پایین و بود شده ریز سر  هایشانگشت 

 به محکم را مشتش شد، محو دیدش از که عالیه

 آسمان سمت به درد سر از ایعربده و کوبید قلبش

 . شد هموار جاده روی دوزانو با و کشید

 تمنا را او خدایش از و طرف هر به زدمی  چنگ

 .کردمی
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 گریه از که حالی  در و گرفتم حرم متصدی از را چادر

 . کردم سر بود شده حالبی و سرخ صورتم



 با من داشتم حتم که بود زیاد آنقدر حرم  داخل جمعیت

 به را خودم جمعیت این میان که اگر زارم و حال این

 . کنندمی هالکم برسانم  ضریح

 آن با آمین اقتدار با یچهره تنها و ستادمای جا همان

  چشمانم جلوی چرخاندمی هی که سبزی هایمردمک 

 . نشستمی

 شوند، درمان تا بودند آمده دردی برای ها آدم این همه

 شود معجزه که این مگر نداشت؛ درمان دردم من اما

 . باشد داشته درمانی هم عشق

 با گذاشتمی که اگر و دانستممی را آمین هایدرد تمام

 کمکش و  میماندم کنارش مانده برایم  که جانی تمام

 یاد از را اشگذشته بسته دلمه دردهای تا کردممی

 مرا حضور آمین که بود این من درد تمام اما ببرد،

 . بود فراری من از دائم  و خواستنمی

 تمام که حسی همان. بود آمین عشق  تنها من نیاز

 اما کردم،می  طلبش آمین از بود گرفته  فرا مرا وجود

 شدنمی که انگار. باشم آمین نفسهم شدنمی  که انگار

 . باشم اشخسته   پاهای قدمهم



  جوری قلبم و زد چنگ حلقومم به بدجوری  بغض

 چنگ خواستمی دلم که  کردمی  سنگینی سینه درون

 . کنم جدایش سینه درون از و بزنم

 لطف به که بود بار اولین. داشت عجیبی حال حرمش

 را امشانه روی کسی کردممی حس. آمدممی آمین

 .  بیاورم طاقت تا زندمی

 و سر بر که هایشانضجه  و مردم دل ته  از هایگریه

  را حرم داخل این از بیشتر شد باعث زدند،می  جانشان

 .  نکنم اشغال

  دل و درد برای جایی اندک دنبال دیگری دردمند شاید

 .  باشد داشته نیاز

 و نشستم نبود  خیس که سکوی  روی حرم حیاط داخل

 .  کردم نگاه حرم زیبایی و زینت به

 هم آن خواندنش که بود  کوچک قرآن یک  کیفم داخل

 .  کردمی آرامم قرارمبی دل شویولوله  همه این میان

  که بغضی با همراه و کشیدم قرآن روکش روی دستی

 . کشیدم بیرون هم اماسپره بود بسته را نفسم راه

 حتی! خواستم؟می  چه برای را هانفس این آمین بدون

 دل طور  چه. بود خریده او هم هایمنفس اسپره



 از خورشید  چطور آمین بدون. رفتممی و کندممی

   شد؟می روشن هوا و شدمی رو ابر پشت

  آمینم وجود  تمام با خدا از و کشیدم باال  را دماغم فین

 . کردم تمنا را

 که اشکی قطرات  با همراه سطر به سطر را هایشآیه 

 . خواندم بود کرده  خیس را قرآن  ورق به ورق
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 اششماره دنبال و کشیدم بیرون جیب از را تلفنم

 گذاشته عالقه مورد های مخاطب  لیست در. گشتم

 عکسش به و کردم صبر  منماه اسم روی . بودمش

. کردمی  زجرکشم هم عکسش لعنتی. کردم نگاه

 مرا او که داشت درد اما کشت،می  مرا نداشتنش

 اشگذشته میان خواستمی تنها آمین. خواستنمی

 . بزند غلت

  آخرش که آدمی عشق هنوز  پذیرفتممی باید هم شاید

 قلبش در آورد فرود آمین  سینه روی را خنجرش

 . جوشدمی

 : نوشتم برایش و شدم پیامکش لیست وارد



  به. کنممی جمع  و وسایلم من کنیم حرکت صبح فردا-

  خوامنمی این از بیشتر. ریممی صبح که بگو ارسالنم

 .  باشم کنارت

  را هایمحرف  تمام دل کدام با چطور دانستمی خدا

 . زدم

 را گوشی و گزیدم داخل  از را لبم. نداد و نداد جواب

 .  دادممی تکان تکان دستم درون

 عرض در حتی. شدممی دیوانه داشتم.  نداشتم طاقت

  جای به کاش. بودم صدایش دلتگ کوتاه فاصله همین

 !زدممی زنگ پیامک

 خواندن به  شروع دوباره و گذاشتم کنارم را گوشی

 . کردم قرآن

 . زدم چنگش  روی از سریع گوشی پیامک صدای با

  باشه-

 .  ریخت فرو جا یک حالم و حس تمام باشه؟ همین؟

 . بودم منتظر شاید بودم؟ دیگری چیز  منتظر

 را هایمدندان. بود گرفته  را وجودم پای و سر حرص

  نوشتم؟ عصبانیت با و دادم فشار  هم روی

  باشه؟ همین؟-



 از دهانم که  بودم داده قورت تند تند را دهانم آب آنقدر

 . بود چسبیده  بهم خشکی

 : زد برایم

 نکن امتحان وجدانم با  منو خانوادت روح  به تورو-

 پیش منو. بسوزونم خودم  پای تورو تونمنمی. عالیه

 . دختر نکن شرمنده خدام

  به هاسر همه که کشید آسمان به جوری هقم هق

 امشانه روی دست  خانوم چند. چرخید من سمت

.  بود سخت برایم کشیدن  نفس. شدم بلند اما گذاشتن،

 سرم از جا  همان چادر. گرفتممی عزا  قلبم برای باید

 . افتاد  و رفت وا

 رعد با هم را آسمان دل هقم هق و خوردممی  تلو تلو

 . کرد پاره  جا از برقی و

  چنگ گلویم به من و کوبیدمی آسمان دل به او

 .  زدممی

. بود داده قسم امخانواده  روح به انصافبی

  خودش؟ یا من بخاطر نباشم؟ خواستمی

   کردم؟می باور را کدام



 مرا چرا پس نبود؟ هم من خدای آمین  خدای مگر

 ! دید؟نمی

 .  بود شده خرناس شبیه هایمنفس صدای

 .  کردممی نگاه سمت هر به هامرده مثل و لرزیدممی

 .  دادم فشار قلبم روی را دستم میان قرآن

 اتاقش پنجره و باال  به نگاهی رسیدم که هتل به

 . بود گرفته هدف را صورتم کوبش با باران . انداختم

  کسی. دیدمی  تار هایمچشم . افتادم زمین  روی زانو دو

 قدر چه عطرش. گرفت را بازویم زیر و دوید سمتم به

 .  کردم نگاهش  و برگشتم. بخشیدمی التیام حالم به

 . بود  قرمز خون  مثل هایشچشم. بود خودش

 . نداشت من از کمی دست هم او که انگار

  آوردی؟  خودت روز  به چه عالیه-

 :نالیدم حالیبی با و انداختم باال ابرو

 110پارت #

 

  پرسی؟می من از-



 خودش به بیشتر  مرا و برگرداند سر ناراحت و مکدر

 . برد باال هاپله  از و فشرد

  بریم؟می کجا-

  اینجوری. کنی عوض لباس و بگیری دوش یه باید-

 . خوریمی سرما

 . بودیم رسیده  اتاق به تقریبا

 ته تا تلخیش. تلخ اما زدم، نیشخندی و دادم هلش

 .  سوزاند را گلویم

  منن؟ حال ناراحت  حضرت  اولیا اووو-

 . کردمی  نگاهم گرفته و محزون

 . کنممی تو بخاطر  رو کارا این همه من-

  دی؟می عذاب و خودم من بخاطر من؟ بخاطر-

 را دلم سکوتش همین. گفتنمی  چیزی.  کرد سکوت

 . ترکاندیم

 بعد شدی حال سر وقت هر عالیه بده رو  اتاقت کلید-

 . شهنمی  حالت این تو. زنیممی حرف

  آخه؟ مهمه برات  من حال مگه-

 : نالید اشگرفته صدای با



 منطقم احساس این نذار خدا  به تورو! عالیه کن بس-

 لعنتی گذشته  اون بخاطر خوامنمی من . بگیره رو

  منم خدا بخاطر فهمی؟نمی منو چرا. کنم بازیچه تورو

  دادم به خودت  یاهللا. تونمنمی تو بدون... تو اندازه

 . برس

 . لرزید م  سرما فرط از بدنم تمام. کردم نگاهش

 دنبال به و کرد  باز و برداشت امشانه  روی از را کیفم

 . گرفت من از نگاه کلید

   چیشده؟ کلیدت پس-

 .  همونه توی-

 . بنداز بهش نگاهی یه  خودت بیا .نیست اینجا اما-

 . انداختم داخلش به نگاهی و قاپیدم دستش از را کیف

 . گذاشتمش جا خونه  داخل حتما-

 : گفت و کشید باالیی بلند فوت

 یه اینا بپرسم برم من بمون  جا همین  تو خب خیله-

 . دارن  یدک کلید

  بختیاری؟ جناب  شهمی گناه بگیرم دوش تو اتاق اگه-



  پنجه موهایش میان کالفه من به پشت و کرد مکث

 . کشید

 . عالیه خدا رضای محض ! هللا یا-

  دممی قول باشم تو کنار امشب...بار آخرین برای-

 . کنم حفظ رو فاصله

 .   کرد نگاهم درمانده و غمگین

 بیا آهویی چشم کنیمی کار چی ببین.  هللا اال هللا ال-

 . تو برو

 داخل  من ماند منتظر اول و کرد باز را اتاقش در

 .شوم
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. رفتم بیرون حمام از پوشیده پوشتن و  سر به حوله

. خواندمی مجنون و لیلی و بود نشسته تخت روی

 اگر شاید. بود گرادرون قدر  چه. نشست لبم به لبخند

 هیچ خواندمی مجنون و  لیلی آمین که دیدمنمی االن

 .بردمنمییپ اشاخالقی خصوصیت این به وقت



 شدم که ترنزدیک  چه هر. برداشتم گام سمتش  به آرام

 و لیلی قره حسابی  و نبود حواسش. شد ترجمع  لبخندم

 . بود شده مجنون

 چشمش گوشه از که اشکی نم آن کرد؟می گریه

   بود؟ اشک  چکیدمی

  داشتم؟ را آمینم  هایاشک  طاقت من که مگر

 بستمی پا به  زنجیر عشق، از که داشتم ایدیوانه دل

 .  شدمی آلود خون و

 تخت، شدن پایین باال با که نشستم تخت روی آرام

 و کشید هایشچشم  به دستی سریع. شد  جمع  حواسش

 . بست را کتاب آرام

  اومدی؟ تو-

 کجا. نیومدی هنوز تو انگار اما آمین، اومدم من-

   کرده؟ قرارت بی  طور این که هنوز هستی  و بودی

 .  دزدید چشم افتاد ریختم به نگاهش تا و برگشت

 ! تو به برممی پناه هللا یا-

 .   حضرت اولیا نخوردمت-

 آدم پیش اینجوری . عالیه نکن علی والی به تورو-

 ...  فکر شینیمی



 از و کرد باز  را گلویش روی دکمه. خورد را حرفش

 .  کردممی نگاهش  لبخند با . شد بلند جا

 یه اون که یعنی! خونیمی مجنون و لیلی دونستمنمی-

 . دینمی نشون من به هیچ رو دیگت  حال ور

  نگاه شب ظلمت  به جا آن از و بود ایستاده پنجره لب

 را هم کنار آمین و من شب  آخرین که شبی. کردمی

 شود تمام شب این که اگر خدا به. زدمی رقم

 . است ترینرحم بی

 شدمی طوالنی که زیاد سکوتش. شدم  بلند جا از

 سرم در هی کردنش اذیت خیال و شدمی  طاق تحملم

 .کردمی َدَوران
 

 شدن سنگین. خورد جا که انداختم گردنش دور دست

 .  کردم حس را نفسش

  عالیه؟-

 گردنش دور دستم که طور همان پشتش از را خودم

 .  کردم متمایل جلو سمت به بود آویز

   زاده؟ خان بفرما-



 با داری عالیه؟ بیاری من  سر بالیی چه  خوایمی تو-

 ایمانم نذار خدا به تورو. دخترجون بریمی  سر پنبه

 .  بشکنم رو

 .  شد شل کمی نیشم

 . شهنمی  حریفش گردانم یه شناسممی من که آمینی-

  د. شیمی که خدا به  آهویی، چشم شیمی تو اما-

  که پیامبر استغفرهللا مهرممی، زنمی،  تو نامسلمون

 . نیستم

 ضعف رنگش مشکی ریشته برای دلم. کردم نگاهش

 . رفتمی

 .کشیدم  هایشریش ته  روی را دستم

 که شبی  آخرین این زنتم، که شبیه آخرین این-

 تو که اگه. کنم بوت فاصله تریننزدیک  از تونممی

  ازم منم لحظات آخرین تو که  اگه بگیری، ازم و امشب

 . زادهخان نامسلمونی تو انوقت  بگیری،

  اما بکشه، ته برام دنیا خواممی گیمی که جوری این-

 تو پاداشی که اگه. باشی کنارم تو مونده که روزی یه

 که اگه.  آهویی چشم باشی  پاداشم تو دارم دنیا این

  و زاللت  آب من بعد که  اینه واسه فقط کنممی دوری



 عالیه، ایمانم به قسم وگرنه. باشم نکرده  آلود گل

  امتحان  تو با منو خدا که نیست این  جز من حاجت

  چیه؟ چاره بینی؛می خودت اما نکنه،

 رها راه میون و من دست که اینه تو خدای تو، چاره-

  تاب بگیری  و دستم که نباشی و بیفتم اگه انوقت کنی؟

  زاده؟ خان داری رو تحملش

 نگفتی مگه. بودی تو کرد رها منو که اونی-

  باشی؟ کنارم دیگه خواینمی

 به فقط تو سراشیبی  همه  این میون من پای شدن بند-

 چی ببین و کن فکر خوب. زادهخان   بنده جملت یه

  خیلی زنیمی دم ازش تو که اعتمادی اون. خواممی

 که اینه از غیر مگه. گرفته شکل تو منو میون وقته

 بار مدت همه این! کردی؟ عقدم بابا حاجی  خونه تو

  بشکنم؟ رو اعتمادت چوب که شد  نمونبی کجی

  از بیشتر ندانش جواب این سکوتش این. کرد سکوت

 .داشت درد تیزی و  تند حرف هر
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  آمین؟ بزنی حرف  خواینمی-



. کشید چشمم زیر را شستش و آورد پیش دست

 .  کردم نگاهش تماما و استادم  مقابلش

  حرومش نجاای که اینه از بیشتر  مرواریدا این ارزش-

  آتیش جوری چه قطرش هر با بدونی که اگه. کنی

 سوزن  قلبم به جوری چه بدونی که اگه گیرم،می

 . شینمی  رحمبی جوری این زننمی سوزن

 . آهویی چشم نمیاد من رویمه به اشکا این

 ته دنیا کشیدمی را نازم که طور این. لرزید امچانه 

  کشید؟نمی

 طرف  آن از و دارد دوستم: گفتمی مستقیم غیر

 .   کردمی  سکوت

 . رفت بیرون اتاق از و گذشت کنارم از

 عکس. رفتم سمتش به موبایلم زنگ  صدای با

  زمانی درست هایش،بازی  مسخره هنگام را ارسالن

  روی را همان و گرفتم آوردمی در را آمین ادای که

 .  گذاشتم تماسش صفحه

 . زدم را اتصال دکمه و دادم تکات طرفین به را سرم

   جادو؟ وروره طوری چه-

  چطور؟ شازده خوبم-



 کار زیاد خورده مغزت به که ایضربه  که انگار نه-

 یه شاید بزنم ترمحکم  یکی من بیام واسا! نبوده ساز

 .  داد اینتیجه 

 !   مسخره خب عه-

 .   پاره آتیش دیگه گممی و سرت-

 رفته یادم پاک. گذاشتم امپیشانی  زخم  روی را دستم

 . بود

 . خوبم من شازده  نباش نگران-

   گردیممی بر فردا گفته داداش خان-

 .  دونممی-

   بگم؟ بهت باید چیزی یه-

   کنی؟می پهلو  اون پهلو  این چرا خب-

  نکردی؟ فکر پیشنهادم به اصال-

 سکوت داشت حق آمین که انگار. شد بلند نهادم از آه

  ناگفته حرف  هزارها از سکوت هاوقت بعضی . کردمی

 .  است بهتر

  عالیه؟ خطی پشت الو-

 . زدممی قدم هامرده دنیای در نه که خط پشت



 . شهنمی نتونم که نه بگم چطور...یعنی تونمنمی-

   چی؟ انوقت کنم شدن و نشدنات تمام من اگه-

  تمام برادرت فهماندممی او به طور چه آخ ارسالن آخ

 من هایشد از را او خواهیمی  طور چه است من

   کنی؟ حذف

  شه؟می بمون؛ جوریهمین  همیشه تو شازده-

  جوری؟چه-

  نظر یه  به نه باش؛  پشتم برادرانه جوری همین-

 میون همیشه برای و بحث این شهمی چی. ایدیگه 

 !  کنی؟ گم حرف  همه این

  کن فراموش و زمین و آسمون گفتیمی اگه شاید-

 . بخیر شبت. بود ترراحت 

  را زدن حرف فرصت تلفن سمت آن آزاد بوق صدای

 که تایی و تک همه این از  بودم خسته. گرفت من از

 .بود مقابلم ناجیم
 

. رفتم آمین کمد سمت به و گذاشتم تخت روی را تلفن

 مزه با را امشب نداشتم کلید که جمعم حواس بخاطر

 ... تماشا هم و بود فال هم کردم؛می سر  آمین پیراهن



  موهای و کردم تن را رنگش ایسرمه مردانه  پیراهن

 . کردم رها پشتم  را خیسم

  بار این مگر و بودم برده را آمین دل هازلف  همین با

   شود؟می چه کنم را کار این هم

 آرایشم بدون رخ به نگاهی و ایستادم قدی آیینه مقابل

 آمین لباس عطر و زدم خودم برای لبخندی. انداختم

 .کرد امدیوانه
 

 کشیدم؛ بو تک به تک را  هایشلباس  باقی  و برگشتم

 را حواسم و هوش و کردمی مستم. بود خالص

 . بردمی

. گذاشتم  بالشش روی سر  و رفتم تختش سمت به

 حالی به حالی مرا عطرش جا همه آمین، و بود آمین

 .  کردمی

 .  شدم بلند جا  از متعجب خورد در به که ای.چندتقه با

 در تقوایش و ایمان کانال خاطر به بود؟ آمین یعنی

 ! بود؟ گذاشته جا را کلیدش که یا زدمی

  کیه؟  زدم صدا آرام

 جز. رفتم در سمت به سالنه سالنه نشنیدم که جوابی

  کمی! باشد؟ توانستمی کسی چه شب وقت این آمین



  باالی دکمه و دادم جلو راستم  شانه روی را موهایم

 که بدبخت پیراهن آخر. کردم باز را مردانه  پیراهن

 را وجبش بیشتر هی هم من بود وجب نیم خودش

 . گرفتممی

  از هایچشم و باز دهان با و کردم باز  را در لبخند با

 را قلبم کوبش صدای. کردم نگاهش زده بیرون حلقه

 .  کردممی حس دهانم میان  ترس فرط از

 گام یک زمان هم و برگشت عمیق و رفت یکهو نفسم

 که ببندم را  در خواستم و گذاشتم عقب
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  باال ابرو باز در دیدن با دست، به محمدی گل آمین

  آرامشش و عطر این به. شد داخل شتاب با و انداخت

  شده تمام اش  محمدی گل که حاال و بود کرده عادت

  بود بود؛محال شده روانه خریدش قصد به سریع بود

  مقدس  برایش. نکشد جان به را عطرش روز یک

 تمام که دخترکی. بود اشعالیه  از آخر. بود شده

  چیزی هستی آن و بود ربوده جا یک را اشهستی 

  عهد خودش با که ایشاهزاده آمین، قلب جز نبود

 .  هرگز عاشق اما کند، تکهتکه  را قلب این بود بسته



  از چیز  همه کنترل که بود شده دچار حالی  به حاال

 به عالیه عطر ایلحظه. بود شده  خارج دستش

 روقدم هی و کردمی  قراریبی خوردنمی  مشامش

 . رفتمی

 گل با را  عالیه با اشفاصله  جای که کردمی چه

 قدرتی  چه عطر یک مگر! کرد؟می پر اشمحمدی 

 !بخشد؟می آرامش را عشق تشنه طور این که دارد

 به و گذاشت میز روی را اشمحمدی   گل پالستیک 

 . سرجنباند عالیه دنبال

 در شامپویش عطر با عطرش  تنها و  نبود که انگار

 تمام با و بست  چشم لحظه یک. بود شده پخش فضا

  بود کرده اشحالی  به حالی که تلفیقی عطر این توان

 که تراشیدمی را قلبش کسی گویی. کشید مشام به را

 در توانستنمی و کشیدمی  بو رحمانهبی  طور این

 .  بکشد آغوشش

  روی که افتاد در کنار  گلدان به چشمش لحظه یک

 گلدان سمت  تعجب با. بود شده خاکشیر  و خورد زمین

 .  کرد نگاهش و رفت

  از خبر گویی کرد؛می سنگینی طوری یک قلبش

 .  دادمی اتفاقی



  گلدان باشد؟ آمده اشعالیه سر  بالیی نکند

 !باشد رسانده آسیبی خودش به شاید...شکسته

  تهی گوی یک مانند اشمعده درون از چیزی کرد حس

 . شودمی

 فکر که این بدون. شد بلند جا از و لرزید هایشدست

  بدون. نبود اما گشت، دنبالش به را خواب  اتاق کند

  نوبت به هم  را وحمام توالت در باشد حواسش که این

 حمام در  دستگیره روی جا همان دستش و کرد باز

 .  شد خشک

 به آنی که بود بغض تنها عطر، همه آن میان از

 با مرد این کردمی چه . انداختمی  چنگ گلویش

 آدمی کنار  تواستنمی که بود ناجوانمردانه خودش؟

 . باشد نفسهم شده جانش که

. گشت عالیه خیس لباس  دنبال به هالباس سبد داخل

 و سر استرس. ریختمی فرو را چیز  همه تندی به

 . بود گرفته فرا را وجودش پای

 که لباسش. کرد مچاله دستش درون را خیسش لباس

 !  طور؟ چه پس  بود؛ اینجا

 با اشسینه قفسه. کشید موهایش میان پنجه کالفه

 .  شدمی  پایین باال هیجان  و ترس



  تنها گرفتمی هراس که طور این کند؟ چه  دانستنمی

 . بردمی پناه شوم تسبیح آن به

 آمین به متعلق هم آن که کوتاه مردانه لباس یک با

  باشد؟ توانستمی کجا بود

 افتاده تخت روی که افتاد عالیه موبایل به چشمش

 . بود

 . فرستاد پایین صخره یک  سنگینی به را دهانشآب 

 دوبار، بار، یک کرد؛می رو زیرو را اتاق  سراسیمه

 . گشتمی هی بود گشته که  را جاهایی همان  بار، سه

 و بود گرفته هتل مدیریت قسمت از را یدک کلید حتی

 عزیز از خبری اما بود، گشته هم اتاقش داخل

 .  نبود اشدردانه

 افتاده برایش اتفاقی حتما شکسته، گلدان و باز در آن

 . بود

  و بود کرده حصار را سرش  طرف دو دودستش با

 .   دادمی فشار

  عاشق پسرک و رفت اتاقش سمت به ارسالن دنبال به

 .  کرد بیدار غفلت  از را خودش خیاالت در و



 و عاشق دو . کردندمی نگاه را هم هردو شده پریشان

  دیگری فهمیدمی هم نفرشان  یک اگر که برادر دو

 پا به خونی  چه است دلبرُکششان روی مه عاشق

   کرد؟می

 هاخیابان  آمین و شد روانه کالنتری سمت به ارسالن

  مویش تار  یک اگر. گشتمی اشآهویی   چشم دنبال را

  هاینفس این خواستمی طور چه دیگر شدمی کم

   دهد؟ بیرون را لعنتی

 که نبود خودش دست. شدنمی  آرام هم لحظه یک دلش

 .  زدمی را اشعالیه  شور همه این

. بود گشته  نقطه به نقطه  را شهر تمام کجا؟  بود؟ کجا

  بود؟ ناپیدا اینقطه ماننده چنین این که بود شده آب

 هم را دیگرش نیم و بود  گشته را شهر  نصف ارسالن

 .بود گشته دنبالش به آمین

 . کوبیدمی فرمان به عصبی و خسته

 . کشیدش بیرون جیب از تلفنش صدای با

   چیشده؟ ارسالن-

 این تو نبوده،  اینجا عالیه اصال انگار داداش خان-

 . نبوده شهر



  برافروختن با همراه آمین کرده گرز و محکم مشت

 .  آمد فرود فرمان روی  اشچهره 

 خبر موقع هر ارسالن؟هان؟ زنیمی زنگ چرا پس-

 . ببینم لعنتی گوشی این روی رو شمارت  داشتی خوب

 همان دقیقه چند ارسالن که کرد قطع را تلفن طوری

 .  کردمی نگاه را تلفنش و بود برده ماتش طور

 تا. بپراند  برق طور این  بختیاری آمین نداشت سابقه

  این هم یکبار اشگذشته شکست وجود با  حتی حال به

 به را او همه. بود نکشیده فریاد کسی  سر طور

. بود گراییدرون آدم شدت به. شناختندمی  مهربانی

. کردیمی حس  تا شدیمی پایش هم باید را دردهایش

  پشت دعایشان و خوردندمی قسم اسمش روی ِده یک

 عالیه خاطر به و و تنها صدایش. بود خانشان سر

 این که نبود خودش دست. شدمی بلند  برادرش روی
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  بازار آشفته میان چنین این که نبود خودش دست 

  شده کم دنیا یک انگار نبود  عالیه. بود شده گم دنیا

 .  بود



  زل شب تاریکی به زار حالی با و شد پیاده ماشین از

  باشد امده سرش بالیی که این از ترس فرط از. زد

  هق هق  و گرفت کابوتش یاری به دست دفعه یک

  ها ماشین ویژ و قیژ صدای میان در اش مردانه های

 . شد می گم

  دختر؟ من با کردی چی! آی عالیههههه؟-

  خیابان سمت به ها دیوانه مثل دوان دوان طور همین

  ها ماشین این از یکی میان اش عالیه شاید. رفت می

 .باشد
 

 بگردد؟ تک  به تک را  هاآن همه شودمی  چه مگر

 . نبود اشعادی  هوای و  حال در. نبود خودش دست

  اتوبان وسط از برق سرعت با که هاییماشین  جلوی

 . گرفتمی را گذشتندمی

 در و کنند کم را سرعتشان شدندمی مجبور هاراننده

 . بزنند ترمز روی آخر

 . گشتمی قلبش آرامش دنبال  به ناجی مانند

  که قسم آمین خدای به شد،می کم مویش تار یک اگر

 . نشاندمی  سیاه خاک به را اشبانی و باعث همه

   اینجاست؟ من عالیه عالیه؟-



  خطاب را لعنتی مالکیت میم این بود که  زمانی کاش و

  مالکیت این ذوق از دخترک که حق به! گفتمی او به

 . کردنمی حس را  قلبش دیگر

 چه کردن حسش وجود تمام با و بودن آمین برای

   بود؟ شده اشآهویی   چشم  آرزوی که داشت لذتی

 که وقتی و  زدمی  را هاشیشه تک تک عالیه  دنبال به

 . گشتمی بعدی ماشین دنبال به کردنمی پیدایش

  کو؟ عالیم اینجاست؟ عالیم-

  عامو؟ گیمی چی-

  کجاست؟ اون من، عالیه عالیم،-

  پایین؟ بیام یا کارتپی ریمی-

  شده خون کاسه دو هایشچشم  و لرزیدمی اشچانه 

 . بودند

 اشدوری از. باشد کشیده زمین به هایششانه  انگار

 را، عطرش دیگر مبادا که اشعالیه دوری از بود؟

  فندقش. نبیند را ریزنقشش قد را، درشتش چشمان

 ! بگذارد؟  سرش به سر و کند خطابش



 آغوش در  را آمین خواستمی پروابی که  حتی  هربار

 دور دست و ایستادمی پاهایش نوک روی باید بکشد

 . کشاندمی کردنش خفه حد در آمین گردن

 ایستاده پنجره لب رویش روبه درست  که آخری بار

 اشک اش.ایتیله  و درشت هایچشم آن میان و بود

 به را محکمش مشت و آورد  یاد به را بود شده جمع

 . کوبید سرش

  زنجیر  آن با بود داده کف از طاقت که راننده مرد

 .  شد پیاده بود گردنش دور که کلفتی

   مردک؟ گیمی چی تو-

 .  کردمی نگاهش و ریختمی  اشک

  خریه؟ کدوم عالیه-

  باال را مشتش و رفت در کوره از آمین حرف این با

 از یکی که کوبید راننده مرد چشم پای ارادهبی  و آورد

 میان را  او و شد پیاده شاگرد سمت  از هایشرفیق 

 . کشیدند جاده کنار خاکی جاده

   شده؟ بلند کی  رو دستت تو-



.  بود شده  حسبی و حالبی  و خوردمی تلوتلو آمین

  چیزش همه که آدمی مثل. نبود مهم هاآن  هایحرف 

 . زدمی مردانه هق  هق تنها باشد باخته را

 جانش به نفری دو و نکردند رحم ناجوانمردها

 فریاد با و کشید تیر آمین لب کنار از خون. افتادند

 به که لگدی و مشت هر. افتاد زمین به آمین مرد،

  نمای تمام رخ از تصویری تنها خوردمی  جانش

 هایش،خنده. بود چشمانش جلوی رویشمه

 هوا در و کردمی تابشبی که موهایی هایش، طنت شی

 . کردمی معلقشان

 دلش و دیدشمی  هربار آمین که موهایی چتری برای

  روسری زیر به و بردمی دست و رفتمی ضعف

 .کشیدشانمی

 کاسه که حالی در آمین و زدندمی و زدندمی ها آن

  لحظه به لحظه یاداوری با بود اشک  از پر چشمش

 . بود نشسته لبش روی لبخند یک عالیه

  **** 

  باال طناب  به و بود چسبیده  تاریک و  تنگ ایگوشه

 .   کردمی نگاه سرش



  و بود کرده جمع خودش در جنینی مانند را پاهایش

 . بود انداز غلط بدقواره طناب آن به خیره تنها

  که بود شده چه بود؟ کشیده برایش هانقشه  چه

 دنیا این کردمی  فرار هرچه نداشت؟ خبر آن از خودش

 داشت؟نمی بر سرش از دست
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 به بدنش ،چوبی  چهارپایه شدن کشیده باصدای

 . بست یخ یکباره

 گریه از ناشی  که شده خشک  گلوییته صدای آن با

 : زد انعکاس دخترک گوش در صدایش بود، حدشبی

  بودی؟ شده دلتنگم-

 و سر آن با بیچاره دخترک. کشید درهم اخم عالیه

 بیرون  پاهای داشت سعی هی و بود معذب وضع

 خوب باز. بپوشاند پارچه وجب یک آن با را اشآمده

 را آمینش عطر که پیراهنی بود؛ عطرش که بود

  جانش به هم را امنیت حس اندازه همان به دادمی

 . نشاندمی

  کنی؟ چیکار خوایمی من با-



 . کنی زندگی نتونی وقت هیچ که کاری یه-

 کبود هایشانگشت  بندبند استرس از بیچاره  دخترک

 زنده کاووس چطور که بود  گنگ هم هنوز. بود شده

 ! آورده در مشهد میان  هتل از سر حاضر و حی و

 درماندگی سر از و شد روان فکش تیغه  تا اشکش

 : نالید

  آخه؟ ایزنده طوری چه...تو-

 و گذاشت قطور طناب زیر  درست را چهارپایه کاووس

 . نشست  رویش

 دختر این خواست می دلش. عالیه روی  به رو درست

 این میان شد؟می سیر مگر. کند تماشا هاساعت  را

 که اگر هم  شاید. بود شده تماشایی حد  از بیش لباس

 قلبش اما کند، چپش لقمه یک توانستمی  خواستمی

 و بود میان دل یک پای. دادنمی او به را اجازه این

  صاحبش به بگذارد  است محال باشد وسط دلی که اگر

  متعلق دیگر شودمی عاشق که هم قلبی.  برسد آسیبی

 .است معشوق آن به متعلق  بلکه نه شخص آن به

. شد مورمور بدنش عالیه که زد رویش به پوزخندی

 کثیف و  سیاه شکلش و  سر و شده بلند هایشریش 

  دخترک به دهانش گند بوی فرسنگی ده از. بود



 ردیف از نیمی بود زده  خند تک که حاال و رسیدمی

 رویش غذا کثیفی و زردی که باالیش هایدندان

 .  شد  چندشش عالیه و شد نمایان بود، مشهود

  کنی؟ زندگی راحت تا نباشم زنده خواستمی دلت-

 تاوانی یه چیزی  هر. شهنمی  اینجوری! خوشگلم نوچ

  بیشتر وجدانش نمه یه! هست  کوچیکه خان اون. داره

 زده زنگ که این مثل خداشه، و نماز با  داداش اون از

 تا کشید طول البته. کرد  روونه برام دکتر یه و بوده

 و اسم اولین کردم باز چشم  وقتی از ولی  شم پا سر

 . دخترجون بودی تو  اومد یادم که ایچهره  اولین

 بدونه خواستمی. زدم ارسالن پسره اون از رو ردت

 همون داره وجدان که قدر همون اما نه، یا خوبه حالم

 . مونهمی گاو مثل قدرم

 . کاووس کن صحبت درست-

   اَه؟ اَه تف تف رسیمی که ما  به آره همه  برای. اوهو-

 . مرتیکه بفهم رو  دهنت حرف-

 . داد تکان طرفین به را سرش

  این اگه. کنهنمی کاری همچین ارسالن گی، می دروغ-

 وجدان عذاب توی تا گفتمی من به بود کرده کارو



  نه. بود دیده منو حال اون. نزنم پا و دست لعنتیم

 . نداره امکان

 من اما نگفته،  بهت چرا دونمنمی  دیگه رو اونش-

 .  دخترجون خریدارم  خریتتم

   خوای؟می چی من از-

 .  بدم عشق به رو  حق خواممی-

  چی؟ یعنی-

. کرد برانداز دیگر بار یک را باالیش تا  سر کاووس

 . سوزاندمی را جگرش خاکستری مانند داشتنش

 . کشید اشبینی به را دستش پشت

 عشق از. ریختمی اشک کاووس که  بود بار اولین

  جال برای امیدی  تکه دستش میان و سوختمی عالیه

 یک عشقی. یافتنمی رویش و رنگبی قلب به دادن

 عشق از آنقدر. کشیدمی آتش به را قلبش  که طرفه

  عادتش کشیدن درد به توانستنمی  دیگر که بود لبریز

 .  دهد

 توی پیچید همچین عطرت بستممی که رو دستات-

. نکردم حس زمین روی  رو خودم لحظه یه که بینیم

  دنیای توی و کنم نگاه چشمات به شبا خواست می دلم



 اولین کنممی باز چشم که صبح. ببره خوابم  مردمکات

  عالیه خب اما  باشه، چشمات دوباره دیدن من، بهشت

 چون نه؟ مگه باشم عاشقم تونم نمی  من تو نظر از

 سرم پشت کرده سیاه رو و دختر کلی چون. نیستم آدم

 بالیی هنوز که این از. کردم  انتخاب رو تو و گذاشتم

 !  فهمی؟می چی تو اما عشقه، از نیاوردم سرت

 . کشید  و گرفت هایشپنجه  یانم را  پیراهنش یقه

 قسم خدا به. دارم دوست خودم از بیشتر  رو تو لعنتی-

 . نزدم آسیب دختری  هیچ به تو از بعد که

 که آمینِ  فقط کنیمی فکر حتما نه؟ نمیاد چشمت به

 ! هوم؟ داره خدا

   گی؟می چی داری-

  دنیای پس شدی که دنیاش و آمین عاشق گممی دارم-

 . نمیاد چشمت به سوزنم یه اندازه به من

 از. لرزیدمی هایششانه و کردمی گریه مردانه

 . آمد عالیه سمت به و شد  بلند چهارپایه

 . زدمی آتش را کاووس دل نداشتنش داغ



  خواستممی اگه که باشی من مال کنم زورت خوامنمی-

. خواممی رو قلبت نه رو تنت من. بودی من مال االن

 ...  حتی. برسونم  آسیبی  بهت خوامنمی

 باز نیمه دهانی و اشک از خیس صورتی با عالیه

 . بود  کاووس خیره

  حتی؟-

  فقط خواممی چیزی یه ازت ولی نمیارم اسمتم دیگه-

 . چیز یه

  چیه؟ اون-

  را پاهایش. برگشت و کوباند هم روی  پلک کاووس

 طناب. ایستاد چهارپایه روی و کرد بلند تک به تک

 آلودمه چشمان به و انداخت گردنش دور به را دار

 .  کرد نگاه  معشوقش

   کنی؟می کار چی داری کاووس نه،-

 داشت سعی. زدمی هق هق و کشیدمی  جیغ عالیه

 کجی به هاگره آن اما کند، باز را پاهایش و دست

 . بود تنیده درهم سخت بختش

 . نشو بچه پایین، بیا! کاووس نکن کارو  این توروخدا-
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 که هم قدرچه  هر. کردمی  التماسش و زدمی فریاد

 بود، متنفر او از که هم قدرچه  هر نداشت، دوسش

 خودش او بخاطر  نفر یک که بود محض رحمیبی این

 . بزند دار چسمانش مقابل را

  کاووس اما زد،می فریاد و بود شده سرخ گردنش

  خط  به انگار. کردمی براندازش خیس چشمانی با تنها

 . بود رسیده پایان

 

  بگو؟-

 اینکارو پایین بیا بگم؟ خوایمی چی لعنتی؟ چی-

 . کنهمی  پا به خون شریف. نکن

 !نباش نگران نداره، تو به کاری-

 تو. نکن مجازات منو. نکن من با کارو این کاووس-

 . باشی داشته دیگه کس با قشنگ زندگی یه تونیمی

 . عالیه بگو-

 . زدمی  هق هق

  بشنوی؟ خوای می چی-



 از بار یه برای نداری اگه حتی. دارم  دوستت بگو-

 برآورده آرزوم بذار گفتی، که ببینم بذار  بگو الکی

 . شه

 :  کشید فریاد امانشبی های گریه میان

  بخاطر. نکن  اینجوری! انصافبی نکن! المروت  نکن-

 . نکن من

 . بگو آمین...جون به رو تو  بگو عالیه-
 

 . نبود خودش که عشقی جان قسم بود سخت چه و

  پایین؟ میای بگم، اگه-

 . میام-

 و دست انقدر و بود قرمز صورتش. شد ساکت عالیه

 .  بود رسیده اتاقک وسط تا بود زده پا

  بده قول-

 .  عالیه بگو-

 . باشه باشه،-

 درمانده و کشیدمی باال کنان فین فین را دماغش

 .  کردمی نگاه را کاووس

 . دارم دوست-



 یک به و بخشید جان کاووس هایلب به  انگار لبخند

 . کرد رها پایش زیر از را چهارپایه  دفعه

 آویزان دار طناب  از که کاووسی به شده خشک عالیه

 .  کردمی نگاه زدمی پا و دست و بود

 سوزاند و  تراشید چنان را گلویش اشکننده  کر جیغ

 . سوخت جانش عمق تا که

 117پارت #

 

  *** 

  و حال به چه عشق. کردمی  نگاه ساعتش به آشفته

 به در و تاببی چنین این که بود آورده مرد این روز

  برای هاثانیه اما نبود، روز  یک عالیه!  بود؟ شده در

 .  گذشتمی عمر یک اندازه به آمین

 اشدردانه سالمتی برای و بود نشسته سجاده سر

 . خواندمی آیةالکرسی

 کند، دوری او از عالیه  بخاطر تواندمی کردمی  فکر

 این از دست تواندنمی  که بود شده متوجه تازه اما

 . بردارد عشق



  خونی چون هایشرگ تکتک  میان عالیه عشق

 مرگش کرد،می  قطع که اگر را جریان این. جوشیدمی

 . بود حتمی

  و سوختمی  جگرش گرفتمی فاصله او از که هربار

 گذاشتنمی که بود تودار قدر آن اما کرد،می  قراریبی

 . شود متوجه را  زارش حال ایلحظه  عالیه

 را عشقش درد تا بود اشعالیه  محتاج بود؛  محتاجش

  دادنمی را او عطر که هایینفس نبودنش. دهد تسکین

 . بود جهنم

 کنار. شد بلند طرف  آن از موبایلش زنگ صدای

 اش،گوشی عطر شاید تا بود گذاشته عالیه گوشی

  دستان میان که تلفنی. بگیرد را عالیه گوشی عطر

 بود گشته  سفیدش و ظریف هایپنجه  آن  با اشعالیه

 .  بود کشیده خود به هم عطرش حتما

 ارسالن دوست رسولی، سرهنگ شاید که این فکر با

. رفت تلفنش سمت به باشد داشته رویشمه  از خبری

 . کوبیدمی  هیجان با و بود سنگین سینه درون قلبش

  خشک ِخشک  گلویش و بود نزده چیزی هیچ به لب

  روی ناشناس شماره  به و انداخت ایسرفه. بود



 روی را تلفن و کشید درهم اخم. کرد نگاه اشگوشی

 . گذاشت گوشش

  بفرمایید؟-

 پشت که  خشکی هایسرفه با شد همراه بفرماییدش

 . انداخت سرش

  آمین؟-

. پیچید گوشی میان که بود عالیه لطیف و گرم صدای

 به گرمایی گوشی  پشت فاصله همان از  دخترک انگار

 دفعه یک  به که باشد کرده حواله آمین گوشی سمت

 به روح ظریفش، صدای  یک همین کلمه، یک همین

 . بخشید  آمین یشده مرده جان

 بشنود را اشعالیه صدای  که این جز  چیزی هیچ

 .  دادنمی  تسکینش

 .  شد روان اشمردانه هایاشک  خوشحالی از

!  دختر آوردی روزم به چی آخ! عالیم  بگردم دورت-

  جونم؟. بدم جون بگو  تو آمین؟ جان

 . ببرم بیا-

  بگو آهویی چشم  خوبه حالت بگو بهم عالیه؟  کجایی-

 . نیست چیزیت که



  تو اتوبان اصلی جاده پشت من. بیا زاده خان نیستم-

 .  بیا. انبارم یه

 جا همون! برس دادم  به خودت! یاهللا! پیغمبر یا-

  باشه؟ عالیه میام بمون
 

 گم پا و دست آمین شد باعث تلفن ممتمد بوق صدای

 .  زد ماشینش سوییچ به چنگی بدو بدو و کند

 به باشد حواسش که این بدون و نشست فرمان پشت

 دنبال مامورش دوست همراه در به در که ارسالن

 . بدهد خبر  هستند عالیه

 سالم و صحیح که را او. شدمی جمع  خیالش باید

 .  بود روز آسمانش تازه دیدمی

  پاهای و دست با و بود رسیده راه از تازه ارسالن

 صدایش بلند آمین دیدن با.  بود کرده خم  شانه آویزان

 گذاشت صندلی پشت دست معطلی بدون آمین اما زد،

. کرد خارج پارک از را ماشین  و گرفت عقب دنده و

 و گوش باشد نکرده اعتنایی و باشد شنیده که این نه

 . نبود جایی عالیه پیش جز هوشش و حواس



 را کسی هیچ که بود عشق درد این و داشت درد

  جز  آخر و  اول دیگر شوی گم که میانش. شناختنمی

 . آیدنمی چشمت به کسی او

 فرمان دور را دستش حرص  با و راندمی سرعت با

 یک همین و نیستم خوب بود گفته عالیه. دادمی پیچ

 . زد خراش را آمین روح انگار جمله

 اشهللا به را او. گفتمی هللا  یا لب زیر و خواندمی ذکر

. آیدنمی سرش بالیی که دانستمی و بود سپرده

 اگه باشد، سالم اگر. بود کرده ابوالفضل نظر برایش

 را ابوالفضلش نظر...باشد نیامده اشدردانه سر بالیی

 . آوردمی عمل به

 را عالیه صورت و کشیدمی  الیه هاماشین بین از

 .  دیدمی چشمش   جلوی

 کامیون و کرد پر را  چشمش میان  اشک یحاله 

 کر بوق کامیون. ندید را آمدمی  کنارش از که بزرگی

 نگاهش لحظه یک در آمین و کرد یکسره را اشکننده

  رد چطور را اتوبان پیچ نفهمید. کشید سمت آن به

 . گذشت کامیون از و کرد

 دهد؟ نجات را عالیه خواستمی هایش تکه  تکه

 .  بود کرده رحم خدایش



. رسید محوطه به زود خیلی که داشت سرعت قدر آن

  جا آن انباری و بود گشته را اتوبان پشتی مسیر کل

 . یافتینم

 لعنت را خودش و کشیدمی موهایش میان پنجه کالفه

 گذاشته تنهایش که بود، نمانده عالیه کنار که کردمی

  سهل بخاطر کردمی لعنت را خودش. بود

 . هایشانگاری 

 که زنی صدای هربار و گرفت را شماره آن  چندباری

 در باشد می خاموش موردنظر مشترک: گفتمی

 .  پیچیدمی گوشش

  کرده اخم. کرد جلب را اشتوجه  سگی پارس صدای

 . داشتمی بر قدم صدا سمت  به و بود

 تکان دم دور از و بود نشسته زمین روی سگ

 .  دادمی

 را بود جا آن که انباری و  گرفت باالتر را سرش کمی

 .  دید

 .  آمد باال قلبش

 !شکرت  خدایا-
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 گچ، مثل و ده پری رنگ را عالیه و دوید  انبار سمت به

  هایشدست ناگهان. دید انبار کف وضع، و سر آن با

 به و خوردمی تکان سرش زیاد گریه از. شد مشت

 .  بود خیره نقطه یک

  التماس و آرام و کشاند  عالیه تنه باال به را  نگاهش

 : زد صدایش گونه

  عالیه؟-

  و بود چسبیده رو روبه به  تنها نگاهش. گشتبرنمی 

 .  ریختیم اشک صدابی

 کبود کاووس دیدن با و  برگشت سمت  همان به آمین

 قدم یک وحشت با شده، آویزان دار از که ایشده

 .  گذاشت عقب

 صورتش  روی را دستش دو و بست را هایشچشم 

 . گذاشت

 خودکشی. خواند ذکری برایش و کشید آهی افسوس با

 را کار این کاووس که اگر و دانستمی کبیره گناه را

 . داشت آمرزش جای خیلی کرده

 .  نشست عالیه  کنار زانو تک روی و آرام

 . گذاشت اشسرشانه  روی دست



   بگو؟ چیزی یه عالیه-

 . کردنمی  هم نگاهش حتی و بود کرده سکوت

 ...خودش اون نه؟ مگه نبود  تو تقصیر که این عالیه-

 

 از ترسیده آمین. برگشت آمین سمت دفعه یک به

 دفعه یک که کرد نگاهش مبهوت و  مات واکنشش

 . کرد جا آمین آغوش میان را  خودش عالیه

 . زاده خان محکم. کن بغلم-

 به را دهانش آب و ماند  هوا روی هایشدست آمین

 و بود گذاشته اشسینه  روی سر. فرستاد پایین زور

 . رسیدمی اشبینی به مستقیم عطرش

 اشنه سی میان نفس و بود شده نامنظم قلبش کوبش

 .  بود خورده گره

  باال عالیه سرشانه روی را دستش تردید  با و آرام

  بود شده باعث اشدردانه  حال. کرد مکث کمی و آورد

  و زیر را دنیا. دهد فشار هم روی را هایشدندان لج با

 را او که کمی نباشد طور این او حال که کردمی رو

 . کردنمی صبح راحتی به را شب  دیدمی مغموم

 . گذاشت بازویش روی دست آرام



  بزنی؟ حرف خوایمی-

 و کرد ترزبان  با را  هایشلب آمین. بود سکوت

 صحنه آن تا گرفت عالیه چشمان مقابل را دستش

 . نکند نگاه این از بیشتر را دلخراش

 . کرد خودش-

  در میان زدن حرف شاید و  بود آمده حرف به بالخره

 را آمین یشده دار تب جان کمی کشیدنش آغوش

 . دادمی  تسکین

 ...  که بالیی  بگو بهم فقط. باشه هیشش-

 . نه-

 نگاه را آمین کم فاصله همان از و گرفت  باال را سرش

 به را هایش چشم  مردمک توانست تنها آمین. کرد

 پیش این از بیشتر که اگر. بچرخاند عالیه سمت

 چه  داندمی خدا دلتنگی همه این میان رفت،می

 . خواستنمی آمین که کشیدمی را انتظارشان

  که این بدون دخترک و رسید  عالیه هایلب  تا اشک

 . گرفت دندان به را لبش گوشه باشد قصد سر از

 خان کنیمی دل ترراحت   اونوقت باشه  اومده که اگه-

   زاده؟



 از آتش. نرسید آمین مغز میان خون انگار لحظه یک

 به درست درشتی اخم و کردمی فوران هایشگوش

 . بود زده پیوند ابروهایش بین عمیق یدره  یک مرز
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 چشم بخوری  لیز دستم از ذارمنمی دیگه بار یه-

  آشوب تو بی دل، این ذارمنمی دیگه  بار یه. آهویی

  که مهربونت قلب اون عاشق خودتم، عاشق من. بشه

 من. قشنگه بازم شده تلنبار روش که غمایی همه با

 من باشه شده چیم هر تو به. شدم پرواییاتبی عاشق

 سجادمی سر  دعاهای جواب تو. کشمتمی  جونم به

 . کوچولو فندق

  خواب کردمی حس. کردمی  نگاهش شوک  با عالیه

 عشقش از طور این آمین و باشد بیداری در. بیندمی

 .  است محال  کند؟ اعتراف

 گفته بالخره. زد زل آمینش صورت به و زدنمی  پلک

  طور چه عشق این. کوبیدمی او برای قلبش. بود

  توانستمی طور چه! بکشد؟ دست او  از توانستمی

 کاویدمی  را او صورت تنها که هاییچشم  از نگاه

  بگیرد؟



  کاووس یشده کبود یچهره دوباره و برگشت  ناگهان

  سریع آمین. چسبید گلویش ته به بغض. کرد نگاه را

 بیرون جا آن از و کند بلندش تا کشید را بازویش

 . برود

 اشقطره  هر که نداشت خبر  و ریختمی اشک صدابی

  بازوهایش. کردمی پا به آمین قلب میان طوفانی چه

 خودش  درون صدابی و آرام و بود کرده جمع را

  طاقت. فرستاد بیرون را نفسش آمین. شکستمی

  برهنه پاهای طرفی از. ببیند طور این را او نداشت

 رگ پیش از  بیش اتوبان، سمت درست هم آن عالیه

 های عضله تمام. بود انداخته باد را غیرتش

 . بود شده منقبض اشپیشانی 

 اتوبان پشت بود، ایستاده عالیه که جایی آن چند هر

  که همین اما نداشت، جا آن از دیدی هیچ و بود

 آتش کافی اندازه به بود دیده طور این  را او کاووس

 کثیفی مار  کاووس دانستمی. بود انداخته جانش به

 دروغ او به عالیه که دانستمی هم را این اما است،

  کرده ابوالفضل نظر. بود کرده  اعتماد او به. گویدنمی

 .  کندمی اعتماد او به کند پیدایش اگر بود



 هالکت به طور این را خودش کاووس که اگر

 گوش تا گوش را سرش  آمین قطعا فرستادنمی

 که این فکر. بود رسیده اشدردانه به دستش. بریدمی

 ...    به دست و کشیده مشام به را دلبرش عطر

 با. آورد در را کتش و  گفت لب زیر  اللهی اال الهللا

 دست هوابی. برداشت قدم عالیه سمت به  بلند هایگام

 عالیه. زد بغل را او و انداخت دخترک پای زیر

 نگاه او به شوک با و شد متوقف اشگریه  ایلحظه 

 میان فاصله اندک با طور این بود خدایش از. کرد

 .  بکشد جان به را عطرش و باشد آمین آغوش

 .  آهویی چشم پاهات  روی بنداز و کت این-

 وضع و سر این با را عالیه محل اهل از  نفر یک اگر

 هیچ، بست شدنمی که را مردم دهان در دیگر دید،می

  همه حرام و حالل به که  او گفت؟می چه آمین غیرت

 . آمدنمی کنار  وجه هیچ به امر این با بود  واقف چیز

 زد آمین پیراهن به چنگی داغانش حال آن میان عالیه

 را سرش. شد حبس سینه میان آمین نفس ایلحظه  و

  رها دستش ناغافل آوردمی اگر که آورد نمی پایین

 .  شدمی  رها دستش از دخترک و شدمی



 بین همان در هایشاشک . بگیرد آرام تا زدمی  چنگ

 اششکسته دل تا زدمی چنگ بیشتر و ریختمی

. داشت را مسکنش حکم مرد این. شود داده تسکین

  به. کند فراموش را لعنتی صحنه ان تا زدمی  چنگ

 و بود گفته دروغ به دارد؛ دوستش بود گفته دروغ

.  کردمی سنگینی قلبش روی باشد دروغ  که هم چه هر

  این. کرده نامردی آمینش به قلبش، به کردمی حس

 . بود آمینش مختص تنها دارم دوستت

 

 کرد باز زور به را در و رفت شاگرد در سمت آمین

 خودش که این از قبل و نشاند صندلی  روی را عالیه

 .  باشد پاهایش روی کت کرد کیدتا  بنشیند

  شده وارد او به که شوکی و درد همه آن انمی عالیه

 که یا کند گریه کارهایش دست از دانستنمی بود

 !بخندد

 ترینکوچک  که این بدون و نشست فرمان پشت

 . گذاشت گاز روی پا بندازد عالیه به نگاهی

  شه؟می چی اون-

   کی؟-

 .  گممی  و کاووس



 . بدم خبر شریف به باید-

 . بشه  جوری این خواستمنمی-

 این خودت با داری چی  برای نکردی کاری که تو-

 آروم که  جایی یه ببرمت خوایمی کنی؟می کارو

  بشی؟

  کجا؟-

 . کنه  تمیز و درونت تونهمی  حرم  از بهتر چی-

 .  کشید باال را دماغش فین فین

 .  داد تکان را سرش و زد  تلخ لبخندی

 : پرسید پرت حواس عالیه ایستادند که هتل مقابل

  حرم؟ ریممی نگفتی مگه-

 تو بشین عالیه؟  بری خوایمی وضع و سر این با-

 . میارم  روسری  و شلوار برات خودم ماشین

 جدا او از نبود حاضر دیگر که این از. زد  لبخند عالیه

 اعتراف او به آمین که این از. بود خوشحال  شود

 اگر شاید. گنجیدنمی  خودش پوست در بود کرده

 را دنیا اششیطانگری  و شر  با نبود کاووس موضوع

 به توانست می تنها حاال اما انداخت،می آتش به

 .  کند اکتفا کمش لبخندهای



 از بیرون هم خودش و داد او به را هایشلباس  آمین

 . باشد راحت ماشین درون تا ایستاد ماشین

  به را عالیه کردن پیدا خبر و کرد استفاده فرصت از

 .  داد ارسالن

 هیجان با طور این داشت ارسالن عشق از  خبر که اگر

 ! داد؟می را اش دردانه کردن پیدا خبر

 .کرد حرکت حرم سمت به و شد  ماشین سوار
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 پایین تابانه بی را دهانش آب ایستاد  که حرم مقابل

 . فرستاد

 عالیه؟-

 درشت هایچشم  آن با و  برگشت سمتش به دخترک

 . زد زل آمین به اشآهویی 

 دلتنگش بیشتر دیدمی  را هاچشم این  که بار هر

  با طور این و بود نشسته مقابلش اگر حتی. شدمی

 .  کردمی نگاهش وجد

 که بود فهمیده و بود کرده حس را  بودن او بدون

 .  شده اشدارایی تمام عالیه



 آن از را  انگشتری جعبه و برد جیبش میان دست

 . برد عالیه سمت به و کشید بیرون

 جعبه به باز  دهان با که عالیه به و کرد باز را جعبه

 .  کرد نگاه  بود خیره

 !کرد؟نمی رو و میمرد هایش نگاه برای
 

 چیه؟ این-

 چشم دارم دوست قدر چه من گهمی بهت که همونه-

 . آهویی

 . شهنمی باورم...تو-

 بهش که باشی آدمی تنها کنم پیدات اگه که کردم نظر-

 . عالیه  کردم ادا و نظرم. کنم اعتماد

 :زد لب آرام  و برگشت  حرم سمت به

 امام از حرم همین تو شدیم، جدا هم از که شبی اون-

 و زدم زار سجاده سر جا همین. کردم طلب تورو رضا

. کنه پاک قلبم از رو لعنتی گذشته این  خواستم ازش

  بار یه جا همین اومدم گرفتم ازش رو جوابم که حاالم

 . کنم خواستگاری ازت دیگه



 تو،بی شده آلودت که قلبی عالیه؟ داری دوسم توام

 آهویی چشم  کردی خودت. کنهمی فراموش رو زدنش

 تعهد نشونه این حاالم. کردی کارو این باهام خودت

 کنی؟می دستت رو عشقمون

 

 کجش مجعد موهای آن. کرد نگاه را آمین تاباالی سر

  و بود کرده کج سمت یک به را موهایش یهمه که

 زیرنظر را  هایشچشم موشکافانه  که  سبزش جنگل

 از نیمی که لبخندی کنار در تنها همه و همه داشت،

  هارمونی بود گذاشته نمایش به را ریزش هایدندان

 .  بودند کرده ایجاد برایش  قشنگی

 برد یاد از ایلحظه  برای را کاووس مرگ را، غمش

 داشتن خواستمی بودن حریص. زد لبخند حریصانه و

 مردان  تمام با حسابش که هابختیاری  بزرگ خان

 .بود سوا هابختیاری 
 

 با و کشید داشبرد روی ایفیروزه  تسبیح به نگاهش

 . زد زل آن به حرص

 چنگ جا آن  از را تسبیح و برد پیش دست و شد خم

 . زد



  وسط از و کشید را تسبیح داشت که  زوری تمام با

  طرف هر به  تسبیح درشت و گرد هایدانه. کرد پاره

 نفس نفس  حرص با عالیه و شدند  روانه ماشین

 .زدمی

 121پارت #

 

 : زد صدایش ملتمسانه

  عالیه؟-

  خیره تسبیح مهره از شده خالی نخ به بغض  با عالیه

  فراموش برای و بود کرده اعتراف آمین که حاال. بود

 حس کرد،می را تالشش تمام  شومش گذشته آن کردن

 .  دارد دوستش  دیگری وقت هر از بیش کردمی

  نگاهش بود گلویش روی  که سنگینی با و کرد سربلند

 . بود  عشق و حزن  از پر چشمانش درون. کرد

  هاتخاطره از باید اول باشی داشته منو اینکه برای-

 . بکنی دل

  برداشت عالیه انگیزغم صورت روی از را چشمانش

 میان ثابت همانطور  هم هنوز که انگشتری جعبه به و

 .  کرد نگاه بود دستش



  من خاطره کل  عالیه، نیست من هایخاطره  جزو اون-

 مونده من برای که چیزی  تنها. تو توی شهمی خالصه

 بشم وارد  جایی هر که نیست دروغ این تویه، عطر

 . گردممی تو عطر دنبال اول

 . کردمی ادآوریی من به منو هایزخم  فقط تسبیح اون

 بدی؛ دست از رو نفست عزت شدمی باعث-

 . آمین باشی خودت ذاشتنمی

 نمک! گن؟ می چی کردم؛ تنبیه و خودم اینطوری-

 . زخم  روی پاشیدن

. دادم خراش و دردم روی هی و برداشتم چاقو یه من 

  رو هدیش اولین دارم نفرت جنون حد به که کسی از

  وقت هیچ تا کردم تنبیه و خودم. گذاشتم چشمم  جلوی

 . نبخشم اعتمادم برای و خودم وقت هیچ  تا نبخشمش،

  چی؟  حاال-

  چی؟-

  نیستی؟ پشیمون کردی اعتماد  من به-

 . گرفت باال را سرش زده حیرت

  دادن دست از. کردم عبور زخمام کنار از باتو من-

 مثل  نبودی کنارم وقتی . پشیمونی خود که تویه



 هیچ. بودم کرده  گم و خودم. گشتممی دنبالت هادیوونه 

  گم من نباشی تو عالیه آره. نداشتم حالی همچین وقت

 .شممی

  کرد؟ کارو اون  باهات خواهرت وقتی حتی-

 . فرستاد فرو را دهانش آب تلخی با

 . آهویی چشم نذاشتی مرز و حد من  قلب برای تو-

  خواستمی دلش قدر چه و کرد نگاهش عشق با

 اما بگذارد، اشگونه  روی ایبوسه و بپرد االن همین

 . نبود درست اصال کار این و بودند حرم مقابل

 و سفید هایپنجه  و گرفت باال آمین مقابل را دستش

 . زد برق آمین  هایچشم   مردمک وسط صاف بلندش

  و ریز هایدندان آن  و نشست لبش روی لبخندی

 . کرد چندان دو را عالیه دل ضعف اشنقلی

 . بزند لبخند آمین فقط تا میمرد اصال

 هایریش ته آن با اشاستخوانی صورت آن به لبخند

 . آمدمی خاصی طور  سبزش هایچشم و  مردانه

  و بود شده سرخ گوش بنا تا. نبود آمین دل در دل

 . بود عشق از تنها اشسرخی 



 به حسابی که پهنش نگین تک آن با ظریف   انگشتر

 .  کشید بیرون جعبه از را بود نشسته عالیه دل

  عالیه چپ  دست انگشت میان  را انگشتر موقر و آرام

 . ریخت فرو عالیه دل ایلحظه. برد فرو

 ...  که  جاشه االن-

 . کرد کمرنگ اخمی و گرفت را موضع سریع آمین

 .  وروجک نکن! االهللا الهللا-

 : زد لب آرام و کرد اشحواله  چشمکی  عالیه

 .طلبت یکی پس-

 معروف محمدیای گل با چایی  اون از یدونه اگه شاید-

  بتونه بذاری عالیه یدونه کنارشم و کنی درست برام و

 . باشه رسیدن بهم این شیرینی

 . داد تاب و پیچ را گردنش ناز با عالیه

   زاده؟ خان چیه دیمی بهم تو که شیرینی اونوقت-

 . آهویی چشم  بخوای  تو که هرچی-

  مجوز یک  همین برای و پرید باال عالیه ابروی دو

 . کشید هانقشه آمین



 عالیه این و کرد خوردن زنگ به شروع آمین موبایل

  که گفتمی خط پشت آدم به ناسزا زبانی زیر که بود

 .  زده هم به را دونفرشان خلوت

 به را ماشین و گذاشت اسپیکر  روی را موبایل آمین

 .  آورد در حرکت

  داداش؟ خان الو-

  سطل دو انگار زد بیرون گوشی از که ارسالن صدای

  جلز طور آن که باشند ریخته عالیه سر بر جوش آب

 یادش تک به تک کاووس هایحرف. کردمی  ولز و

. داشت هم جوابی حتما ارسالن نامردی این. بود

 چنین این و نباشد کاووس خواست؛می را همین

 وجدان عذاب  در عمر  یک را عالیه و کند دیوانگی

  کردمی حضم ترراحت  را  مرگ این کند؟ غرق خودش

  کاووس سوی از هاییغرض  و قصدها به که مرگی یا

 !  بود؟ شده آن  به مجبور  و بود برایش

   ارسالن؟ چیشده-

   خوبه؟ عالیه-

 و جوشیدمی عالیه  های.رگ میان که بود خون

 . بود گرفته دل به بد را اشکینه



 داریم هم ما نباش نگران! شکرخدا ارسالن، خوبه-

 .  هتل میایم

 ببینم اومدمی بیرون داشت  دلم داداش خان عجب چه-

 . بیاین زود! چطوره  حالش عالیه

 . میایم خوب  خبرای با که بذار کنار و مژدگونیت  تو-

 به زده حیرت عالیه و شد سکوت خط  پشت ایلحظه 

  به خواستیم که شدنمی باورش . برگشت آمین سمت

  نگین تک انگشتر به. بگوید را موضوع این همه

. کرد پایین باال را انگشتش و کرد نگاه دستش میان

  نبود، حکمتبی دستش میان که انگشتر این دلیل خب

 این از که شازده دانستمی  خوب هم را این اما

 . شودنمی  خوشحال اصال شود خبردار موضوع

   داداش؟ ایمژده چه...چ-

 .  پسرجون فهمیمی بعد بیام  بذار گفتم من-

  هر استرس و جویدمی داخل از را لبش پوست عالیه

 .  بود کرده پرت را حواسش  بیشتر چه

 ارسالن از دیگر ایکلمه منتظر که این بدون آمین

  هیچ عالیه و  بود خوب حالش. کرد قطع را تلفن باشد

  انرژی پر و بشاش طور این را آمین حتی  باری یک



  هم خودش نبود کاووس موضوع اگر شاید. بود ندیده

  خوشحالی رسیدن بهم این بابت از آمین مانند به

 را قلبش از ایتکه  انگار کاووس مرگ اما کرد،می

 . بود داده جراحت سخت
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 این و حال این. کردمی کنترل را خودش زور به 

 شده میسر  هاسختی از بعد بود، منتظرش که موقعیتی

  هم بگیرد، نادیده را آن باغمش  خواستنمی هم. بود

. بگذارد سرپوش یک کاووس مرگ روی توانستنمی

  را هایشآشفتگی  تمام کردمی را سعیش تمام هرچند

  را آمین حالخواست  نمی. کند پنهان دلش گاهمخفی در

  و دیدمی چنین این را او که بود بار اولین. کند خراب

 .  کند دریغ  خودش از بود محال را  تماشایش لذت

 بود زیبا چه و شدنمی محو لبش روی  از لبخند آمین

 نبود؛ میانشان شوم تسبیح آن از خبری دیگر که که

 را آمین بخت تا بود شده نفرین تسبیح آن که حق به

 پای به پا کرد عهد خودش با. بزند گره  سیاهی به

 .   کند کمکش اشگذشته فراموشی برای آمین



  طرف یک را لبش و کرد نگاه اشخالی  انگشت به

  انگشت آن برای باید بودند مشهد وقتی تا. کرد جمع

 .  کردمی کاری خودش آمین، خالی

 ایخبیثانه   لبخند و گذشت سرش از برق مثل فکری

 برگشتنشان از قبل زودتر چه هر باید. زد لب روی

 . رفتمی دنبالش

  آمین؟-

  آهویی؟ چشم  دلم جان-

 . شد آمین رخ نیم  خیره و خورد را حرفش

 یادش که کردنمی فکر گفتمی جانم که طور این

  بگوید؟ خواستمی چه رودمی

 . کرد  نگاهش چشمی زیر آمین

  خوردیش؟ بود گشنت-

  چیو؟-

 . دیگه و حرفت-

    داشت؟ را گفتنش جانم ضعفه  دل که گفتمی

  کنی؟می چی جنازه اون با بگم خواستممی-

 . نکنی فکر بهش خواممی فقط-



 ... تونممی چطور اما-

 خانوادش به و ِده ببرن سپردم رو جنازه اون من-

 این اما داشت، فنگ و دنگ کلی که البته. بدن تحویل

 . کردم کارو

   ِکی؟-

 به رو  تنت پارچه وجب چهار با که موقعی اون-

 . کردیمی تماشا و خیابون

 . انداختمی را اشکه تی باید احواالت تمام در

  نیستی؟ ناراحت  کاووس مرگ از بگی خوایمی تو-

. خودشه گردن به خیرش و گناه و بود خدا بنده اونم-

 که کسی برای من. خواممی استغفار براش خدا از تنها

 چون شمنمی ناراحت شهمی  مرتکب و کبیره گناه این

 زنده اگرم.  بده پایان دنیاش به خواسته خودش اون

 . رفتمی بیرون دستم از زنده کنمنمی  فکر بود

 . بودمت ندیده رحمبی  طوری این وقت هیچ-

.  شممی رحمبی دنیا تموم با باشه شده تو برای من-

  با من بود اومده تو سمت دستش اینا  از بیشتر اون

 .  ندارم رحمی بخوره من  ناموس به دستش که کسی

 . زد بغل را دستش دو و ورچید لب کرده اخم



. دارم دوست بیشتر مهربونش دل اون با و آمین-

 . آبادیه یه دهن نباته و نقل  خوبیاش که آمینی همون

 نشی نزدیک مذکری جنس  هیچ به کن  سعی پس-

 . آهویی چشم

 آمین موقعبی  ترمز با که  بزند حرفی خواست عالیه

  سقف به  زبانش هتل  جلوی کاج هایدرخت  کنار

 . چسبید دهانش

 چه؟ گفتمی آمین به را داشتنش دوست ارسالن اگر

 درباره را آمین هایحرف  پیش دقیقه چند همین

 تنها باشد که اشعالیه بحث. بود شنیده حساسیتش

 از بگذرد که هر و چه هر از. نیست بیش ریزیخون 

 چه حاللش و بود که ناموس . است محال  اشعالیه

 . بزند گریزپایش آهوی به دست داشت جرأت کسی

  شی؟نمی پیاده  چرا پس-

 .  داد تکان سر و کرد  نگاه را آمین لرز  و ترس با

 و فرستاد پایین صدا و سر با و تندی به  را دهانش آب

 .  شد پیاده ماشین از



! نزند حرفی ارسالن کاش! برسد دادش به خدا کاش

 خدایش دست به را  آمینش بلکه نه را خودش

 . نشیند دستانش به برادر خون تا سپردمی
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 . آمد سمتم به و زد دور  را ماشین

 میان دست بود  منتظر. آورد باال رویم روبه را دستش

 از دست هم  حاال که بغض  این از امان. بگذارم  دستش

 . داشتنمی  بر سرم

.  دادم  فشارش سفت و گذاشتم دستش میان دست

    .کنم حس وجودم تمام با را داشتنش خواستممی

 میان دست که همین و کوبیدمی تپش  با قلبم االن تا

 مادرم کاش. نشست جانم به گرمایی گذاشتم دستش

 را ازدواجم خبر و گذاشتممی اششانه   روی سر بود

  همیشه مثل شد؛می  خوشحال که بودم مطمئن. دادممی

 گل هایشلپ شدمی  خوشحال چیزی  از وقتی

 کارهای چه دانمنمی بود که اگر! بود کاش. انداختمی

 االن اما کردم،می او به ازدواج این گفتن برای عجیبی

 آرزوی به اش،مادرانه آغوش به سخت  خیلی

 . داشتم احتیاج اشخوشبختی 



  کردی؟  بغض که باز-

 رو خودم هنوزم آمین، کرده رو مامانم هوای دلم-

 خودم باید حاال ... اونا یهمه شدم باعث من. نبخشیدم

 . باشم خوشبخت

 در را دستم بازوهای طرف دو. کرد  اخم و برگشت

  خیره  جنگلش آن با و آورد در دستانش حصار

 .  شد اماشکی هایچشم 

  مامانت کنیمی  فکر شدینمی  خوشبخت تو که اگر-

  یه یا بهتره  مردن صدبار روزی  کرد؟می  زندگی راحت

  هیچی باعث تو مردن؟ تو خوشبختی  بهای به بار

 داشت؛ مقصر یه فقط اتفاقات این یهمه  عالیه، نشدی

 . کرد شروع داداشت همشم

  کشه؟می عذاب داره  داداشم یعنی-

  دلیل یه دنبال همش که هستن آدمایی تنها مادر و پدر-

 .   گردنمی هاشونبچه  بخشیدن برای

 مامانم از حمایتا  این متوجه و بود کم سنم خیلی من

 کشیدمی سرم روی دست شه همی بابام یادمه اما نشدم،

 . شو بچت برای بابایی همچین یه تو: گفتمی و

 . زدم لبخند درد عمق در



 . آمینم میاد بهت شدن  بابا قدر چه-

 را هایشدست  از یکی کشیده خجالت و کرد مکث

 گرفت را دستم دیگرش دست با و انداخت جیبش میان

 .  کشید خودش دنبال مرا و

 تنها که آدمی تنها. بود آرام  قلبم داشتمش که این از

 .  بود من زندگی کس

 

  نگاه از. کردممی نگاهش شدیم که آسانسور سوار

  وجود با.  شدمنمی  سیر  چشمانش آرامش به کردن

 انتقام پدرش، نبود مادرش، نبودن دردهایش، یهمه 

 کردممی حس. بود آرام هایشچشم  هم باز  خواهرش،

 کرده پنهان  کنارها گوشه همین جایی یک را هاغم این

  تجربه را مرگاش یادآوری  با ساعت به  ساعت تنها و

 .  کندمی

  رنگ با. گرفتم  قلب تپش رسیدیم که ارسالن اتاق به

 نگاه زدمی را اتاقش در که آمینی به  پریده روی و

 .  کردممی

  روی نگاهش زاویه کرد باز را در که همین ارسالن

 .   بود ما هایدست

 ...  این داداش؟ خان چیشده-



 بگیره سامون و سر داداشت این خواینمی بالخره-

   جون؟ پسر

 . زدمی  پلک هم پشت ارسالن

 ...  که بگی خواینمی-

 راه یه تو گرفتیم تصمیم عالیه  منو بگم  خواممی چرا-

 .  بذاریم قدم

 !نه-

 .  کردم نگاهش تعجب با

  شدی؟ دیوونه تو عالیه-

 : گفت و کرد اخم آمین

  بشه؟ دیوونه چرا! ارسالن؟ گیمی چی ببینم واسا-

 سرخ پایین به گردن از. کرد نگاهش تنها ارسالن

 .  بود شده

  نه مگه آمین، گهمی حتما شدنم گم بخاطر ...چیزه-

  شازده؟

  روی را هایشدندان. زد هم روی درد با را هایشچشم 

 .  دادمی  فشار هم

 .  زده دار رو خودش کاووس-



 کوبیده پشتش در به ارسالن شد باعث بعدی شوک

 پا سر کرد کمکش و گرفت  را بازویش آمین. شود

 . باشد

   ارسالن؟ خوبی-

   چطور؟-

.  بود آدم اون بود دزدیده رو عالیه که کسی ظاهرا-

  بیارم زبون به دیگه اسمشم حتی خوامنمی  چند هر

.  کردممی  تیکش تیکه بود زنده که اگه و کثافت اون

 دار بشینه جلوش کرده وادارش و دزدیده رو دختره

 . کنه تماشا رو زدنش

 دستش که  بود فهمیده. کردمی  نگاهم درمانده ارسالن

 خواستمی  منطق کدام با دانمنمی. شده رو برایم

 .کند توجیح را  کرده امزندگی با که کاری
 

   فهمیده؟ شریف-

 .  بدن خبر بهش گفتم هابچه  به-

 رو  انتقامش رسهنمی مغزش به خون که اون-

 . گیرهمی



 سر بالیی تونهنمی  بشریبنی  هیچ اینجام من وقتی تا-

 دیگه ارسالن، کن فرو گوشات  تو خوب. بیاره عالیه

 . نشنوم  رو حرفت این

  چرا؟-

 .  کرد نگاهش  تعجب با آمین

  نه؟ مگه میمیری عالیه بدون-

 از رسما کردمنمی کاری که اگر. نیاوردم طاقت

 . کردمی رحم خدا باید را بعدش و گفتمی هم عشقش

 .  کشیدم را آمین و بردم پیش را دستم آرام

 . ندارم و  اتاقم کلید من آمین،  بریم ما-

  مدیریت از گشتنت برای نبودی که وقتی.  دارمش من-

 . گرفتم

. داشتنمی بر من از چشم   لحظه آخرین تا ارسالن

  کینه بوی داد،می تهدید  بوی نه، ِگِلگی بوی نگاهش

 .  دادمی

 

  چوبی در شدن کوبیده  صدای کردیم پشت  که همین

 و بپرد گلویم ته  به دهانم آب ترس با شد  باعث اتاقش

 . برگردیم ارسالن سمت به  آمین همراه



 . شدمی  خارج هتل  محوطه از بلند هایگام با

  چیزی تو. عالیه نیست عادی برام ارسالن حرکات-

 دونی؟می
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  باید خودش  خاطر به! گفتم؟می دروغ باید! دانستم؟می

 . گفتممی دروغ

  کرده گیر منگنه الی و بود بسته حسابی بالم و دست 

 دروغ آن گذاشتمی  مگر  آمین مهربان صورت. بودم

 یهمه بودم داده قول او به ! بچرخد؟ زبانم روی لعنتی

 را شوم گذشته آن تا  باشم کنارش را  مسیرهایش

 طور؟بادروغ؟ این کند؛ فراموش

 را دارم آمین به نسبت که احساساتی تمام اول از کاش

 .  ریختممی دایره روی ارسالن برای

 پشتش خوایمی کی تا  آمین، باشه تنها  یکم بذار-

 باشی؟

 از پاشیده، هم از زندگیش دونیمی بهتر که خودت-

 و من خدای. نیست چیزی کم این دیده، خیانت زنش

 .  نگیرم رو  بالش و پر زیر نمیاد خوش



 ! زادهخان که رممی خدات اون تو قربون من-
 

 را هایمحرف  تا داشتم نیاز نفر یک به تنها االن

. کنم  خالی را خودم  و بریزم دایره روی برایش

  توانستمنمی ارسالن به نه و آمین به نه که هاییحرف 

 . بزنم

  دی؟می رو توران آدرس بهم-

 .  شد درهم هایشاخم 

   خوای؟می چی واسه-

 . ببینمش  بار آخرین برای خواممی اینجاییم وقتی تا-

 . ایستاد  بیرون خودش و کرد باز  را اتاقم در

   نمیای؟ تو-

  کنی؟ ذلم خوایمی-

 به آدم زاده؟ خان زنیمی حرفیه چه این اوا-

  زنه؟می  حرفی همچین معشوقش

 موج هایمچشم  میان که هاییخنده. کردمی  نگاهم

 .  کردمی برانداز خط  به خط را بود گرفته



 قرانم الیه ببرم، خودم با شدمی که اگه و چشمات-

  هم اونا هاآیه بوسیدن بهانه به هربار و ذاشتممی

 . بوسیدممی

 

  و رفتم اتاق میانه تا ناز با  و بخشید جان لبم به لبخند

  تاب هوا در موهایم موج. برداشتم سرم از را شال

 .  لغزید هایمشانه   روی و خورد

  جلو قدم یک که کردم نگاهش چشمی زیر  و زیرکانه

 و گذاشت در چهارچوب روی دست جا  همان و آمد

 . کرد مکث

 . گزیدم را لبم و دادم تاب و پیچ را گردنم 

 دور راه  چرا زاده خان  پیشتم حاضر و  حی که حاال-

  ری؟می

 . علی موال به  تورو نکن-

  

 :  زدم صدایش که برود و برگردد خواست

  آمین؟-

 سمتم به را سرش کرده پشت طور همان. برنگشت

 عالیه که  اگر من. بود فراری  هم هنوز. کرد متمایل

 . کردممی باز را یخش ذره آخرین  تا بودم



 . دیدم را بود نشسته گردنش روی که عرقی

 . رفت یادت توران آدرس-

 . کشید عمیق نفس یک که باشد امده باال جانش  انگار

 . رسونمتمی  اونجا خودم دیگه یکساعت تا-

 . شممی  حاضر و گیرممی دوش یه من پس-

 . رفت خودش اتاق سمت به و داد تکان سری

  غم این خواستممی. رفت  سرد آب شیر سمت به دستم

 که چیزی از گرفتمی آتش قلبم. ببرد و بشورد را

 که بالیی از. بگویم آمین  به توانستمنمی و دانستمیم

 .  بود آمده کاووس سر

. شد بلند موبایلم صدای که پیچیدم خودم  دور را حوله

  را تلفن و انداختم نگاه رویش ناشناس شماره به

 . گذاشتم گوشم روی

  بله؟-

 قلبم گورم گورم صدای کرد،می  زمزمه را اسمم وقتی

  تخت لبه و  رفت سیاهی چشمم لحظه یک. شنیدممی را

 . گرفتم را

  قدم توان و شدمی کوبیده هم پشت که دری صدای

 و لرزیدمی هایمدست. نداشتم را سمتش به برداشتن



  آشنای صدای و تلفن پشت آشنای صدای تنها گوشم

 انعکاس زد،می فریاد را اسمم در پشت  از که دیگری

 .  دادمی

  دستم از ناگهان تلفن و شد  سنگین سینه درون نفسم

 . افتاد

. گشت کیفم دنبال هایمچشم  ام،اسپری دنبال به

 و زدمی چنگ گلویم به  بیشتر لحظه هر هایمدست

 در شکستن صدای شد، سست  پاهایم که آخری  لحظه

 .شنیدم را دویدمی سمتم به هراسان که کسی و
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 . زدمی فریاد را اسمم صدایش شیرینی با

 هایشچشم  به خیره و خوردممی تکان آغوشش  میان

 .  بودم زدمی موج آن در نگرانی که

 .  زد چنگ میز روی از را آب پارچ و کشید را دستش

 و شدمی پاشیده صورتم به قطراتش با که بود آب

. دادمی تسکین را ملتهبم و دارتب  صورت

 . دهم دستش از دیگر یکبار خواستمنمی خواستم؛نمی



 هم یکبار این اگر. داشت  غربت چیز همه او بی

  شدیم،می جدا  بار این اگر شد،می بسته در این دوباره

 .  شدممی  پرپر که آمین خدای به قسم

 بیرون امحنجره ته از  که صدایی با توان بی و آرام

 :نالیدم را اسمش آمدمی

 آمین؟-

 :زد لب ترس با و زد هم روی پلک سریع و تند

 جانم؟-

 هایشگفتن جانم این میان مرا که شدمی. کردم مکث

 !کردند؟ می دفن

 جداییمان به کمر تقدیر دست هربار طور  این شاید

 . بستنمی

!  بود نیامده سرم به که هاچه. بودم تالش از خسته

 تمام آوارگی همه این تا رفتممی باید دیگر قدر چه

 !شود؟

 از ترس طور این که بود کشیده باالتر عشق از کارم

 . بود شده وحشتم دادنش دست

 . شهنمی تو بی-

 جانان؟  شهمی توبی مگه-



 

 . پرستیدممی را عشق این جنون

 عشقم حال به  بیشتر شاید جنون، گذاشتممی را اسمش

 در را کسی هر که است جنون یک عاشقی. آمدمی

 ترینبخش لذت برگرد و  بربی بکشد خودش حصار

 عشق جنون. کندی م تجربه را  عمرش جنون

  صدایم در را آمین تنها که بود جنونی ترینقشنگ 

 . زدمی فریاد

 

 چی؟ بدن جداییمون به دست عالم همه اگه-

 . شد حبس نفسش که دیدم وضوح به

 باشی، کرده رو بندگیش اگه. بندگی و هست خدا-

 و رضاییم امام پیش اینجا االن اگه. کنه رهات محال

 خیلی باالیی اون یعنی پس شده، ممکن من غیرممکن

 یه عالم همه اگه. هست تو و من به حواسش  خوب

 .  بنده اون اشاره یه به  چی همه تهش ته بگن چیز

 . ریختمی پایین هایم چشم از که بود اشک

 به چی. آهویی  چشم نکن پریشون اشکا این با منو-

 رو خودم  دیدنت با لحظه یه تو که اومده حالت

  جواب و زدم در وقتی!  دیدم؟ دنیا آدم ترینچاره بی



 در وقتی شنیدم، رو هقت هق صدای وقتی ندادی،

  اسمت چطور که نفهمیدم دادی،نمی جواب و زدممی

 . تو بیام تا شکوندم و در  طور چه و زدممی فریاد رو
 

 است نداشتنش دانستمی چه اما بیچارگی، بود گفته

 !بیچارگیست خود که
 

 سعی و گذاشتم اشسرشانه روی دست کرده بغض

  سر از هااتاق همه که افتاد در به نگاهم. بنشینم کردم

  هاج هتل متصدی و بودند  ریخته بیرون آمین صدای و

 .  کردمی  نگاهمان مانده واج و

  نظری سمتشان به و کرد دنبال را نگاهم  رد آمین

  به ماجرا  فصل و حل برای و شد بلند جا  از. انداخت

 . رفت سمتشان

 . زدم زل بود نشسته که جایی به حسرت با

 . شنیدم را اتاق در کردن چفت صدای

 . گرفت سمتم به را دستش میان معدنی آب  بطری

  دل بودن بیرون که اونایی حتی. بخور این از قُلپ یه-

 و دل این  ُمهر که مجنون من برسه چه بودن نگران



 منو کس هر که شدم شیدا جوری یه و زدم اسمت به

 . خونهمی پیشونیم روی از رو  اسمت بینهمی

 

 گفتمی داشتنش دوست از طور این. لرزیدمی امچانه 

 . شدمی ریش دلم بیشتر گرفت،می دلم بیشتر

  طور این  بودند شده سوراخ که انگار هایمچشم 

 .  انداختند راه اشک از اتوبانی

 

 سنگ زدم؛ قلپی و گذاشتم دهانم میان  را بطری آرام

 . رفت پایین و شد

 . ترکهمی داره دلم عالیه، بگو حاال-

 . زدم زل جنگلش میان

 داشت؛ چی  همه از خبر. بود زده زنگ خانوم عمه-

 ... اما طور،   چه و کجا از دونمنمی

 اما؟-

 رو ازدواج این رضایت مهر باید که اونی گفت اما-

 و اول چشمش بپرس آمین از برو گفت. اسدایه بزنه

 !کیه دهن به آخر

  دایه گفت. دادم و خبر همه و دایه به زدم زنگ گفت

  نه انگار که کنی فراموش و آمین باید جوری گفته



 من مثل دایه گفت. بودی  خط  آخر نه و  خط اول نقطه

 و کنه  ساکتش حرف  دوتا با بتونه آمین  که نیست

 همه آمین برای دایه حرف. باشه داشته رو حرمتش

  پسرش دامن توی تورو که نیست کسی اون چیه،

 ...باشی زنش باشه قرار اگه گفت. بذاره

 دومش زن تونیمی فقط...اونوقت...باشه قراره اگه

 . پسمونده یه مثل باشی

 

 یکدفعه هقمهق صدای و لرزیدمی شدت با هایمدست

 ِگزِگز  هایمدندان. بگذارد هم  روی چشم آمین شد باعث

 . شدمی کوبیده بهم و کردمی
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  این که بودم کرده گیر غربت این میان که یا بود سرد

 دیوار و در به مرا زمین و آسمان رحمانهبی  طور

 ! کوبید؟می

 

 شده تار هایشچشم  و بود کرده سکوت. کردم نگاهش

 . کرد آوار سرم روی را دنیا هایشاشک  تاری. بود



 و دور دنیا داشتممی بر قدم سمتش به  چه  هر چرا

 آمین به دستم وقت هیچ چرا! کرد؟می دورترم

 رسید؟نمی

 عمق به دردش تا زد لبخند اما بود، بارانی جنگلش

 بودم؛ بر از خوب را لبخندها این که من. نرسد جانم

 . بود رنج از  پر لبخندش

  روی دست و گفت یاعلی که بمش و خفه صدای تنها

 . شنیدم  را شد بلند جا از و گذاشت زانواش

 با و شدم بلند جا از طاقتبی. کرد باز نرمی به را در

 :زدم صدایش ضجه

 آمین؟-

.  خورد تکان گلویش سیبک. برگشت سمتم به

 .فشان آتش چشمانش و بود سرخ  صورتش

 سرت چیزی  یه. کنن درست درو این بیان گممی-

 کن جور و  جمع رو چمدونت شو آماده کممکم. بنداز

 . گردیممی بر صبح فردا

 

  ته تا سوزشش و سوخت قلبم. شد تار و تیره نگاهم

 .سوزاند را گلویم
 



  تخت روی از را شالم. دادم تکان طرفین به را سرم

.  دویدم دنبالش به. انداختم سرم نامیزان و زدم چنگ

 دنیای که یا بود رفته یادش. بود نبسته را اتاقش در

 !شد؟ آوار سرش روی یکدفعه هم او

 ایستاده پنجره جلوی. گشتم دنبالش به و رفتم داخل

  هی و خواندمی  را ایآیه و بود دستش به قرآن و بود

 . گفتمی  یارب

  اندازه به نباشد من از کمتر هم او فهمیدم. بودم خراب

 به شدمی  خراب که حالش. است خراب حالش من

 . بردمی پناه قرآنش و سجاده

   کردم، پاک را هایماشک  دستم پشت با

  سنگینی انگار . ریختمی پایین ارادهبی هم هنوز اما

 هایمچشم  از آبش قطرات و بود هایمپلک  روی برف

 .  چکیدمی

 

 سر. لغزید پهلواش  روی دستم و گرفتم بغلش  پشت از

 . گذاشتم پشتش روی

  نتوانست بود یکدفعه کارم چون اما بود، خورده جا

 . کند حرکتی

  اس،دایه دهن به چشمت که راسته پس-



 نیست؟ قلبم  به چشمت چی؟ من قلب  به چشمت اما

  خودت مگه آمین؟ دارم دوست چطوری بینینمی

 ... اینجوری حاال داری؟ دوستم نگفتی

 جدا پهلویش از هایمدست و کشید پشت از را دستم

 .  شد

 هایشچشم  گوشه را اشسبابه  و شست انگشت دو

 .  داد فشار

  دادگاه با منو  داری بگم؟ که شنیدی چیزی من از تو-

 کنی؟می قصاص  خودت

 دروغ خانوم عمه و نیست اینطور که بگو. بگو پس-

 !گفته؟

 . کن نگاه رو قرآن این  خوب عالیه؟-

 بود دستش میان که قرآنی به و کرد حرکت هایمچشم 

 . کردم نگاه

  خاتونم نظیفه حتی. عزیزه برام جونم از  بیشتر دایه-

  رو هوام مادرم کنار که  بچگی از بود آورده اون رو

 بخاطر. موندممی شیر بدون نبود اگه. باشه داشته

 خاتون نظیفه دست منو بیشتر اینا  و مریضی

 .  سپردمی



  بلکه نه اینا  همه بخاطر اما داره، گردنم مادری حق

  حرف روی تونمنمی بابام قسم خاطر به فقط و فقط

 . بزنم حرف دایه

. باشه من همه دایه که داد  قسمم نامش وصیت توی

 از مالی، نظر  از نه کرد بزرگم دندون و  چنگ با اون

.  نکنم حس  اونارو نبود که کرد هرکاری. محبت نظر

 سال و سن  کم اونقدرم رفتن دنیا از اونا وقتی چند هر

 و شدم تنها و یکه که بودم نوجون پسر یه اما نبودم،

 شدم.  می برادرمم پناه باید

  حرف حرفش  روی و بگه چیزی یه دایه نشده االن تا

 اینم اما لرزه،می گور تو بابام تن بیارم اگه که بیارم

  کشیدن درد به راضی که نیست کسی دایه که دونممی

  بر پسش از عالیه، کنممی راضی اونو  من. باشه من

  یه اگه. بخورم قسمی یه قولی، یه خواممی اما میام،

  خدا، ملکوت به قسم باشی، زندگیم توی نشد زمانی

  دختری هیچ تو بعد که ذارممی قرآن این  روی دست

 .نمیاد زندگیم توی
 

 حس هایمگوش میان از را داغم  هاینفس هرم

 .  کردممی

 . افتاد امشانه طرف دو و شد رها دستم



 . کردم دوره بار ده ثانیه یک در را حرفش

 به قسم باشی، زندگیم توی نشد زمانی  یه»اگه 

 تو بعد که ذارممی قرآن  این روی دست خدا،  ملکوت

 .«نمیاد زندگیم توی دختری هیچ
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 اشسینه درون آمین نفس رفت و کرد پشت  که عالیه

 .شد سنگین

 را دستش میان قرآن شده، منقبض چانه  با درد پر

 . افتاد راه و بوسید

 آن دلبرکش، انگیز دل عطر آن. شدنمی عالیه بدون

 اش،آهویی هایچشم  و  حالتشخوش   موهای چتری

 نداشت حق کس هیچ. بود آمین به مختص تنها

 .کند جدا او از را اشُدردانه

 خوب. کردمی طلب رضا امام از  را اشعالیه

  باشد، شده ویران درونش دل این اگر حتی  دانستمی

 امام باشد،  دلدارش دادن دست از ترس میان اگر حتی

 .  کندمی ادا را حقش  خوب رضا

 



  حرم تا پابرهنه. نپوشید اما کرد، نگاه  هایشکفش به

 !رفت؟می اشعالیه  خاطر به

 ! کنند؟ جداشان  خواستندمی دل کدام  با. بود جانش

 تواندنمی او برای از عالیه گفتندمی حکم کدام به

 !باشد؟

 . بگیرد را خدایش  حکم تا رفتمی  پابرهنه

 از که دلی با و ریختمی پایین اشمردانه هایاشک 

 را دردش عمق. رفتمی  حرم سمت به  شدمی له درد

 . بترسد مبادا تا بود نکرده رو  عالیه برای

  هایشیطنت تنها و رفتمی قدم به قدم برهنه پای

  برای آمین برای  جز هاشیطنت آن. آمدمی یادش عالیه

 این گذاشتمی مگر آمین! باشد؟ توانستمی کسی چه

 اشدایه حال بزنند؟ پیوند  دیگری نام به  را عالیه طور

 همین و داشت را کارهایش خبر و دانستمی  خوب را

 .زد می دامن ترسش بر بیشتر

  در رحمیبی با بود ریخته  زمین بر که چیزی هر

 به نگاهی هیچ بدون آمین و رفتمی فرو پاهایش

 . دادمی ادامه راهش



 بود چشمانش یشده تار یپرده مقابل که تصویری

 . بود چیز همه از بانفوذتر

  این جلوی  خواستمی کسی چه دیوانه، و بود عاشق

 بود خودش دست شدن عاشق مگر بگیرد؟ را عاشقی

 !بگذارد؟ کنارش راهت که

 در به را دستش حالیبی با و رسید  حرم درِ  مقابل

 .کرد نگاه را حرم  اشک با جا همان از. گرفت

 راه تو و دختر این اگه. بدی و جوابم اومدم! یاربی-

 با حاال. نبوده حکمتبی عشق این پس دادی قرار من

 تو سایه زیر اگه. نکن سامون  سروبی منو گرفتنش

 عشق این حریف  کس هیچ یعنی بشه صادر حکم اون

 . نیست

 

 . گذاشت حرم داخل  پا آشفته

 

 در تا بود نشسته هتل البی درون خراب  حال با عالیه

 کنارش را کسی موقعبی حضور. شود  درست اتاقش

 دست از هم  هنوز. برگشت سمت آن به و کرد حس

 پس او از را حسابش باید بود؛ عصبی ارسالن

 .گرفتمی
 



 بود؟ رسمش این-

 کنی؟ می  فکر چی خودت-

 عالیه؟ چیه   منظورت-

 .شازده کردی  خالی و پشتم-
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 وجدان عذاب و زدممی پا و دست درد تو داشتم وقتی

 ریشم به داشتی تو آوردم کاووس  سر بالیی که داشتم

  که این بدون دادی نجاتش خودت نه؟ مگه خندیدیمی

 . بزنی  حرف کلمه یه

 نیستی؟ تو مرگش مقصر االن مگه-

 به بود  گریه از ناشی که ملتهبش چشمان با عالیه

 .زد زل ارسالن

 ارسالن؟  گییم چی-

 تقصیری هیچ پس داده نجاتت آمین چون کردی فکر-

 . ذارهنمی زندت  برسه بهت شریف دست اگه نداری؟

 ...خودش اون نکردم کاری من-

 احساسش یهمه به تو  چون و بود عاشقت اون-

 کاری دقیقا. آورد خودش سر بالرو این کردی پشت



 گفتم بهت عاشقتم، گفتم بهت من کردی؛ من با که

  شبی و روز شدی، زندگیم همه. دارم دوست چجوری

  جای گفتی من به اونوقت. نکنم فکر بهت  که نیست

  جای اون چرا. داداشم با رفتی مقابل در اما داداشتم،

 هان؟ عالیه؟ نبود داداشت

 نگاه هاآن به همه که بود برده باال طوری را صدایش

  و انداخت برش و دور به نگاهی عالیه. کردندمی

 :توپید عصبی

 از من چون.  بوده من زندگی تو اول از برادرت  چون-

 که بود کسی اولین اون چون. شدم برادرت عاشق اول

  در بدم مثبت  جواب تو به که این. لرزوند منو قلب

  عشقمی  برادر که همونطور همیشه تورو  که حالی

  بلکه آمین   به خیانت  تنها نه دونستم خودم برادر

  حرفی دیگه که کنهمی قانع تورو اینا. خودم  به خیانت

 نزنی؟ عشق اون از

  ولز و جلز نداشتنت  از طوری چه دیدی تو اما-

 . کنممی

  رنگ پر حدی به زندگیم توی آمین نگفتم بهت اگه-

. بود خودت  بخاطر تنها بشی نزدیک بهم تونینمی که

 .  شازده بریزم بهم تورو  این از بیشتر نخواستم



 لب و داد فشار هم روی عصبی را هایشچشم ارسالن

 . فرستاد فرو را زیرینش

  یه شده من برای گفتنا شازده این! نگو لعنتی، نگو-

 .  گیمی بهم تو فقط چون اسطوره

. کن فراموش همیشه برای و لعنتی حس  این ارسالن-

 این نفر دو بینیمی وقتی. نکن نامردی برادرت به

 کنار و  خودت که اینه درستش همن مجنون طور

 . بکشی

 تو همیشه من خانما، خانم باشه! اینجوریه  پس-

 نسبت برادرم عشق شاهد  حاشیه از و مونممی  حاشیه

 . شممی عشقم به

 داری عادت که تو. زنمنمی دم و سوزممی همونجوری

 . بگیری نادیده

 

  چیز همه  انگار. شد دور تند آنجا از و شد بلند جا از

  خانوم عمه  هایحرف. بود شده آوار عالیه سر روی

  و کاووس  ماجرای و طرف یک دایه شدن  خبردار و

 شده تلنبار قلبش روی طرف یک هم ارسالن عشق

 . بود



  هایشانه روی طور  چه را بار همه این سنگینی

 ! کرد؟می تحمل نحیفش

. کرد فکر و نشست البی در جا همان  شب آخرای تا

 . است  درست کاری چه  دانستنمی

 و آشفته ورود با زمان هم که شد بلند جا از کالفه

 . بود آمین پریشان

  موهای. کردمی نگاه را پایش و سر باز دهان با

 هایچشم  و بود رفته سمت هر به مجعدش و آشفته

  را قلبش خستگی که سرخی بود؛ سرخی  از پر سبزش

 . زدمی فریاد

 . کشید جیغ هوا بی و کشید اشبرهنه  پاهای به نگاهش

 که عاشق نداشتند خبر اما برگشتند، سمتش به همه

 در نه  را خودت برود معشوقت پای به خار باشی

 . بینینمی زمین در نه و آسمان

 به عالیه. بود پوشانده را آمین پای که بود خون

 . شد خم پایش زیر و کرد  پرواز سمتش

 ! آمین پات-

 و کرد نگاهی پایش به بود کرده تعجب  که آمین

 .  شد کردمی شره  پاهایش از که  خونی  متوجه



 بود آمده سرش بر  که بود جنونی چگونه عشق این

 کرد؟نمی  حس آن جز را دردی هیچ چنیناین که

 

 .گرفت را عالیه بازوی و شد خم

 . نیست چیزی آهویی چشم پاشو-

 آمده آمینش سر بالیی. کردمی گریه ترسیده عالیه

 .  کردندمی فرو تنش میان را داغ سیخ  که انگار. بود

 .کردمی فین فین

 .آمین میاد خون  پاهات از نیست؟ چیزی  طور چه-

 خون که نشدم دردی هیچ متوجه حتی  بگم بهت اگه-

 شی؟می راضی ببینم

  متوجه طور چه اومده پات  از خون همه این چرا؟-

 نشدی؟

 مقابلم که تو  آهویی، چشم گشتممی دورت به داشتم-

 پام از که  خونی حتی  نیست؛ جلودارم  هیچی باشی

 .میاد

 .کرد نگاهش واج و هاج عالیه

 گذاشته مایه  دل و جان  از آمین برای خدا که انگار

. درخشیدمی همه دل میان  در نایاب ُدری مانند که بود



 به خدا  را شیرینی نعمت چه و بود نعمت  وجودش

  شکر را عمرش تمام وجودش بخاطر. بود  داده عالیه

 ! داد؟می  کفاف کردمی

  دل و کرد نگاهی را پهنش و پک هایشانه و رشید قد

 .کرد را آغوشش ضعفه

 زاده؟ خان افتادی راه به-

 . نگم چهارکلومم همین نذار دختر، کن شیطنت کم-

  و پات بیارم بتادین و باند اینجا  از برم بشین اینجا بیا-

 .کنم پانسمان

 . عالیه نیست نیاز-

 من رخ به رو زادگیتخان آمین؟ نیست  نیاز چیو چی-

 . نکش

 .  دختر ترینمسینه  به دست  تو جلوی من-

 را آمین نگاه که قرمزش  هایلب  روی لبخندش  عالیه

 . گرفت جان داشت پی در

 کشیدمی دست بود جانش که کسی از باید طور چه

 !گرفت؟می زدنش زانو آرامش جلویش طور  این وقتی
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 . دویدمی سمتش به دست به باند و بتادین

 کنار که را او. شد باز لبخند به لبش طرف یک آمین

 . بود خوب حالش دیدمی خودش

 سفیدی کردمی پانسمان را پایش که مدتی تمام

 نگران چشمان را، موهایش چتری و صورتش

 برانداز را اشاناری  ایغنچه  هایلب را، اشآهویی 

 .  کردمی

  مشامش وسط صاف فاصله آن از اشمحمدی گل عطر

  لب زیر اینا همه داشتن برای آمین شدمی باعث و بود

 . کند شکر

  کردمی  کاری هر داشت بدن در جان تا و  بود که هنوز

 . کند راضی را دایه تا

 . نشست مبل یدسته روی کنارش  ناز با دخترک

 . آمین نکن اینکارو دیگه بار یه-

 کنم تونممی چی کنیمی دلم با تو که کاری از شتربی-

 آهویی؟ چشم

 .  زاده خان شدی خوردنی قشنگی جور یه امشب-

 . انداخت زیر به سر خجالت با و شده سرخ آمین



 دختر؟ گیمی  چیه چیزا این. شیطان  بر خدا لعنت-

 .  داد دماغش به چینی خنده با عالیه

 !بزنم؟ لپت از گاز یه بذاری شهمی  چی خب-

 .جادو وروره نکن!  هللا اال هللا ال-

 هایشیطنت  دست از تا شد بلند گویان علی یا

 :گفت  مقدمهبی عالیه که کند فرار اشُدردانه

 چی؟ تو آمین، گرسنمه  خیلی-

 که لبخندی با و کرد متمایل سمتش به را سرش

  اگر. کرد نگاهش بود کرده نمایان را ریزش هایدندان

 و ناز همه این به آمدمی دلش مگر هم نباشد گشنه

 ! بگوید؟ نه محبوبش هایدلبری 

 . آهویی چشم گشنمه-

 . نزدیکیه این که رستورانی بریم پس-
 

 از ایتکه  با و کرد  پر برنج از را قاشقش عالیه

 . گذاشت دهان به  ولع با کوبیده

  تنها را عالیه که این برای تنها و نداشت اشتها آمین

 با و بود زده  چانه زیر دست . بود آمده او با نگذارد

 به کرد؛نمی چیز  هیچ به تظاهر. کردمی نگاهش  عشق



 عاشق  بود؛ شده عاشقش آمین هم همین خاطر

 .اشسادگی

  دهان با جویدمی و بود دهانش میان غذا که همانطور

 :گفت پر

 اونجاست؟ دایه ریممی که صبح-

 . فرستاد بیرون کالفه را نفسش آمین

 . کنهنمی  معطل اصال خبر این شنیدن با دایه-

 ... بگه  اگه. آمین دارم استرس-

 :گفت و زد کنارش آب لیوان از قلپی آمین

 . برمیایم پسش از ما-

 سعی فقط بود نگران که این با و کرد  سکوت عالیه

 .  کند اعتماد آمین هایحرف به کرد

 

 دست به چمدان آمین و عالیه. بودند عازم صبح

 زهرش تا. بود کرده دیر عمد از. بودند ارسالن منتظر

  هی استرس با عالیه. آمدنمی  جا حالش ریختنمی را

 . کردمی نگاه ساعتش به

  هتل از  دست به چمدان  زهرمار برج مانند ارسالن

 . شد خارج



 .پسر  منتظرتیم ساعته دو ارسالن؟ بودی کجا-

 مفهومش و معنا عالیه تنها که زد پوزخندی ارسالن

 .  شد هم در هایش سگرمه . شد متوجه را

 من منتظر چرا رفتین،می  نوشکفته گل دوتا شما-

 بریم؟ باهم قراره مگه بودین؟

 . بریم که  رولت پشت بشین. ارسالن بریز مزه کم-

 .  گذاشت بیرون پا یک و ماشین میان پا  یک ارسالن

 داداش؟ خان-

 سوار که آمین سمت دوید عالیه اضطراب با نگاه

 . شدمی ماشین

 ارسالن؟ چیشده-
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 . باش عروسمون مواظب-

 .   شد ماشین سوار و نشست لبش روی  پوزخندی

  درد خستگی همه این از قلبش. برد ماتش عالیه

 .  کردمی

  **** 



 هر  با را آسمان دل و باریدمی شالقی باران

 . ترکاندمی رعدوبرقش

  افتاده راه به خون دریای دنشان رسی محض به انگار

 دستان و کشید عقب را اشمردانه  هایشانه آمین. بود

  این بدون. گرفت  هایشدست میان را عالیه یزده یخ

  را دخترک دست ناغافل. شدمی نگرانش بخواهد که

 لبانش به و گرفت هایشدست در گنجشکی مانند

 شرشر دخترک  چتری  موهای از آب. کرد نزدیک

 و چکیدمی اشایغنچه  و سرخ لبان تا و کردمی

 .  شدمی  محو جا همان

 اعیانی سمت به هم همین بخاطر و داشت  استرس

 شد، نزدیک آمین هایلب به  که هایشدست. رفتنمی

 .   بخشیدمی گرما را دستانش میان که بود نفس

 . زدی یخ حسابی-

 . کنارمی تو  وقتی تا نه-

 چشمان و صورت به ترپررنگ  حرارت با آمین

 دوباره جانی  لبخند، یک با تنها و کرد  نگاه نگرانش

 .  بخشید عالیه به

  ماندندمی باران رگبارهای زیر  دیگر کمی

 باید هردو را راه این. بود حتمی سرماخوردنشان



 به که بود بختی. نبود جایز کردن تعلل. رفتندمی

  نیست همین  مگر بودنم عاشق و بود پیچیده گردنشان

 !  بجنگی؟ محبوبت داشتن برای قوا تمام با که

 ایلحظه . کرد تند قدم اعیانی سمت به و کشید را او

 مچش روی دست. نشست دخترک دل به آشوب

 :  زد صدایش  هراص با و گذاشت

  آمین؟-

 درجا و چرخاند سمتش به را اشدرمانده نگاه آمین

 . ایستاد

  جانم؟-

  که بده قول بهم بشی خونه اون وارد که این قبل-

 . آمین کشینمی دست من از شرایطی هیچ تحت

 به تو که شدمی زمانی فقط تو از من  کشیدن دست-

 . اومدی نمی دنیا

 .  داد فشار دستش میان ترسفت را عالیه هایدست

 دلت  گاهمخفی  تو هامدت که عشقی همه این از-

 .  زاده خان کنیمی حیرونم بودی کرده قایمش

 دایره رو اهلش با حرم تو و دلم که بود این ُحسنش-

 .  نیومده بیرون دایه تا تو بریم باش زود حاالم. بریزم



  

 از پر و خمیده چندان نه کمری با دست به عصا دایه

 ربوده را صورتش اصلی یچهره که چروکی  و چین

 اعیانی بزرگ پنجره روی روبه صندلی  تک روی بود

 .زدمی برق سفیدی از صورتش  پیرزن. بود نشسته

 انگار. داد قورت صدا و  سر با را دهانش آب عالیه

 .   بود قدرتر خیلی بارحریفش  این

 آمین سمت به دست به اسپند و لبخند با خاتون نظیفه

 . رفت

. اومدی خوش! زاده خان  برم باالت و قد قربون-

 بترکه دونه اسپند اسپند. بخشیدی روشنی رو خونه

 . نزدیکه و بیگانه حسود و بخیل هرچی چشم

  بهش زحمتبی  خیسه لباساش عالیه. خاتون ممنون-

 . کن کمک

  و پک لبخند همان با و افتاد عالیه به چشمش خاتون

 مادرانه و گرفت بغلش. رفت سمتش به پهنش

 دختر این خوش عطر. گذاشت لپش روی ایبوسه 

 .  کردمی  مست را همه

 اسپندش عالیه انگیز دل  عطر از شوق  سر با خاتون

 . کرد فوت سمتش به و گرداند دخترک  دور بیشتر را



 دور بد چشم  از. دخترم بود شده ذره یه برات دلم-

 . مادر باشی

 .  اینجایی که خوبه چه خاتون، بیشتر من-

 دست اتاقت. مادر کن عوض رو خیست  لباسای بریم-

 زدممی اود اونجارو یادت  به هرروز  نخوردست؛

 ایدیگه  جور یه تو عطر خب  اما عالیه،  باشه خوشبو

 .  بخشه جون

 : گفت و کرد نمکین  ایخنده عالیه

 . خاتون احوالپرسی از بعد بمونه-

 . انداخت دایه به ابرو با ایاشاره هم بعد

 .  بود کرده صاف قامت و رفتمی دایه  سمت به آمین

 از عالیه. بوسید احترام نشانه به را دستش و شد خم

 همین عاشق اصال. کردمی  نگاهش شیفته  جاهمان

  حرمت حفظ که منطقی همین بود؛ شده  هایشاحترام 

 .  کردمی

 .  کرد نوازش را سرش مادرانه دایه

  خبربی. من شیرمرد بود شده ریزه یه برات دلم-

 . بری و کردینمی  رها وقت چند رو ِدهت اینطور



 باید دیگه که  خانوم عمه دایه، نبود خبرمبی  همچین-

 . بودم  رفته توران خاطر واسه باشه گفته بهتون

 برانداز  را عالیه چشم زیر از و داد  تکان سر دایه

 حتی. بود زیبا  حد از بیش بود؛ نشسته دلش به. کرد

 وقار اما آمد،می هم مردش شیر به کردمی قیاس اگر

.  باریدمی  دخترک  شکل و سر از عالیه نداشته

  او با هنوز اما بود، نمایان اشچهره  از هایشطنت شی

  گناهشبی و رئوف قلب از  خبر که بود  نشده کالم هم

 . باشد داشته

  که اگر. آمدمی آمین قلب پاکی  به تنها پاکی قلب چنین

  گذاشت؟می راهش میان را او خدایش نبود اینطور

 هایلباس  از. ایستاد آمین از فاصله با  جلوتر چندقدم

 و لرزیدمی کمی بود چسبیده تنش به که خیسی

 .  بود کرده مچاله درهم  را هایشدست

  باال را هایش چشم  دایه.  داد سالم مهربان ولی آرام

 . کرد نگاه ریزبینانه را دخترک و گرفت

 .  دخترجون سالم-

 .  دایه اومدین خوش خیلی-

 ...  جون دختر تویی اومده خوش که اونی-



 . عالیه-

 و گزید را لبش عالیه. کرد نگاهش کنجکاوی با دایه

 .  داد ادامه

 . بهتره نگید دخترجون دایه، عالیس اسمم یعنی-

.  داد قورت را بود رسیده لبش  پشت تا که لبخندی دایه

  پراز درونی ظاهرش برخالف که یا بود زبان شیرین

 ! داشت؟  زیبایی

 تازه ستمنی اینجا مهمون من عالیه، گفتم می داشتم-

 . تویی ما جمع وارد

 صندلی از آوردمی فشار عصایش به که  همانطور دایه

 رفت،می راه آرام سنش خاطر به. شد بلند
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 . زد چرخ  عالیه دور دور یک آرام آرام همانطور اما

 به معمول  طبق ش سر که آمین به و زد نفس عالیه

 . کرد نگاه بود پایش زیر فرش

  خوش خودتون خونه به که بود این منظورم خب بله-

 . اومدین

  عالیه؟  چندسالته تو-



 ایستاده سرش پشت که دایه سمت به لبخند با عالیه

 . برگشت بود

 که این از خانوما همیشه دایه؟ خورهمی چند بهم-

 گفتن برای اتفاقا نه من اما ترسنمی بگن و سنشون

 آدما که نهای عقیدم. شممی زده هیجان  هم خیلی سنم

 . باشن شاد توننمی  سنی هر توی

  بیارم؟ نقل با چایی-

  لبخندی و شد عالیه دستپاچگی متوجه آنجا از آمین

 . نماند دور  عالیه نگاه از  لبخندی  و زد

 ابرو و چشم که را خاتون نظیفه و برگشت آنجا از

 . کرد نگاه کن وراجی کم آمدمی

 براتون کنم عوضش دایه، خیسه لباسم... چیزه-

 . کنممی درست

 داده باال را  ابروهایش که  حالی در باز دهان با آمین

 از رفتمی ریسه دل در. کردمی نگاه عالیه به بود

 نبود دایه که اگر و اشدردانه هایزبانی شیرین دست

 و کشیدمی موهایش تارتار الی را نوازشش دست

  گل عطر که خوشبویی موهای آن الی  را خودش

 . کردمی مخفی داد می  محمدی



 لباس بوده بارون زیر عالیه بسیاره، حرف دایه-

 ... کنه عوض

 که اینقدرش شیرمردم؟ نداره زبون  خودش مگه-

 .  داره مونده  ته حتما همینقدرشم بیرونه

 ...  اینطور دختر این نمیاد خوش خدارو دایه-

  تورو؟ دل یا خدارو-

 را پایش و  دست. شد سرخ گردن تا. کرد مکث آمین

 ریز عالیه. بود افتاده من من به و  بود کرده گم

 . خندیدمی

 .  بودند کرده صالح خلع  را اشزاده خان جایی خوب

  خلع راحت عشقش با را عاشقی مرد  هر که حق به

  که دارد شیرینی فلسفه چه عشق این و  کنندمی صالح

 . شناسدنمی قرب و ارج

 سمت  به قدم و کشید صورتش به دستی  مردانه

 . برداشت اتاقش

 . بود رفته یادم دارم کوچیکی کار یه من-

 .  بود انداخته گل هایشلپ  جا همان از خاتون نظیفه

 .  دخترجون کن عوض رو لباسات برو-

  



 سفیدی شلوار و بلند سوییشرت با  را هایشلباس 

 . بود پوشیده ایبهانه به را سفید. کرد عوض

  هم باز را اشروسری  و کشید لب روی را لبش برق

 از بردن دل هوای به و  بست سر روی مانند لچک

 دایه چشم به هم قدر همان  خواستمی اما بود، آمینش

  بختیاری خاندان خانوم برای بفهماند او به و بیاید

 .  ندارد کم چیزی شدن

 به و کرد مرتب را هایشچتری  خاصی وسواس با

 . کرد حرکت تیز آمین اتاق سمت

  را اتاق در دفعه یک بزند در به ایتقه که این بدون

 . کردمی مرتب را هایشتسبیح. کرد باز

 . گرفت جان عالیه دیدن با لبخندش

 .  آهویی چشم اومدی  خوش-

 همه این میان. چرخاند  اتاق دور تا دور را  نگاهش

  بود؟ حرفی کردندمی محبوسش سفیدی

  بود شده دسفی هم خودش که حاال و بود برف اتاقش

 . بود شده عجین سفیدی همه این دل در رسما

  اینجا هاساعت آدم زاده، خان اتاقت بارهمی برف-

 .  شهنمی خسته بشینه



 ملکه یه زیبایی، این. عالیه شدی برفیش ملکه توام-

 .  داشت کم  بدرخشه دلش تو ُدر مثل که

 . کشید  عقب جلو شانه ناز با عالیه

 . آمینم خالق  مدیون رو زیبایی این-

  روی کنارش و برداشت را سفید هایتسبیح  از یکی

 . نشست تخت

  جا اشپیشانی روی عرق مبادا که کردنمی نگاهش

 جانش در را دختر این تمنای دلش و قلب و کند خوش

 . بکشد فریاد

 . باشه روحبی  خیلی سفیدی همه این کردممی فکر-

 روح جا این به تو. زاده خان اینجایی تو  وقتی تا نه-

 . نبود بیشتر سردخونه یه  اینجا نبودی تو اگه. دادی

  آهویی؟ چشم کنی ناکار دلمو باز اومدی-

 دستم و  انگشتر این مگه. مشترکمون اتاق اومدم-

 .   کنیم شروع که نکردی

 .  نیست وقتش االن  عالیه نه-

  وقتشه؟ کی پس آمین؟ گیمی چی داری-

 . بشه روشن دایه بذار کن صبوری کم یه-



  طور چه. خوایم می و هم ما که ترروشن این از چی-

  بشه؟ باید دیگه

 لطفا. ایمکرده عقد منوتو دونهنمی هیشکی عالیه؟-

 به دلش پیرزن اون! بیفته اینی از بدتر اتفاقای نذار

 . نکن عالیه، خوشه من

 . زدمی چنگ گلویش به که بود بغض

  انتخاب رو دایه...دایه منو بین اول همین از یعنی-

 ! نه؟ مگه آمین؟ کردی

 سمت به برگشت. کرد فوت کالفه را نفسش آمین

  میانش اشک حاله که هاییچشم  مردمک به و عالیه

 . کرد نگاه بود زده حلقه

 آمین دادن  از ترس. بود شده نارنجی نازک زیاد

 . کرد می  ویرانش لحظه دریک

 . گذاشت لطیفش و نرم صورت روی دست

  هایشدست و کوبیدمی سینه به کوبش با قلبش

 طور این و باشد فاصله این از. لرزیدمی

 .  داد سر هم روی را هایشدندان...دلبر

 تو جز من شهمی مگه عالیه، منی آخر و اول راه تو-

  دایه قدم قدم  بذار گممی فقط برم؟ رو دیگه  مسیر یه



  بگه رو چیزی یه اگه دایه.  کنم نرم چیز همه بابت رو

  هرچیم. نمیاد  پایین حرفش  از راحتیا این به یعنی نه

 ریسمون این که دونیممی  خوب و این تو منو باشه که

 .بشه  پاره که محال و شده دوخته بهم سرنوشت
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 آمین و لغزید  اشگونه  روی عالیه هایچشم  اشک

 اخم. گرفت را بلوری زمرد آن سرانگشتش با سریع

 چشم طور این وقتی شدمی مچاله قلبش. کرد

 یک در و شدمی دیوانه. ریختمی اشک اشآهویی 

 دایه سال و سن فکر کرد؟می را نباید که  کاری لحظه

 کرسی به شده طور  هر را حرفش و کردنمی را

  که کند کار چه بود بلد خوب خانوم عمه نشاند؟می

 دانستمی. دهد قرار تنگنا  قردر تنگنا در را آمین

  را قیچی و  ریش حاال آیدنمی بر آمین پس  از خودش

 که نبود معلوم هم خودش و بود داده دایه دست به

 !  رفته کجا

 دونینمی دوریت مجازات زاده، خان کنیمی  مجازاتم-

 .میاره من سر به چی تو از بودن دور که

 . رفتم در  سمت بغض با و شدم بلند



 عالیه؟. کن صبر عالیه-

 دانستمی  باید. دادمنمی  محل و شنیدممی را صدایش

 .شوممی رحمبی شود رحمبی که

 با ارسالن  پرسی احوال صدای  که زدم بیرون  اتاق از

 . رسید گوشم به دایه

 . شدم پذیرایی وارد و کشیدم لباسم به دستی

 بود ایستاده ارسالن کنار که  بود خانوم عمه  به نگاهم

 .  کردمی  رابرانداز پسرش عشق با و

 .  سالم-

  از انگار اما نشنیدم، هم خودم که دادم سالم آرام آنقدر

 . بود کرده گذر هاآن تیز هایگوش

 باال طوری خانوم عمه. برگشت من سمت  به سرها

  را آشغال  تیکه یک انگار که کردمی ِرست  را پایینم

 بود گرفته خودش  به چندشی حالت یک. کندمی نگاه

  جا همین نبود دایه و آمین  احترام حرمت اگر االن که

 . انداختممی راه کشی گیس و گیس

 .دخترجون  اولت یسرخونه  برگشتی باز که بینممی-

 دل جماعت این قدر چه. فهمیدم خوب را حرفش

 . بودند بیزار من از نکرده، گناه که داشتند چرکینی



  مبل روی  را خودش همانطور که را ارسالن پوزخند

 .  دیدم کردمی ولو

  سنگینی گلویم  روی که عظیمی یتوده آن حرص با

 :توپیدم و فرستادم فرو را کردمی

 اولی نقطه  من برای خانوم، عمه کنیدمی اشتباه-

 تو که چیزی اون از همیشه من. نیست  و نبوده

 .  جلوترم قدم یه ذهنتونه

 

  هنوز حتی که بفهمانم خانوم عمه به خواستممی دقیقا

!  خبریبی که است آمین و من میان چیزها خیلی

 پوزخند با  بار این و چرخید  هایمچشم مردمک  سپس

 .  دوختم چشم ارسالن به تریعمیق

 او بودم نگرانش و دیدممی برادر مثل را او هرچه

 . کردمی  رفتار بدتر

 .داشت حدی هم غرور
 

  را هایشچشم بود گرفته آتش  حرفم از که  خانوم عمه

 . کرد ریز



 گیر گلوت ته که و حرفت اون دخترجون ببینم-

 چه بدونه امدایه بذار بزن کنده پوست و  رک انداختی

 . ترکوندی پوستی

 

 از. بود زمین روی نگاهش . کشید  دایه به نگاهم

 بین که اخمی حتی. بود آمین مثل هاحرکت  بعضی

 آمین همانند هم بود انداخته بیشتری چین دوابرویش

  دادمی  باال  عصبانیت هنگام را ابروهایش از ییک که

 . بود

  قدر چه هر باشد که هم آمین  با هایششباهت برخی از

 .  نشیندنمی بد دلم به هم باز بزند مخالف ساز

 این در  خانوم عمه انگیزی نفرت به مگر اصال

 !پیداست؟ عمارت
 

 صندلی روی از و داد فشار را عصایش ناگهان دایه

 . شد بلند

  روی دور یک را نگاهم و لرزید دلم. آمد سمتم به

  نشسته  تحقیرم انتظار به که خانوم عمه و ارسالن

 .  کشیدم بودند



 برای جنگیدن یعنی عشق. آمدمنمی کوتاه که من اما

 . کندمی را تمنایش دلت که آن

  که این برای  جنگیدم؛می شدمی که هم  چه هر من

 به نسبت داشتنم دوست کنم ثابت دایه به را خودم

 .  کردممی  کاری هر کنم  ثابت را آمین

 

 . کرد نگاه را  صورتم رج به رج و ایستاد رویم روبه

 نفعته به باشی دور عمارت این آدمای از قدر چه هر-

. دخترجون نیست تو رنگ هم اهالی این رنگ. عالیه

 که گذاشتی  جایی دست تو. عمارته این دسته  سر آمین

 خودم. دخترجون  بگیر فاصله. سوزونهمی دستتو

  زیبایی تو. کنممی  عروست و زنممی باال آستین برات

 پرنده با پرنده  گفتن قدیم از اما درخشی،می گل مثل

 .  باز با باز

 . گذاشتند ناسازگاری سر  باز هایماشک 

 قبل تا که زنینمی حرف جماعتی رنگ از دارین-

  بودن؟ افتاده گیر خودشون  تیریگی توی من اومدن

  اون دایه؟ نکردین کاری  آمین داغون حال   برای چرا

 کدومتون.  خورد رو زندگیش ضربه  بدترین بار یه

  خودش رنگ هم دلش که  حاال کنید؟ سرپاش تونستین



 نه آمین، عاشق من کنار؟ بکش گینمی کرده پیدا و

.  شدم عدالتش خاطر به  بلکه زادگیش  خان خاطر به

  از چشماش با که گناهی تا  نرفت سکو روی  شما مثل

 دایه؟ گفتمی چی دونیمی. کنه قصاصم ندیده من

 دونهمی خودش آفریده و بندش که خالقی: گفتمی

 عدالتش با خودش. بده قرارش کی  راه سر و کجا

 وقت هیچ بودم گناهکار من اگه. کنهمی قصاصش

 دایه؟ دادمی قرار راهم سر و اون آمین خدای

 به که بودم مطمئن. بود خیره من به سکوت در دایه

 . کندمی فکر  هایمحرف 

 . کرد تند قدم سمتم به ذوق با خاتون نظیفه

 ...پختم و داری دوست که  غذایی عالیه-

  رنگ شکل  و سر و دایه صورت دیدن با اشخنده

 . ماسید لب روی من پریده

 .  آمادست شام بگم خواستممی من ببخشید-

 زهرخندی و گذاشتم خاتون فهنظی بازوی روی دس

 . زدم

 یکم من. بقیه جون نوش. خاتون دردنکنه دست-

 .  بخوابم رممی  خستم،



 ...دخترم اما-

 فریادی صدای با که کردم تند قدم اتاقم سمت به

 . زد خشکم
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 نگاه  نداشت رو به  رنگ که آمینی به و برگشتم

 .  کردممی

 داشته جریان توش نفسی نشده حال به تا عمارت این-

  حال به تا. کنه رفتار  باهاش نفسابی مثل اما باشه

 کنه قضاوت  هللا خلق  جای که بده اجازه  کسی به نشده

 . بختیاری آمین عمارت اینجا چون

  روی پشت به و بود کرده قالب درهم را دستش دو

 مانند نقره تسبیح که  هماطور. بود گذاشته کمرش

 صامت و  خشک که هدای سمت به زدمی را سفیدش

 . رفتمی کردمی  نگاه را آمین

  کننده خوشحال  برایم اشتازه  تسبیح دیدن قدر چه

 شده راحت خاطره پر ایفیروزه تسبیح آن شر از. بود

 یأسی مانند  هم هنوز کردمنمی اشپاره اگر شاید بودم

 ! دادمی جوالن  میانمان
 



 .  ایستاد دایه کنار

    دایه؟ نیست  اینطور-

  از و انداخت آمین برافروخته صورت به  نگاهی هدای

 .  کشید من سمت نگاهش آنجا

  روش اهالی یهمه تا سفره این. شیرمردم همینطوره-

 . نیست کامل نباشن

 دایه هنوز حرص  با همانطور. انداختم آمین به نگاهی

 . کرد می  نگاه را

 ظرف. رفتم میز سمت و دادم تکان آرام را سرم

 شده خشک خاتون نظیفه دست انمی خوردن سبزی

 . گذاشتم  میز روی و گرفتم دستش از را ظرف. بود

 .  خاتون  نیست چیزی-

  آتیش دیگه طرف یه من دل شهمی آشوب که آمین-

 کنار درداش با خودش بذارن شهمی چی. گیرهمی

 بچه اون بخورن  بیشتر و ارسالن غصه یکم! بیاد؟

 . داره نیاز همه  به بیشتر االن

 نگاه آمدمی میز سمت که آمین به و برگشتم غصه با

 .  کردم

 . میارم من  رو باقیش خاتون بشین تو-



 . گذاشت دستم مچ روی سریع را دستش

 دوست که  اونی داده دستور آقا عالیه؟ ذارممی مگه-

 . کنم درست برات  رو داری

 . کردم نگاه را خاتون  زده، وق های چشم با

  ماهی؟-

 . زد هم  روی چشم

 دلت باشه چی هر. کبابیش نوع از اونم معلومه،-

 .  خانوم داره خریدار  اینجا

 

  ماهی عاشق بود فهمیده کجا از. بودم کرده بغض

  درون. کرد نگاهم  همانجا از  و نشست میز سر کبابیم؟

.  بودم آورده درد به را دلش. بود تمنا کلی هایشچشم 

 ماهی من دل برای او آنوقت بودم کرده رحمیبی

 .  بود کرده سفارش  کبابی

 ! کشیدم؟می خوردن شام از دست داشتم طور چه

  انتخاب را آمین به صندلی تریننزدیک  کردم سعی

 دوغ و گذاشت جلویم را هاکبابی  ماهی که خاتون. کنم

. رفت سرم از  هوش گذاشت، کنارش هم زده پونه نعنا

  هربار که ای قیافه آن با خانوم  عمه و دایه  اگر رسما

  از غذا این کردمی اخم افتادمی چشمم به چشمش



  ایعالیه شیوه از برسد چه رفتنمی پایین  هم گلویم

 . بخورم کبابی ماهی

 و دست با و زدممی  باال را هایمآستین  نبودند که اگر

 . افتادممی هاکبابی  ماهی جان به دولپی

 درحال که خنکی آب. زدم لگد  را آمین پای ریز و آرام

 . پرید گلویش در آن یک بود  نوشیدنش

 .  کرد رها را چنگالش و قاشق نگرانی  با دایه

  آمین؟ چیشد-

 . خوبم که زدمی اشاره دست با و کردمی سرفه آمین

 لبش و کردمی  نگاهم میز سمت آن از لج با ارسالن

 . خوردمی  داخل از را

 عشق این اما داد،می جوالن هاچه  فکرش در دانمنمی

 تبدیل ارسالن دل در بزرگی نفرت به  بود که هرچه

 . ترسیدممی سوزش از تنها و بود شده

  طوری آرام، و کرد نگاه من به آمد بند که اشسرفه

 . آورد من سمت را سرش نشنود کسی که

   کنی؟ پا  به آتیش دوباره خوایمی-

 .  زدم موزیانه لبخندی



 بهم باید کردنم آشتی برای کلکتو اما زاده، خان نوچ-

 . دونسیمی کجا از بگی

  خالی دست با چجوری  بعد بگم بهت  که چیو همه-

    بدوام؟ دنبالت هاموقع  اینجور

 .  پاهات با-

 هم پا به حتی کنیمی پشت که تو رسم،می که تو به-

 کنهمی ریشه از دل جوری یه رفتنت. کنممی پیدا نیاز

 . شمیم زمین روی آدم ترین پا و دستبی که

 با را کبابی ماهی که همانطور  و زدم لبخندی

. کوبیدم پایش به محکم گذاشتممی دهانم  به سرچنگالم

  کنم یادآوری را کندمی حسش هنوز که پاهایی خواستم

  خاتون فریاد صدای با یکدفعه اما کنم، بدجنسی و

 . شدم بلند جا از  زده وحشت

 . ترسوندم هم تورو. دخترم بشین. عالیه بشین-

 . بود گذاشته قلبش روی دست دایه

  خاتون؟ دفعه یه شد چت-

!  پاهام؟ قراریبی و درد این از بگم چی  جانخانم  آی-

 ولی گیرهمی عصبی تیک خودش برای اوقات بعضی

 . جان خانم شدیدتربود  خیلی ایندفعه



 را دستش  کف دو و بود  شده بلند صندلی از که آمین

  خاتون سر بالیی چه ببیند تا بود گذاشته میز روی

  ریزش یخنده و کرد نگاه من به حرفش این با آمده

 .  داد قورت سریع را

 .  دادمی تکان طرفین ب را سرش

 :گفتم خاتون به ناز با و کردم جمع را ام خنده

 . خاتونم  بگردم دورت-

 .الل  علی حق به زبونت دختر  نکنه خدا اوا-

  با انگار ارسالن جز به زدیم خنده زیر یکدفعه همه

 .  بود کرده قهر هم خودش

 . بود جانانه خاتون نکنه خدا رسما

 

 . داد  ماساژ را خاتون پشت آمین

  دکتر؟ ببرمت نگفتی بهم چرا خاتون-

 . آمد حرف به  خانوم عمه

 جوش و حرص مگه. سنه مال همه مادر؟ دکتری چه-

 ! بمونه؟ سرپا آدم ذارهمی
  



 وصل آمین و من به را نخش یک هرچیزی از زن این

 .  بودم فهمیده را منظورش خوب. کردمی

 .  شد بلند صندلی پشت از آرام دایه

 . شیرمردم کنه زیاد و  روزیت خدا-

 . دردنکنه دستت نداشت حرف  ماهیت خاتون

 : گفت همانطور و رفتمی اتاقش سمت دست به عصا

 133پارت #

 

 

. پسرم بزن اتاقم به سر یه  بخوابم اینکه قبل تا آمین-

 . دارم باهات مادرانه حرف  چندکلوم

 نگاه آمین به نگرانی با و ماند گلویم درون لقمه

 .  کردم

 .دایه چشم-

  آشوبهدل.  کردم بازی فقط نخوردم؛ را غذایم باقی

 بلند میز از و گفت خداراشکر که آمین. بودم گرفته

 .  کرد جوشیدن به شروع سرکه و سیر مثل دلم شد

 طور چه را  خاتون نفهمیدم اصال. جویدممی  را ناخنم

 . رساندم آشپزخانه به را هابشقاب  تا کردم کمک



  سد ارسالن که رفتممی دایه اتاق سمت به عجله با

 . شد راهم

  ترسی؟می-

  چی؟ از-

 همین همیشه عاشق آدم . بگیرنش ازت  اینکه از-

 . داره و ترس

 بهت بد گواه که دلی اون از برداری دست خواینمی-

   شازده؟ دهمی

. گیرنشمی  ازت راحت طور چه ببین و صبرکن-

 به و ناجوری وصله هیچ بختیاریا خاندان دونیمی

 .  دهنمی راه خودش

 .  کوبیدم صورتش  میان عصبانیت با را نفسم

 ارسالن، شهنمی  هیچیم بزنه  بهم حرفارو این هرکی-

  من به چرا  بودی چی  همه شاهد که تویی تو اما

  تاس زنت که بودم مهره  یه من ناجور؟ وصله گیمی

 . شدم خراب خونه جاش من و انداخت

 جنس. گممی و دیدم که رو چیزایی. نبود من زن اون-

 منی به من  به کرد خیانت اون. ناجوره زنا  شما یهمه 

 . کردی خیانت توام...که



 دلت از تو . ارسالن نکردم خیانتی هیچ تو به من-

 مثل همیشه تو گفتم. نکردم قبولش منم گفتی

 . برادرمی

 دستش میان را بازویم که شوم رد کنارش از خواستم

 .  کرد قفل

  چجور. دارم نظر بهت من دختر؟ برادری چجور-

  برادری؟

  معلومه هیچ.  میاد دردم کن ول و دستم ارسالن، بسه-

 عشق چیه؟ دونیمی برادرت با تو فرق گی؟می چی

  نظر به عشقت از تو. بود کثیف حس یه فقط تو

 ازدواج به عشقش از آمین اما رسی،می داشتن

  جا هیچ آمین. ارسالن اینه آمین تو فرق. رسهمی

 ثابت من به که همونقدر عشقش تقدس چون رهنمی

. شهمی ثابت عمارتم  این آدمای تک تک به شده

 . نداشتی تو که چیزی

 با را دستم و دادمی فشار هم روی را هایشدندان

 . کندمی  جا  از عصبانیت

 .  برود جانم  بود مانده کم

 سمت به ارسالن آمد دایه اتاق از که  آمین فریاد با

 . کرد ول را دستم و برگشت صدا



 . رفت حیاط سمت به و کرد امحواله  پوزخندی

 اما زدم،می  زار جاهمین کردممی ول را دلم بند اگر

 . نبود وقتش

  خانوم عمه اتاق به آرام و رفتم دایه  اتاق سمت به

  واحسینا شدمی پیدا که اگر اشکله و سر. کردم نگاه

 . بود

 . چسباندم  در به را گوشم و ایستادم در پشت

 

 سجاده من. نکن قسم موالعلی به تورو نکن؛ دایه-

 .  نکن رحمبی طور این و نشین

 هی تو برای گذشتن بگذرم؟! خوای؟می چی من از

 . ریشه یه  پسرت برای اما دایه، کلمس

 اینو دایه، کنم جدا ریشه از و خودم  خوایمی ازم 

 دختر اون به ناحق  حرف ای کلم خداقسم  به خوای؟می

  به رو عالیه پاکی من. دایه دینمی پس تاوان بزنین

 .  زدم سند قلبم

  اینم نباشه اون اگه چون  نیست خاندان  این مال نگو

 . رممی و  ذارممی و خاندان این کل. ستمنی من بدون

  اول خان یه خانی،  یه تو! آمین  نبودی شق کله که تو-

  خاندانش  فکر به باشه، مردمش فکر به  باید همه از



 گور تو رو پدرت تن. کنه  فکر خودش به بعد باشه

 .  آمین نلرزون

 . شد هم طوالنی  سکوتش حتی. شد سکوت

 .  دادممی پیچ دورهم  استرس از را دستانم

 !باشد؟ نیامده آمینم سر بالیی

 سمت دستم شد ترطوالنی  و طوالنی که سکوت

  دایه صدای حتی. بود شده  چیزی حتما. رفت  دستگیره

 .رسیدنمی گوش به هم
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 نه بودم؛ ترسیده آمین سکوت از. لرزیدمی دستم

  آمینم سر بالیی اگر آمین، بخاطر تنها خودم، برای

  آمین بحث. کردممی پوش کفن را خودم خودم آمدمی

. کنم فکر توانستمنمی دیگری  چیز به  ذاتا شدمی که

 .  گرفتم نادیده اتاق آن میان را دایه حضور هم  حاال

. کردم باز طاق  به قراربی و لحظه یک در را اتاق در

 که دایه اشکی و درهم صورت به نگران و زنان نفس

 .   کردممی نگاه بود شده میخ آمین روی  اشچهره 



 حضورم با حتی. بود نشسته من به کرده پشت آمین

 .  کند نگاهم تا برنگرداند هم نیمه تا را سرش

  کردمی نگاهم اخم با دایه. رفتم جلو و برداشتم قدم

 را پسریشان و مادر خلوت چرا که شده شاکی حتما

  سکوتش این. بود من شوهر بحث اینجا اما زدم، بهم

 . شود  پریشان وجودم از ایتکه بود شده باعش

 .  خریدم جان به را شدممی  این از بعد که  بازجویی تمام

 .   کردم  حبس سینه درون را نفسم و برداشتم قدم

  و بود شده رویش روبه تابلوی میخ. کردم نگاهش

. بود پدرش به متعلق که تابلویی لرزید؛می  همانطور

  را عکس این و بودم امدهنی اتاق این به حال به تا

 حتم آمین به اشچهره  شباهت از اما بودم، ندیده

  چهره توانستمی تنها شده نقاشی تابلوی این داشتم

 . باشد آمین پدر

 اشمردانه های ریش ته که بود رفته پدرش به هم آمین

 . آمدمی شکیلش صورت به

  حرفی شباهت همه این از دیگر که جنگلش لحاظ از

  شناختمنمی جزئیات تمام  با را آمینم اگر. ماندنمی

 این نکند که بردممی شک شباهت همه این به شاید

  شده باعث که چیزی یک اما باشد، آمین چهره تابلو



 از که بود پدرش مهربان صورت  کنم تعجب خیلی بود

. شدمی منعکس سمتم به نوری  مانند مرد این صورت

  این که بود عطوفتی و رشاد با مرد همچین پسر آمین

 . داشت دل به حالل ُمهر چنین

  روی. لرزیدمی و بود تابلو به همانطور  نگاهش

 با اشگرفتگی ماه و بود کرده خانه عرق  صورتش

 .   بود شده نمایان بیشتری  قدرت

  به نگاهم. بود زده حلقه هایشچشم  درون عظیم دردی

  کرده قالب دستش  کف میان سفت که کشید هایشپنجه 

 . بود

 چنین این اشگرفتگی  ماه که آمین. رفتمی  جانم

 . خورده تکان درونش چیزی یعنی شدمی نمایان

 پایین باال از نفسش تندی و بود گچ سفیدی به رنگش

 . بود مشخص اشسینه هیجان  با شدن

 هم خودش پیرزن. کردم نگاه دایه به عصبانیت با

 اتاق از گویان علی یا و شد بلند جا از. بود بد حالش

 .  شدممی آشوب دیدممی که را حالش. رفت بیرون

 صدای با و  گذاشتم اشکرده مشت دست  روی را دستم

 . آوردم زبان به را اسمش لرزان



  آمین؟-

 خودش در و بود تابلو  به چشمش. نکرد نگاه

 . بودند شده منقبض پهنی  به هایشرگ. لرزیدمی

 !  شد؟یم تمام حالش این شدممی فدایش

  از چیزی آمین مثل مؤمنی مرد هم آن مرد  یک برای

 پدرش با را او که داشت وجود هم تروحشتناک  این

 .  کنند تهدید

 !  بگو چیزی یه  توروخدا...توروخدا آمین-

 

 را نفسم لرزشش هر با من و لرزیدمی.  کردنمی  نگاه

 یخ هایشدست. کردممی حس قبلی از تررفته  تحلیل

 .  بود کرده

 پایین یکدفعه  به هایشچشم میان شده حلقه اشک

 .   ریخت

 پریشونی اینجوری وقتی میرممی غصه از آمین-

 . بینممی  تورو

  زدمان باران هایچشم و  چرخید هایشچشم  مردمک

 . خورد پیوند هم به

 .  نکن زده سیل  منو جنگلت اون با بگو! آمینم بگو-



 . لرزیدمی اشچانه  اما کرد، باز هم از  را هایشلب

 ... تورو-

 اششده مشت دست یکی  آن روی هم را دیگرم دست

 . گذاشتم

 . دممی جون من بگیرن تورو-

 . بود روان سیلی  همانند هایمچشم  و خیس  هایمگونه

 تو بی من شممی کامل  تو کنار اینجام، همیشه من-

  راه من قلب  برای هیچوقت تو از. زادم خان ناقصم

 . ست نی برگشتی

 

 ایستادم زانو سر. بود طوفانی  جنگلش. کردمی  نگاهم

 . بوسیدم را هایشچشم  نم و

 بوی که مرطوبیتی  و نم آن برای دادم؛ جان برایش

 .  دادمی معنا بودنم عالیه به عشقش

.  کشید را دستم مچ یکدفعه که بکشم  عقب خواستم

 میان ابد  تا مرا. شدم کوبیده اشسینه  درون وقفهبی

 .  کردندمی گم  گذاشتند،می  جا خلصه این

 به که تو عطر اما بدم، جون  بمیرم، بخورم،  زمین-

 زنده نکن شک  گیرم،می  جون نکن شک برسه من



  آمین برای  فقط تو محمدی گل این عطر، این. شممی

 .  آمین  برای تنها  و تنها عالیه،

 از قدرم چه هر. زادهخان نیستم بلد و رفتن که منم-

. شینممی منتظرت در پشت بازم کنی  رونمبی در

 . کنی حس تونیمی  همونجام از و من عطر که دونممی

 . لرزید. گرفت نفس. فشرد آغوشش میان مرا ترسفت

  منبی بذارم شهمی مگه! آهوییم؟ چشم شهمی مگه-

 عشق طرفدار همیشه بابام که دونممی بری؟ جایی

 به گفتمی بهم  دایه حرفای عکس بر  بود، اگه. بود

 نداره خبر اما گه،می اینجوری دایه. بذار احترام قلبت

 کنم؛می پاک تقویم از خودمم نباشی تو که روزی

 . بره دنیا از که نیومده دنیا به آمینی انگار که جوری

  

 هی نفهمم زبان دل. گذاشت نرمی بوسه را سرم روی

 . شدم جدا او  از سختی با و کردمی را آغوشش تمنای

 .خواند ذکر و  کردم نگاهش و کرد نگاهم
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 راستش پای با و بود کرده درهم را  هایشسگرمه 

 . بود  گرفته ضرب زمین روی

 را چایش. بود میز روی پررنگ چای به نگاهش

 هم  خواستمی اگر. بخورد بود محال محمدی گل بدون

 به رفت؛نمی پایین گلویش از چای عطر آن بدون

 گذاشته تنها مشهد  هتل درون را عالیه هم خاطر همین

 . بود رفته محمدی گل خرید دنبال  به و بود

 

  هم اشتباهی هر عالیه گم،می آخر بار  برای شریف-

 کم دختر اون موی تار یه اگه. منه مال  اشتباه کنه

 . کنممی سیاه رو  خاندانت تو روزگار من بشه

 آمین شیمی پناه شهری و رگبی دختر اون برای چرا-

  خان؟

 یک در. زدمی بیرون  هایشگوش از که بود گرما

 به و شد بلند جا از. شد پدیدار اشگرفتگی ماه لحظه

 .  شد ور حمله شریف یقه سمت

 چنین این حال به تا برادرش. پرید وسطشان ارسالن

 روز به چه دختر این. بود نشده کسی با یقه به دست

 !بود؟ آورده هابختیاری  خاندان عزیزدردانه

 . بود انداخته زمین روی را شریف



  روی  به رو مشتش و بود زده چنگ را اشیقه

 .  بود هوا به رو شریف  صورت

 عالیه خودشه، مرگ مقصر تو داداش  گممی  هنوزم-

 مقصر دنبال  برادرت مرگ  بخاطر. نداره  تقصیری هیچ

 . کردی خاکش  کاووس  با چون  نگرد

  زیادی عشق این سرشم از عالیه. بود عاشق اون-

 . بود

  فک روی که مشتی با شد همراه  آمین آسایرعد فریاد

  پرتاب طرفی به خون از ایتکه و آمد پایین شریف

 . کشید را  برادرش شانه  ارسالن. شد

 مثل معصومی دختر عاشق تونستنمی کثیف آدم اون-

 . باشه عالیه

 دانستمی شریف اگر. بودند کرده باد غیرتش هایرگ

 دلبر از زدن حرف  جرأت  هم باز است آمین دردانه او

  داشت؟ را آمین

   داره؟ کثیف غیر  و کثیف شدن  عاشق مگه-

 . گرفت جان  لبش روی آمین پوزخند

 حتی که آدمی الیق ناحسابی، مرد مقدسه عشق-

 رو خودش که آدمی. نیست نداره دوست  خودشم



 دوست رو  دیگه یکی تونه می چطور نداره دوست

  باشه؟ داشته

 . انداخت میز روی چای   به نگاهی

 کرد استغفار باید اینجا از آبم چیکه یه خوردن برای-

  پا خونه  این تو روزی  یه کاووس مثل آدمی چون

 زنممی بهت رو حرفم  آخر بار برای. بود گذاشته

  بیاری که اگه. نمیاری دیگه رو عالیه اسم شریف،

  خان آرزوی کنممی کاری. کشممی آتیش  به تورو

  روی بستی صالبه به رو مردمش که ِدهی این بودن

 . بمونه دلت

 

 درد قلبش.  زد بیرون آنجا از تند پای و  عصبانیت با

  چنگ اشزندگی به طرف یک از کس هر. کردمی

 از را قضیه این باید بود شده راحت خیالش اما. زدمی

 . کردمی حل ریشه و بن

 : زد صدایش پشت از ارسالن

   داداش؟ خان-

   ارسالن؟ چیشده-

   نکردی؟ رویزیاده یکم-



  مردم نباشم من اگه! خور  مفت مردک بود کمشم-

 . ندارن خوش  روز یه ِدهش

  شدی؟ دختر اون عاشق چرا-

 که بود هامدت ارسالن.  کرد مکث خورده یکه آمین

  وقتش حاال و بپرسد را لعنتی سوال این خواستمی

 به تک کشیدمی اتش به را درونش که هاییحرف  بود

 .  بپرسد تک

 . کرد نگاه را ارسالن و برگشت

 بخنده، تونهمی درداش  همه وجود با که  دختری یه-

  حتی هیچ  که درد شهمی باعث وجودش که دختری

 شدن عاشق ببینی رو اون فقط بره یادت  و خودت

 .  ارسالن داره

  هم ارسالن نداشت که اگر. داشت گفت،می  راست

  عشقش زده مصیبت هربار طور این. شدنمی عاشق

 . کردنمی  برانداز را

 . فرستاد بیرون حرصی را نفسش

 این از  قبل تا که برادری. بود متنفر برادرش از

  حاال انداختمی  خطر به بخاطرش را جانش  عاشقی

 . بود تشنه  خونش به عالیه بخاطر

  



 میان که کوچکی خوری   ناهار میز روی عالیه

  نظیفه هایحرف به مثال  و بود نشسته  بود آشپزخانه

  کرده مرخص را عمارت کارگر که دادمی گوش خاتون

 . آیدمی بر چیزها باقی پس  از خودش

 دستش میان بود کنده پوست برایش خاتون که هویچی

 .  بود شده خشک

  به و انداخت عالیه به اندرسفیه عاقل  نگاهی خاتون

 . کوبید اششانه 

  مادر؟ کجایی-

 . گذاشت دستی پیش درون را هویچ شده هول

 ... یکم خاتون جام همین-

 خوادمی رو جفتتون صالح زنهمی حرفی که اگه دایه-

 . زنهنمی  حرفی  ناحق وقت هیچ اون. دخترم

  حقه؟ آمین منو جداشدن کنیمی فکر شمام-

 فقط! دخترجان؟ زدم و حرف این کی من! استغفرهللا-

 از  بیشتر حواسش خدا. نکن پریشونی اینجوری گممی

 . هست داده  که قلبی اون به تو

 .  خاتون بگم چی-

 . بزنی حرف دایه با خودت اینه راهش-



 

 .  ماند نصفه حرفشان  خانوم عمه ورود با

  برای و دادمی تاب و پیج را خودش خانوم عمه

 . آمدمی  قیافه دخترک

  خانوم عمه صدای که شد بلند جا از سرآسیمه  عالیه

 .شنید سر  پشت از را

 . دارم کارش بیاد بگو اومد که  آمین خاتون-

 . خانوم عمه چشم-

  با خواست  می  که دیده خوابی چه دانستمی  خدا باز

 .ببارد  آسمان از رگبار هایشحرف 

 135پارت #

  **** 

 

 . بود شده  وجودم آرامش نوایهم  هاچکاوک صدای

 . نشست لبم روی  جانم عمق از  عمیق لبخندی

 .دویدممی همراهشان و زدممی بشکن

 !بود؟ زمستونت فکر بود مستونت جیک  جیک-

 . زدممی قهقهه



 تصرف را امگانهپنج های خط  تمام هایمبچگی  عطر

 .  بود کرده

 و چین.  کردمی  نگاهم و بود ایستاده رویم روبه

 برق زیبایش صورت.  بود شده کمتر هایشچروک 

 . زدمی

  روحم لبخندش. کردمی قراریبی تنش عطر  برای دلم

 .بستم فرو چشم  ناخودآگاه و کرد  نوازش را
 

 .  بودم دلتنگت خیلی مامان؟-

  حس منو وجودت توی. دخترم جام همین همیشه من-

 .  کن

 .«کردمی اشاره قلبش»به 

. بذار قلبت روی  رو دستت کنی حس منو اینکه برای

 .کن حس  راحت منو اونجا از دخترم ترینپاک  قلبت

 . خستم خیلی! مامان؟-

 . بودی قوی دختر همیشه تو-

 برگشتی االن مامان؟ کردی خالی و پشتم یدفعه چرا-

. رومی جلو سالم و صحیح  شهنمی  باورم مامانم؟



  تورو گرم نفسای هوای نفسیامبی تو قدر چه دونینمی

 ! مامان کردممی

 آغوش به  برای هامدست و برداشتم قدم سمتش به

 .زدمی بالبال  کشیدنش

 به را گردش و سفید صورت . رفت عقب قدم یک 

 .  داد تکان طرفین

 . دخترم نه االن-

 . قرارتمبی خیلی من مامان؟ چرا-

 . داره و هوات من از  بیشتر خیلی  جا اون یکی-

 داشته و من هوای تونهمی تو از بیشتر کی کی؟-

  مامان؟ باشه

 .  جاست اون-

 که بود آمین. برگشتم کردم؛ نگاه دستش اشاره به

 بود منتظر و بود کرده دراز سمتم به را دستش

    گذاشتم؟می تنهایش. بگیرم را دستش

  داده قول او به! بردارم؟ قدمی آمین بدون شدمی  مگر

  طور چه حاال. هستم کنارش نفسم آخرین  تا بودم

 !رفتم؟می



  که این از بود خوشحال. کردم نگاه مادرم  سمت به

 .  بود خوشحال بود؛ سپرده آمین به مرا

 هم  آنجا  تا آمین قلب کنار من قلب خوشبختی بوی

 . بود رفته

 . بکنم دل آمین از نه مادرم از نه آوردنمی  طاقت دلم

 به سنگی همچون پایم و بودم کرده گیر راه میان

 . بود  شده بند زمین

 . رویم روبه مادرم و منتظر سرم پشت آمین

 .   بودم کرده بغض

 . نذار تنها منو. مامان بیا توام-

.  شد درهم  صورتش. برداشتم سمتش به قدم یک

 .  داد تکان را صورتش طرفین به نگران

 ته از و زدمی آتش را آمین گلوی که بود اسمم

 .  کشیدمی فریاد اشحنجره

 .   ماندم راه میان

 آمین سمت به طاقتبی و امشانه  روی کردم کج سر

 .  دویدم



 مادرم سمت به تا و کردم پرت  را خودم آغوشش  میان

 . بود رفته برگشتم

 

 شده تاریکی غرق اتاق. شدم بلند خواب از زنان جیغ

  باال  نفسم. دیدنمی  را چیز هیچ هایمچشم  و بود

  امنه سی قفسه و لرزیدمی هیجان  از هایمدست. آمدنمی

 . شدمی پایین باال عطش با

 صدای با. کشیدم دست میز روی آب  پارچ دنبال به

  عقب به زنان  جیغ بود پایم زیر درست که شکستنی

 . افتادم

 .  بود شده  شیر خاک و خورد  آب پارچ

 روی دست. رفتمی  تحلیل بیشتر لحظه  هر نفسم

 .  زدممی له له نفس دنبال به و بودم گذاشته گلویم

 .  دویدمی هایمچشم  سمت به پیشانی  روی از عرق

 کرده پر را چشمم   تاریکی اما گشتم،می اماسپری  دنبال

 . بود

  برق پریز به و کشیدم زمین  روی را خودم سختی با

 . رساندم

 . بود هایمچشم  جلوی مادرم هایچشم 



 .  شدمی وصل و قطع نفسم

 ایقطره مانند نفس ایلحظه و زدممی  زور ایلحظه 

 . زدمی  جریان من به دریا در

 .  نشد روشن زدم؛ را  پریز. رسید پریز به دستم

 .  نشد کردم؛ امتحان  دوباره

 ... دوباره

 . کشیدم را اتاقم در دستگیره خسته

  چیز هیچ چشم و بود رفته فرو تاریکی قعر در خانه

 .  دیدنمی را

 : نالیدم توانم مانده ته با

 ! کمک-

 .  بودم زده تکیه در به

 .خندیدمی مادرم

 ...هایش خنده

  آمین؟-

 . نبود هایشچشم میان همیشگی  غم از خبری

  نیست؟ کسی-



 آمین که آمد یادم تازه. بود شده سکوت  در غرق خانه

 از یکی با دیدار برای خاتون نظیفه و ارسالن و

 اصرار چه هر آمین. بودند رفته قدیمیشان دوستان

 خانوم عمه گوش بروند، خودشان که بود کرده

  محال کردمی کفش یک در که را پایش. نبود بدهکار

 . بیاید نه حرفش روی بود

 ...  کم-

  سفید تسبیح. بود شده پنهان گلویم پس در صدایم

 هایمچشم .  زدم لبخندی  و نشست چشمانم پیش آمین

 را دایه  زمخت و شکسته صدای که  شدمی  سنگین

 . شنیدم

  دخترم؟ عالیه؟-

 . کردممی  حس کنارم تاریکی آن در را حضورش

 . نداشتم زدن حرف برای نفسی

 الی شد باعث بود دستش میان که  روشنی شمع

  نگرانش صورت و کنم باز کمی را سنگینم هایپلک 

 . ببینم را

  دختر؟ شده چی-

 .  کیفم تو اسپری-



 دنبال به هایشچشم. بود مانده واج  و هاج پیرزن

 . گشتمی  اطراف به امیدی کورسوی

 . بود آخرم  هاینفس

 . شد بلند و کشید خود دنبال  به را دردمندش پاهای

 به حرفم تنها من اما بود، رفته کیفم  دنبال به حتما

  گذارم؛نمی تنهایش بودم گفته آمد؛می یادم را آمین

 .بودم گفته

 . شنیدممی را دایه هایگریه صدای

 رو  صدام دخترم؟ کنهمی کار جوری چه این-

 ! دختر خدا به تورو بگو چیزی یه عالیه؟ شنویمی

 فاصله از گوشم در صدایش. بودم بسته را هایمچشم 

 ! دور خیلی آمد؛می دور

 !دخترجون شو بیدار توروخدا. نیستم بلد من عالیه-

 .باشد آورده زمان به مرا چیزی  انگار یکدفعه
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 . شد آکنده سنگینی از گلویم. خورد تکان هایمدست

 کردم باز که چشم اما گذشت، زمان قدر چه دانمنمی

 .  دادمی نوازش را موهایم و بود دایه پای  روی سرم



  روی که شمعی نور با را اشمرواریدی  هایاشک 

 .  دیدممی بود کرده روشن را صورتش

 . زدم لبخند

  دایه؟ کنیمی گریه من برای-

 به را هایشدست و گفت خداراشکر  بازم چشم دیدن با

 . گرفت آسمان سمت

 .  کند را کار این که نبود شک از دور بود هم آمینم اگر

 آمین ایمان بودند  شده باعث همه و همه خاتون، دایه،

 . باشد راسخ  بیشتر چه هر

 .دخترجون  شدم  زنده و ُمردم-

  دایه؟ کنم باور-

 حرفی به حواست  جون؟ دختر دارم دروغ من مگه-

 . باشه زنیمی که

  سر خوایمی...من و آمین چون شاید کردم فکر آخه-

 .  نباشه تنم به

 این به این. دممی نشونتون چاه از و راه همیشه من-

  جای توام. باشه تنتون به سر نخوام که نیست معنی

 شما. نذاشی قلب من برای دخترجون، پاشو  حرفا این

 . شیننمی خیالبی  نکشین  راست راست و آدم تا جوونا



 .  دایه جونت  از دور-

 . فرستاد صلواتی دایه آمد که برق

 دل تیزش و  تند زبان خالف بر دیدم؛ را  صورتش تازه

 . داشت مهربانی

 . بیارم آب  چیکه  یه برات برم-

 .  خوبم من دایه نرو-

  دو باهات بشینیم شومینه  کنار حال تو بریم پاشو پس-

 . بزنم حرف کلوم

.  زدممی  گیج کمی. شدم بلند جایم از  رفته در زوار

  با هم هایمنفس. بودم برنگشته نرمال حالت   به هنوز

  بقیه؟ به برسد چه کردمی رفتار سنگین سر من

 را عصایش هم دایه. نشستم زمین روی شومینه کنار

. نشست زمین روی خودش و داد تکیه مبل به

 سر کمی کنان ناله و آه و کرد دراز را پاهایش

 . ماساژداد  را زانوهایش

  دایه؟  براتون بمالم-

  جوری همین. نزن من به دست خواد؛نمی خواد،نمی-

  جواب. بندیمی دنیا این از چشم داری نشده هیچی



 آمین با زدن کله و سر حوصله. داد شهنمی و آمین

 . ندارم رو

 

 امخنده شوم، ناراحت که این  جای تیزش و تند لحن از

 . بود گرفته

  دایه؟ بود چی حرفتون کلوم دو-

 .بده اونم. دختر  جونته تو آتیش آمین مثل-

 .دایه نیست خودم دست داشته برش ترس دل این-

  مگه دخترجون بترسه خودش خدای از باید فقط بنده-

 .ایموسیله همه ماها! ترسه؟می هم  وسیله از آدم

 .زنینمی حرف آمین شبیه قدرچه-

  روی به و در اتاق تو رفتمی شد  که سالش ده-

  بیرون خونیدنمی و قرآن  جز   یه تا و بستمی خودش

 سنش از تربزرگ  بود عاقل بچگی همون از. اومدنمی

 خان گفتمی باباش. داد دستش کار همینم فهمیدمی

 در مامانش چند هر. کارستون کنهمی کاری من بعد

 اندازه از بیش آمین اما کرد ظلم هایشبچه  دوتا حق

 رو دمنوشی همون یادش به هنوزم. بود وابستش

 . خوردمی اون که خورهمی

 کشید«  عمیق آهی یه»دا



.  بیشتره  دردشم فهمهمی بیشتر  که اونی  گنمی  همیشه

 . خیلی دخترجون کشیده درد خیلی آمینم

 داد«می  تکان تکان را»خودش 

 از چشم گفتم. گفتم آمین به  سیاهت بخت از و نشستم-

  ره یه اون. نیست بقیه مثل امین وضعیت. برداره تو

 این مردم  تک تک برای نرفته؛ شبه یه رو ساله صد

  آقاشونه به مردم این چشم. گذاشته گرو شرف آبادی

 هیچی دیگه شده یار تو مثل یکی با خانشون ببین اگه

 مادر. هستیم هابختیاری  خاندان ما. نیست سرجاش

  اون. باشه داشته رو  ملکه یه حکم  باید آمین بچه

 . بختیاری آمین

 . دخترم پشتشه خاندان یه 

 

  هایمچشم  از اشتلخی. بود تلخ دایه هایحرف 

 فرو تنم و جان در تیزآبی مانند  هایشقطره و چکیدمی

 . رفتمی

 خودم در فقط نکردم نگاهش. شد بلند جا از

!  داشت؟ زهر آمین کنار من وجود. پیچیدممی

  باشم؟ آمین بچه مادر توانستمنمی



 سنگسار دیگری زن تاوان به که بودم دختری چون

 بود انصاف داد؟ نجاتش  اسارت بند از آمین و شدمی

 !  باشند؟ تشنه خونم  به دیگری بخاطر ابد تا که

 . کردم نگاه بود گرفته رویم جلو دایه که آبی لیوان به

. بیفتی دستم روی دوباره خوامنمی بخوردخترجون،-

  پرپر چشمات  جلو یکی جون. نمیاره  طاقت قلبم من

 . ایشده  باطل جل و از از توام بشه

 . زدم قلپ یک و  گرفتم دستش از را لیوان

 :  داد ادامه نشستمی که  زمین روی

 عذاب بار یه بچم. افتاد دشمن دام تو آمینم بار یه-

  آستینش تو مار که ارسالنم. دید خودش به رو کبریا

 پشت که هاحرف  چه نشناسش نمک زن اون داشت؛

 . کنیم خطا تونیمنمی دیگه بار یه. نذاشت سرمون
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 دستم لرزش با و دادممی فشار دستم میان را لیوان

 . ریختمی بیرون لیوان محتویات از ایقطره  هر

 .دانستندمی سیاه را قلبم

 :توپیدم ریزان عرق و طاقتبی



 فکر افتاده، من بختی  نگون به چشمتون که حاال-

 ! حرامه من برای آشیونه کنیدمی

 یار بذارید. کنید خفه نطفه تو و دل این صدای باشه،

 به من مثل دورغریبیش  از که همونی برسه؛ مالش به

  شده ویرون کاشونه روی هم شما باشه. نباشه چشم

  که اگه من  صدای اما شین، رد و بذارین لگد یه من

 باالیی اون به رسهنمی  خانوم عمه و شما گوش به

 . دایه رسهمی  خوب

 شهمی در  دربه بشه دور معشوقش از اگه عاشق دل

  که شده در دربه دل. کنممی یتیمش که وقت اون دایه،

 چه دونهمی آمین خدای وقت اون. شهنمی دل دیگه

 و باعث از و یتیمم شده  در به در دل  جواب طور

 . بگیره بانیش

 همینه، اونم شممی جدا  آمین از شرط یه با فقط من

 ذارم؛می خودمبی و  شده در دربه  دل اون. مرگم

 . کنممی یتیمش

 

  جا همان یکدفعه به لرزیدمی دستم میان که لیوانی

 . کردم نگاه را خونم غرق دست. ترکید



.  سوختمی که بود قلبم. کردنمی درد. نبود  مهم برایم

 شدنم جدا از بردممی پناه که هر به رفتم،می  که جا هر

 . نداشتم طاقت دیگر. گفتمی

 از که بیاید سمتم به خواست و کشید بلندی هین دایه

 . شدم بلند جا

 !  آوردی خودت روز به چی.  ببینم واستا-

 مونده؟  زبونتون  روی جدایی غیر ایدیگه  حرف-

 

 و آمین رسم و اسم برای شدن آمین زن برای. مونده-

. بریده گیس باشی مودب باید همه از اول گرفتن یاد

 جلوتم پیرزن منه. دختر دهمی دستت کار  پرواییتبی

 . ذاریمی رفتن به پا اجازهبی و

 . برگشتم سمتش باز دهان با

  دایه؟ چیه منظورتون-

 .ببافم  تا بشین-
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 **** 



 داخل. شنیدیم را خواندنش قرآن صدای در پشت از

 .  شدمی آرام آمین دلنشین صوت صدای از نرفت؛

  خواستنمی. داشت رضایت بود گرفته که تصمیمی از

 رویش به ها نگاه  یهمه سوخته  مهره یک  مانند تاابد

 .  باشد منت دیده به

 به را خوشبختی طعم شده که هم یکبار خواستمی

 عشقت خوشبختی برای باشی که عاشق.  بچشاند آمین

 قدر چه هر سخت، قدر چه  هر زنی،می دری هر به

 . اسفناک

 برای شد،می  تنگ خواندنش قرآن این برای دلش

  بود؛ کرده پیدا آن میان را آرامش که هاییچشم  جنگل

 . کردمی نگاه عالیه به تنها که هاییچشم 

 که بود خداوند برکات از انگار  که آمین  پاک هایچشم 

 نگاه که آدمی تنها. بود شده عالیه برای تنها و تنها

 سجده هم  قدر چه هر.  بود دیده خودش به را آمین

 !بود؟ کافی کردمی

 آمین حلقه که  وقتی. کرد نگاه دستش میان انگشتر به

 زده سرش به که فکری با بود انداخته دستش میان را

 .  نخرید  آمین برای دیگری حلقه بود



 و کشید بیرون پنجه از را خودش حلقه کرده بغض

 . زد بوسه را  رویش آرام

: زد لب آرام و انداخت نگاهی انگشتر داخل اسم به

 !هللا

  باشد پناهت و پشت هللا  اینکه برای بود گفته آمین

 .  کنند هکاکی هللا اسم را حلقه  داخل بود داده

 .  کرد پاک را بود رسیده دماغش نوک تا که اشکی

 قلبش روی را بود خریده آمین برای که انگشتری

  انداز طنین صوت صدای. بست فرو چشم و کرد مشت

 .  بود کرده پر را هایشگوش آمین صدای

 هم آمین خوشبختی برای  داد؛می گوش دایه حرف به

 . رفتمی شده که

  تماشایش سیر دل یک و بگذارد  یارش نزد  را امانتش

. ندارد معنا عاشق برای شدن سیر که چند هر کند،

 تو از را  قلبت نباشد او و کند را یار  هوای که دلت

 از تکه یک  اش برنده  چاقوی با بار هر . پوساندمی

  هم آب از آب و زندمی  برش رحمیبی با را گوشت

 .خوردنمی  تکان
  



 پاک را هایشاشک  و کشید صورتش روی دست آرام

 . کرد

  انگشتش میان را خودش حلقه و کرد تازه نفسی

 . انداخت

  وار ایعالیه یکهو بزند، در اینکه بدون شههمی مثل

 . کرد باز را  در طاق به و

 .خواندمی قرآن و بود نشسته سجاده روی آمین

  نشست مشامش به که دلبرکش عطر کرد؛ حس 

 سفید  صورت روی و آمد باال هایشچشم  مردمک

 .  انداخت  نظر محبوبش

 . بود  ولو اشپیشانی روی آشفته هایشچتری 

 این را عالیه تاکنون. گرفت بد گواه دلش زاده خان

  و نامرتب را  لچکش. بود ندیده پریشان موی با طور

 . بود بسته شل

 عالیه. بست آرام و بوسید را قرآن و کرد تازه نفسی

  هیکل شیطانش، هایچشم  با و نشست تخت روی

 . کرد برانداز را بلندش قد و چهارشانه

 ! زاده؟ خان خوندیمی-



 و گرفت دستش هایپنجه  میان را سفیدش تسبیح

 . نشست لبش کنج لبخندی

  تماشای به من کی پس بشینی من تماشای به تو تا-

 سرو بی تو بی من  قلب آهویی؟ چشم  بشینم تو

 . دختر کنهمی  سامونی

   زاده؟ خان کنیمی لوسم داری-

 جذابش شده  طرف یک لبخند همان با  مردانه و آرام

 بود گذاشته نمایش به را ریزش هایدندان از نیمی که

 . رفت  نامرتبش چتری سمت به اشاشاره انگشت

 کمه کنم ستایش داشتنت بابت خدارو قدر چه هر-

 . عالیه

 کردمی حرکت هایشچتری  روی که را دستش عالیه

 . کرد نزدیک هایشلب  سمت به و گرفت

 . بست را هایش پنجه  آرام و کشید نفس دستش میان-

  خان تویه به متعلق فقط نفسا این باشم که  جا هر من-

 .  زاده

  کاری هر  دایه کردن راضی برای دممی  قول بهت-

 . بکنم



 روی را سرش و شد خم دلبرانه. کردمی  نگاهش

 . گذاشت آمین سینه

 .  زاده خان شده دیر خیلی دیگه-

 اش محمدی  گل عطر که همانطور  را سرش آرام

  نوازش بکوبد سینه به واروانه دی قلبش شد می باعث

 .  کردمی

 اش بویایی هاییحس مهمان که هربار عطر این

. انداختمی راه به تار و تاخت بازی قلبش شدمی

  بیشتری تندی با هی کند را آبرویش فکر اینکه بدون

 .کوبیدمی

  چیه؟  منظورت-

 رفت، را ماجرا ته تا  آمین قلب ریتم از که عالیه

 نزدیک صورتش همچنان اما کرد  بلند را سرش

 . بود آمین صورت

. بمونم رو   امشبه اینجا اومدم فقط. ندارم منظوری-

  تو کنار فقط نزنه، سر ازم خطایی و خبط دممی قول

 این که زنت عنوان به. آمین بسه من برای بودن

  هوم؟ دارم؛ رو اجازه



 گفت، هوم  و چسباند بهم را شیرینش های لب  طوری

 خواستمی هم آمین اگر که کرد  طنازی  طوری

 .بگوید نه  توانستنمی

 عطر این میان صبح تا  بود خدایش از که او اصال

 این که دانستمی  خوب هم را این فقط کنند حبسش

 .شیندنمی بیکار دختر

 . کرد باز هم از را مشتش و داد قورت  را دهانش آب

 عشقمون، این تعهد جای تویه، برای انگشتر این-

 غریبی بدجوری که  دستت تو خالی یحلقه   جای

 .   کن دستت. کنهمی

 

 هایچشم  عکس که زمردی انگشتر به زده بُهت آمین

 . کرد نگاه بود شده هک  رویش عالیه

 عالیه کوچک  و ظریف هایدست میان اشدرشتی

 . بود چشم  به زیادی

 ! یاهللا-

 میان را اشآهویی  هایچشم! مردانه بود کرده بغض

 . داشت هایشدست

 تا دادمی  باال ابرو و شدمی وصل  و قطع نفسش

 . نریزد پایین هایشاشک 



 !دختر کردی چیکار تو-
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 :  زد لب آرام و شد باز لبخند به  عالیه هایلب

 .  دلم  یار برای دلبری کوچولو یه-

 ...  من. نکن اینطوری، دختر نکن-

 و زن منکر  تونهنمی  کس هیچ زاده؟ خان چی تو-

 ازدواج رسمی ما تونه؟می بشه، ما بودن شوهر

 . کردیم

 

  یک با و کمرش سمت به برد دست  طاقتبی آمین

  را هایشچشم. فشرد خودش به را او سفت حرکت

 .زد نفس  را عطرش خواستنی و  عمیق و بست

 . جادو  وروره کنه حفظت برام تورو همیشه خدا-

  تو کارای شر از و من خدا بگی خواینمی پس یعنی-

 زاده؟  خان کنه حفظ

 هم زبانی شیرین بود، که شیرین. خندید  مستانه آمین

 .  شدمی خوردنی عسل چون کردمی

 .تخت تو برو شده وقت دیر عالیه، زودباش-



 موقع یعنی خوابیدمی آمین اگر. کرد کج را گردنش

 . رسیدمی  فرا رفتنش

 !نخوابی؟ شه می-

 .  ایستاد تخت باالی و شد بلند جا از آرام

 .آمین   اینجا بیا-

  کنی در به  راه از مارو  خوایمی سرته تو چی باز-

 . ورپریده

 .دیگه بیا بزن غر  کم آمین عه-

 .  نشست تخت روی کنارش

 با. کنیم بازی بالش بیا برهنمی خوابمون که حاال-

 بازه،می شد خسته زودتر هرکی. بزنیم همو بالش

 .کنه کاری  یه باید انوقت

 کاری؟  چه-

 .گرفت دندان به را   زیرینش لب

  بزنه فریاد  بلند و پنجره لب بره باید بازهمی که اونی-

 . دارم دوستت

 چی؟ بشنون دایه و خانوم عمه اگه دختر؟ گیمی چی-



  فکر فوقشم  خوابن همه االن آمین شنوهنمی  هیچکس-

 هوم؟ پریدن یهو و دیدن  خواب کننمی

 . اندازیمی دردسر  به مارو آخر که واال-

 

 عالیه را ها بالش  از یکی و آمین را هابالش  از یکی

 . برداشت

 ... سه... دو... یک من، شمارش با-

 

  تنها از عالیه و کوبیدندمی هم بالش به بالش  عشق با

 .  بردمی  حض بود آمین عطر که هدفش

 این از چه و بود شده عجین  عطرش  با آمین بالش

 تلخ عطر آن آخر بار برای رفتمی که حاال بهتر

 . بگیرد بدنش به نسکافه

 .کردمی تابیبی او بی دلش نرفته هنوز

  کسی که طوری  آرام و کوبیدندمی هم بالش  به بالش

 .  زدندمی قهقه دل در نشوند

  موهای سرعت به و شد باز عالیه موهای از لچک

 .  شد  پاشیده سرشانه روی بلندش

  نشست موهایش طنازی روی آمین هایچشم  ایلحظه 

 . رفت حواسش و هوش و



 ناغافل آمین و کوبید صورتش به را آخر بالش عالیه

  رویش معطلیبی هم عالیه  و افتاد تشک  روی پشت از

 . افتاد

 روی موهایش . کردندمی نگاه خیره هم به هردو

 . بود پاشیده آمین صورت

 . شد حبس ایلحظه  اشسینه درون نفس

 .  زدندنمی پلک  کدام هیچ

 را آمین صورت با صورتش فاصله شیطنت با عالیه

 . رساند انگشت بندنیم به

 .  بودند شده ناپدید  آمین هاینفس که راستی به

 :زد لب باشیطنت و آرام عالیه

 .  زاده خان باختی تو-

 آمین و شد بلند عالیه. آمد خودش به یکدفعه آمین

 . شد سرپا گویان یاهللا کرد،می صاف گلو که همانطور

 ابرو و چشم و ایستاد پنجره کنار کمر به دست عالیه

 .آمد

 . خونهمی فرا رو تو پنجره. زاده خان  زودباش-

 ...گممی عالیه-



 .باش  زود کنی؟می دبه داری زاده خان نچ، نچ-

 .  کردمی نگاه اتاقش در به استرس با آمین

  کامل حوض آنجا از و بود حیاط به رو  اتاقش پنجره

 . بود مشخص

 .  ندید را کسی و کشید حیاط به سرکی

 . کرد نگاه را عالیه و کشید دماغش روی را شستش

 ایغنچه  هایلب اش،آهویی  هایچشم  موهایش،

 ...اشاناری 

 :زد فریاد و برد بیرون پنجره از را سرش  یکدفعه

 .دارم دوست-

 . خندید می عالیه

 .بلندتر  بلندتر،-

 .دارم دوستتت-

 .باش زود زاده، خان کن بلندترش-

 .دارم دوستتتت-

 .  کشید نفس تندتند و بست  را پنجره

 .  کردم اعتراف ِده کل به و داشتنت دوست که بخدا-

 



 شده؟ خبر چه-

 .زدمی فریاد که بود خانوم عمه صدای

 را اتاقش برق سریع شده سرخ خجالت از آمین

 .ببیند کسی پنجره از مبادا تا  کرد خاموش

 ایستاده آمین اتاق تماشای به درخت زیر  از ارسالن

 تکان را پاهایش  از یکی نفرت و حرص با و بود

 .  دادمی

 دستی که  دادمی فشار هم روی لج با را هایشدندان

 . نشست  بازویش روی

 که ایعالیه صورت و بود آمین پنجره  پیش حواسش

 . بود دیده آنجا از

 دست نیفتد اینکه برای و شد سست پاهایش و دست

 . گرفت بود اششانه  روی که  را خانوم عمه

 شیرمردم؟  خوبی-

 .  زدنمی  حرف

 پسرم؟ بود چی صدای-

 خون انگار که کردمی درد  طوری گلویش روی غده

 . شده مردگی



 شیرمردم؟ شنیدی رو صدا اون توام-

 . خانوم عمه بود بیرون از-

 من پس خب خیل. شدن ایمالحظه بی  آدمای چه-

 نشستی؟ اینجا شب وقت این چرا تو.  بخوابم رممی

 . بردنمی  خوابم-

 .رفتم من پس پسرم باشه-
 

 .بود ویالن دلش میان  و بود شده تلنبار غصه
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 .  زد بیرون عمارت از و کرد مشت  را هایشدست

 که آمین صورت به و بود خوابیده لحاف زیر عالیه

 .کردمی نگاه شدمی گرم هایشچشم رفته رفته

 در  صدا به رفتنش تاک تیک. بود پا به غوغا دلش در

 تا گذاشتمی  تنهایش بار این رفت؛می. بود آمده

 .  کند خوشبختش

 .کرد نگاه بود آمین دست میان که انگشتری برق به

 برایش بود؛ کرده هک انگشتر روی را چشمانش قاب

 .ماندمی یادگار به



 تیغه تا هایشچشم  اشک و آمد بیرون لحاف زیر از

 .  پوشاند را فکش

 .داد فشار دستش میان را  صوت ضبط

 کند تحمل  توانستمی را  چه هر. لرزیدمی  اش چانه

 ... را آمین دوری جز

  بود تاقچه روی  که آمین قرآن به و آمد پایین تخت از

 . کرد نگاه

  آمین پایش صدای که طوری آرام آرام قرآن، سمت به

 . برداشت قدم  نکند بیدار را

  اتاقش رنگ با مزین که سفیدش جلد روی ایبوسه 

 : کرد نجوا آرام و زد بود

  رئوفش قلب مواظب که سپردم  تو به رو آمینم خدایا-

  بچه یه وجودش تو زادگیش خان برخالف اون. باشی

 حواسش که داره یکی به نیاز همیشه که معصوم

 .  باشه بهش

 !  بودم؟ کجا االن من نبود اون اگه

 

 .  بود کرده مرطوب را قرآن هایبرگه هایش.اشک



 به و گذاشت جایش سر را قرآن طمأنینه با و آرام

 . رفت در سمت

 ...عطرش آخرین دیدارش، آخرین

 به هقشهق صدای تا گرفت دهانش مقابل را دستش

 . نکشد آسمان

 که چمدانی و پالتویش دنبال به و رفت بیرون  اتاق از

 .رفت اتاقش سمت به بود کرده جمع
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 **** 

  ندیدی؟ رو عالیه خاتون نظیفه-

 .  تکاند شویی ظرف درون را دستش آب خاتون

 . نیومد صبحونم برای بچم مادر، ندیدم-

 .  خاتون زنهمی شور دلم-

  کردی؟ نگاه رو اتاقش-

 . نبود کردم نگاه-

 . میادش باشه رفته جا هر! آقا نده راه دلت به بد-

 .  انداخت پنجه موهایش میان سر آسیمه



 . بهتره بندازم ِده به سرکی یه من-

 . برو پسرم باشه-

 

 دلش هوای. گذراندمی نظر از را ِده  کل قدم به قدم

 . کردمی  قراریبی

 سمتش به و داشت دست به نان زنبیل  بابا حاج

 . آمدمی

 . خان سالم-

  چطوره؟  حالت بابا حاج سالم-

  خوبن؟  خانوم. خوبیم  شما سایه زیر! خان شکر-

 مرد این دل هی و کردمی اشیادآوری  هم  بابا حاج

 .  کندندمی ریشه از را مؤمن

 . بابا حاج ممنون-

 تسبیح درشت هایمهره و انداخت  زیر را سرش

 .  کردمی هدایت  صلوات  با یک به یک را سفیدش

 عطش آمین و رفتمی  تاریکی به رو آسمان

  ندیده صبح از. شدمی  بیشتر و بیشتر اشدلتنگی 

 . بود پا به دلش میان ولوایی چه و بودش



 و برود هاساعت خبربی چنین این نداشت سابقه

 . نباشد

  نظری  اندک  محبوبش به شریف مبادا داشت ترس

 . بیفکند

  بود شده مخفی هادرخت  پشت تاریکی دل در یواشکی

 . پاییدمی را شریف اعیانی و

 . داشت را اشعادی و نرمال حالت  چیز همه

 آمین، کارشکن تهدیدهای آن از بعد بود محال نبود؛

 .  باشد کرده  پیدا جسارتی همچین  شریف

 . بود برگشته خانه به االن تا هم شاید

  الجثه عظیم ایصخره گویی و بود شده  سنگین قلبش

 . تپیدمی بدنش میان

 دانستمی خدا و کرد باز را خانه در گویان  هللا بسم

 نور  دنبال عالیه اتاق پنجره به امید با طور چه

 . گشتمی

 آمین دل در را امید طلوع اتاقش چراغ بود؛ روشن

 .  بود زده جریان

  را هایشچشم که اشکی میان. زد لبخند بغضش میان

 .  شد وا خنده به لبش بود کرده دار نم



  اتاق سمت به  نور سرعت  با و کرد قرض دیگر دوپای

 . دوید عالیه

 : زد لب قلب ته از و کرد باز سراسیمه را در

  عالیم؟-

  گفتمی خاتون به و بود  انداخته پا روی پا خانم عمه

 . دهد تغییر را  دکوراسیون

   خبره؟  چه اینجا-

 غم با و گذاشت دست روی دست استرس پر خاتون

 . برگشت  آمین سمت به

 خان بذارین گفتم خانم عمه به چی هر خان؟ بگم چی-

 . دوننمی خودشون و صالحش گفتن بیاد،

 دو لحظه یک در چشمش. شد کور ابروانش میان گره

 نمایان و برجسته  اشگرفتگی ماه و شد خون کاسه

 .  شد

  گرفتگی ماه این روی دست بود اشعالیه که اگر

 . رفتمی اش.صدقه قربان و کشیدمی دلبرکش

.  شدمی خارج سینه  از نامنظم و تند  هایشنفس

  خانوم عمه  به نفرت با و  بود کرده جفت را هایشلب

 . زد زل



 عمه دادین رو اجازه این خودتون به  طوری چه-

  همیشه برای صاحبشم داره، صاحاب اتاق این خانوم؟

  تو و اتاق این بگه اون اگه بخواد، اون اگه. عالیس

 از غیر آدمی هیچ. سازممی نو از و ریزممی دقیقه یه

. بزنه اتاق این پرده نخ یه به دست نداره حق اون

  مفهومه؟

 خاتون تن به رعشه که کشید بلندی فریاد چنان

 . نشست

 خودش. بود گرفته بغضش آمین درمانبی درد برای

  روی را  دنیا زارش حال دیدن و بود کرده بزرگش

 .  کردمی آوار سرش

 : توپید داده عصاقورت و شد بلند جا  از خانوم عمه

 مراعات مونی؟می  اینطور من روی تو  تاحاال کی از-

 !کنی؟نمی رو پیرزن من مریض قلب

 !خانوم؟ عمه کنیمی و کسی  مراعات شما-

 تو. پسرم دمنمی پس جواب کسی به کارام برای من-

 ... خانی

  سکوت  نشانه به و بست فرو هم روی چشم آمین

 . گرفت  باال را دستش



 اتاق این. بشنوم کلمه یک حتی خوامنمی دیگه کافیه-

 .  برید بیرون اینجا از لطفا داره صاحب

  آره؟ زاده؟ خان کنیمی بیرونم نرم؟ اگه و-

 رفتمی  تحلیل لحظه هر قوایش و بود عالیه نزد دلش

 دردمندش دل به تیشه رحمانهبی  چه هم  خانوم عمه و

 . زدمی

 که سرشار بغضی با و  دوخت زمین به را  نگاهش

 : نالید بود شده سنگین گلویش درون

 ندارین، دوست و اتاقتون اگه خانوم، عمه ببینید-

  مال اینجا اما دم،می بهتون و خودم اتاق  من. باشه

 . مونهمی اون مال هم همیشه تا عالیس

 . نشست آمین شانه روی دستی

 . کرد سکوت دایه ورود  با خانوم عمه

 . بود زده تکیه عصایش به و بود کرده اخم

 : گرفت اوج تشر یک اندازه به صدایش

 که رو اتاقی خوایمی تو شیرمردم؟ شنیدم درست-

 کدوم یک ندادی اجازه و دونستی  حریمت جزو همیشه

 به بدی عالیه  بخاطر بشه باز اونجا پامون ماها از

  خانوم؟ عمه



  

 نفر یک بود  منتظر هنوز. بود پایین هم  هنوز سرش

 درمان زخم  جای نفر یک! کجاست اشعالیه  بگوید

 ! را  درد این کند

  تسبیحش با همراه را دستش و کشید ایخسته  نفس

 . گذاشت اتاق در  چهار روی

 . سردرگمی قدر این چرا پسرم آمین؟-

 ...عالیه دایه؟-

 . بره که  خواست خودش دختر اون چی؟ عالیه-

 . نشاند ابروهایش میان را ایدره آمین هایاخم 

  خم چپش شانه روی را سرش. شد سست زانوهایش

 : زد نجوا آرام و کرد

  بره؟-

 بگم گفت. زد حرف من با رفتن قبل خودش پسرم آره-

 . نگردی دنبالش

 .کرد اشمچاله . نشست قلبش روی ناخودآگاه دستش
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 لبریز اشک از هایشچشم کاسه و لرزیدمی اشچانه 

  هایچشم  قاب روی چشمش اشک، آن موج میان. بود

 . نشست بود انگشتش درون که عالیه

 . زد بغل را اشپنجه  و افتاد زانو  روی آرام

 ...  آخ-

 .  دویدند سمتش به  سراسیمه خانوم عمه و دایه

  پسرم؟ شد چی-

  دیدن از دایه و کردمی براندازش ترس  با خانوم عمه

 . گرفت موج هایشچشم  درون اشک زارش حال

 !  بگو چیزی یه آمین؟-

 را صدایشان اتاق از بیرون و ترطرف آن خاتون

 دهانش روی  را دستش. زدمی هق هق  و شنیدمی

 . نشنوند تا بود گذاشته

. باشد واقعی تواندنمی عالیه  رفتن دانستمی  خوب

  کرده را کارشان دایه و  خانوم عمه دانستمی  خوب

 .بودند
 

 . چسبید دایه دست  به یکهو نآمی

 چرا؟ بگو من به-



 .  شد  کرخت وحشت از پیرزن تن

  برات دختر این انقدر چرا. شیرمردم خواست خودش-

 . رفت گذاشت  تورو که دختری! شده؟ همه

 برایش خاتون  جا همان از بود رسیده تازه که ارسالن

 . کردمی تعریف  چیزهایی یک

 .  خندیدمی بد آمین ریش به اما بود، زار حالش

 

 در را تلخش زبان آن و بود کرده شروع خانوم عمه

 .چرخواند و دهان

.  کردیم دختره این حق در که محبتی همه اون حیف-

 ره؟می  خبربی  اینطور آدم

 . کنه تشکر  به نکرد وقت

 . شد بلند جا از و  آورد در روی فشاری آمین

 .  دادمی فشار هم روی را هایشدندان

 دایه؟-

 شیرمردم؟ جانم-

 رفت؟ بگه چیزی اینکه بدون-

  شدن  دختر این عاشق گفتم بهت که موقع اون-

 ...اشتباه



 .پربود  هاحرف این از گوشش. کند گوش تا نماند

 .  کردنمی نگاه کسی به. بود افتاده هایششانه 

 به و بود داده نجاتش که همان. شد  خار  روز یک

 جدا روح از را  جانش اینطور بود بخشیده روح جانش

 !کرد؟
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  دنیا خبربی اینطور  چرا. بود خوب چیز همه  که دیشب

  درد شدت از قلبش. بود کرده واژگون سرش  روی را

 . بزند بیرون سینه از خواستمی گویی

 را اشزاده خان زار حال پشت، از ناراحتی با دایه

 .  کردمی نگاه

 بغل را او و بود گرفته را اششانه خانوم عمه

 . باشد اشتسلی تا گرفتمی

  زن. کردمی نگاه گالیه با را هاآن خاتون نظیفه

 هق تا بود برده پناه آشپزخانه به طاقتبی  بیچاره

 مانند را بود کرده خفشان نطفه در که هاییهق 

 .  کند رها فشانآتش 



  عالیه دوری از چنین این که خاتونی! آمین دل از وای

 ! داشت؟  حالی چه زاده خان دیگر بود آشفته

 سرعت به چشمش زده حلقه  اشک که  حالی در آمین

.  کردمی حرکت  تختش سمت به گرفتمی  را بعدی جای

 . بود خواب کنارش دیشب عالیه که  جایی همان

 از گودالی در حالت خبرترینبی در را او نبود انصاف

  که بود نداده قول مگر! کند رها تنها و یکه درد

 اشدخترانگی  پای را قولش گذارد؟نمی  تنهایش

 ! گذاشت؟می

 زد چنگ بود پر اشمحمدی گل عطر از که بالشی به

 . فشرد خودش به را آن  کنان ناله و

 . گرفتمی  آتش جگرش

 چشم دو آن برای دلش و کردمی نگاه را  انگشترش

 شده  رحمبی  چه محبوبش. کشیدمی پر اشآهویی 

 !بود

 گذاشته جا به خودش از که بود تلخی یادگاری چه این

 ! کند؟ خرابش  خانه تا بود

  جا همان کنند؛  تحمل را وزنش  نداشتند  قدرت پاهایش

 . نشست چهارزانو  تخت کنار



 .  بود آورده آمین برای داغ سوپ قدری خاتون نظیفه

 کاسه درون را سوپ مالقه  مالقه دلی خون چه با

 .  ریختمی

  را هایشگریه صدای. بود ایستاده اتاقش در پشت

 .  شد کنده ریشه از دلش. شنیدمی

 از هایضجه صدای تا گذاشت دندانش الی  را دستش

 . نرسد آمین گوش به دلش ته

 .  کردمی نگاه را خاتون دور از دایه

 برده برایش را حاصلبی سوپ خاتون او دستور به

 . بود

  هایچشم به خواب کردمی تابیبی اینطور که آمین

 .  آمدنمی کس هیچ

 را شانسش دیگر بار یک داشت تصمیم ارسالن

 را عزمش هربار هیچ، که  شدنمی زده دل. کند امتحان

 .  بگیرد را برادرش جای تا کردمی جزم بیشتر

  تنها خواستمی! بود کرده تمام حقش در را برادری

 .  بگردد عالیه دنبال

  **** 

  بعد« روز»سه 



 

 ته بزن هم  خوب بیا افتاد قوت از من  دست خاتون-

 . نگیره

 . دایه چشم-

 .  کشیدمی بو  خانوم عمه

 !آشی چه به به-
 

 مردم و کند درست نذری آش بود گرفته تصمیم دایه

 .  کند دعوت را ده

 آش. شدنمی راحت آمین هایتابی بی بابت از خیالش

 . بیفتد  آمینش سر از  عالیه هوای تا بود کرده نذر

 نداشت؛ کردن کار دماغ  و دل گذشته مانند به خاتون

 کنج کنج از هم آرامش بود رفته عالیه وقتی از گویی

 .  بود کشیده پر خانه این

 . فرستادمی صلوات و زدمی هم  را آش آرام

 . بزن هم و آش بیا توام شیرمردم آمین؟-

  بلند موهایش. بودند شده  بلندتر و نامرتب هایشریش 

 . بود صورتش میان آشفته  و حالتبی و بود شده

 .میام-



 .  بود شده  کلمه یک کوتاهی به جمالتش  روزها این

.  کندنمی دل اشسجاده سر از. زدنمی حرف کسی با

 گود حسابی هایشچشم . بود نخوابیده  تمام روز سه

 .  بودند خون کاسه و بودند رفته

 .  شد  بلند جا از حالیبی  و وهن با

 . نشود پا کله دیگ میان کدفعهی که بود  حواسش دایه

 . گرفت  باال را سرش

 واگویه زارش حال از هرکدامشان که  ده مردم به

 . انداخت اندک نگاهی کردندمی

 .زد هم

 دل ته از را  نیتش و گرفت هللا بسم. بست فرو چشم

 . خواستمی را او حسین از. گفت

 خدایش از باارزشی  خیلی  چیز  اینکه برای بود هاسال 

 خدا با اشواسطه  را(ع) حسین امام خواستمی

 .  کردمی

 خدا باشد او نیتی پاک  و وساطت از اگر که گفتمی

 پیش را  وساطتش تا سپردمی او به. بیندمی  بیشتر

 . کند خدا

 



  از. کردمی نگاه را آمین لبش کنج لبخندی با ارسالن

 ! بود؟ دوانده ریشه دلش در نفرت این یکینه کی

 دل نیتش از و زندمی هم  طوالنی مدت نآمی دید وقتی

 . کندنمی

 .زد برادرش شانه روی موقر و آرام

 .چرخاند چپ شانه روی را سرش کمی آمین

  دلی که آدمیم داداش، خان  بود نداده دل رفته که اونی-

  یه و آش دیگ یه با و عشقش شهنمی  رو نذاشته جا

 . برگردوند نیت یه و مالقه

 دیگه کس هیچ  نه و تو نه من، نه و گیمی که اونی-

 . ارسالن باالیی اون جز دونهنمی  مصلحت

 خودت  به نیست وقتش داداش، هستی ده این خان تو-

 کنی؟ خدمت دهت مردم برای و بیای

 اجازه نه و نظر نه کسی از خیر کار برای من-

 . بندش نه دهمی باالیی اون و من اجر. پسر  پرسمنمی

 

.  بود آورده حرف به را پهلویش  و تک که راستی به

 زبان به حرفی کلمه تک جز  روز سه که آمینی وگرنه

 !آمد؟می حرفش همه این  مگر آوردنمی
 



 را دلبرش  هایچشم رخ و بود مالقه دور که انگشتی

  از پیش نگذاشت کرد،می فرو  قلبش درون تیزی مانند

 . بیاورد طاقت این

  اجازه کسب جمعیت  از و داد خاتون دست به را مالقه

 . برود اتاقش به تا کرد

  صحبت خدایش با شدمی دلتنگ که اینطور روزها این

 بار ده روزی نباشد یا  باشد شده اذان وقت. کردمی

 . نشستمی سجاده سر و گرفت می وضو

 . خواندمی  نماز رکعت  دو و کردمی را  آمدنش نیت
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  را رشته آش بوی و بود ایستاده اتاقش پنجره لب

 .کردمی  استشمام

 ذوق در زیادی نبود عالیه که وقتی عمارت سکوت

 .زدمی

. کرد نگاه حزن  با را آمین و گرفت سرباال خانوم عمه

  هایچشم به پی کردمی نگاهش هرکس هاروز  این

  تمنا را چیز یک تنها که  هاییچشم برد؛می  پرمعنایش

 .کردمی



  خوب آنقدر  چیز یک طور چه. آمدنمی کنار  خودش با

 نابود زدن بهم چشم یک فاصله به داشتنی دوست و

 !شود؟می

 او جز مگر عالیه. است خواب در هنوز آمین گویی 

 برود؟ که دارد را جایی

  قدم در  سوی به پیش. خورد اتاقش در به چندتقه

 .برداشت

 .کردمی براندازش لبخند  با خانوم عمه

 رمردم؟شی  بخوریم باهم دمنوش یه-

 . دیگه وقت  یه برای بمونه خانوم عمه-

 میایم که زاده؟هربارخان  هست کی دیگه وقت-

 .زنیمی و حرف  همین سراغت

  درد گلویش که بود کرده بغض آنقدر روز چند این

 .کردمی

 بینید؟نمی منو خانوم؟ویرونی عمه چرا دیگه شما-

  دیروز دونیمی هیچ. شدنمی  یار تو برای دختر اون-

 بود؟ زده زنگ من به یک

 دل دل عالیه اسم شنیدن برای. کردمی نگاهش  منتظر

 .کردمی



 .توران-

 توران؟-

  راست رفتمی  چپ بابات بودی کوچیک یادته آره،-

 .بشه عروسم باید این گفتمی اومد،می

. نذار اسم مردم دختر روی عمه، نکن! استغفرهللا-

 و دستشون رسما خودم من . کرده ازدواج دختر اون

 . گذاشتم  هم دست توی

  زد زنگ بهم که همین خودش شیرمردم؟ اسمی چه-

 کجا از بعدشم. پرسید تو از برداشت نه و گذاشت نه

  حواسش هنوز حتما باشه؟ شوهرش پیش دلش معلوم

 نباشه بند جایی دل وقتی. پرسهمی تو از که اینجاست

  چرا و طالق زاده خان نیست  داشتنش نگه حریف پا

 گذاشتن؟

 چی فهمیمی هیچ  عمه  کن بس خدا رضای  محض-

 ! کفره که بخدا گی؟می

 .آمین برهمی بد و دلت آبیش  چشمای-

 ! لعنت شیطون سیاه بردل-

 . بردار دست دختر اون از-

 .زد نفس عشق  از لبریز قلبی  با و پرحرص



 قلبم از من که یعنی دختر اون از برداشتن دست-

 دیگه. کوبهنمی  دیگه اونوقت خانوم عمه بکشم دست

  منو اینجوری که نیست کسی عالیه مطمئنم. زنهنمی

 سالم صد  اگه.  داشته  دلیلی یه حتما بره و کنه ول

 . بده توضیح من به و برگرده مونممی منتظر بشه

 به کنی،  رحم جوونیت  به خواینمی بشه؟ چی که-

 بزرگ  خانی، تو سالمتی نا! کن رحم زادگیت خان

 !بذاری؟ خودت برای نباید وارث  یه دهی،

  بسته،دیگه  بده شما به ارسالن که همین و وارث اون

 . نخواین چیز هیچ من از

  نکنه قانعت توضیحش و برگرده دیگه  سال صد اگه-

 چی؟ خواستمنمی  تورو بگه اگه چی؟

 دم اما سوخت،می نبودنش آتش کوره  در سوختمی

 .نزد

 از پس کیی را سفیدش تسبیح سنگی هایمهره

 .بردمی پیش طمأنینه  با و دیگری

 دالشونم گاهی  حتی بگه دروغ لباشون چه اگر آدما-

 بار این! هرگز هرگز، چشماشون اما زنه،می گولشون

  واسه رو دختری اسم دیگه بار یه اگه بدونین که گفتم

  تونیننمی منو دیگه که اونوقته وسط آوردین ازدواج



 دست سپرممی و خانزادگیش و عمارت  این. کنین پیدا

 .رممی و ارسالن

 .کوبید دستش پشت به محکم خانوم عمه

 و واستی من صورت توی اینطور بودم ندیده یکبار-

 ! بگی خواد می دلت چی هر

 حرف االن اما  بزرگیتون، خاطر واسه نزدم دم هاسال-

 تونمنمی اومده حرف  به که دلمه نه، من  زنم؛می

 .کنم چفتش

  با خانوم  عمه دست که ببندد را اتاقش در تا برگشت

 .ماند در  روی ضرب

. ندارم جایی دیگه من هم برگرده دختر اون اگه حتی-

  زحمت برات و بودم سال همه این که منی  ببینم حاال

  دوروز  کور نمک دختره اون یا بینیمی و کشیدم

 !رو اومده
 

  تسبیح هایمهره. بود کرده مشت را هایشدست آمین

 .نبود خیالش عین و آورد می فشار دستش  کف در

  همه این. شنیدمی را خانوم عمه رفتن هایقدم صدای

 نبود؟  بس دیگر بود بس عذاب

 .کرد پهن را اشسجاده



  را هایشچشم نم و زد دستش میان انگشتر به لبخندی

 .کرد پاک

 داپی را عالیه اگر بود کرده نظر سجاده  سر جا همان

 را اسمش  شهادت برای. رودمی  جنگ به نکند

 به را هابودنی  یهمه و شدمی سرباز. نوشتمی

 .سپردمی ارسالن

 تمام را اشبندگی طرفی از. نداشت را او دوری تحمل

 .کردمی

 .دهد نشان را اشبزرگی که داد قسم را خدا

 .بماند روز دو قسم این پای بست عهد دوروز، فقط

  پشت را  همه و رفتمی ده از نام ثبت برای بعدش

 .گذاشتمی  جا سرش

  شدن دلشان درمان برای  مردم، این آبادی، این برای

 مایه خون  و گوشت  از. بود کشیده زحمت خیلی

 بودنش او سپردمی خدا به را باقیش. بود گذاشته

 .بود کافی

 .کرد شروع  و بست اقامه

.  کرد پخش ده مردم میان یک به یک  را هاآش دایه

 آش از. بود مانده اشزاده خان  نزد باال دلش



 پر کاسه  یک او برای ماند؟می نصیببی اشنظری 

 .گذاشت کنار  را مالتش

  شده و کند  اشوسوسه  تا ریختمی بیشتر  داغ پیاز

 جلوی روز سه. بگذارد  دهانش  به قاشق یک

 . بود شده دایه جگر به خون و بود زده پرپر  چشمانش

 دیگر کردمی حس. گرفتمی  روزها این  هایشنفس

 .نمانده عمرش باقی به چیزی

  آش کاسه هم  خودش سپرد ارسالن به که را هامهمان

 .رفت اتاقش سمت به  و برداشت را
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 هم دور فاصله همان از  خواندنش قران صوت صدای

 .آمدمی

  ایگوشه جا همان کند قطع را صدا این نیامد دلش

 .ایستاد دست به کاسه

 سمت به افتاده نفس از و کنان هن  هن خاتون

 .دویدمی  آشپزخانه

  و بود ایستاده آمین اتاق در پشت که دایه دیدن با

 .آمد سمتش به کردمی گریه



 شده؟  چی دایه بشم اشکات قربون-

 رگام تو منو خون انگار بینممی که  و حالش این-

 . کردن خشک

  اگه خدا به تورو! جون  خانم بگردم دورت نگو-

 عمر یه نذار! نکن دریغش داری و خانمون دل یچاره 

 به راضی چرا هست درمانش اگه. بمونه دردش

 . شیمی دردش
 

  کنارش از طاقتبی و کرد نگاهش  کرده گلو  بغض دایه

 .گذشت

 و گذاشت آشپزخانه میز  روی را رشته آش کاسه

 .نشست جا همان

 .آمد سرش پشت کرده درهم ابرو خاتون

 .بدم نشونت چیزی یه بیا-

  روی و یک به یک. کرد باز هاراکابینت  از یکی در

 تا. بود شده چیده محمدی گل از پر  هایشیشه  هم

 گل از لبریز  هم آن و بود شیشه کردمی  کار چشم

 . محمدی

 بلند عطرشان هم بسته در  هایشیشه درون همان از

 . بود شده



 به عطرش نکند پایید؛ را آشپزخانه بیرون خاتون

  اتاق از دلدارش هوای به و برسد زاده خان مشام

 را عطرش  تنها که هاییشیشه  با و زند بیرون

 .شود رو به رو کندمی  یادآوری

 .شودمی واحسینا

 کرده ذخیره خودش برای و عطرش طوری چه بین-

 جون؟ خانم

 . خاتون نشو جون بالی-

 .میاد دردم خان آمین حال یدند از دایه، میاد دردم-

  کرده و اینجاش  فکر نمیاد؟ دردم من کنیمی فکر-

 !نترس. بودم

 .آمد سمتش به و بست را کابینت در خاتون نظیفه

 خاتون؟  چیه منظورتون-

 .داشتم خبر اینکار عاقبت از-

 .جون خانم گیمی چی فهممنمی که من-

 . خاتون فهمیمی زودی به-

 از بود آش کاسه به چشمش که حالی  در و زد عصا

 .شد بلند جا



 ساعت دو یکی تا آش این  روی بکش دستی پیش یه-

 .برممی براش خودم دیگه

 .چشم-

 اتاقش سمت به. شستندمی  رخت دلش میان انگار

 عوض لباسی و بزند آبی صورتش  و دست به تا رفت

 .بود گرفته داغ  پیاز بوی کند؛
 

. گذاشت جایش سر و بوسید را قرآن آرام آمین

 .بود دستش میان انگشتر به نگاهش

 .رفت میزش کشوی سمت به. لرزیدمی دستش

 بیرون را مادرش  عکس. کشیدندمی تیر هایششقیقه

 پر اما سرد، نگاهی. کرد نگاهش آلود عتاب و کشید

 !داشتنی دوست اما گالیه، از پر نگاهی دلتنگی، از

 کرده را  مادرش همیشگی هایدمنوش  هوای دلش

 . خورد تکان گلویش  سیبک  بغض با. بود

 اخم. شنیدمی  حیاط از را ارسالن فریاد و داد صدای

 شستش و گذاشت کشو میان را مادرش عکس. کرد

 . کشید دماغش به را

 .رفت در سمت و زد بیرون اتاق از  تند



  قطع کوبش با را تلفن و زد را فریادش آخرین  ارسالن

 .بود شده قرمز عصبانیت از. کرد

 به پشتش. نشست نگرانی آمین چشمان نینی درون

  روی را دستش آرام. کشیدمی نفس تند و بود آمین

 .گذاشت  برادرش شانه

 .برگشت آمین سمت ترس با و کشید هینی

 !داداش؟ خان تویی-

 ارسالن؟  شده چیزی-

 چی؟ مثال-

  اینطور که بود تلفن پشت کی! پرسی؟می من از-

 کرده؟  عصبیت

 .نشست ارسالن لب روی کذایی پوزخندی

  اطرافتم و دور و زدی بیرون غمت خونه از بالخره-

 داداش؟ خان دیدی

 .کرد نگاهش اخم با و خورد یکه آمین

 ...مشکلیه اگه کنم کمکت خواستم فقط من-

  رو خونه داداش؟ باشه تونهمی چی تو  جز مشکل-

  تورو دختر یه باشه. ارواح خونه کردیش ببین؟



 از تورو. رفتـه و چیز همه به زده گند نخواسته

  سنگینی  سرش رو ما رسم و اسم. ندونسته خودش

 خان تو! نبودنش؟  خوری؟می و چی غم  داری کرده

  سرت مصیبت همه اون شناختم؟می من  که داداشی

 که شدی طوری نکردی، خم  گردن اینطور شد هموار

  که بود آدمی یه عالیه. داداش نداری دهتم مردم خبر

 پناه بهش تو. فهمیدی اینو حداقل داشت رنگ هزار

 بودنش از ترقوی  خیلی دستش ضرب اون اما دادی،

 .بود  تو اجباری پناهگاه زیر

. بود شده خشک دهانش آب . کشید عمیق نفسی آمین

 .بود گذاشته نمایش به رخ دوباره اشگرفتگی  ماه

  کنار زور با رو عالیه من کنیمی  فکر  تو! اجباری؟-

 داشتم؟ نگه خودم

  سوزی آتش اون قبل داداش؟ کنی انکارش تونیمی-

 تو داداش نذاشتی خانوادش؟  پیش بره گذاشتی

  به تورو کردی  فکر کردی محروم ازش و خانوادش

 روی ابد تا نداشتنشون داغ بخشه؟می راحتی همین

 .دلشه
 

  پنجه اشآشفته موهای میان سنگین قلبی با و کالفه 

 .کشید



 اون اگه. کنم محافظت ازش خواستم فقط من-

 پیش داشت،نمی  بر سرش از دست شریف گشتبرمی

 .بود ترامن جاش من

  جفت روی حرفت بودی  بزرگترم تو همیشه داداش-

 . بکش دست دختر این از گممی من بار این بود چشام

  همه  با لحظه یک در. کردمی نگاه را ارسالن شوک با

 بدنش درون انگار. بود کرده  اشمتالشی هایشحرف 

 . داده رخ ایلهزلز 

  نظر در بدون و بود کرده  شروع ارسالن را جنگ

 و کوبیدمی بمب  آمین جان و سر به اشبرادری  گرفتن

 . کردمی تکه  تکه را او

 کردمی فکر اطرافش و دور حال از خبربی آمین

  پوست و رک اینطور و خوردمی را اشغصه ارسالن

 .آورده زبان به را اشگالیه پر های حرف کنده

 و کردمی سنگینی  برایش تنش. نداشت ایستادن نای

 .بود شده خشک  هایشلب
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  بازی چیز همه! ندارد؟ حسی او به عالیه بود گفته

  یکبار که هایی دروغ همان از بود؟ دروغ بود؟

 !بود؟ خورده را اشضربه

 تنش. نشست خانه ورودی هایپله روی  جا همان

 جلوی عالیه چشمان. بود سرمازده و کرخت

 .داد تکان طرفین به را سرش. بود  هایشچشم 

 .کشید لج با و برد فرو موهایش  میان  را هایشپنجه 

 .باشد گفته دروغ او به هاچشم   این بود محال

 .آمدمی آمین سر پشت از دایه عصای صدای

 و گرفته هایشدست میان را سرش که دید را آمین

 .لرزد می زانویش سر آرنجش

 کنار گویان یاعلی همان و شد درهم هایش اخم دایه

 . نشست آمین

 .بود نشده متوجه هیچ آمین

  تاب دیگر. بود زده حلقه  هایشچشم میان اشک دایه

 .کند تحمل را آمین درد نداشت

 پسرم؟-

 .زدمی پا و دست عالیه هوای میان. نشنید



 .کرد نوازش آرام و گذاشت سرش روی دست

 سرخ هایشچشم . گرفت باال سر خورده یکه آمین

 . بود گرفته  آتش دایه جگر. بودند سرخ

 . شیرمردم میاری  سرت به چی-

 را سرش  و کشید دایه سمت  به آرام را خودش آمین

 .بود بار اولین. گذاشت پایش روی

 . گرفت قلبش دایه

  سر روی دست لرز با. ریخت پایین هایشچشم  اشک

 .داشت  بغض هم آمین. گذاشت آمین

  بوی میرم عمارت این از وقتی بذار بمون پیشم دایه؟-

 .بسه هستی تو بدونم که همین. باشه پیشم  حداقل تو

 منطقی هیچ راهو این! بشم مرگت پیش من الهی-

 .کنه  باطل تونهنمی

 فشار هم روی را هایشدندان. چکید آمین اشک

 . دادمی

 منم. نیست دیگه اون که چون دایه نمیاد بهشت عطر-

 که میرم.  کنممی  جهنم و دنیاتون اون بدون اینجا

 بیرون و چفیم دایه بستم و چمدونم. باشم کرده بندگی



  ناموسم برای خاکم، برای مردمم، برای میرم. گذاشتم

 !شهادت امید به. بجنگم

 :پرید شده هل دایه

  بری پاشی کجا گی؟می چی معلومه هیچ چی؟-

 اون بری کنی  ول خوایمی  اینجارو خاک شیرمردم؟

   جنگ؟  برای دنیا سر

  اینجا یهمه اونور یا اینور برای کنهمی فرقی چه-

 .کرد دفاع ازش باید که خاکی

 .ذارمنمی من محاله-

 . شد بلند جا از آمین

 ارسالن به و زادگی خان. دایه گرفتم و تصمیمم من-

 روونه اونجام از و شهر رممی من.  سپرممی

 ...برای رممی و شممی  سپاه هایبچه 

 کشتن به و پیرزن من خوایمی! واستا جا همین-

 دختر؟ اون  برای میری چی برای بدی؟

 دیمی قول بگم و جاش بهت اگه...خب  خیل. باشه

 بمونی؟  پیشم

 . بود افتاده پته تته به دایه

 .کردمی  نگاهش ناباور آمین



 .گرفت سمتش به را آش  ظرف دایه

 دهن به هیچی روزه سه بخور، این از  قاشق  یه اول-

 .داره ثواب نظریه. نذاشتی

 .زد کنار را آش کاسه آمین

  بیراهه به و من آش کاسه یه با دایه بگو  چیزی یه-

 . نکشون

 . انداخت پایین سر دایه
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  دید و بود کرده جا شب سیاهی دل در را خودش ِمه

 . بود کرده کم  خیلی را جاده

 با و بود گرفته ندید  را جانش نبود؛ مهم برایش

 طی را سیاهی از پر و  آلود مه مسیر صدتا سرعت

  را جانش ٬باشد  وسط اشدردانه اسم بود کافی. کردمی

 . کردمی فدا او دیدار برای

 فشار هم روی  را هایشدندان درد با و بود کرده اخم

 اشعصبی هایحرص  میان اشگرفتگی  ماه. دادمی

 .بود کرده نمایان بیشتر را خودش



 .راندمی لج با

 اشآهویی  چشم دلبرک سر بالیی تا فرستادمی صلوات

 .باشد نیامده

  کرده نفوذ هایشرگ درون زهر مثل دایه هایحرف 

 .بود

 کردمنمی رو کار این اگه. پسرم کردم تو ی»برا

  محک و شانسم ! دلته تو هواش چقدر که فهمیدمنمی

 رفت؛نمی عالیه اصل در. بره هست هوایی اگه تا زدم

.  بره بود محال کشیدمنمی  وسط  تورو پای اگه

 زن خوایمی اگه گفتم ٬بانو  نرگس پی  فرستادمش

 یه مثل  باید گفتم. باشی شأنش در باید باشی آمین

 روستایی دختر یه خوامنمی باشی؛ شهری دختر

 .باشی

. داره دوست نورچشمیم که بشی اونی  تا ریمی 

 مومن یه آداب بهت بانو نرگس تا میری.  باشی الیقش

  ِده این مردم  برعکس تا ریمی. بده یاد رو واقعی

  و خوندن نماز تا ریمی. بگیری یاد و کردن سر چادر

 بخاطر. هست آمین که بشی اونی تا ریمی. بده یادت

 .بری  باید آمین



 هم کنم دور اینجا از رو عالیه هم خواستم کار بااین

 صورت هر در. بزنم محک تورو عشق هوا این به

 که شد  اونی که این بعد. گشتبرمی دختر اون

 .گشتبرمی  ٬خواممی

  همونی موقع اون افتادمی سرت از هواش  اگه اما

 .«بریدممی و راهتون و خواستممی که شدمی

 

  که درختی پشت از دایه  هایحرف شنیدن با ارسالن

  و جنبید او از زودتر ٬کردمی  برانداز را  آمین دردهای

  هایبرگ خش خش صدای. شد بانو نرگس دیار راهی

 ٬بود پا به  خانه ل در که ایولوله  میان پایش زیر

 . کند جلب را کدام هیچ نظر توانستنمی

 .نبیند را او چشمی تا پرید دیوار از

  دلتنگش و کشیدمی پر عالیه  برای پیش از بیش دلش

 .بود
 

  عذاب از تا کرد سفت فرمان دور را دستش آمین

 .کند کم دایه هایحرف   یادآوری



 خراشیده  را گوشتش زیادی دایه هایحرف . بود تلخ

  را هایشچشم که غلیظی  مه پی در و حواس بی. بود

 .راندمی را جاده ٬بود کرده تار

 دفاع هوای  به رحمانهبی  چه کسانش تریننزدیک 

 .کنند پیدا برایش درمانی آنکه بی زدندمی خنجر

  بر بار اولین برای که بود آورده سرش  بر چه عشق

 بیدار خاتون که کرد پاره ایحنجره  چنان پیرزن سر

 .لرزیدمی خودش در و شده

  بختی نگون به را او خواهی  خیر روی از

 !انداخت؟می

 ولز و جلز  صدای و سوخت می قلبش که همانطور

 خانوم عمه و خاتون و دایه گوش به سوختنش

 پاره پیرزن ریشه از دل فریادش. زدمی فریاد رسیدمی

 . بود کرده

  همون با و  اون من م.خواست چادر بی و اون من-»

  که ایقاعده هر   با زیبا چند هر خواستم؛  قیافه و شکل

  دل هوای به شما. شدم  عاشقش من بود  قلبش توی

  خانوم عمه تو انصافا؟بی کردین دلبی کیو خودتون

  منو آشیونه  تا هم روی ریختین و فکراتون و نشستین

 بپاشین؟  ازهم



  من زنید؟می حرف آدم کدوم از من؟ خیر من؟ صالح

 سمتی اجبار به رو ایبنده که آدمیم  بختیاری آمین

 به ٬دایه نیست شکل و سر به فقط بندگی بکشونم؟

 سینه تو و رحماش بی اون از یکی شما که قلبی اون

  مروت و  رحم خودش جنس  هم به که آدمی. دارین

 .نیست مومن نداره

 پای اما ٬انسینه  به دست همه کشیدن یدک اسم برای

  که طوری همون اون زنه؟می زانو کی برسه که عمل

  با و ریابی  قلب عاشق  من شدم؛ عاشقش من بود

  پس داده قرار من راه سر اونو خدا اگه. شدم محبتش

 و میل  با خواستمی  اون اگه. بوده توش حکمتی

  جای نداره حق ایبنده هیچ. شدمی خودش  خواسته

 . الکاتبینهکرام که اونه. بگیره تصمیم خدا

 و شما که چیزی ٬مومنه هست که همونطوری اون

 .« نیستین... خانوم عمه

 

  پنجه را  صورتش روی که انگشتانی جای یکدفعه

 . پراند زادهخان  سر از را  برق بار اولین برای کشید

  بود حق به دانست؛می سیلی این سزاوار را خودش

  را دایه هایچشم  جلوی خون اشدرشتی  مقابل در که

 . بگیرد



 

 از عجیب خاکی و گرد و  بود شده روشن  هوا تقریبا

 فکر از. کشاندمی  دیگری سمت به هارازباله  سو هر

  بانو نرگس نقلی چند  هر مزرعه به و آمد بیرون

 .انداخت  نگاهی

 دیشب سیلی و حرف شاید تا کشید صورتش به دستی

 . بپرد سرش از دایه

 انگار. شد پیاده ماشین از و کرد خاموش را ماشین

 قدر همین. بود پراکنده هوا در اشعالیه  دلچسب عطر

 .نشاند جانش به یکدفعه را آرامش که نزدیک

 چه کشیدمی نفس اشدردانه که جایی در کشیدن نفس

 !داشت  اشتیاقی

 .برداشت قدم 

 .زدمی نفس

 .برداشت قدم

 که بزنه در به ایتقه تا رفت دستگیره سمت دستش

 آن میان خاتون نرگس صورت و شد باز در زمان هم

  ٬درخشیدمی  هافرشته مانند که سفیدش گلگلی چادر

 .شد نمایان



  نگاه را  بانو نرگس خجالت و شرم دنیا یک با آمین

 .کردمی

  و دین به عجیبی اعتقاد و بود پدرش معنوی مادر

 قرآن کنارش آمین زیادی هایشب. داشت ایمانش

 . خواند

. گشتمی بر بانو نرگس به آمین اعتقادات طرف یک

 بود  مهربانی حال عین در و عجیب زن
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 . گذاشت آمین صورت روی را دستش

  آفتاب طلوع از وقت این  رو تو تونه می چیز یه فقط-

  پسر بکوشنه اینجا رفته در زوار شکل و سر این با

 .خان

 .بانو  نرگس اومدم دلم دنبال-

 رو شما خدا. پیداست دوتون هر چشمای از عاشقی-

 .پسرم تو بیا! اعلم و هللا. فرزندم کنه حفظ هم برای

 کجاست؟ -

  پاهایش. گرفت  آتش یکدفعه اشسینه . گرداند چشم

 موج هایشچشم  درون واهمه و ترس و لرزیدمی



  بانو نرگس به را نگاهش آشفته بوی و  رنگ. زدمی

  زانوانش ٬رسید گوشش به که ایناله با و دوخت

 .نشست زمین روی یکدغعه و شد سست

. بود خون کاسه دو هایشچشم  و لرزیدمی اشچانه 

 و آمد  باال دستش
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 .نشست عالیه زده یخ دست روی و

 گوشه ریز چین چند شد باعث اشمردانه هایاشک 

 . بیفتد چشمش

 سفیدی به هایشلب و نشد رو به  رنگ دلدارش

 .زدندمی

 اشپریده رنگ صورت  روی را لرزیدمی که دستش

 .کرد نوازش آرام و گذاشت

 و کرده ولرز تب روزم سه عین ٬رسیده که روزه سه-

 بشه دور معشوقش از که عاشق. افتاده تورختخواب

 . کنهمی تبم عشقش از

  جیگرم. زنهمی صدا تورو اسم و گهمی  هذیون همش

 !پسرم شده کباب براش



 همه توی. بود دستش وجبی یه صوت  ضبط یه

 .کردمی  گوشش داشت که نایی آخرین  با بدحالیش

 . کردمی درش دردبه که تویی صدای

 زمزمش عالیه و دارم دوست زدیمی فریاد تو

 .کردمی
 

 فشار و بود گرفته دندان به را لبش درد شدت از

  زیر به سر و کشید خجالت بانو نرگس پیش. دادمی

 راه به را بازی  این و بود کنارش که آخری شب. شد

 بر چه بود نفهمیده طور چه. آورد یاد به  بود انداخته

 !دارد؟ سر

  بانو نرگس یخانه  سکوت اشمردانه هق  هق صدای

 . شکست  را

  سری باغ  به اینکه هوای به و شد بلند جا از پیرزن

 .گذاشت تنهایشان  بزند

 هایششانه  و فشردمی قلبش به را دستش آمین

 . خوردمی تکان مردانه

 ! بود؟ آمده اشدردانه  سر بالیی چه

 را بلندش شده پریشان موهای دلتنگی و حزن با

 .کرد نوازش



 .زدمی بوسه دستش  روی و خواندمی ذکر

  نزدیک از هارا بوسه این و بود بیدار که اگر اشعالیه

  از بیشتر که او! کرد؟نمی  ضعف و غش برایش دیدمی

 .کردمی  تمنایش و بود  هابوسه این دلباخته همه

 کنجی از را  بانو نرگس رحل . کشید کناری را خودش

 .کرد باز  را قرآن و برداشت  دیوار

  خانوم عمه و دایه که بالیی و غم بار زیر اششانه 

  نزد امانتش عالیه. کردمی  سنگینی بودند آورده سرش

 اشریشه به تیشه غیابش در راحت چه  و بود آنان

 . بودند زده

 . پیچید فضا در خواندنش  قرآن صوت صدای

 .زد ناله  را اسمش وار  زمزمه و خورد تکان عالیه

  درد از و خت ریمی سینه میان آمین دل اشناله  هر با

 .کردمی درهم را هایشاخم 

 .آورد دستمال همراه به آبی ظرف بانو نرگس

 .بست را قرآن الی  آرام و فرستاد صلوات آمین

 . بانو نرگس من بدش-



  دل دل این. شهمی خوب حالش نباش  نگران پسرم-

 شهمی خوب گممی اگه. دیدم دخترم اون از کردنارو

 . اینجایی که تویه خاطر واسه

  به که کردم خطایی چه  بانو نرگس دونمنمی! هللا یا-

 . شممی  امتحان اون با و اومده عزیزم سر
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  خودش اونوقت باشی نکرده حرام که  رو خدا حالل-

 . خودته خاطر واسه کنهمی امتحانت اگه.  کنهمی  حلش
 

 و صورت  روی را دارنم دستمال و زد زانو کنارش

 .گذاشت اشپیشانی 

  میره یادم کردن زندگی نباشی تو بودم نگفته بهت-

 !آهویی؟ چشم

 حالش و کندمی جان تب در اشدردانه. دادنمی  جواب

 .بود آورضجر چه  آمین برای

 الکرسیآیة . نگذاشت هم روی چشم صبح تا

  زیبایش چهره به و بود سرش باال صبح  تا. خواندمی

 . گفتمی ذکر و کردمی نگاه



 عالیه بدن از کمککم سرما که بود صبح دمای دم

 .بست رخت

 .  دید سرش باالی را آمین و زد پلک

 .  شد باز  لبخند به روز چهار بعد لبش زاده خان

 .شدمی حرام لبخند آن عالیه بدون

 زاده؟  خان اومدی تو-

 . نگذاشت آمین که شود بلند خواست

 .بخشید من به تورو خدا الحمدهللا! خداروشکر-

 تسبیح روی و چرخید عالیه آلود  اشک چشمان

 .نشست بود آمین دست که سفیدی

 برای حتی. بود شده تنگ  زدنت تسبیح برای دلم-

  بود شده تنگ دلم. خونیمی قرآن که  صدات شنیدن

 سجادت سر ببینم و  کنم باز و اتاقت در هوابی

 خود برام تراونور  قدم یه تو بدون آمین. نشستی

 . جهنمه
 

 همان همراه را دستش. داشت لب  به لبخند آمین

  تسبیح هایمهره. گذاشت  عالیه صورت  روی تسبیح

 . کرد برخورد صورتش به



  خونه منو اینجوری قسم خدا به تورو دیگه بار یه-

 .نکن خراب
 

 آمین بغل میان را خودش. شد بلند جا از نیاورد طاقت

 غرق را اشپیشانی  ٬را صورتش محابابی  و انداخت

 .کرد بوسه

 . بود نشانده تب به را تنش  دلتنگی. بود  دلتنگی از

 .رسهمی سر بانو نرگس االن! دختر؟ کنیمی چیکار-
 

  اونی اینکه  برای. زاده خان نرفتم دایه  حرف بخاطر-

  نماز تو مثل خواستممی. رفتم داری دوست تو که بشم

  برای و بشینم سجاده سر پشتت و بگیرم یاد و خوندن

 .  کنم دعا  خوشبختیمون

 ازش سجاده سر که داده من به خدایی  همون رو تو-

 برای که یکی ٬قلبش صافی  با دختر یه. کردم طلب

  رو ایعالیه خوایمی تو. باشم الیقش  شدن عاشقش

 بخاطر بود قرار اگه شدم؟  عاشقش من که کنی عوض

 یه دنبال نرفتم اول از چرا پس بدی تغییر و خودت من

  نگاه عاشق من! باشه؟ داشته سنخیت من با که آدمی

 عاشق من. شدم موقعتبی  دلبریایی عاشق ٬شیطونت



 که اینه از غیر ٬منه مال  همش. عالیه شدم خودت

 کنی؟می شوهرت  خرج تنها  و دلبریات

  هر داشتی دوست خودت که زمان هر نه من بخاطر

 وقتی تا زندم من وقتی تا . شو طور اون باشی طور

  از ترنازک یکی ذارمنمی داره جریان  هوا تو نفسام

 . باشی خواینمی که اونی  ذارمنمی  ٬بگه  بهت گل برگ

  تو بدون ببین. زاده خان شدم عاشقت  که خوبه چه-

 که این به ٬بودنت به افتم؟می زانو از راحت چه

 خان کردی  عادتم بد. کردم عادت باشی پناهم همیشه

 .زاده
 

  بانو نرگس یخانه  پشت درست ایسایه   میان این در 

  را هایشانعاشقانه داشت دید هالش به که ایپنجره  از

 .  کردمی  تماشا

 .زدنمی دم و سوختمی
 

 امپریده روی و رنگ با بیماری  اوج در عالیه اینکه

 لمس را او و  بود نزدیکش آنقدر آمین اینکه ٬بود زیبا

 ٬بود عشق با او به عالیه نگاه رنگ اینکه. کردمی

  بار هر که ایشکنجه  بود؛ شکنجه خود برایش

 .گرفتمی  را روحش



 :کرد زمزمه نفرت با

 ازدواج هنوز ٬مونده هنوز ٬ارسالن هست امید هنوز-

 .نکردن
 

 . کوبیدمی قلبش به و بود کرده مشت را دستش

 قبلی از ترمحکم  مشتش هربار و زدمی مشت

 .آوردمی درد به را اشسینه 

 زده وحشت و نشست پنجره روی ناگهان عالیه نگاه

 . دوخت  چشم ارسالن به

 . بود گردش در آمین و ارسالن بین نگاهش

 را برادر! کرد؟می هم سر ایقصه چه دیدمی آمین اگر

 کرد؟می بد برادر با

 عالیه  روی و بود هاحرف این از تر حساس  آمین

 همین به بود محال. داشت خاصی تعصب و غیرت

 .  کند پوشی چشم  ارسالن خطای از هاراحتی 

 و شد بلند جا از آمین. شد خشک استرس از گلویش

 موقع  همان
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 .شد  خانه وارد بزند دری که این بدون ارسالن

 بین مالیمی اخم. برگشت پشت به  تعجب با آمین

 .نشست ابروهایش

 پسر؟ کنیمی چیکار  اینجا  تو! ارسالن؟-

  زودتر تو قضا بر دست اما ٬داداش کمکت بودم اومده-

 .رسیدی

 فهمیدی؟ کجا از تو-

 کمکم به شاید گفتم. شنیدم رو دایه با  صحبتاتون-

 .باشی  داشته احتیاج

  که بردارد قدم سمتش  به خواست و  زد لبخند آمین

  نگاهی آمین اما ٬زد چنگ  پیراهنش به  ترس با عالیه

 .کشید آغوش به را برادرش و انداخت او به گذرا

 پشتش به اشبرادری  نشانه به بار سه را دستش

 .کوبید

 همیشه! باشی فکرم به تو کردمنمی و فکرش داداش-

 باید من فقط بچگیمون وقتای  همه مثل کردممی  فکر

 خبربی من و بودی مواظبم توام نگو  ٬باشم مراقبت

 .بودم

 .گزید را لبش درد با عالیه



 .کردمی حس دهانش درون هیجان و گرما از را قلبش

  و چشم بود آمین بغل  میان که طور همان ارسالن

  لب بر تلخ چند  هر لبخندی و آمد عالیه  برای ابرویی

 .نشاند

 روی درد بود  آمده. کند عالیه لب به جان تا بود آمده

 .بکارد دردهایش

 .بود شده بر از را دادن ضجر

 **** 

 

 به انداخته گل هایلپ  همان با را دارم تب نگاه

 . دوختم هجهیزی هایبقچه 

.  بودند شده  تزئین آبی هاینوار با سفید ٬هابالشی  رو

 .کردم نزدیک امبینی به اختیاربی

 مشامم به بود عشق با همراه که کهنگی خوش عطر

 . پیچید

  در چهارچوب میان که آمین به شانه سر  از و برگشتم

 لبخند کردمی  نگاه مرا و بود ایستاده سینه به دسه

  تنهایم ایلحظه. آمدمی دنبالم رفتمیم که کجا هر. زدم

  شدنمی مطمئن خوب از هایش چشم تا. گذاشتنمی

 .نبود بردار دست



 اینارو تک  تک داشتم عطا آقا به که عشقی شدت از-

  و جهیزیم بقچه خودم. دوختم دستام  همین با خودم

 چه بود رسیده که موعود روز دونینمی. کردم مهیا

 رو جدایی درد . نبودم بند پا رو. کردممی دل دل طور

 خوب. دادم دستش از مریضی بخاطر که فهمیدم وقتی

 همو قدر هستین تا ٬دردیه چه جدایی و عشق فهمممی

 .دارین دوست و هم چقدر که فهمممی. بدونید
 

 .شد زیر به  سر خجالت با و گفت آرامی هللا یا آمین

  نتونستم که من ٬بمونید اینجا  رو امشبه پسرم؟ آمین-

 تب  تو همش ببینم خوب دخترو این ماه روی

 . سوختمی

 روی و آورد باال تسبیحش همراه را دستش آمین

 .زد قلبش

  دیر ذاتا. مزاحمتیم رو امشبه. بانو نرگس عزیزی-

 .کرد حرکت تاریکی این تو شهنمی شده وقت

  بچه که تو زنی؟می حرفیه چه این بده مرگ  منو خدا-

 !ای خونه  همین

 . بانو نرگس خدانکنه-



  بلند جا از گویان علی یا و گرفت زانواش به دست

 .شد

  ٬آمین خشکه کله بچم. موندمی  اینجا ارسالنمم کاش-

 ! کشیده کی به دونمنمی

 عمه و دایه خواستنمی اما ٬بمونه گفتم بهش منم-

 ازشون سنی  اونا باشه هرچی. بذاره تنها  رو خانون

  خیالم باشه پیششون اون اینکه ٬مریضن و گذشته

 . جمع بیشتر
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 و شدم بلند  جا از ٬رفت بیرون اتاق از که  بانو نرگس

 .رفتم  آمین سمت به

 زاده؟ خان بودی شده دلتنگم-

 فهمیدمنمی اگه. کنی و فکرش که هرچیزی از بیشتر-

 دیگرو هم هرگز دیگه شاید افتاده اتفاقی چه

 . دیدیم.نمی

 . کردم اخم

 آمینم؟ گیمی  اینطوری چی برای-

 .  جنگ برم نشه پیدات اگه بستم عهد-



 چی؟-

 فرو درونم  چیزی انگار. داد تکان  آرام را سرش

 . ریخت

 . کرد پر را  وجودم هم با دلهره و ترس

  اینو قدرت هنوز اما ٬هستم  ده یه خان من. عالیه آره-

. کنم عوض و مردم این اشتباه اعتقادات که نداشتم

 باید که موننمی پا یه سر  اشتباه یه خاطر  واسه هنوز

 قبال در و  خون اشتباه یه بخاطر هنوز. کنن سنگسار

 اما ٬بوده قدیم برای که چیزایی اینا. گیرنمی خون

 شهر یه. شن عوض خواننمی مردم این ده این هنوز

  دارن مردم ٬ما از دور خیلی ٬دیگه سمت  یه دیگه

 کشورشون و خاک  برای ناموس از دفاع برای

 این اونوقت گیرنمی پیشی شهادت برای. جنگنمی

 نبودی تو. فرمایه حکم  کهنه عقاید اون هنوز طرف

  چیکار؟  خواستممی و خاک این من

  همو هیچوقت شاید اومدنمی من سر بال همه این اگه-

 .دیدیمنمی

 . زد لبخند آمین

 آهویی؟ چشم شدم عاشقت  کی دونیمی-



  که او. بودم آرام. فشردم بغلش میان بیشتر را خودم

 . نبود مهم شدمی واژگونم دنیا همه اگر ٬بود

 خوادمی دلم زنیمی حرف وقتی! زاده خان بگو-

 . کنم گوش

  و کردی باز و در یهو و بودم کلبه اون توی که وقتی-

 نگاه یه کردم حس که بود  موقع همون داخل اومدی

 فرشته یه  چشمام توی تو. کرد قشنگ و دنیام من

 ٬بود زمینم به که من نگاه. آهویی چشم شدی بالبی

 . کردی حبس خودت به چشمارو این تو

 . مرد حیاتم  با چشمای اون عاشق من-

 .داشت نگه خودش  روی به رو مرا و گرفت را بازویم

 .بودند سرخ هایشچشم 

 میمیرم من. بدم دستت از خوامنمی دیگه بار یه-

 ازدواج باهام بخوام ازت  گهدی بار یه خواممی. عالیه

 ُمهر برگه اون روی  اینکه برای نه بار این ٬کنی

  این که کنیمی قبول ابدیتمون برای. بخوره جدایی

 و خودت باشه؟ داشته دووم همیشه تا کردیم که عقدی

  خواستم مشهد تو کنی؟می محکوم کنارم ابد حبس به

  تو انگشترا این. کردی قبول توام و باشی خودم برای

 کنی قبول  اگه. داره و قلبمون ضربان حکم  دستامون



 از و خودمون و بگم و ازدواج این همه به خواممی

 .  بدم نجات تبعید این

 

.  دادمی دوباره صبح صدای که شبی بود؛ شده بالخره

  شاخه آن به شاخه  این از که پرندگانی صدای

 . کردمی نگاهم لبخند با که مادرم به. پریدندمی

 آمین بدون جدایی  هایعذاب و درد بود؛ شده بالخره

 جان به دادمی  را او بوی که ابدیتی حکم به را بودن

 . خریدم

  عاشقم که ایمانش از خوشبختی از ٬زندگی از ابدیتی

 . بود کرده

. خواممی زدنم پلک هایثانیه  همه برای رو تو من-

 اگه حتی زاده خان حسودم من. خواممی  نبودنمم برای

  هیچکسی  به رو تو بشه هم بسته چشما این روزی

 تا اگه بود  دلم ته از دادم که ای بله مشهد تو. دمنمی

 کنار خودت با تو که بود این برای کردم صبر االنم

 بله. کنیم اعالم همه به و ازدواج این رسمیت تا بیای

 ٬آمین زننمی  فریاد تورو تنم سلوالی همه نه من فقط

 ! چیزی هر از بیشتر. خواممی که معلومه
 



 خم آمین بود کرده خیس رو صورتم که اشکی میون

 .گذاشت امپیشانی روی گرمی بوسه و شد

 . آهویی چشم خونممی حمد خوشبختیمون برای-

 در چشم و کردم غالف دستش هایپنجه  الی رو دستم

 .کردم  نگاهش چشم

 بود بخش جان من برای هم هایشزدن پلک شمردن

 .است جان من برای باشد او به متعلق چه هر

 .زاده خان بخونیم هم با-
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 از ایتره. کشیدم کنار  را خودم بانو نرگس  ورود با

 .فرستادم گوش پشت را امشده  پخش موهای

 .بود آورده پتو برایمان کنان هن و هن

 .افتادم کول و کت از بگیر؛ دستم از اینو  ٬مادر بیا-

 .گرفت پیرزن دست از  پتوهارا و جنبید  سریع آمین

 .نبود اینا به احتیاجی! بانو؟  نرگس کنیمی چیکار-

  رو هامبچه ذارممی من مگه! آمین سرم  به خاک-

 ٬گممی چی ببین کن وا گوشاتو خوب! بخوابن؟  زمین

.  کن پهن دار برش دیوار گوشه اون از رو تشکا



  اینکه بدون تخت بخوابید بگیرید. همونجاست بالشم

 مادر؟ باشه. کنید فکر اطرافتون مصیبتای به

 .کشیدم آسوده نفسی و رفتم  جلوتر

 نرگس شرمندم دادم بهتون زحمت همه این  که این از-

 . بانو

 تخت برین! شه؟می شرمنده بنده از هم بنده مگه-

 شوهرت دونممی  خوابم؛می راحت رو امشبه. بخوابید

 . هست زنش به حواسش  دونگ شیش

 .کرد نگاه بانو نرگس و من به  تعجب با آمین

 فهمیدی؟ کجا از-

 .نگفتم چیزی من که بفهمد تا انداختم باال شانه

 و رفت آمین سمت به. شکفت اشخنده گل  بانو نرگس

. کند خم را  سرش تا انداخت گردنش دور را دستش

 مادرانه و گرم. رسیدنمی آمین به و بود کوتاه قدش

 .بوسید را اشگونه

 .بودند خیس هایشپلک 

 مادرم دلتنگ مرا قدر چه محبت  همه این دیدن

 .کردمی



  خبر  خوایمی گفتیمی که شنیدم ٬آمین شنیدم-

 به من شنیدممنمی اگه حتی. بگید رو  ازدواجتون

 به ٬گرفت یاد پیشم از و خوندن قرآن که پسری

 گناه وقت هیچ اون. مطمئنم چشمام از بیشتر ایمانش

 .من هایبچه  باشید خوشبخت. کنهنمی

  احتیاج دعاهات اون به  قدر چه االن که دونیمی-

 !دارم؟

 ! جون بچه پشتته من دعای نگیم اگه تو-

 .زد هم روی را هایشپلک  آمین

 هم را اتاق در و رفت بیرون اتاق  از بانو نرگس

 . بست

 .بود ستادهای وسط همان صامت و صاف آمین

 .کرد گل شیطنتم

 .گرفتم بغلش پشت از و برداشتم قدم سمتش به

 .زاده خان خوابممی  کنارت که شبیه دومین این-

 و بشوره داد خبر و رفتنت که شبی اون اینکه برای-

 .ببره

 کنی؟ سرزنشم خوایمی  هنوز-



 .آورد جلو سمت به و کشید را دستم مچ

 دو آن درون مرا و چرخاند مردمک هایمچشم درون

 .کرد حبس جنگلی کاسه

  قویه خیلی من زن. کنمنمی سرزنش تورو وقت هیچ-

 . بختیاری آمین زن چون ٬عاقله خیلیم متعاقبا

 

 به و شدمی شیرین تمجیدهایش و تعریف این قدر چه

 .چسبیدمی دلم

 اشمردانه دست. کنم پهن هاراتشک  تا برگشتم

 . نشست دستم روی یکدفعه

  و کنممی پهن تشکارو االن مریضی؟ که نرفته یادت-

 . خوابیمی و بیندی.می چشماتو تو

 سر پیشت دارم شب یه. شهنمی که  اینجوری اما-

 ... وقت اون ذارممی  بالش روی

 .نشست هایملب  روی اشاشاره انگشت

 که همین. جادو وروره دیگه  نگو! هللا  یا! هیشش-

 .کنممی نگات صبح تا منم و خوابیمی تو امشب گفتم

 :ورچیدم لب اخم با و کمر به دست



  کنی نگاهم تو! میاری؟ در  بازی زرنگ ببین رو آقا-

  دلتنگیم تا کنم نگات کی من اونوقت! بخوابم؟  من و

 سه عین درست من برای اما ٬شده روز سه شه؟ رفع

 . آمین گذشت سال

 .بگذره غصه نای تا کنم نگاه انقدر ٬کنم نگات  خواممی
 

 آرام شستش با. نشست صورتم روی غم با دستش

 .کرد نوازش را امگونه

 شادی به رو غصه اون جای من دممی  قول بهت-

 دلت چقدر هر فردا ٬بخواب امشب. کنممی تبدیل

 .کن نگام ماشین تو خواست

 کوتاه ایباشه گفتن با. نکردم اذیتش این از بیشتر

 .کند پهن  هارارختخواب  تا کشیدم کنار

 154پارت #

 

 

 .  کردم باز  چشم بود راه به که املتی عطر با صبح

 بود گذاشته سرش زیر دست همیشگی لبخندی با آمین

 .کردمی  نگاهم و

 شده؟  صبح-



 چشم که وقتی شد االن همین من صبح ٬االن همین-

 .  شهمی من صبح کنیمی باز

 نخوابیدی؟ دیشب-

 ایدیگه حسن یه روز سه بعد صورتت به کردن نگاه-

 .داشت

 .کوبیدم اشسینه   به مشت آرام

 .بمونم بیدار من نذاشتی بدی خیلی-

  به بانو نرگس شاهکار بریم پاشو! دختر بزن غر کم-

 . راهه

 گردیم؟می بر کی-

 .ریممی خوردیم که  رو صبحونه-
 

  صبحانه سفره به نگاهی شستم که را صورتم و دست

 .انداختم بانو نرگس

 درست خودش داشتم حتم  که مرباهایی و  چایی و شیر

 .  بود کرده

 . بود شده امگشنه

 بود دستش قوری و کتری  که بانو نرگس  ورود با

 . رفتم کمکش



 !ها؟بچه  پاشدین شما عه-

 .بانو نرگس بخیر صبح-

 . نشست سفره روی نفر اولین آمین

 .بشین شوهرت پیش مادر برو-

 قیلی قلبم درون  چیزی انگار ٬شوهرت گفتمی وقتی

 . رفتمی ویلی

 . نشستم کنارش  اشتیاق با و برگشتم

 .گذاشتم دهان به را کره و به مربای لقمه اولین

 . کرد نگاه مرا و نوشید اشچایی  از کمی آمین

 دیشب کل. کردم نگاه سرخش هایچشم  به ناراحتی با

 که کردنش نگاه بهانه  از اگر حاال. بود نخوابیده را

 .کردمی فکر که دانستممی خوب گذشتممی

 . گرفتم دیگری یلقمه و گزیدم را لبم

  لقمه مقدمهبی و انداختم آمین و بانو نرگس به نگاهی

 . گرفتم آمین دهان مقابل را

 سرخ خجالت از و شد  درشت تعجب از هایشچشم 

 .  شد

 .بود خوردنش  به مجبور که بودم برده نزدیک آنقدر



 پریده رویش از رنگ اما ٬بلعید و گرفت گاز را لقمه

 . بود

 .خندیدمی ریز بانو نرگس

 نزدیک سمتم به را سرش رفت پایین که همین لقمه

 .کرد

 هم از خانوم نرگس جلوی بود مونده چی  هر! یاهللا-

  دلبریات این از! توروخدا نکن. دختر که پاشیدی

 !رمابگی  باال سر تونمنمی مردم جلوی کن کمش

 :کردم نجوا گوشش میان آرام و کردم ایخنده

 تا نذاشتی که این جواب اینم. خان آمین کردم خوب-

 .بمونم بیدار صبح

 .  دادمی تکان طرفین به را سرش

  دل چند هر. شدیم راهی کم کم خوردیم که  را صبحانه

 بانو نرگس هاینوازی  مهمان  و هامهربانی از کندن

  محبتش بود کرده را امپرستاری روز سه . بود سخت

 که خودش. کنم جبران  توانستمنمی چیز  هیچ با را

 من محبت کنیمی شاد و آمینم دل که همین گفتمی

  خوبی ازدانستم می خوب که من اما ٬شده جبران

 .گویدمی چنین این است حصرش و حدبی
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  گفتن. بود فکر در هم هنوز انگار. راندمی سرعت با

  برای هم آن مراسمی هیچ بدون خبر این یکدفعه

 .  نبود هضم  قابل راحتی  همین به هابختیاری خاندان

 

 .برگشتم سمتش سینه به دست

 آمین؟ شهمی چی  حاال-

 خوشگلی  زن که این از همه که باالتر این از چی-

 !شن؟می دارخبر دارم تو مثل

  رحم  خانم عمه قلب به بار این بگی خوایمی-

 این رو دایه احترام و حرمت بگی خوایمی ٬کنینمی

 داری؟نمی  نگه بار

  که انقدر ٬بردن پی بینمون عشق به بهتر خیلی اونا-

  راضی من دیوونگی به  که انقدر. نباشی تو خواستن

 نداره وجود کردن پنهون  برای چیزی دیگه ذاتا. شدن

 . جادو وروره

 .زنهمی شور دلم-

 .آورد امبینی  سمت  و کرد قالب را اشپنجه  دو



  ریزش هایدندان ردیف  که نمکینی یخنده  با و آرام

 .کشید را امبینی نوک بود کرده نمایان را

  آهویی چشم بزنه شور مبادا دلت هستم من وقتی تا-

  اینا از بیشتر خودش باالیی اون نباشم منم اگه حتی

 .داره و هوات

 ! باشم؟ من و نباشی تو آمین سرم  به خاک-

  پیچید  گلویم به پیچک مانند بغض که حالی در طاقتبی

 . چسبیدم او به سفت و گذاشتم بازویش روی را سرم

 و موندن  زنده تو بی من. نگو اینجوری ٬آمین نگو-

 .ریممی هم  با بریم که جا هر بده قول بهم. رهمی یادم

 ببرم؟ خودم با هم تورو گیمی یعنی

 .میام  منم باشی  هرجا تو اره-

 باشه؟ جهنم اگه حتی-

  فقط زاده؟ خان  مهمه زمانش و مکان باشی  تو مگه-

  باشه آتیش هایگدازه توی خوادمی حاال باشی کافیه

 .میام منم
 

  بوی هست هرچی. نگیم رفتن از. نگیم جدایی از-

 . باشه زندگی



 داری؟ دوست زندگی بوی  جور چه-

 سرخ که مرغایی تخم عطر با صبح که اوناش از-

 کنم بغلت یهو پشت از  و بزنم لبخند و پاشم کنیمی

 .کنم عطرت

 .گرفتم ازت مسطام وسط اون از ریز بوسه یه شاید-

 . بود انداخته گل صورتش گویان استغفرهللا

 شه؟می نبوسی و کنی عطر خب چیه-

 . کن کمش دلبریاتو  این دختر بیا کوتاه-

 .زاده خان چشام جفت رو-

 .نازم زن آهوییت  چشمای اون قربون-
 

 آمین تماشای به چقدر و برد زمان چقدر دانمنمی

  چه هر و بودم  دلتنگش. رسیدیم عمارت به تا نشستم

  دلتنگش بیشتر هیچ شدمنمی که سیر کردممی  نگاهش

 .شدممی
 

 نگاه اعیانی ورودی به دو هر. زد ترمز روی

 . کردیممی



  اضطراب ماجرا این کردن بازگو برای هم  آمین انگار

 از ترراسخ تصمیمش بار این بود چه  هر اما ٬داشت

 .  بود بار هر

 ماه ٬منم آسمانش و زمین ٬منم آخرش و اول گفتمی

 دیگر دارم  دوستت همان یعنی این ٬منم  خورشیدش و

 ! نه؟ مگر

 مرد این برای. داشتم دوست هم داشتنش دوست جنس

 . بود کم مردن

  کردممی سعی و بود سرد هوا. شدیم پیاده ماشین از

 . نکنم فکر آن به زیاد

 آماده رویم  روبه را دستش و ایستاد کنارم آمین

 . گرفت

 میان را دستم و زدم رویش به بخشی اطمینان لبخند

 .گذاشتم اشزده یخ دست

 . شدیم اعیانی وارد باهم و قدم به قدم

 ابروهایش و داد فشار هم روی را هایشدندان آمین

 .کرد باز را در حال همان در و فرستاد باال را

 نظیفه دوید سمتمان به که  نفری اولین در صدای با

 . بود خاتون



  طور همان و بود دستش رنگی  قرمز گلی گل دستمال

  آمین باالی و قد صدقه قربان دویدمی سمتمان که

 .رفتمی

 .اومده خانمون دایه دایه؟-

 آمدمی سمتمان به سمت آن از که دایه عصای صدای

 .کرد  حبس امسینه درون را نفس

 به ترس  با من و بود خیره رو روبه به  اخم با آمین

 . بودم خیره او آلود اخم صورت
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 احوالیه؟  و حال چه این اومدین خوش پسرم سالم-

 راه به نگاهش یک و ما به  نگاهش یک خانوم عمه

 .آمدمی پایین که بود ایپله

 . داد  فشار ترمحکم  را دستم آمین

 .شده خوش خبر  یه دایه، شده-

 .آمد سمتش خوشحالی با دایه

 جانم؟  بگو خب-



  از. شده من رسمی زن عالیه دایه، کردیم ازدواج ما-

  جا به  پیغمبرم سنت ثانی در تر،حالل حاللی هر

 .آوردم

 چی؟-

  عمه صدای. کردممی حس  را آمین سنگین های نفس

 .آمدمی پشت آن از  که بود خانم

 حرفی کلمه هیچ بدون همانطور که دایه خالف بر

 .کردمی برانداز را آمین

 صورت به صامت و صاف دایه از جلوتر خانوم عمه

 .زد زل آمین

 کردی؟ ازدواج  پشتشه  ننگ یه که دختری بااین تو-

 .زاده خان بردی  مارو خاندان آبروی تو

 که دختره  این کور شده،  کور چشمات و  شدی عاشق

 .بینی نمی و پاییش و سربی

 که فکش جیرجیر صدای و لرزیدمی  خشم از آمین

 .شنیدممی را بود شده منقبض

 را دستم خانوم عمه. بود شده نمایان اشگرفتگی  ماه

 صدای با  که کند جدا آمین دست از خواست و کشید

 .زد خشکش آمین آسای رعد فریاد



  موی حرمت فقط و فقط من ! خانوم عمه بدون حدتو-

 !زنیمی حرف کی به باشه حواست اما دارم، سفیدتو

  به قدم به قدم بود گرفته سفت را دستم که همانطور

 ترس از خانوم عمه. کرد  حرکت خانوم عمه سمت

 .نداشت رو به رنگ

 رکیک الفاظ این از  دیگه کلمه یک اگه وهللا به-

 به خورممی قسم بدین، نسبت زنم  به و تهمتتون

 که اونوقته. بینیننمی منو  رنگ دیگه که باالیی همون

 .شینمی عمارت این از رفتن به مجبور

 .لرزیدمی  زیرینش لب  خانوم عمه

  بیرونم آمین؟ زنیمی حرف  اینطور من با داری-

  سرت  بالیی چه دختر این شهنمی باورم کنی؟می

 !آورده؟

 را عصایش بود کرده اختیار سکوت حاال  تا که دایه

 .کوبید زمین به محکم

 !زن بسه-

 سمتش  به اشکی هایچشم  و بغض  با خانوم عمه

 . برگشت



 بشی ازدواج این به راضی تونیمی طور چه تو-

 کرده؟  جادوش طور چه دختره بینینمی دایه؟

 .داد تکان سری و کرد تازه نفسی دایه

 کارتون این  با که اگه. من هایبچه  بشید خوشبخت-

 .باشه حاللتون بخشیدمی  منو اشتباه

 :زد صدایش آمین که برود خواست و برگشت

 دونمنمی دعاهاتم، محتاج همیشه که دونیمی دایه؟-

  این اما  کردی،  اینکارو ایمانی چه با دونمنمی  چرا،

  صداش که  جوری یه زدی؛ زمینم بد که دونممی رو

 . رسید خدا عرش به

 ازم منو جون تو. ندارم و  بخشیدنش دل که جوری یه

 .کردی جدا

  نیم و برگرداند  پشت به اششانه  سمت را سرش دایه

 .بود اشک غرق صورتش. کرد نگاهش  نظری

  به دایه بود که چه هر. شدند طاقتبی منم هایاشک 

  سرش عطوفت و مهر نبود؛ رحمبی خانوم عمه اندازه

 .شدمی

 خوب. آمد درد به قلبم نبخشید را او آمین که این از

 عزیز برایش  قدر چه  دایه و خاتون که دانستمیم



 مادرش پای را هاآن که دانستممی  خوب. هستند

 !دهدمی عذابش چگونه هاآن از دوری حس  و گذاشته

 او. گذاشتم  آمین سرشانه  روی را دستم و رفتم جلو

 . بود کرده بغض هم

  بود زده حالیبی به را خودش که حالی در  خانوم عمه

 زیر خاتون بود گذاشته قلبش روی را دستش و

 .بردمی اتاقش سمت به را او و بود گرفته را بازویش

 :زدم لب گوشش زیر  آرام و ایستادم پا نوک روی

 بخوری؟ باهام زعفرانی دمنوش یه دیمی  افتخار-

 .زد  بندی نیم لبخند غمش میان

 بندازی محمدی  گل توش و کنی درست تو که اگه-

 !نه؟ که چرا

 **** 

.  کردمی گوش را حرفایشان  آشپزخانه از ارسالن

 به را تنش تمام که بود کرده رخنه جانش به جنونی

 .بود نشانده تب

 را قلبش راحت چه عشقش ازدواج خبر و بود عاشق

 .کردمی سوراخ



 که داد فشار آنقدر را بود دستش میان که آبی لیوان

 .شد  خاکشیر و خورد  جا همان

 بیرون از  را هایشانعاشقانه صدای و لرزیدیم 

 .شنیدمی

 میان بود آمده آشپزخانه سمت به لبخند با که عالیه

 را ارسالن آلود  خون و شیشه از پر هایدست درگاه

 . دوید سمتش به زده  وحشت و دید

 !شازده؟ آوردی  خودت سر  بالیی چه-

 و بود گفته را معروفش هایشازده  همان هم باز

  اینطور دیگر بود خواسته  ارسالن که بود رفته یادش

 .نکند صدایش

 بر دستش  از طمانینه با و آرام را هاشیشه  او

 رخ نیم  به بیشتری حسرت با ارسالن و داشتمی

 .کردمی  نگاه نگرانش

 ازدواجش قطعی خبر از قبل دلبر لجباز دختر  این کاش

  را فکرش کاش! کردمی ارسالن حال  به هم فکری

 !کندمی آوار سرش بر چه کردمی

 درستش االن من ارسالن، بشه پانسمان دستت باید-

 .نباش نگران کنممی
 



 است قلبی نگران نه که  دستش نگران که دانستنمی

  که صاحبی کرده کشی اسباب آن از  صاحبش که

  بلکه نیست  او مال اما است، رویش روبه درست

 .  است حرام او برای تنها داشتنش
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  همانطور خون. شد بلند جا  از ناگهانی حرکت  یک در

 . دوید اتاقش  سمت به کردمی  چکه دستش از که

  جای و بود مانده معلق هوا در دستش درمانده عالیه

 . کردمی نگاه را او رفتن

 تصمیم این بود گفته او به. بشکند دل خواستنمی

  دست بود شده آمین عاشق قلبش که این. است اشتباه

 . نبود خودش

 و کرد انتخاب را اتاقش قسمت ترینگوشه ارسالن

  اتاقش برق. بود کرده فرو را خودش کنجی  آن میان

 .بود رفته فرو تاریکی دل در اتاق و  بود خاموش

 و بود کرده حلقه  زانوانش دور  را هایشدست

 . دادمی تکان را خودش وارگهواره

 .زدمی مشت سرش به اشخونی  دست همانبا  



 اون! نباید ببینی؛ نباید! کنی فراموشش باید-

 . باش نداشته دوسش! نباید داداشته،زن

 با زمان هم را سرش. ریختمی  اشک و زدمی مشت

  حواسش و کوبیدمی بغلش دیوار به یکی مشت هر

 . کرده ُشره خون اششقیقه کنار از که نبود

  تمنای که بود آورده دل این سر بر چه عشق این

 .زدمی آتش را ارجانشی  الالیی

 به ایتقه تا کرد رابلند دستش آمد درش  پشت تا عالیه

 . کشید عقب را خودش اما بزند، در

 اما کند، کاری ارسالن دل  برای خواستمی  خیلی دلش

  جانش به بیشتر شدمی نزدیک او به اگر این از بیش

 .نشاندمی  زخم

 از تنفر با و بود کرده ریز را هایشچشم خانوم عمه

 دل دل رفتن و ماندن میان که را عالیه  جا همان

 . کردمی برانداز کردمی

 . فرستاد برایش نفرین و لعنت هزار دل در

  عشقی همان بود؛ واجب شوهرش  کنار حضورش  االن

  آرام وجودش گرمای با توانستمی را بود درد کوه که

 .کند



 گل با همراه و کرد آماده را زعفرانیشان دمنوش

 .بردمی مشترکشان اتاق سمت  به داخلش هایمحمدی 

 اتاق این برفی ملکه بگوید توانستمی  دیگر حاال

 .است

 عشقشان با  را زدمی دل به سرمایش زیادی که اتاقی

 . کردندمی گرم

 .کرد باز آرنجش با را اتاق در

 مقابل را آمین که انداخت داخل نیمه تا را سرش

 .دید فکر در اتاقش پنجره

 .گرفت اوج دوباره قلبش میان در غم

 و کرد  پرت را حواسش دلبرکش محمدی گل عطر

 .بیاید بیرون فکر از شد باعث

 گذاشت تختشان پاتختی روی را هادمنوش آرام عالیه

 .زد حلقه آمین گردن دور را دستش و

 زاده؟  خان   خوریمی  غصه من بی-

 . داد دوباره جانی آمین جانبی هایلب  به لبخند

 دور به غم و غصه از تو تا کنممی  هرکاری من-

 دونممی. هستی قوی دختر تو دونممی عالیه، باشی

 که قلبی اون خوامنمی اما داری، صبری چه خدا شکر



  چیزای با رو قشنگشه دنیای و زیبایی غرق انقدر

 . کنم غم  از پر خودبی

 جنگل و صورت روی عالیه آهویی هایچشم  مردمک

 .زدمی  چرخ آمین

 اونی خواممی. زاده خان نباشه غمی که اینجام من-

 خودم خوامنمی. باشم من شورهمی غمارو اون که

 دوست رو دایه قدر چه دونممی باشم؛ غمت علت

 و اون ازش  خودت گرفتن با. نکن اینکارو ! داری

 . نکن تنبیه

 را عالیه دست. خورد تکان درد با گلویش  سیبک

 .بوسید را پشتش آرام و گرفت

 .عالیه خوبمی کارای همه پاداش تو! من فرشته-

 بابت چون شرمندم خودم خدای پیش تونمنمی اما

 .کردم ِگلگی  اون از رفتنت

 صدای به تنها و بست را هایشچشم  لبخند با عالیه

 .کرد گوش آمین زدن تسبیح

 .داشت را آرامشش حکم صدا این



  یک آمین عصبانیت این پشت  دانستمی خوب خیلی

 نمایان را خودش زود خیلی که خوابیده  مهربانی کوه

 .  کندمی

  قرآن هایآیه و گفته ذکر را عمرش تمام که ای بنده

 . شده وجودش  همه نه  بخشی آرامش زده لب را

  که همانطور و رفت زعفرانی دمنوش سمت  به عالیه

 لبش رو شیرینی  لبخند دادمی آمین دست به را یکی

 .نشاند

 خوادمی دلم قدر چه که دونیمی هیچ زاده خان گممی-

 بشه؟ تو شبیه  پسرمون

 درون یکدفعه زدمی را قلپش اولین آمین که دمنوشی

 . کرد کردن سرفه به شروع و  پرید گلویش

 .زد پشتش به چندبار و دوید سمتش به  سریع عالیه

  و ریخت اششانه  روی طرف یک ناز با  را موهایش

 .کرد  نگاه آمین به

  باز انگار کنیا می نگام اینجوری چشمات اون با-

 !دخترجون بستی قتلمو نقشه

 تابی گردنش به و کرد جمع  ای غنچه  را لبش عالیه

 . داد



 ببره، دل بره، تو به پسرمون خوام می که این-

 صدای از  بزنه، تسبیح تو  مثل باشه، زبانزد ایمانش

 هر و تسبیحش هایمهره. ببرم فیض  زدنش تسبیح

 صوت با  تو  مثل خواممی. کنه پاک دستمال  با روز

 !نیست؟  عجیبی چیز که بخونه قرآن
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 من به و نعمت این خدا  آهویی، چشم نعمته  داشتنت-

 .کمه کنم شکرش ابد تا داده

 بگم شاید بده من به تو شبیه دخترم یه اگه

 . زمینم این آدم ترینخوشبخت 

 .شد باز دهانش هیجان با

  حسودی اونوقت! دارن دوست  دختر خانمون پس آ-

 .کنممی

 !خودت؟ بچه به-

 من شبیه که یکی گی،می  اشتیاق با تو  که اینجور-

 شممی چی من اونوقت گیرهمی برات منو  جای باشه

 زاده؟ خان



  زیر آرامی هللا یا و شد نمایان ریزش هایدندان آمین

 .گفت لب

 که ایبچه اون. نیستم منم نباشی تو منی خود تو-

 مادرشی تو چون کنهمی احاطه  منو قلب وجودته بطن

 .رگامی تو خون مثل منی خود تو ولی
 

  خاتون. رفتم آمین کمد سمت به و شدم  بلند جا از

 فاصله همین در و بود کشیده را هایملباس  زحمت

 .داد انتقال اینجا به برایم

 .برداشتم را گشادم و ایپنبه هایشلوار  و  تاپ از یکی

 زاده؟ خان کنی نگاه همینجوری خوایمی-

 داشتنمی  بر چشم محبوبش  از االن تا که آمین

  نگاه پایش زیر فرش به سریع و خورد یکه یکدفعه

 .کرد

 ! هللا یا-

 .گزید را زیرنش لب عالیه

 بر فرش اون از و چشات تونیمی  حاال پوشیدم-

 . داری



  که بگوید چیزی تا کرد باز دهان و آمد باال آمین نگاه

 تو که اشخرسی تاپ آن با  عالیه پای تا  سر به حیران

  به بیشتر چه  هر را تنش سفیدی و بود شده برو دل

 .کرد نگاه بود گذاشته  نمایش

 و شد بلند جا از و داد قورت را دهانش  آب آلود عتاب

 :گفت

 .کنم خاموش و اتاق  برق من-

 .خندید  پروابی عالیه
 

 خودش یکدفعه که بزند شانه را موهایش تا برگشت

 .دید معلق هوا و زمین در را

 آمین؟ کنیمی چیکار-

  از تونمنمی دقیقه یک که آوردی  قلب این روز به چی-

 سیر  وجودت حس از  کردنت، نگاه از عطر، این

 !بشم؟

 !آمینیه؟ نوع از کردن عشق ابراز جور یه این-

 ! که انگاری-

 حاکی هایشانقلب  کوبش صدای اما بود، خاموش برق

 .بود کالمشان صداقت از



 سینه قفسه تا آمد فرود  تخت تشک روی نرم و آرام

 .  خواستمی چه برای را بالش بود آمین

 . بود پناهگاهش آنجا

  داد؛می صداقت بوی عشق، بوی ایمان، بوی آنجا

 .بود قلبش به جا تریننزدیک 

 **** 

 دایه و آمین شده جوری هر باید من خاتون شهنمی-

  من به. نبود خوب اصال حالش دیشب. بدم آشتی رو

 خوب اما نکنم، خیال  و فکر تا خوابم گفتمی

 . نیست خواب فهمیدممی

 

 .کشیدمی میز روی محکم را دستمال  خاتون

 اگه نیست تو منو دست! عالیه؟ کنیم چیکار گی می-

 دوتا با  باید خودش کردم بزرگ من رو بچه این

 . شه رضا دلش خودش چهارتای

 شهنمی. داره هیبتی و غرور یه خان، خانه  ناسالمتی

 .کنه کوچیکش برسه راه گرد از کی هر که

 حرف دایه با من! بذاریم؟ دست رو دست ما یعنی-

 .زنممی



 سابیده حواسبی را میز قسمت  یک آن قدر آن خاتون

 زخم از و بیاید حرف به بیچاره میز نبود دیری که بود

 . کند گله شدنش

 از دایه عالیه؟ شهمی  عوض چی بزنی حرف دایه با-

 دوسش قدر چه دونیمی کنه، آشتی آمین  با خداشه

 که بیاد کوتاه باید که توی شوهر اون! داره؟

 .نمیاد حاالحاالها

  چنان دلش  آمد خوشش  شوهر واژه این از قدر چه

  خاتون تا و آمد لبش به لبخند یکدفعه  که رفت قنجی

 . داد قورتش ندیده

 . شد بلند جا از و کرد لب زیر نوچی

 !بخدا شد تمیز اینجا خاتون من بده و دستمال-

  چیکار فهممنمی بخدا جوش و حرص از! هوف-

 .کنممی

 .بریزم خودمون برای چایی دوتا بشین برم قربونت-

 ره؟می  کجا نگفت خان. مادر بریز-

 .بزنه ِده مردم به سری  یه رفت-

 . باشه پناهش و پشت خدا-



  ریختمی عالیه که چایی شد باعث دایه عصای صدای

 .شود لبریز استکان از

 !مادر نسوزونی  و خودت وای ای-

 راه آن به را  خودش بود  سوخته دستش که حالی در

 .زد

 .رفت در دستم از خاتون  نیست چیزی-

 .دارم حرف باهات بشین بیا  خانم عروس-

 دخترک بدن  چهارستون گفتیم زدن حرف از که دایه

 ختم رفتنش به زدند حرف که آخری بار. لرزیدمی

 گله دادنش بازی برای خاتون دست از هنوز. شد

 بگذرد خودش از بود شده باعث آمین تنبیه اما داشت،

 . ببخشد و

  هم یکی و  خاتون  جلوی یکی را چای  استکان عالیه

 .گذاشت دایه جلوی

 سر اشاره  وقتی و انداخت خاتون به نگاهی تردید با

 .نشست دید را او

 راهی دیگه که نزنید حرفی بار این لطفا دایه-

 ...براش

 . عروس بگیر دهن به زبون-



 

  نرمک  نرم همانطور و بود دایه به نگاهش  خاتون

 .خوردمی  را چایش

  تو خوشبختی تو وجود با تنها آمین که دارم باور-

 براتون عروسی یه خواممی. شه می  پیدا چشماش

  و بختیاری  خاندان عروس عنوان به خواممی . بگیرم

 . بشی معرفی همه به آمین زن

  محرم سفید لباس با اولش از که بود این رسمش

  محرمیت این من خاطر به دیگه یکبار حاال  اما بشید،

 .  کنید اعالم همه  جلوی و

 ته از شنوممی زبونت از را بله اون وقتی دیگه بار یه

 ترسی هیچ مردن واسه دیگه اونوقت. شم شاد دل

 .ندارم

 پشت به هاچشم  همه آمد سر پشت از که صدایی با

 .چرخید دایه سر
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 تسبیح دستش دو با موقر خیلی که آمین صورت به

 .کردم نگاه بود من سمت نگاهش و زدمی



 شنیدن از بعد بود قرار آمین که واکنشی از همه

  همه از بیشتر بودند نگران باشد داشته دایه هایحرف 

 . بودم حالش نگران من هم

 صبر این از بیشتر. بود پیدا هایشچشم از کالفگی

 تا کردمی دنبال نگاهش با مرا. رفتم کنارش و نکردم

. انداختم بازویش دور را دستم نگرانی با که این

 کنارش بشود که هم چه هر  بفهمانم او  به خواستممی

 پشت ابد تا عالیه قلب که بفهمد خواستمیم. هستم

 .است هایشحرف  تمام

  خوردن تکان منتظر و بود زده عصایش  به تکیه دایه

 .بود آمین  هایلب

.  بود کرده را اشپشیمانی  ابراز حرف این با پیرزن

  بخشیدنش برای قدم یک که بود آمین نوبت بار این

 .بردارد

  عروسی آره؟ دایه ببینی مارو  عروسی خوای می پس-

 بیچارش داشتی خودت دست با که و  پسرت همون

 کردی؟می

 بود عمیق بغضی یک صدایش ته زدمی حرف وقتی

 .داشت زدنش پس در سعی که



 بلند سر بود شده جمع  هایمچشم میان که اشکی با

 .کردم نگاهش و کردم

 ببخشی؟ و خطاکار پیرزن منه شهنمی پسرم؟-

  و بود کرده اخم. کردممی حس را محصورش لرزش

 . لرزیدمی حرص از

 دونمنمی اما دایه، بخشمت می من دایه، بخشممی-

 در نه، یا  بخشهمی و کردی  باهام که  کاری هم خدا

  که من کنی آمرزش طلب باالیی اون از باید اصل

 .نیستم بیش ایبنده

 کسی چه را آمین قلب. کوبیدم  هم روی را هایمچشم 

!  آمدم؟ می بر پسش از دهد؟ تسکین خواست می

 !باشم؟ دردمند دل این مرهم توانستممی

 صدای که برود خواست و گرفت سفت را دستم آمین

. شنیدم بار  اولین برای را دایه بغض شدن شکسته

 گریه و بود داده تکیه خاتون به را خودش درمانده

 .کردمی

 بر رو مادر منه از  آمین، ببخش و عاجز منه-

 که نیست این از باالتر دردی هیچ ن، آمی نگردون

 .کنه نگاه روت تو نخواد اوالدت



  با هم روی را لبش دو و بود بسته را هایشچشم  آمین

 . دادمی  فشار عجز

 : کردم زمزمه آرام و کردم نوازش را بازویش

 آمین؟-

  کاری پیرزن حال به که این برای را سرم. کرد نگاهم

.  نبود کردن حمل به فقط که بودن مادر. دادم تکان کند

 او. بود دایه  بود گذاشته آمین برای جانش از که کسی

 . بود داده شیر را

 برایش خاتون همراه به که بود او مادرش نبود در

 .کردمی مادری

 که وقتی و  کرد تردید کمی. برگشت و کرد تازه نفسی

 .گذاشت پیش قدم باش، زود کردم زمزمه

  دست و شد خم آمین. کردمی هق هق دایه

 .بوسید و گرفت را اشچروکیده 

 آمین سر روی دستی  باشد آمده باال  دایه دل انگار

 .کرد محبوس آغوشش  میان را او و کشید

 گوشه جگر  ببینم و دامادیت پسرم؟ ببینم و دادنت بله-

 !شه؟می هان من؟



 سرش بود  خیس اشک از صورتش که  حالی در آمین

 . داد تکان تایید عالمت به را

 ارسالن از خبری  نه و خانوم عمه از خبری نه امروز

 .نبود

 :کرد زمزمه دادمی تکان را سرش که همانطور  آمین

  ببینم عروس  لباس توی و  عروسم خواممی خیلی منم-

 .دایه

 معطلیبی و گزیدم را زیرینم لب. شکفت گلم از گل

 بار این کشیدنم آغوش به برای او و رفتم آمین سمت

 .نکرد درنگی هیچ

 :گفتمی  شوق اشک با خاتون

 .برداره عشقتون این از چشم آدنمی دلش آدم-

 که بود آمین معنادار نگاه خاتون حرف این پشت

 .آورد لبش روی  غلیظ لبخندی
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 مهمان کلی  دایه و خاتون. شناختندنمی  پا از سر همه

  که بودم من این همه از بیشتر و بودند کرده دعوت



  از بیشتر و بود گرفته را وجودم پای و  سر استرس

 . زدمی شور دلم همه

 کنند پر هامهمان را عمارت این کل بود قرار  شب فردا

 که ایبله  بگویم، بله یک آمینم کنار دوباره من و

 موم و مهر ابدیت تا همه برای را آشناییمان قصه

 .کردمی

 . ندارد من از کمی دست هم آمین هوای و حال

 کم عروسش لباس با عروس  یک اتاق این گفتمی

 .دارد

  قاب یکی و بوسیدمی مرا یکی هایشحرف  بند پشت

 .بود کرده خانه انگشتش میان که را هایمچشم 

 . کردم نگاه ساعت به لبخند با

 هم با تا بیاید بود قرار. بود مانده دقیقه پنج هنوز

 .کنم پرو را عروسم  لباس و برویم
 

 باشم مرده  من که مگه آهویی؟ چشم نشستی صدابی-

 !غمگینه صورتت اینطور تو و

 .کوبیدم اشسینه  به مشتی



 قول بهم آمین نگو...حرفش حتی! بشنوم دیگه مبادا-

 . بودی داده

 .خندیدمی

 .کن خراب خونه  باشه باشه،-

 منی؟ با-

 .کرد برانداز اشجنگلی  هایچشم  آن با را  باالیم تا سر

 دلبری اول  روز خیسش  موهای با که اونی مگه-

 کنهمی خم  کمر پیشت صبوری! نبودی؟ تو کردمی

 . دختر

 زاده؟ خان پشیمونی  انتخابت از بگی خوایمی-

 نگفته؟  رو واقعیت دلت به دل این-

 . زادهخان دنمی لوت چشماتم حتی دلت، فقط نه-

 .روشنه در جلوی  ماشین جادو  وروره بریم باش زود-
 

 اتاقش میز  به نگاهش دیدم که کنم حرکت  خواستم

 . نشست

  باز را کشویش و رفت میز سمت به. کردم مکث کمی

  به دیدم دستش میان را مادرش  عکس که همین. کرد

 .  شدم کشیده سمتش



 . گرفتم بغلش  پشت از

 همه تو. باشه  کشو توی قاب این نداره دلیلی دیگه-

 . عالیه بردی بین از و شستی و قلبم غمای

  پاک منو تاریک گذشته عمه تو حصر و  حد بی خوبی

 به که خیانتی بخاطر و مامانم  تونمنمی درسته. کرد

 این از دستش نیست اون االن اما ببخشم کرد پدرم

 . داشت  برام توضیحی یه بود اگه شاید کوتاس دنیا

 .بوسیدم را اش سرشانه

 ها حرف خیلی شاید بود  که اگه آمین، همینطوره-

 . داشت گفتن برای

 . بود عروسیمون روز تو اونم کاش-

  تنها تورو که شه می مگه آمین اینجاست حتما اونم-

 خیرشون دعای جا همون از  مامانم و مامانت! بذاره؟

 . باش مطمئن آمین  پشتمونه

 !عالیه  عطرشم  دلتنگ خیلی-

 عمیق آهی بندش پشت و فرستاد بیرون که نفسی

 ام خانواده  برای خودم دلتنگی یاد به شد باعث کشید

 .  کند چکه چشمم گوشه از ناغافل اشکی و بیفتم



 صورتش به دستی و گذاشت میز روی  را عکس قاب

  بی دید مرا شده قرمز هایچشم  و برگشت وقتی. کشید

 .گرفت بغلم محابا

 بابام و مامان و خانوادت آرامش برای امشب! آخ-

 .عالیه  خونممی قرآن

 .شدیم راهی و دادم تکان آرام را سرم
 

 قدیمی دوستان از یکی فروشی عروس  لباس صاحب

  را هایش لباس  ترینخاص   خاطر همین به بود آمین

 .بود گذاشته کنار برایمان
 

  آستینش روی و بود کوتاه آستین که هالباس  از یکی

 نشان را  بود ایذوزنقه اشیقه و بود وصل پاپیون

 . دادم

 بود جدا زنانه و مردانه مجلس  که بود این اشخوبی 

  بازی لباس همچین بدهد اجازه  آمین بود محال وگرنه

 . بپوشم را

 عالمت به را سرش که بود آمده خوشش هم  او انگار

 ذوق پوشیدنش برای من از بیشتر او. داد تکان تایید

 .داشت



.  کشیدم امانداخته  گل هایلپ به دستی پرو  اتاق داخل

 خیال با گذاشتنمی این و داشتم دلشوره پیش از بیش

 . کنم  خوشی  راحت

 هم آمین به لعنتی دلشوره این از خواست می دلم

 . کنم ناراحت هم او خواستمنمی اما بگویم،

 161پارت #

 

  یک آینه درون خودم برای و پوشیدم را  عروس لباس

 . بود نشسته دلم به قدر چه. کردم حواله هوایی بوس

  باز را پرو اتاق در تا شدم آماده و کردم تازه نفسی

 . کندمی شماری  لحظه پشت  آن آمین دانستممی. کنم

 ته تا و شد باز کوچیک تیک یک با  پرو اتاق در

 .رفت

  از تعجب با جنگلش  همراه به آمین شده  قرمز صورت

 .خندید بغضش میان. کاوید را باالیم تا پایین

 نه؟ مگه خوابم! الخالقین احسن هللا فتبارک-

 . آمینم نیستی-

 .هایشچشم  روی گذاشت دست

 .  دختر چشامی تو-



 روی موهایم موج و کردم باز را  کلیپسم ناز با

 . شد پاشیده هایمشانه 

  دو. کرد پر  را بینمان فاصله و شد نزدیک قدم یک

 و گرم هایشلب  و گرفت دستانش میان  را سرم طرف

 . نشست امپیشانی روی گیرا

 ! من زیبای-

 . منی آخر و  اول که هستی  اسمی تنها تو

 . آهویی چشم  خوبمی کارای همه جواب

 ! عقد؟ سفره سر شب فردا  برای بذارم و دلبریام بقیه-

 شنوممی بله ازت که بار هر امباشه  سوری اگه حتی-

 . لرزهمی دیگه بار یه قلبم

 .بست  را هایشچشم  و خواند چیزی  لب زیر

 آمینم؟ خونی می چی-

 . خونم می حمد-

 قول بهت آمین، کنممی ابدیش و خوشبختی این-

 .  دممی



  یکه دو هر فروشنده صدای با که بگیرد بغلم خواست

  و لباس برای من و رفت عقب قدم یک او و خوردیم

 . رفتم پرو اتاق داخل قدم یک موهایم

 گفت و کشید دست صورتش روی آخر لحظه که دیدم

 . خریممی  و لباس همین

 162پارت #

 **** 

 

 و درشت  هایچشم صدقه قربان همیشه مثل خاتون

  آمین رویمه. کرد دود اسپند برایش و رفت اشآهویی 

 ایغنچه   هایلب  و خاص آرایش آن با پیش از بیش

 عروسش لباس  و انداخته گل هایلپ  و  رنگش اناری

  طور این خاتون دل. بود شده هافرشته مانند به

  آب بیاید اشزاده خان که  اگر بود کرده ضعف برایش

 !شود؟نمی الزم قند

 به که هایی باران رد از ایلحظه  عالیه خندان نگاه

 مادرخدابیامرزش. شدنمی برداشته زدمی شیشه

  جایی یعنی بزند باران اگر. است برکت باران: گفتمی

 . است خوشی



.  بود کرده طی  را طوالنی راه رسیدنشان بهم یقصه

 . بود داده  جانش تمام با  را بله بار سه

 را عمارت در سر و بودند کرده چراغانی را محله کل

 .  بودند زده ریسه

 ساعت روی ساعت عقربه انداخت؛ ساعت به نگاهی

  و طول کمی. زدمی شور دلش. کردمی قراریبی نُه

 .داد ماساژ را بازوهایش و کرد طی را  اتاق عرض

 دامادش تا و بماند اتاق درون عروس بود رسم 

 .نیاید  بیرون آنجا از نیامده دنبالش

  خواستمی دلش خیلی. جوید می را لبش استرس از

  تماشایش را او اینطور که وقتی را آمین العمل عکس

 هانقشه زادهخان  برای سر در داشت. ببیند را کندمی

 ! شد؟می چه مگر کردمی  آب بیشتر را دلش کشید؛می

 یسینه  درون را نفس خورد در به که ایتقه چند 

 را اششیطانانه لحن آن وقتی و کرد حبس  عاشقش

 !بفرمایید: گفت متین و آرام و  گذاشت کنار

 .زدمی  برق هایشچشم .  شناختنمی پا از سر 

 سرش روی یخی آب سطل انگار دایه  حضور با اما

 .بودند کرده خالی



 دایه؟ شمایی-

 دامادتی؟ منتظر-

 نکرده؟  دیر یکم-

 !شدی ماه که چقدر. دخترم طبیعیه استرسا این-

  فرستاد؛ فرو  زور به را دهانش آب اما زد، لبخند آرام

. نزند اشدلشوره از حرفی دایه جلوی کرد سعی خیلی

  شگون هاحرف این عروسی روز گفتمی باید وقت آن

 که بود گرفته دلشوره حدی به دخترک اما ندارد،

 . کردمی خفگی  احساس

 . کرده دیر کنممی حس بهتره، بزنم زنگ آمین به من-

 .گذاشت عالیه  دست روی دست دایه

 .داره استرس کلی  اونم حتما باش منتظر یکم-

 اومدن؟  مهمونا. همینطوره حتما-

 .  خالیه شما  جای فقط-

 .زد لبخند و کرد نگاه را عالیه کمی

 اینجا املحظه  یه گفت. نیست اینجا خانوم عمه امشب-

 ارسالن و گرفت درد قلبشم آخر لحظه حتی . مونمنمی

 بیام، منم کردم اصرار چی  هر بیمارستان، بردتش



  بوده خودت   خواست به عروسی این که حاال گفت

  نگرانشم خیلی اما لجبازی، زن یکم. بمون اینجا

 !بیاد سرش بالیی ترسممی عالیه،

  یه اینجا کنینمی حس من حضور با که دونم می دایه؟-

 ...آمین و من بخواین که  اگه شده قفس

 یا من خونه اینجا. بزنید رو حرف این مبادا مبادا،-

 هر ارسالنه، و آمین عمارت اینجا. نیست خانوم عمه

 .بره اینجا از باید ناراضی کس

 زدید؟ زنگ ارسالن به خب-

 تقاص: گفت رفتمی داشت وقتی خاموشه گوشیش-

 .دممی پس رو خواستم این

 . بزنه حرف  اینطور من با بود نکرده جرات وقت هیچ

  بلند جا از عالیه. شد خیس هایشچشم  طاقتبی  پیرزن

  ارسالن داغ دانستمی خوب. گرفت بغلش آرام و شد

  اما شده، بد خودش حتی  همه با چه برای و چیست از

 نه کند؛ صحبتی کسی با باره این در توانستنمی

  خدای خواستمی نه و کند نگران را بقیه خواستمی

 دشمن برادرش با و برسد آمین گوش به حرفی نکرده

 .شود



  لبخند اشگریه میان که حالی در و شد بلند  جا از دایه

 :گفت زدمی

  من. نداره شگون گریه عروسی توی نکنیم؛ گریه-

 .مهمونا پیش رممی

 دل که دانستمی. کردمی اشبدرقه ناراحتی با عالیه

 به هم ارسالن کاش. گیردیم آتش چگونه مادر

 !آمد می خودش

  شده ده ساعت. کرد نگاه ساعت به و کرد تازه نفسی

 ساعت راس قرارشان بود نیامده هم هنوز آمین و بود

. بخرد خودش را هاشیرینی  رودمی بود گفته. بود نه

 .کندمی شیرین را محله کل کام بود گفته

 از مینی که بود جویده  را لبش استرس از قدر آن

 .بود خورده هم را رژش

 تا. رفت اشگوشی سمت به و نیاورد طاقت دیگر

  خیالش دهدمی را آمدنش خبر  که شنیدنمی را صدایش

 .شدنمی  جمع

 اسم آن به که اسمی همان روی را  دستش آرام

 :زد لب آرام  و کشید بود کرده اشذخیره

 ! جانان-



  شتریبی شدت با باران. کردمی  قراریبی پنجره پشت

 که نشاندمی شیشه به بخاری چنان گاهی و باریدمی

 .گرفتمی عالیه چشمان از هم دید مقابل

 !باشدمی خاموش  نظر مورد مشترک-

 . آورد پایین را تلفن خوردی اعصاب با

 قراربی اینطور اشدردانه دانستمی زاده خان اگر

 !کرد؟می دیر هم باز شده آمدنش
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  قرآن روی دستش که همین. رفت آمین  قرآن سمت به

 . لرزید دلش نشست

  آرامششان برای  همیشه. بود  آمینش قرآن. بود تاببی

  روی دست عالیه و کردمی تالوت را اشآیه آیه 

  جانش عمق در را صدایش و گذاشتمی اششانه 

 دلشوره برای. خواندمی خودش بار این. گذاشتمی

 از که آرامشی برای بود،  افتاده دلش میان که عجیبی

 . کردمی طلبش آمین خدای

 پاشنه هایکفش کرد، تمام که را هاسوره  از یکی

 که ساعت به  نگاهی دوباره و آورد در پا  از را بلندش



 که داشت حتم دیگر. انداخت دادمی نشان را یازده

 . شد خراب بیشتر دلش حال و افتاده اتفاقی

  مجلس این  خواستمی یعنی بود؟ شده پشیمان یعنی

 قرآن و شد بلند جا از تاببی. کردمی  سنگینی به را

. رفت بیرون اتاق از. گذاشت سرجایش و بوسید را

 و گوشه از را شده بلند همهمه صدای و کشید سرکی

 .شنید کنار

 ول اینجوری رو بیچاره دختر زاده خان که این مثل-

 . کرده

 چه مونده، داماد بی عروس و یازده شده ساعت آره-

 !اینه؟ از بزرگتر ننگی

 . دیگه شهمی همین  باشه خانوادهبی  که دختری-
 

 و داد تکیه دیوار به جا همان. کشید تیر  تیر سرش

  بود شده توانبی و شل پاهایش. زد ضجه دلش درون

  زده آتش را جگرش زبان تلخ مردم این انگار و

 هایدندان زیر شتربی را اششده  تکه تکه جگر. بودند

 درون بیشتر حرف یک با هی و بودند  گرفته تیزشان

 .کردندمی  فرو گوشتش

 . انداخت دستش میان انگشتر به نگاهی



 :زد لب درد با

  خان بزنی و  کاریت ضربه اینجوری که بودی مونده-

 گرگ جماعت این میون منو تا بودی مونده! زاده؟

 !بدرن؟ راحت تا کنی طعمه

  روی دنیا که عالیه روی نگاهش ایلحظه  خاتون

 سمتش به خواست و انداخت بود شده  خراب سرش

 . کرد خداحافظی رفتن  برای اهالی از یکی که بیاید

 .افتاده اتفاقی چه دونیمنمی هم ما! ایمشرمنده  خیلی-
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  و  اشکرده  پاره افسار قلب بر زد تیشه خاتون صدای

 . کوبید هم روی را هایشپلک  محکم

 را چشمش زیر و شد ُمهر اشمشکی  ریمل سیاهی

 .زد امضا

  در دایه و شدندمی بدرقه داشتند یکی یکی هامهمان

  جور و جمع در سعی نداشت  رو به رنگ  که حالی

 .داشت ماجرا این کردن

 نفسی تا نبود  هوایی اما کشید،می نفس تندتند عالیه

 . باشد



 همه. شد کور و سوت عمارت ساعت یک  عرض در

  هم هنوز و بود شب دوازده ساعت. رفتند  هامهمان

 .نبود آمین   از خبری

 و کرد مشت هایشدست میان را عروسش لباس پایین

 .رفت حیات سمت به برهنه پاهای با

  قرص دلش کردمی کوتاه توجیح یک و آمدمی یکی

 عروس. نداشت توجیحی  هیچ کس هیچ نبود؛! شدمی

 داماد مهمی این به شب در درست  که بختی سیاه

 !داشت؟ توجیحی چه کرده رهایش

 یخانه  همان به برود؟ تا داشت را  کجا رفت؟می

 بود باقی زمینش یک  تنها که ایشده  خاکستر

 زنده را گوشتش  تا شریف عمارت رفتمی رفت؟می

 .کنند تکه  تکه زنده،

 نگاه طرف  هر به کوچه میان نشانیبی و درمانده

 .کردنمی پیدا رفتن برای مسیری پاهایش و کردمی

 قلبش به. باشد گذاشته تنهایش آمین که کردنمی  باور

 همه اگر. داشت ایمان هم  آمین خدای به. داشت ایمان

  کنار سخت  و سفت را هاآن که بود او نه، بودند گفته

 .بود داشته  نگه هم



. نبود پیدا ایستاره  هیچ. کرد نگاه آسمان  تاریکی به

  روی کوچه میان جا همان و کرد ناله هقی هق با

 .افتاد زانوهایش

  بود، شده کشیده لجن به لحظه  یک در لباسش  سفیدی

 ... اشزندگی مانند درست

  خانه از  زور به. ماند قوی آمد سرش بالیی هر

 کنند مجازاتش برادرش حکم به تا بردند اشپدری 

 خم کمر اما بردند، سنگسارش پای تا. ماند قوی

 اما کرد، هموار  سرش کاووس بود بالیی هر. نکرد

 جلز آتش  درون هایشگوشه جگر. نکرد خم کمر باز

  که شد حکم قلبش روی ابد تا داغی کردند؛ ولز و

 خم کمر هم باز. بردنمی بین از را  آن بنایی هیچ

 خم کمر هم باز کردند، جدا او از را آمین راه. نکرد

 بود آمینش بار این. آورد کم دیگر بار این اما نکرد،

 شده خم کمرش. کرد رهایش گرگ گله یک میان که

  شیطان و شر عالیه  آن توانستنمی دیگر. بود

 دیگر. شدنمی دل دلش دیگر باشد آمین همیشگی

 .چرخیدنمی خوشی به زبانش

 و بود زده بغل را هایشدست باران زیر که بود خاتون

 .بود دستش در عالیه رنگ مشکی  پولیور



 دنبال به باران زیر اشابری دمپایی آن با بیچاره زن

 .گشت می عالیه

  راحت چه باران و بود زده  چمپاتمه زمین روی دیدش

 .بود شسته را او

 .دوید دنبالش به و گزید درد با را لبش

 بودی؟ اینجا  تو دختر-

 .گفتنمی  چیزی

 .لرزید می. گذاشت اششانه  روی را پولیور

 اینجوری تو  بریم بیا خوری؟می سرما  پاشو عالیه-

 مگه زاده خان! افتاده اتفاقی یه حتما خودت،  با نکن

 !دختر؟ کشهمی دست تو محمدی گل عطر از
 

 ... سکوت  هم باز

 گویی دخترک. کرد بلندش و گرفت را هایششانه 

  دست این خاتون  هایدست میان جسمش و بود مرده

 .شدمی دست آن

. کنه اینکارو باتو که نیست آدمی زاده خان عالیه-

 شناسی،می بهتر و اون که تو. نمیاد خوش رو خداش

 .کنه ناخوش و بندش که  بشه مرتکب محاله گناهی



 . کرد من با. کرد اما-

  زور با را  دایه. کشید کالفگی و درد با نفسی خاتون

 طرف این هم عالیه و بود  داشته نگه  پا سر قند آب

  طرفی از و  بود تنها دست.  بود شده سیاه روزگارش

 .کند کار چه را خودش نگرانی دانستنمی
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 در و  بود افتاده پاهایش روی هایشدست عالیه

 به تنها بود فرما حکم اتاق در که عمیقی  تاریکی

  که گفتمی هایی کاش دردل. بود شده خیره آمین قرآن

 شد صبح شب .نداشت ناناطمی  آن به دیگر هم خودش

 گشتند و گشتند دیگری از پس یکی ساعت هایعقربه

 .نیامد آمین اما گشتند، و

 بود گرفته تماس ارسالن با چه هر خاتون نظیفه

  قرص زور به را دایه. دادنمی جواب را تلفنش

  درون جفتی چون جا همان عالیه اما بودند، خوابانده

 کور و سوت آمینیب خانه. بود شده نهادینه خودش

 طور این نبود  ایعالیه های شیطنت  چون یا بود شده

 !رفته؟ فرو غم قعر در



 بودنش حکم! باشد؟ ایعالیه تا بود آمینی مگر آخر

 .بود بند آمین به

  صدایی که خاتون نظیفه. خورد اتاق در به تقه چند

 .کرد باز را اتاق در کمی ناامید نشنید

  نکردی عوض  و لباسات هنوز تو عالیه وای ای-

 دخترم؟

 میان جنگ  در جایی دیگر، عالمی در عالیه گویی

 .شنیدنمی صدایی که بود افتاده گیر قلبش

  لحظه یک در و نشست برق پریز روی  دستش خاتون

 .شد روشن اتاق

  نزدیکش کمی نگران خاتون. نخورد تکانی هیچ عالیه

 . گذاشت  پایش روی را  شده داغ سوپ کاسه و شد

 .کرد نوازش کمی را پشتش

 دونهمی خوب خودش خدا! من بخت سیاه دختر آخ-

  که بیا. کن  دلت به رحمی و بیا گذره،می دلت تو چی

 .نبینه  وضع این توی تورو برگشت آمین اگه

 هایشاشک  ولی گرفتنمی قرآن از نگاه و لرزیدمی

 . بود شده قطار هم پشت



 با کارو این عالیه، عذابه  در خدابیامرزت مادر روح-

 بهت تنهاییاتم تموم پشت تنه یه خودم. نکن خودت

  منم دل نکن، اینجوری من قشنگ فرشته. دممی قول

 . گرفته آتیش
 

  حالی ودر کرد فوت کمی و برد سوپ  میان را قاشق

 : گفت کردمی  نزدیک عالیه دهان به که

 حاال تا  دیشب بخور، سوپ این از یکم دخترم بیا-

  داغه این موندی که بارونم زیر. نداری رو به رنگ

 از نبودم  مواظبت ببینه و بیاد اگه آمین. خوبه برات

 ...ناراح دستم

 زمین روی  را سوپ کاسه  محکم و زد پس دست

 . انداخت

. شد تموم  آمین خاتون؟ زنی می حرف امین کدوم از-

 . بیاد تا  نیست آمینی

  دل کدوم با کرد؛ خفیفم  خارو وضعیت این تو منو

.  نکردم شک لحظم یک آمین ایمان به که من خاتون؟

 .کرد  اینکارو من با چی واسه
 



  بود شده باعث فریادش و زدمی فریاد دل ته از عالیه

  هاآن اتاق به سراسیمه و شود اثربی دایه  هایقرص 

 .بیاید

 لباس با رنگبی را عالیه و کرد باز  را اتاق در

  محتویات که حالی در و  شده دهکشی لجن به عروس

 طرف هر به اششکسته  کاسه و زمین روی سوپ

 .گذاشت  قلبش روی دست پیرزن. دید بود شده پرت

 دخترم؟  خودت با کنیمی چیکار-

 تو  کار معلوم کجا از خوشحالی؟ االن دایه؟ خوشحالی-

  بار مگه! نباشه؟  تو نقشه اینم معلوم کجا از! نباشه؟

 نکشیدی؟ نقشه جوری  این قبل

 بود گرفته لرزش دستش که حالی در باز دهان دایه

 .آمدمی  جلو

  اگه که محمد قرآن به! دخترم نیست من کار وهللا به-

 ! باشم داشته و آمین خبر

 .گذاشت عالیه شانه روی دست خاتون

 . پریشونه خودش عالیه، نداره خبری دایه-

 :زد فریاد

 .نزنید دست من به-



  تیکه یک میان ناگهان پایش گوشت  و کشید عقب

 دل ته از  آخی. رفت فرو  سوپ کاسه شده شکسته

 که همین و کوبید صورتش به محکم  خاتون و گفت

  باال سر هاجنونی  مانند عالیه  شود نزدیک خواست

 .کرد نگاهش و گرفت

 از. بذارید تنها منو. بزنی دست من به مبادا مبادا،-

.  نشید رد من کنار از شمام، زهر من بعد به لحظه این

  هیچ ترهم به نیازی. نزنید دست من  به. نبینید منو

 .ندارم کدومتون

 .زدمی صدا را خدا و کردمی گریه ریزریز دایه

 و  آشپزخانه سمت دوید کند؛ تحمل نتوانست خاتون

 نگاه عالیه یپریده  رنگ صورت به  همانجا دایه

 .کردمی
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  تخت روی را باند و بتادین آرام و برگشت  خاتون

 .گذاشت  برایش

 : زد تریبلند  فریاد دخترک

 .برید برید،-



 .رفتند بیرون اتاق از و  گرفت را دایه دست خاتون

. رفت پایین و شد سنگ اما داد، قورت  را دهانش آب

  حاال که پیراهنش دامن کمی و نشست تخت روی

 .زد کنار  را بود شده خونی  هایشلبه

 با و انداخت بود شده سرازیر که خونی  به نگاهی

 .کرد تماشایش لبخند

 داره خونت چجوری ببین  بیا عالیه،  بکش درد>>

 دیگه تا شه کلفت پوستت تا کن نگاهش. ریزهمی

  بشکونی، و  عاشق قلب این  تا سابق عالیه اون نشی

 .<< نکنی  نزدیکش باید که اونی به اما

  روی را دستش و کوبید هم روی درد با را هایشچشم 

 رحمیبی با و گرفت پایش میان شکسته  تیکه

 .زد زل آن به و کرد باز را هایشچشم 

 از را آن گفت که قیژی صدای و ناگهانی  حرکت یک با

 درون گوشت  از ایتیکه. کشید بیرون پایش میان

 . بود آمده بیرون پایش

  درد از پر  لبخندی پایش به ناله جای  به تنها و تنها

  و بیشتر بدنش و بود کرده پر را پایش زیر خون. زد

 .رفتمی تحلیل بیشتر



  شده پشیمان اما بردارد، را بتادین خواست و شد خم

  زجر بگذار: گفتمی خودش با. برداشت را باند فقط

 .دارم  عادت زجر به که من بکشم
 

  که درحالی و انداخت سرش  روی را  شالش خاتون

  با دایه دادمی صلوات لب زیر  و داشتمی بر را کیفش

 :پرسید پریشانی

 شدی؟ راهی کجا-

 سرکه و سیر مثل دلم جون، خانم ندارم طاقت دیگه-

  بسپارم اهالی باقی و خدا  کد به رممی دارم. جوشهمی

. افتممی پس دارم دلشوره  از پاسگاه برم طرفم اون از

 اومده خان سر بالیی ترسممی اما شه،  الل زبونم

 .باشه

 . داد  تکان سر تایید معنی به دایه

 که ارسالن از اون. بکنیم کاری یه باید خاتون، برو-

  جواب رفته پاشده خانم عمه با شده چش نیست معلوم

! که نداریم مرد دیگه ده؛نمی کدوممونم هیچ زنگه

 سامون و سر و آبادی این خوادمی کی نباشه  خانمون

. فتنمی هم  جون به هرچی سر مردمش  که بخدا! بده؟

 با هرکس شه؛نمی بند سنگ رو سنگ نباشه  خان اگه



 زاده خان. زنهمی  تهمت و کنهمی  قصاص خودش فکر

 بزرگ شریف مثل یکی و کننمی ناعدالتی نباشه که

 سنگسار که گناهیبی دخترای  چه. شهمی مردم این

 .شننمی بس خون شن،نمی

 ماجرای این دوباره توروخدا دایه برم قربونت-

 دیگه نزن، دختر این جلوی حرفارو این و سنگسار

 همممون خون به االن کرد جورش و جمع بعد شهنمی

 .تشنس

  بهم خوب خبر یه و بیای تو تا بستم و دهنم بُک ثمُ -

 .بدی

 .برگردم تا باش خودش و خودت مواظب-

 .خدا امان به برو-
 

 

 نماز و بود  نشسته مخصوصش صندلی روی دایه

 . خواندمی

 که ایعالیه  نوایبی قلب برای  آمین، برای کردمی دعا

 .دانستمی مقصر را او

 .برگشت خاتون که بود شده شب



  و شد بلند سراسیمه. بود برنداشته در از چشم دایه

 . شد پاره دلش بند دید را خاتون آویزان قیافه قتی

 خاتون؟ چیشد-
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 منتظر انگار همانا، خاتون گریه و همانا دایه سوال

 بیرون و  کند سرباز هابغض  این تا بود  حرف یک

 .آورد در را هایشکفش لج با. بریزد

 !بدبختی هیچی،-

 . بگو چیزی یه زن کردی عمرم  نصف که تو-

 .نیست دایه نیست-

 .کردمی فین فین

  و بیمارستانا همه زمین، توی رفته شده آب انگار-

. پرسیدیم قدم به قدم کدخدا  با و ده کل قانونیا، پزشکی

 امیدم یه کوچیک  خبر یه حتی دایه، هیچی به هیچی

! خبره  چه قلبم توی بدونی اگه بدونی اگه. نیست

 بشه چیزیش خان آمین اگه نگرانم خیلی  دایه، نگرانم

 معصوم طفل  عالیه اون. بشم سرپا چطور دیگه من



 قضاوتش بخاطر و  خودش خوادمی  طوری چه

 ! ببخشه

  امید با دیگر یکبار و داد تکیه  دیوار به  جا همان دایه

 .کرد نگاه عمارت در به

 نمیاد؟-

 زدی؟  سر عالیه به. کنه کمک خودش خدا-

 شه؟ تازه دلش داغ که بزنم سر-

 .  گرفت شدت  اشگریه

 دختره ترسممی نزده،  هیچی به لب حاال  تا دیشب-

 پاشم من. بخشمنمی و خودم بخدا. بشه طلف  بیچاره

 .کنم گرم براش چیزی یه

 . خورهنمی-

 کنیم؟  چیکار گیمی پس-

 میاد خودش به عالیم بالخره مشکالته، حالل صبر-

 .کشهمی بیرون تنش از و عروسی رخت اون

 .خوادمی بخیه االن حتما دایه؟ چی پاش-

 .قلبش از بیشتر نه-



 ساکت که بود بس خاتون  برای کلمه یک همین انگار

 .کند کز ایگوشه  دوباره

 پایه و بود زده را عینکش  خاتون و بود  شب هاینیمه

  چرت کمی دارو خاطر  به دایه. بود نشسته  قرآنش

 . بود هوشیار اما زد،می

  نشسته جا همان صامت  و خشک همانطور هم عالیه

 حالت یک در غذا بدون آب بدون تمام  روز یک. بود

 .بود زده زل قرآن همان به  و بود نشسته

 و خدا اول گفتمی همیشه آمین. گشتمی پناه دنبال

 !منی قلب پناه تو بعد

 !باشد؟ پناهش توانستمی کسی چه خدا  جز چه؟  حاال

 ترکیده که بمبی مثل صدایش و شد کوبیده خانه در 

 . شدند بلند  هراسان خاتون و دایه. شد بسته باشد

 تند قلبش. باشد کرده حس چیزی  انگار عالیه

 .رفت  پنجره سمت به و شد بلند جا از. کوبیدمی

.  کرد کوبیدن به شروع ایدیوانه  چون قلبش و دیدش

 و سالم کرد؟می  عوض را  چیزی آمدنش اما بود، آمده

  تلوتلو. بود ژولیده و آشفته موهایش. بود سالمت

 . بود سرپا  اما خورد،می
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 .پیچید گلویم دور و شد خار بغض. کردم می دل دل

  همچون  اشک از هایمچشم  که حالی در و برگشتم

 . بودم خیره اتاق در  به بود شده  آبی پر حوض

 با و  دویدندمی دنبالش به خاتون نظیفه و دایه

 .زدندمی صدایش پریشانی

  دلم. بود گرفته فرا را وجودم پای و  سر استرس

 از قبل مبادا تا کنم زنجیر قلبم به را صبر خواستمی

  تنها را میانمان که راهی بشکنم و  بزنم حرفی او

 .خوانده عشق

 و خورد تکان هایمشانه که شد باز طوری  اتاق در

 .شد کوبیده هم روی  هایمپلک 

 زاری حال با همراه و شد شکسته هایمچشم آب پر سد

 .شد روان هایمگونه  روی دیدم آمین از که

 .شدیم چشم در  چشم و گرفت  باال را سرش

 گلویش  سیبک اما داشت، حرف ادنی یک نگاهش

 .خورد تکان



 .دادم فشار هایمدندان با داخل  از را لبم

 . زدم صدا را  اسمش بار ده شاید امبسته هایلب  پشت

 .بودم تنگش دل

  کردن صدا حد در حتی  کلمه یک فقط  تا بودم منتظر

. بود بس برایم بیاید؛ بیرون هایشلب میان از اسمم

 حتی دیگر یکبار را آرامش و آشنا صدای  خواستم می

 . بشنوم بار آخرین برای

.  دیدیمنمی را دیگر هم چهره خوب و بود تاریک اتاق

  یا حرکت  منتظر آمین سر پشت دایه و خاتون نظیفه

 . بودند ما از حرفی

 .نشست تخت روی. نزد را اتاق  برق. آمد جلو

 ساده چه آمین و بود شده  آویزان هیکلم  کل از غم کوه

 .بود گذشته آن از

 . کردمی نگاهم نگران هم هنوز خاتون

 . باشم تنها خوام می بیرون برید همتون-

  اینطور که بود آمین واقعا. گرفت لرزش امچانه 

 من؟   با کرد؟می برخورد

 و اشکی هایچشم با که عروسی از  نپرسید هیچ

.  شده کشیده خون به نیمی و لجن به نیمی که لباسی



.  شد ِده  اهالی کل جلوی که یتحقیر از  نپرسید هیچ

 به که  هاییچشم و شد صبح که شبی نپرسید هیچ

 .شد  خشک پنجره

 .باشم تنها خواممی: گفت فقط

 نداشتم حق کنم؟ سوال  شدنم بازیچه  از نداشتم حق

 شدم بختیاری آمین دائم و رسمی زن که من بپرسم

  مردم هایپچ  پچ مهلکه در عروس لباس با باید چرا

 آمین او. نداشتم حق نه! نداشتم؟ حق باشم؟ رسوا

 می قسم اسمش روی ایل یک که دهی زاده خان بود،

 . خوردند

  نظر در جز زبانش، حرفش، راهش، که  بختیاری آمین

 پس نبود، تسبیحش و سجاده و قرآن و خدا گرفتن

 اتمام بود؟ زده حرف خدایش با. بود همینطور هم االن

 بود؟  پرسیده را شکستن دل گناه! بود؟ کرده حجت

 ! داد؟می  را جوابش

 : شکست را  سکوت دایه

  سرت بالیی چه بدونیم نداریم حق ما شیرمردم-

  راهته،  به چشم شب دو  عروست اما. باشه اومده،

 بگی؟ اونم به چیزی  خواینمی



 با دوباره و  چرخید صورتم روی دور یک  آمین نگاه

 :زد لب حزینش لحن همان

 . بذارید تنهام-

 قلبم به بیشتر و بیشتر هی  لعنتی بعض. زدمی  چنگ

 .زدمی  چنگ هایمچشم به گلویم به

 .کنم التماس پایش جلوی  و بزنم زانو خواست می دلم

 ناسی  احدو هیچ به را او. بود من  مال فقط آمین

 .دهمنمی

 !  کنم؟ التماسش شد می شد؟می

 انزجاری با را سرم. دادم فشار هم روی را هایمدندان

  لنگ پایم خاطر به. دادم تکان بود هموار آن در که

 . زدممی  لنگ

 خانه که را  روزی رفتممی در سمت به که همانطور

 .آوردم یاد به بودیم رفته بابا حاجی

  سریع چه  من و باشم  محرمش بود خواسته  من از

 .گفتمی دائم محرمیت از او و بودم گرفته جبهه

 و انداختم اشچهره  به تاریکی آن در هم  نگاهم آخرین

 .بستم را اتاق در

 . بود گرفته را بازویم  زیر نگرانی با خاتون



 دانستمنمی بدتر همه از و بودم نگران. بودم عصبی

 .کنم پیدا رفتن برای را کجا که

 .بدم بهت آب لیوان یه بشین بیا عالیه-

 .کردم نگاه زیرپایم فرش به و نشستم مبل روی

 تمام من به عشقش شد چه  شبه یک که گفتمی کاش

  کاش! آمده زندگیمان سر  بر چه گفتمی کاش. شد

 !کردممی سبک رفتن از را قلبم تا زدمی حرفی حداقل

 .گرفت دستش میان را دستم آرام و نشست کنارم دایه

  حرفی بُک و  صمُ  و کرده قرص  هم روی  و لباش بچم-

 .زنهنمی

 .داد دستم را لیوان و نشست پایم زیر خاتون

 .عالیه توروخدا بخور-

 .نشست لبم روی تلخی لبخند  و زدم زل آب لیوان به

  حداقل اینجوری خاتون،  رختیمی زهر توش کاش-

 .بردمی و شستمی و دلم توی غم

.  افتاده اتفاقی حتما مادر، نگو! دخترم  بگردم دورت-

 دیدمش  اینجوری بار یه  بار، یه فقط  سال همه این

 ...اونم



! خاتون؟ دونیمی تو.  بود وسط دختره اون پای-

 بسته؟  من  عشق روی و  چشماش آمین که چیه حکم

 مشت قلبش به  و جویدمی داخل  از را هایشلب  خاتون

 .زدمی

 بلند جا از و گذاشتم کنارم میز روی  همانجا را آب

 .شدم
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  را هاچمدان  از یکی. رفتم امقبلی  اتاق سمت به

 .کردم بازش باشم کرده فکر که این بدون و برداشتم

 آمین که بود  مشترکمان اتاق درون هایملباس یهمه 

 . بود مانده امقبلی  اتاق درون اشچندتکه . بود آنجا

.  کردم پرت چمدان درون و کردم مچاله را هاهمان

  به هم چندتکه همین روممی که آنجا دانستممی  هرچند

 .آمدنمی کارم

 به محکم  دفعه یک وضعیت آن دیدن با خاتون

 .کوبید صورتش

 کنی؟می چیکار! عباس حضرت یا-

  نگاهش کردممی  مچاله را بعدی لباس که درحالی

 .زدم پوزخندی و کردم



  تیکه یه چیم؟ شبیه من خاتون؟ کن من به نگاه یه-

 دست که این ببینم؟ چیو  بمونم باید  دیگه! آشغال؟

 خونه؟  این تو میاره و گیرهمی دیگرو یکی

 بذار نزن ُسمبادش بدتر خاتون درده خودش نخواستنم

 . بکنم و کارم

 بشینید بعد بشین آروم بشه، صبح بذار  دخترم، نکن-

 این و لباس این با شبی نصفه آخه. بزنید و حرفاتون

 بری؟ خوایمی کجا چمدون

 . من آخر راه شریف،  خونه-

 همه. آوردمش زبان به اما داشت، زهر طعم حرفم

 .است من قتلگاه نه، خانه آنجا دانستندمی  خوب

  به رنگ بیچاره  زن. رفت عقب عقب ترس  با خاتون

  که کسی. باشد نداشته را جایی که کسی. نداشت رو

. باشد نداشته ایخانواده که کسی. باشد نداشته عشقی

  ذره که کسی. باشد ترکیدن درحال غم بار از که کسی

 به هم اشتیاق با حتی باشند سوزانده را  جگرش ذره

 .رودمی قتلگاهش سوی
 

 در را آمین ناگهان برگشتم و بستم که را  چمدان زیپ

 . دیدم  در چهارچوب



 .کردندمی نگاه ترس  با پشتش  دایه و خاتون

 :گفت بستمی را  در که حالی در و برگشت

 .برید شما کنممی حلش من-

 به او به توجهبی و کردم بلند تخت روی از را چمدان

 .رفتم در سمت

. بود پیچانده  مچش دور را  تسبیحش. گرفت را جلویم

 را اشگرفتگی ماه لحظه یک در و  گرفتم باال سر

 . دیدم

. لرزید اشگرفتگی  ماه آن برای دلم و دست

 . بودند خون کاسه دو هایشچشم 

 :گفت خاص عجزی با لب زیر

 !نکن علی والی به تورو عالیه نکن-

 که جایی رممی دارم! کنم؟ می دارم کار  چی من من؟-

 .بودم اول از که جایی باشم، باید

. بود باز نیمه دهانش و  بود شده دار نم هایشچشم 

  حالت با  ابرویش تای یک و بود کرده کج را فکش

 .بود باال غمگینی



  منو تو عشق. عالیه شهمی ختم من به ابد تا تو راه-

 زانو، با نه  بری تو اگه عالیه، داشته نگه  سرپا االن

 . خورممی زمین سر با

  دیدن با هوا بی چه من و  لرزیدمی رنج از صورتش

 . افتاد و شد شل دستم از چمدان حالش
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  ول اینجا منو و شبمون بهترین تو  همین بخاطر-

 گفتی فقط اومدی وقتی همین بخاطر نیومدی؟ و کردی

 بذارم؟  تنهات

  کم که همونجا دقیقا! زاده؟ خان زندگیتم کجای من

  مرده آدم. کشتی منو تو آمین، نه بیای؟  سراغم بیاری

 ...منو تو. شهنمی زنده دیگه

 

  دهانم روی را دستش و گرفت نفس و  زد پلک آمین

 .گذاشت

 لعنتی کلمه اون اگه دیگه بار یه فقط  دیگه، بار یه-

 .تو و دونممی من اونوقت بیاری زبونت روی رو

 .کشیدم و گذاشتم مچش روی محکم  را دستم



 . کنار برو  رام جلوی از-

 .نمیری جا هیچ-

 . بری خواستی تو نیست من کار رفتن-

 نبودنت از. باشم  گفته چیزی همچین اگه من به لعنت-

 !بری؟ خوایمی اونوقت انصاف،بی ترسممی

 و رفت گیج سرم باشد افتاده فشارم انگار لحظه یک

 را بازویم زیر آمین که شدم معلق هوا و زمین بین

 . گرفت

 .رفت تخت سمت به و انداخت  پاهایم زیر  را دستش

 .کرد  رهایم تخت روی نرم و آرام

  نوازش  صورتم روی را دستش و کشید دراز کنارم

 .کشید وار

 داشته و  هوات تا سپردم منم داده، بهم خدا رو تو-

 ازش اونوقت بشه چیزیت یه تو اگه حاال. باشه

  تو. بده بهم تورو باز اما کنه، کور و چشمام خواممی

 .نگیر  ازم منو چشمای . عالیه  چشامی خود
 

 .شد سرازیر هایماشک 

 نرفتی؟ عمد از-



 .نرفتم-

 . آمین کنه آروم و  دارمتب  قلب بگو  چیزی یه-

 چه بدونی اگه! کی؟ بدونی اگه زدن زمینم! عالیه؟-

 . نشم بلند و بیفتم که زدن پشت از طوری

 .  کشیدن گند به و زندگیمون شب ترینقشنگ 

 .گیرمنمی من دنمی پس  و تاوانش

 به بود پیچیده مچش دور که تسبیحی همان  با>>

 .<< کرد  اشاره آسمان

 .گیرهمی اون-

 آمین؟ زنیمی حرف کی از-

 چون فقط نیومدم اگه بذار، تنهام بیرون برو گفتم اگه-

  انگار اما بشی، آب ذره  ذره تو من دیدن با نخواستم

 . رفت در دستم از شدنت آب

 من بگو چیزی یه آمین؟ آوردن سرت بالیی چه-

 نه؟ مگه بیایم بر زخما یهمه پس از هم با که اینجام

 دفعه یک. ریخت هایشاشک و کرد نگاهم  درمانده

 خودش  به محکم مرا و گردنم زیر  انداخت دست

 .فشرد



  وقت هیچ دیگه! من جون آهویی، چشم منی جون تو-

 . نکن تهدید رفتنت با منو

 .  زدمی  هق و  کشیدمی نفس موهایم میان

 دهممی جان  چگونه هایشهق   هق برای دانستمی اگر

 ! زد؟می  هق طور این هم باز

 .بگو چیزی یه کنممی دق دارم آمین؟-

 و شد طاقت بی دوباره اما کرد، نگاهم و شد بلند

 .  کرد مخفی هایش دست میان را صورتش

 

 آن از را رنگی سبز روسری و برد جیبش میان دست

 .کشید بیرون

 که آمین به و کشیدم پیش اخم. کردم نگاهش تعجب با

 تمام  و بود کرده اسیر مشتش میان را روسری

 .کردم نگاه بود شده منقبض صورتش عضالت
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 همه این. زندست من مادر  ه،عالی زندست مامانم-

 درد ُمهر نبودنش برای طور چه دیده و بوده هم سال

  روونه و خودش دختر حتی. نیومد اما زدم، قلبم به و

 که بکشونه دردی به و من تا بده بازی منو تا کرد



 اون که اونی نفهمید اما نشه، پیدا براش درمانی هیچ

 زمین و آسمون بذاره که داشت و هوام انقدر باالیه

 دل درمون  تو تا برسه تو به تا بچرخه  و بچرخه هی

 . بشی دردمندم

  را فکش مردانه تیغه محابابی  هایشچشم اشک آمین

 و هراسان اما لرزان، های دست با من و پوشاندمی

 را هایشدست آمین، شده پریشان  قلب از نگران

 . گذاشتم قلبم روی را دستش دو. گرفتم

  یک مگر آوردند؟می من آمین سر بالیی چه داشتند

 !نبود؟ مادر مگر باشد؟ رحمبی انقدر توانستمی مادر

  همیشه، تا تاابد هستم؛ من آمین، اینجام من! هیشش-

 .بزنه زمینت تونهنمی  هیچکس
 

 . بود کرده له دندان با داخل از  را هایشلب

. عالیه آوردم کم نه؟  مگه رینمی هستی، تو-

  زیر خودش  حاال بود درمان همه برای که  ایزادهخان 

 .شه می له داره داده  بهش مادرش که دردایی بار

  اشک هنوز. بوسیدم را  هایشدست کف نرم و آرام

 هایچشم   برای اش،گرفتگی ماه آن برای. ریختمی

 عهد هایشاشک  تک تک برای اش،نشسته خون به



 وقت هیچ شد نازل زمین به هم بال  اگر حتی بستم

 .ندارم بر معشوقم از دست

 : پرسیدم مقدمهبی

 برگشته؟  چرا-

  که کنده دلش از جوری  یه و من. خوادمی و حقش-

  کرد خیانت بابام به. نبوده مادرم سال همه اون انگار

 دخترش اون حاال. کرد دق همین بخاطر بابام عالیه،

 کرد خیانت بابام به که مردی اون با. چیزشه همه

 بود چی هر  خب. کننمی ازدواج باهم و کنهمی فرار

 تو همش اواخر  اون بابام. داشت بچه یه مرد اون از

  یه به شباهتی هیچ که بود شده الغر انقدر. بود فکر

 عالم تو عالیه. دادنمی خودش سال و سن  هم جوون

 . هست  چیزیش یه فهمیدممی  بچگی

: گفت موندو جلوم مادرم  سال همه این بعد حاال

  اما داده، بابام به رو شدنش  دختردار خبر خودش

 دوسش که مردی همون دیگه، مرد یه از گفته تهش

 به بدنش؛ بهش  بودن نشده راضی خانوادش و داشته

 عاشق پدر  و بود کرده ازدواج بابام با خانوادش  زور

 روزه حرف کلمه یک بدون که بود عاشق انقدر منم

 ...و قلبش حرف همه  اون که انقدر. گرفت سکوت



 آمین؟-

  سنگدل تونهمی انقدر چطور زن یه طور؟ چه عالیه-

 !دونیمی  حتما زنی تو! باشه؟

  شوهرش از حتما زن یه دونممی و این فقط من آمین-

. آورده سرش  بالهارو  این که شنیده یا دیده چیزی

  انسانه  یه زنه یا مامانته که این از خارج  زن اون

 .نکن فراموش اینو آمین
 

 .کرد زخمی را روحم غمش از پر نفس

 کشیدنت ضجر دیدن: گفت و زد زل چشمام تو صاف-

 لذت ازش انقدر برام، بود بابات کشیدن ضجر مثل

  بچه یه فقط من گفت و زد زل چشام تو  صاف... بردم

 ...دخترمه اونم دارم

 

. شد  خم زانو تا کمرش که زدمی  هق  جوری

 تا نداشت طاقت گذاشتمی فعل بدون  را هایشجمله 

 .کند کامل را آخرش

 .کردم بلندش و گرفتم را اشپیشانی  زیر  بردم دست

.  نیست کردی فکر ُمرده، کردی فکر سال  همه این-

 آمین؟  نیست کنی فکر شهمی چی  حاالم



 چون اومد؟ عروسیم شب درست چرا دونیمی-

 ترینغمگین به و روزم ترینخوشحال   خواستمی

 .کنه تبدیل روزم

 از همه ما وقتی شد سنگ جنس از شهمی  حد چه تا

 خاکیم؟ 

 چرا؟  پرسیدی ازش-

 . کرد دستش میان سبز روسری به نگاهی

 این باباته هدیه اولین: گفت. انداخت پام  جلوی و این-

  مثل روزی یه تا داشتم  نگهش انتقام برای  سال همه

 که مادری اینه بیا بگم و جلوت کنم  پرتش امروز

 . ساخته بابات

 ...چون عالیه داشتم برش

 .لرزیدمی و بود شده منقبض  سرش  هایرگ تمام

 .عالیه بود شده تنگ مامانم  بوی برای دلم چون-

 . ریختممی اشک پایش به پا

 

 شاید که سفت آنقدر گرفتم بغلش مقدمهبی  و یکهو

 . ریختمی بیرون دردهایش



  چوب راحت چه اینجا من  و بودند ریخته فرو را آمینم

 .کردممی  حواله او به را قضاوت

 .بودم متنفر  خودم از

 . ریختمی اشک  هم هنوز.  گذاشتم قلبم روی  را سرش

 نوازش و رقصیدمی  لختش موهای  الی هایمپنجه 

 .کردممی

 :خواندم برایش وار زمزمه و کردم شروع آرام
  

 امآشفته  تو موی چون مو سیه ای عمری چه اگر》

 امبنهفته  آشفتگی این قصه سینه درون

 ندانم ببینمت ره به اگر عشق شرم ز

 من بگذرم تو برابر از چگونه

 عشقت ز بگذرم که رضا دلم  دهد می نه

 من بنگرم تو رخ بر که طاقتی نه

 

 امآشفته تو موی چون مو سیه ای عمری  چه اگر

 امبنهفته  آشفتگی این قصه سینه درون

 شد تردیوانه دیدم  دادم وعده مهرت به را دل



 شد تربیگانه دیدم آشنایی حدیث گفتم

 را  هاافسانه  این دیگر نگویم دل با

 را وفا و مهر قصه ندارد باور

 

 بگویی  وفا قصه دل برای از تو مگر

 《بگویی مرا غصه آشنا شد چون قصه به
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  وقت هر تا  دفترچم الی بذارم و صدات شدمی کاش-

 .کنم گوش شممی  دلتنگت

 دلتم ور جا همین من زاده؟  خان چرا  دفترچه الی-

 .خورمنمی  تکونم

  نیست بس  بخونم یُجیب و اَمن هزار بودنت بابت از-

 .آهویی چشم

 ببینیش؟  بازم  خوایمی-

 قلب این دوروزه عالیه، زندست نشده باورم هنوز-

 نشده باورش اما سوزه، می لعنتی

 باشه؟  میایم بر پسش از دوتایی ن،آمی بشکنتت  نذار-

 .افسانس یه شبیه-



 ! تو چشمای-

 زاده؟  خان اندازیمی دست منو-

 آهویی؟  چشم مونده برام انداختن دست برای حالی-

 .کردم اشحواله  ریزی  چشمک

 . من با اون-

 .برسه دادم  به خدا! یاهللا-

  غم اون ذارهنمی عالیه این بشه که  چیم هر ببین-

 لبخند اون اگه من کنه خونه چهرت روی ابد تا لعنتی

 .نیستم عالیه که نیارم لبت روی و

  هایشچشم و دید و کردم رها شانه روی را موهایم

 .کرد  را تمنایش

 .شدم بلند جا از و کردم تر  زبان با را لبم

  لب زیر که دیدم. بست را هایشچشم  و شد  زیر به سر

 .گرفتم را امخنده  جلوی و  خواند ذکری
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  بود زانو روی آرنجشان و  بودند زده چانه زیر دست

  روشن هاساعت اتاقش برق که ایپنجره  به صاف و

 .کردندمی نگاه بود

 دلبر هم باز را بود افتاده آمین دل میان که غربتی

 باز توانستمی! کند؟ رفع توانست می اشآهویی  چشم

 تا بگذارد آمین دار تب قلب روی را دارشنم دست هم

 دلدارش هم بار این! کند؟ کمرنگ را  رسوایی آن

 و بشورد را اشزاده خان   هایچشم غم  توانستمی

 !ببرد؟

 بدون و بود نشسته مادرش خانه روی روبه  هاساعت

  اتاقش برق که ایپنجره یک همان به حرفی کلمه یک

  یارای زبانش و بود دلتنگ. کردمی نگاه بود روشن

  روی مادرش تن عطر  حسرت. نداشت گفتن سخن

 تبعید دوری این به را خودش و بود مانده دلش

 .کردمی

 بیشتر کمی و انداخت بازویش دور دست عالیه

 . چسباند او به را خودش

 بگی؟ ارسالن  به خواینمی-

 به آرام و شد کنده پنجره از آلودش غم هایچشم 

 . چرخید عالیه سمت



  و تک همیشه من مثل اون ه،عالی شکنهمی بگم اگه-

 بلند و نیفتاده خودش  من مثل نمونده، محکم تنها

 آورده؛ پناه من به چیز همه  برای همیشه اون. نشده

  بگم چطوری  حاال بخوره تکون دلش  تو آب نذاشتم

 باید کردیم روشن زن این برای که شمعی همه اون

 !کنیم؟ خاموشش

 من از تنها و انتقاماش تمام اون. نیست کنه فک بذار

  برای داشت فرصت خیلی  خواستمی اگه گیرهمی

 .نکرد اما ارسالن، به زدن ضربه

 و زد گرمی یبوسه  آمین  هایلب و دماغ بین ما جایی

 اشبوسه شیرینی با را زاده خان یشده تاببی دل

 .کرد گرم

 !من پناه-

  باال دست بود شده سنگین  هایشنفس که درحالی آمین

 همین در. کرد  نوازش را دلبرکش صورت  آرام و آورد

 سمت به لنگان لنگان که  دیدند را دایه که بود حین

 .آمدمی  خانه

 نیست؟ دایه اون-

 . شد بلند جا از و داد تکان  سر آمین



 کرده؟  پیدا کجا از و آدرس اصال داره چیکار اینجا-

 .کوبید دهانش روی یکی عالیه

 بود پرسیده ازم امروز نآمی دهن، این بشه الل آی-

 ... عفریت این  خونه  حاال

 ...مامانت یعنی...چیزه

 .کردمی نگاهش درماندگی با آمین

  ناگهانی خانه در که بردارد قدم دایه سمت به خواست

 و رفت عقب قدم یک آمین  لحظه یک در. شد باز

  دید که جایی و کشید خودش دنبال به هم  عالیه دست

 خودشان تنومند درخت یک پشت درست باشد، نداشته

 .کردند قایم را

 چه این وای. شممی دیده ببین شم،نمی جا من آمین-

 ...خو کشیمی و مچم یاو کاریه

 .بزن چونه کم جادو وروره اینجا بیا-

 بند یک فاصه در هردو کشید و گرفت را دستش مچ

 را خودش عالیه که حالتی با هم صورت از انگشت

 .بودند ایستاده بود کرده پهن آمین روی



 خان از را حواس و هوش کارهایش بااین  دختر این

 را مادرش و دایه هایحرف رفت یادش.  پراندمی زاده

 .کند گوش

 و دویدمی هم هایچشم   میان هایشانچشم  همینطور

  پناه. شدمی حبس جنگلش آن میان راحت چه عالیه

 .بود آمین ابدی پناه آمین جنگل گفتمی راست بود؛

  اخمی آمین. آمدند خودشان به مادرش فریاد صدای با

 .انداخت موج  را ابروهایش بین عمیق ایدره چون

  سال همه اون آره! زنیکه؟ کنیمی وراجی داری چی-

 همسر بودم، زن. کردم مادری. نزدم دم  کردم زندگی

  و دهنت در اینجایی؟ جراتی چه با! چی؟ تو اما بودم،

 . نیا طرفا این دیگه و ببند

 . لرزیدمی عصبانیت از دایه

 با تونیمی چجوری تو مار،  ماری نیستی، مادر تو-

 کنی؟  اینکارو خودت بچه

 چه؟  تو به-

 که سال همه این. دادم شیر بهش مادرشم، من...من-

 .گرفتیمش دندون به خاتون  منو نبودی تو



  زندگی که روزایی تک  تک برای سال  همه این-

 .گیرممی و انتقامش دادم قول خودم به نکردم

 !خودت؟ بچه از کی؟ از-

 ! چیزه همه بی شهنام اون بچه. نیست من بچه اون-

 شد پدرش  به که توهینی  با درخت پشت از اما آمین،

 اشگرفتگی  ماه دوباره و  هایشچشم درون دوید خون

 گرفته گر تن به حواسش عالیه. گذاشت  نمایش به رخ

 آمینش گرفتگی ماه روی دست بغض با و بود آمین

 .گذاشت

 آمین؟ بشی آروم کنم چیکار-

 گل عطر جز  چیز چه. بست چشم و لرزاند چانه آمین

 ! کند؟ دگرگون را حالش توانست می دلبرکش محمدی

 گرفتگی ماه که راستی به بردمی  حظ و کشیدمی عطر

 .شدمی ترکمرنگ  و کمرنگ اشگرفته رخ

 .شد تربلند دایه فریاد صدای

 !شدی مادر که بودی  حیوونی جور چه تو-

  ذره ذره تا که مونده حرفا  خیلی. برو  بکش و رات-

 .شینمنمی  راحت نگیرم و انتقامش

 دلدار؟  اومده  سرت به چی-



  ازم داشتم و حقش که زندگی یه از  بیشتر چیزی-

 .گرفتین

 تو یاد به  هنوز اون دلدار، نکن اینکارو پسرت با-

 انقدر تونیمی طور چه. خورهمی زعفرانی دمنوش

 و جونش بود من دوست که دلداری  باشی؟ رحمبی

 . دادمی هاش بچه  برای

 به تونینمی و چیز هیچ  نداری، حرفی جای هیچ تو-

 . برگردونی گذشته

 با فقط دلدار، کنممی برات برمیاد دستم از هرکاری-

 .باش نداشته کاری  بچه اون

  خوب که تو! چیه من حرف دونییم خوب خودت-

! هوم؟ همیشگی رفیق ساله، چندین دوست دونیمی

 !بلدی و بودن لجن ترخوب  که تو
 

 آن به نگاهی و کرد کج را گردنش کرده اخم عالیه

 . انداخت سمت

 .  کردندمی پنهانش  همه که بود وسط این ماجرایی یک

 :کرد نجوا آرام آمین

 !زنن؟می  حرف چی از-
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 . دلدار بگم دروغ بهت  سال همه اون  نخواستم من-

  چیو هیچ نخواستمات من این سال همه این بعد-

 بابت انقدر اگه. کنه بدترم شاید حتی کنه،نمی درست

 مادرشی تو گینمی بهش  نمیری چرا دلواپسی پسرت

 !من نه

 و آمد بیرون درخت پشت از. شد شل  پاهایش آمین

 .کردمی  نگاهش هراسان  عالیه

.  رفتمی سمتشان به و داشتمی بر گام لرزان

.  بودند پاشیده هم از راحت چه زن دو این را دنیایش

  از دم و بودند گرفته را اشنوجوانی  تمام  راحت چه

 !زدندمی انتقام

 را نداشتند دخلی آن در کدامشان هیچ که هایینفس

 .آوردند بند راحت چه

 .خورد یکه و نشسته آمین روی دلدار هایچشم 

 کشیدمی سمتشان به را خودش هایششکسته با آمین

 اشک باشد مراقبش داشت سعی که حالی در عالیه و

 . بود کرده احاطه را صورتش پهنای



  کرد، من من  و برگشت استرس با هاآن دیدن با دایه

 دلدار روی روبه کند نگاهش که این بدون آمین اما

 .کرد نگاهش و ایستاد

 عمر یه  بگی بهم خوایمی نیستی؟ مادرم تو...تو-

  به اشتباهی عمر یه آوردم؟ یاد به و عطرت اشتباهی

 !  خوردم؟ زعفرانی دمنوش یادت

  را هایشلب روی تا هایشاشک  و گزید را لبش زیر

 .کرد خیس

 اشسینه  به و زد فریاد》. شنیدم اشتباه بگو بهم-

 . بگوووو《:کوبید مشت

 .کردمی نگاهش رحمیبی با دلدار

 نبودی من بچه تو. نیستم مادرت من نشنیدی، اشتباه-

 مخفی من از هامدت که چیزیه همون این. نیستی و

 هاسال . بود مرده موقع همون من بچه. بود شده

 کردم فکر هاسال. کردن الپوشونی برام و خیانتشون

 دارم دوسش خونم و گوشت و پوست با که ایبچه 

 .منه وجود از منه بچه

 شد خراب تو دنیای که همینطور فهمیدم که زمانی

 .شد خراب منم دنیای



 :زد فریاد قبل از  تربلند آمین

 . دروغ دروغه،! دروغه-

 . گرفت را بازویش  ترس با عالیه

.  بود من دوست تریننزدیک  اینجاست که زنی این-

 شیر من. بود باردار و بود مرده شوهرش زمان اون

 بچه و کرد خودش بچه منو مرده بچه زن این. نداشتم

 و داد شیر بهت اون. زد جا من بچه جای  و خودش

  خراب سرم  روی که هاییآواره  و موندم من. دایه شد

 . بودن کرده

. برم و بگیرم رو ارسالن  دست خواستم فهمیدم وقتی

 خوابیدممی من که اتاقی تو بودن، خودم کنار عمر یه

 تو. نسوخت من برای دلشون کردن، خیانت بهم

 ! لجنایی این عشق حاصل
 

 آمین کوبید، آمین صورت  به را حرفش دلدار که همین

 و شد شل  دستش هایانگشت و بست را هایشچشم 

 .شد رها زمین روی دستش میان تسبیح

 شده رها تسبیح تا شد  خم و جنبید تر سریع  عالیه

 .بردارد را دلدارش



 خودش  در ریز ریز که را دایه نفرت با و برگشت 

 .کرد نگاه کردمی گریه و خوردمی لول

 . بود کرده تمام زن این را انصافیبی ته

 سرش به شدمی قبل از  ترگیج  لحظه هر که آمین

  به را هایشمشت  هم پشت  بلکه یکبار نه کوبید؛ مشت

 گرفتنمی را جلویش عالیه اگر و کوبیدمی سرش

 .آمدمی سرش بالیی یک حتما

 که شود  آمین نزدیک تا  گذاشت جلو قدم یک هدای

  هایشچشم میان که  خشمی و حرص با عالیه

 : زد فریاد جوشیدمی

 !تو و دونممی من بشی نزدیک بهش قدم یه-

 : داد ادامه دلدار  و انداخت زیر سر دایه

 نشون معصوم و خودش  همینجور هم  هاموقع اون-

 .آورد زندگیم سر بالرو اون و دادمی

 یه که این  تا خودمی پسر کردممی  فکر نوجوونیت تا

 که سختیایی تموم وجود با. شنیدم و صداشون روز

 داشتم دوست رو دیگه کس  که من شدم زنش کشیدم

  کم سال  همه اون و شدم زنش زور و اجبار به

  خواستم فقط نیاوردم روشون به فهمیدم وقتی. نذاشتم



 گفتم پدرت به بخوره ضربه هست که  همونجایی از

 ولی نگفت هیچی کرد سکوت. کردم خیانت بهش

 یه. نذاشت ببرم خودم با و ارسالن  خواستم وقتی

 و آوارگیم و بیرون کرد پرت خونه  از منو جوری

 سر و انتقامم بستم عهد خودم با که کرد تماشا

 .گیرممی عزیزشون
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 و داد فشار  هم روی محکم یکبار را هایشچشم  ینآم 

 .برگشت دایه سمت به

 وجودم بودین؟ چی دنبال! نکشم؟ نفس خواین می ازم-

  یک با. شد تموم دیگه باشه، خب حرامه؟ براتون

 تو زادم حروم یه من. کشتین منو تمام حرف کلمه

 ...شما دستای

 . کرد کج گردن گریه با دایه

 پسرم؟-

 .آورد باال را اشسبابه انگشت زنان فریاد آمین

 که رو آرزو این پسرم، گینمی من به گهدی بار یه-

 . بریمی گور به ابد تا باشم تو پسر من



 .کن گوش منم حرفای واستا لحظه یه آمین-

 و داشتی زدن حرف فرصت سال همه این حرف؟-

 .نزن حرف دیگه  کردی سکوت

 بود رویش روبه که امتدادی پر جاده  به و برگشت

 .کرد نگاه

 لنگ بود نمانده برایش نایی که حالی در سختی با

  اشک او با همراه عالیه. گرفت پیش را راه لنگان

  چشمش جلوی دستی دستی و بود جانش. ریختمی

 اعتقاداتی تمام با آمین دانستمی خوب. شدمی  پرپر

 . کندنمی هضم ابدا را مسئله این دارد که

 که ایناحیه  همان از درست بودند؛ زده را اشانضربه

 .رفتنمی ایمانش  رفتمی سرش آمین

 . بودند کرده انتخاب زدن  ضربه برای را درستی جای
 

  رفتن راه توان دیگر گویی. نشست دیوار روی دستش

 .باشد نداشته

  هایهق  هق. افتاد زمین روی و شد  شل یشپاها 

  زانو کنارش. کرد جدا عالیه ریشه از را دل اشمردانه

 .گذاشت  صورتش طرف دو را دستش و زد

 .نکن اینجوری خودت با برم قربونت! نم؟آمی-



 .بود خون کاسه دو اما آمین، هایچشم 

 !بفهمی؟ اینو تونیمی عالیه، نجستم من-

 .داد تکان طرفین به را سرش بغض  با عالیه

 تقصیری که تو. نیست درست این آمین، نه نه،-

 .بودی گناهبی بچه یه تو. نداشتی  خبر حتی تو نداری،

  ایمعجزه دیگر هایشاشک میان مصنوعی لبخند

 .کردنمی آمین برای

 کثیف اینطور و وجودم که بودم کرده چیکارشون-

 بودن؟  کرده

  هق عالیه و کوبیدمی  دیوار به پشت از را سرش

 .زدمی

 پاکی هر از تو. نکن اینجوری توروخدا آمین-

 و نیومده باال زمین روی  از بار یه نگاهت تری،پاک

 تونیمی چطور نکرده نگاه و کسی خودت  حالل جز

 !ناپاک؟  بگی خودت به و باشی رحمبی انقدر

 ! خیلی خستم،-

 . بوسید را اشپیشانی  آرام و شد خم عالیه

 نه نگو گممی بهت چیزی یه  ببین! من آمین من، پناه-

 باشه؟



 ! مونده؟ هم  ایدیگه کس تو جز من برای  از مگه-

 از بیا ببین آمین! برم شونت پری  جنگل اون قربون-

  کردن اذیتت که آدمایی این همه از. بریم اینجا

 تو و باشم من دوتایی، بسازیم زندگی یه. دورشیم

 .عالیه کردن له منو! شم؟ سرپا تونممی جوری چه-

  بهم رو هاتشکسته  خودم.  کنممی  سرپات خودم من،-

  نجاای از. بیا باهام فقط تو آمین، من. زنممی پیوند

  آمین میای. بسازیم زندگی یه و شهر  بریم دورشیم

 !هان؟
 

 رو به  رنگی هیچ که صورتی با سکوت در آمین

 و سوت در که ایکوچه  آورمالل  تاریکی آن در نداشت

 .کردمی  نگاهش بود غرق حالتش کورترین

 وجودش به تازه که مادری  از اش،زادگیخان  از

  این جای جای در که خاطراتی تمام از بود، شده واقف

 !گذشت؟می داشت دیار
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 که دردهایی از سرما از نه لرزید،می. شد بلند جا از

 مادر واژه  حسرت از کرد،می  سنگینی  دوشش روی



 گذاشته دوش روی مرگش و فراغ با سال  چندین که

 بود کاش باشد؛  گاهش تکیه که پدرش نبودن از بود،

 .کردمی گله و گذاشتمی اششانه روی سر تا

 و بودند افتاده پهلویش طرف دو  هایشدست

 را دستش آرام عالیه. بود لبریز اشک از هایشچشم 

  جانشبی ولی آرام هایقدم پای هم و بود گرفته بغل

  سوخته قلب از و بود عاشق. داشتمی بر قدم

 . سوختمی هم او معشوقش

 دانستمی که این برای بود؛ خدا امتحان هم این شاید

 .داندمی بهشت را مادرش عاشقانه و سخت چه آمین

 به خاتون به توضیحی هیچ بدون رسیدند که همین

 . بود برنگشته دایه هنوز. رفتند اتاقشان

 سمت به کند  عوض را هایشلباس که این بدون آمین

  چنان. برداشت رویش از را قرآن و رفت قرآنش رحل

  سست پاهایش و زد هق و گرفت بغلش سوزناکی  آه با

 کف از جان  آمینش برای دیگر بار عالیه که بود شده

 .  داد

 دهانش  روی دست و کرد کز در کنار او غصه از

 .نباشد آمین برای عذابی هایشگریه  صدای تا گذاشت



 از و  بود زده بغل را قرآن طوری اشزاده خان

  کودک مانند که ریختمی اشک اشبسته  هایچشم 

  سنگینی از پر  ماالمال که ایسینه  با بود شده پناهیبی

 .شده مرگ

 کاری باید نذارش  حال این برای. شد بلند جا از عالیه

 روح گر  نظاره و بنشیند دور از چنین این! کردمی

 . بود زهر برایش باشد آمین یخورده زخم

  راز با تاریکش اتاق درون را او کمی و شد بلند جا از

 در و گذاشت تنها کردمی خدایش با که ذکری و نیاز و

 تعریف خاتون نظیفه برای را ماجرا تمام هم بین این

 .کرد

  خاتون بود طور هر باید و کردندمی حرکت زود صبح

 هر نشود؛ شوکه بیچاره پیرزن تا کردمی  خبردار را

 کرد اُفت حدی به فشارش رفتنشان شنیدن با که چند

 .کند خبر  پزشک شد مجبور عالیه که

 که را خاتون و بود زده  تکیه اتاق در  چهارچوب به

  تماشا بود خواب در غرق و بود وصل دستش به سرم

 .  کردمی



  تنهایی به که مانده دوشش روی بار کلی کردمی حس

 قلب وقت هیچ آمین اگر. آیدنمی بر تمامش  پس از

 !چه؟ شدنمی ترمیم اشخورده زخم

  یک و آرامبخش با داشت خودش که عجیبی سردرد با

 .رفت خوابشان اتاق سمت  به آب لیوان

 شنید را صدایش کند باز را اتاق در خواست که همین

 اشسینه میان را نفس کشید که تیری با قلبش و

 .کرد حبس

 دونیمی! برسی دادم به  تو منتظرم منتظرم،! یاهللا؟-

 ! تونمنمی تو معجزهبی که

 و زد پس را  صورتش هایاشک  دست  پشت با عالیه

 .کرد باز  کامل را در

 را بازویش گرم و آرام و نشست زانو روی کنارش

 .بوسید اشمشکی  پالتوی همون روی

 .خوبه  برات آمین، بخور اینو-

 نایی و بود زد تکیه سرش پشت دیوار به را سرش

 .نداشت

 ! خیس چشمانش و بود خشک  هایشلب



  توروخدا آمین، ببینم حال  این توی تورو ندارم تحمل-

 . نکن اینجوری خودت با

 او. شهنمی تموم وقت هیچ درد این عالیه، شهنمی-

 زندگی کنارش راحت چطور منه، االن  حال باعث زن

 عالیه آوردیم؟نمی حرف حرفش روی و کردیممی

 !چطور؟

 .فرستاد بیرون سوز با را نفسش

  چی همه پس از! منی آمین تو. میای بر پسش از تو-

 خم کمر و  بشکنی تو اگه! منی پناه تو آخه. میای بر

 !چی؟ من پناه پس کنی

  دست شد، زبانش  شیرین  هایدلبری  تاببی که آمین

 در و فشرد اشسینه به را او و دورگردنش انداخت

  موهایش  روی را گرمش هایلب  حرارت  حال همین

 .نشاند
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 را زیپش و گذاشت چمدان داخل هم لباس آخرین

  هایدانه و بود  ایستاده آماده پنجره جلوی آمین. بست



 که ترآرام قلبش. کردمی پایین  باال ذکر با  را تسبیحش

 .کشیدمی آتش  زبانه بیشتر هیچ، شدنمی

 :گفت و گذاشت پایین تخت روی از را چمدان عالیه

 .تمومه آمین این، از اینم-

 به آرام  و برگشت اشکرده خیس چشمان همون با

 .رفت چمدان سمت و کرد نگاه عالیه

 :زد لب کردمی بلندش که همین

 .بریم زودتر پس-

 هم میان را  هایشدست و بود منتظر در پشت خاتون

 بودند نرفته هنوز و بود قراربی. کردمی  مچاله

 . بود دلتنگشان

 هایشاشک . گرفت بغلش آرام و رفت سمتش به عالیه

  کرده عادت خاتون نظیفه به همه از بیشتر. شد روان

 .بود

 !ترکهمی شما بدون اینجا دلم! دخترم رفتیننمی کاش-

  اصال. رفتیمنمی که داشتیم چاره اگه برم قربونت-

  دم! هوم؟ برگشتیم شد عوض که هوامون و حال شاید

 گریه همه این مسافر  سر پشت نیست خوب رفتنی

 .کنی



 بغل از سراسیمه و کشید باال را دماغش فین خاتون

 . کرد حواله آمین بغل میان را خودش و شد جدا عالیه

 !نبینن خیر الهی باهات کردن چه! آخ زادم خان آخ-

 برات خواستی که هرچی نبودم توی سپردم  و یکی-

 که یکم. باش خودت مواظب خاتون، کنه فراهم

 تو. خودم  پیش میارمت  بگیره سامون سر اوضامون

 زندگی برای که چیزی کردی، تموم حقم در و مادری

 حس شد باعث تو وجود فقط شاید رو دروغه یه من

 .کنم درک و داشتن مادر حال و

 . خاتون کنه حفظ برامون تورو خدا

 زودتر. باشه پناهتون و پشت خدا! من زاده خان-

 یهو نمیاره طاقت دلم مونیدمی  بیشتر هرچی. برین

  باهاتون و بستم و کوچم و بار االن همین از دیدید

 .باشین زود. اومدما

 آرام و زد  لبخند اشچهره روی نهفته غم میان عالیه

 .کرد نوازش را خاتون پشت

 در از و گرفت دست را چمدان موقر و  مردانه آمین

 .زد بیرون



  و در شدن از صدای. رفتن پایین را ها پله که همین

 .شد پدیدار دایه صورت  سرش پشت

 و دویدمی  آمین عصبی های  سلول میان که بود خون

 . بود کرده برجسته  را اشپیشانی روی  هایرگ تمام

 گره درهم  ابروهای  و پیشانی روی گرفتگی ماه

  جوشیدمی آمین چشمان میان که خشمی و اششده

 .نشاند دلشان به را وحشت و رعب
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 و داد فشار هایشپنجه  میان ترمحکم  را چمدان دسته

 فشار، با دستش میان تسبیح هایمهره شد باعث این

 .بندازد عالمت را دستش کف
 

 . شده کنندهخفه دیگه اینجا بوی که موال به-
 

  مادر حکم به که بود لرزانی زن مخاطبش آمین حرف

 .بود کرده علم قد  جلویش بودن

  هایزمین توانست می! کند؟  سد را راهش بود آمده

 را توانش! برگرداند؟ اول حالت به را زده شخم

 !داشت؟
 



 گرفتگی ماه آن و قلب نگران همه از بیشتر که عالیه

 را دستش بود، محبوبش پیشانی وسط کششعالیه

 .کرد حلقه آمین بازوی دور

 دایه روی به توزانهکینه چشمش که همینطور  آمین

 :کرد  زمزمه و انداخت عالیه به نگاهی نیم بود،

 .بریم-
 

 از پس یکی هایشاشک  و بود شده دستپاچه که دایه

 .  کردمی  خیس را هایشگونه  دیگری

 بلند ایستادن معنی به هوا در را دستش و رفت جلو

 .کرد

 حرف فرصت من به آمینم توروخدا! پسرم توروخدا-

 ! بده زدن
 

 را گردنش پشت دستی بود شده کالفه حسابی که آمین

 :توپید و کشید

 هان؟ کنم  گوش حرفات به من که هستی کی تو آخه-

  و راهت بگم،  چیزی بهت نمیاد خوش خدارو زنی

 آفتابی چشمم جلوی ابد تا . برو اینجا از برو، و بکش

 .نشو



 

 .کشید دماغش به را دستش پشت دایه

 میاد؟ من  سر بالیی چه  رفتنت با دونیمی تو آمین-

 

 درون زهری مانند لبش روی عمیق پوزخند آمین

 .گرفت هدف را عالیه هایچشم 

 تونهمی بالیی چه آوردی من سر که بالیی از بیشتر-

 بیاد؟ تو سر

 

  کرده بلند آمین طرف به را دستش و زدمی هق دایه

 آمین واکنش از ترس اما کند، بغلش داشت سعی. بود

 .زدمی دو دو چشمانش درون
 

 پسرت که  این حسرت تو سال همه این دونینمی تو-

 !چی؟ یعنی بسوزی مامان بگه بهت

  کنی صدام بار یه فقط بار یه کنی؟ درکم شهمی چی

 .پسرم نیست مهم بمیرمم اگه بعدش دیگه مامان
 

 آمین زبان از مادر زدن صدا تمنای برای ضعیفش ناله

  دید راه اشک که بود زده خراش را همه  دل طوری

 .بود گرفته را چشمانشان



 زده تکیه ورودی در به خاتون هم همه از  بیشتر شاید

 نگاه را شده جدا پسر و مادر این ناراحتی با و بود

 .کردمی

  داده هم را تاوانش بود کرده دایه که اشتباهاتی تمام با

 !بود؟ نداده بود؛
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 تنها. بودند کرده جدا پسرش از را او سال همه این

 با دیگری هایمادرانه  شاهد دور  از توانستمی

 را پسرش داشتن  سوختن  حسرت سالها. باشد پسرش

 سوختن این برای خودش  حتی خورد؛  مادرش برای

  را هایشزعفرانی دمنوش آمین برای زن آن یاد به

 زخم روح خواستنمی چون فقط. کردمی درست

 سنگینی بار زیر این  از بیشتر را آمین خورده

 را آسمان گوش صدایش را کند جزغاله هایشحرف 

 .کند کر
 

 و باز اشبینی  هایپره خشم زور از که  حالی در آمین

 :زد فریاد شدمی بسته

  اینجوری منو چهارشونه و قد تمام داری که االن-

 . کنی شکر بار هزار خدارو باید شاید  کنیمی  تماشا



 و منی نیست قرار دیگه چون دایه بخون یُجیبُ  اَمن

 ...حتی اینجام، که ببینی

 

 عالیه که گفت گالیه پر و رسا و بلند قدر آن را حتی

 غمش تلنبار زیر شده له رخنیم  تماشای به بغض با

 . نشست

 گور به خودت  با ابد تا رو کذایی آرزوی اون حتی-

 وقت هیچ من در تویی نه و تو در منی نه. بریمی

 .دایه داشت نخواهد و  نداشته وجود
 

  به توجه بدون و کرد بلند را چمدان محابا  بی آمین

 خودش دنبال به هم عالیه و گذشت کنارش  از دایه

  زانوی پایین به را خودش سرش پشت دایه که کشید

 .کرد  پرت آمین

 به آمین اگر گویی که بود گرفته را پایش سفت چنان

  کشیده زمین روی بود حاضر داد،می ادامه مسیرش

 دست آمین از اما شود، که  هم خاکی و  خونین شود؛

 .برندارد
 

 جوون! پسرم؟  پشیمونم کارام از بگم باید طور چه-

 . بودم شده پناهسربی بودم، خام بودم،



  با حتی. گرفت من از تورو بابات اومدم خودم  به وقتی

  ذارهنمی وقت هیچ  بزنم حرفی اگه که کرد تهدیدم تو

 چی! ببخش منو توروخدا پسرم. ببینم تورو روی

 !ببخشی؟ منو شهمی چی! شه؟می
 

 دردی به  حاال  را جایش که خشم همان با آمین نگاه

 زل دایه به و  شد کنده رویش روبه از بود  داده عمیق

 .زد

 و جزا شه می خیانتت  طناب اونوقت  ببخشمت اگه-

 رسه،می کردن خفه به  که پیچهمی گلوت دور انقدر

 بخشیدن. کنهمی  حرام برات و اون کنه؛نمی خفه اما

 این کنار برو پس دایه، شهمی  چیزی همچین یه من

 گذاشتی جا  سرت پشت و  کردی قربانی که آدمی همه

 عذاب نه، خودشون دنبالتن، سایه مثل همیشه

 ! وجدانش

 !کمه خیلی تو برای بخشش  نیا، من سراغ دیگه
 

 از ضرب با که پایی با شد همراه آمین  عمیق پوزخند

 . زد بیرون عمارت از و کشید بیرون دایه دستان

 زنی  خاطراتش  جز حاال عمارت این  بسته در پشت

 به را آدمی هیچ  گوش هایشناله صدای  که بود مانده



 هم کثیفی  انسان اینکه برای شاید. بود نیاورده رحم

 . باشی قائل را حدی باید باشی
 

  بدون آمین اما کرد، نگاه عمارت به بغض  با عالیه

 لرزان، پاهایی و افتاده هایشانه  با جلوتر نگاهی هیچ

 پسش در و بود گرفته را  ریزشش جلوی که چشمانی

  ریخت،می آسوده  حاال را بود نشسته غلیظ ایمه

 .شد  ماشین سوار

 .رفت سمتش دو با عالیه

  منتظر  کردی انتخاب هم بودن کثیف اگر گفتندمی

  را گلویت دور کثافتت قطور  طناب که بنشین روزی

 آمین که همان. بزند اتپشیمانی به تیشه و کند احاطه

 .بود  نذاشته بخشش برای جایی که همان گفت،

 189پارت #

 **** 

 کردممی حس. کردممی نگاه اطرافم و دور به شوق با

 و هامغازه به نگاه. آمدم دنیا به که است  بار اولین

 لبم شوق با  و انداختممی بود اطراف که هاییبوتیک 

 . گرفتممی دندان به را



  داده پوست که بودم زده  دندان دندان را بیچاره آنقدر

 .بود

 شهر به که بود بار اولین. داشتم خوبی  خیلی احساس

  خیلی شهر  هایآدم با معاشرتم و آداب هرچند  آمدممی

 . داشت کار

  از. بود آورده اینجا به مرا آمین بار اولین که این از

 او به من که حرفی تا بود  گذشته چیزش  همه از اینکه

 فهمیدممی را همه فهمیدم؛می نکند، رد را بودم زده

. گرفت نادیده را چیز همه من خاطر به  طور چه که

  و کرده بلند هایریش آن تک تک صدقه قربان

 !بود؟ حرفی رفتممی  نامیزانش

 این به بیشتر گذشتمی  که روز هر و بودم عاشقش

 .اوردممی ایمان عشق

 سخت بود معلوم. کردم اشگرفته اخم چهره  به نگاهی

 آرام و زدم لبخندی. کندمی رانندگی و  است فکر در

 کردمی عوض را دنده که دستش  روی را دستم

 .گذاشتم

  کرده وصل او به ولت  بیست و دویست برق انگار

  که پرید درجا و زد بیرون خیاالتش از طوری باشند،

 .نیامدم  پایین خودم موضع از اما شدم، هل خودم



 به و آوردم  باال را دستش و کردم کج ناز  با را گردنم

 .بستم را هایمچشم. کردم نزدیک  هایملب

 معجزه خود امزندگی در مرد این حضور بود؛ آرامش

  از قشنگی به آمین هربار که هاییمعجزه  همان. بود

 .گفتمی آن

 کرد؛یم تعریف عشق با را خدا هایقدرت یهمه 

 و گوشت با و افتاده اتفاق االن همین معجزه گویی

 . کندمی حسش  خونش

 اسمش ما و هستند کنارمان هامعجزه فهمیدممی  حاال

 .دانیمنمی را

 دختر؟ کنم تصادف خوایمی-

  تو همینطور جنابعالی که اگه کردیممی تصادف-

 .موندمی ور غوطه خیاالتش

  هم روی را  هایشلب. کرد نگاهم غمگین و برگشت

 .فرستاد داخل به و داد فشار

 را لعنتی غم آن داشت سعی که این از زارش حال از

  به بخورد  را اشغصه تنها تنها و نکند رو من برای

 . زدممی  آخر سیم

 آمین؟-



 . انداخت من به چشمی  زیر نگاه نیم

 وروجک؟ چیشده باز-

 من به و جهان یهمه دنیارو، یهمه   وجودت، تو،-

 !آمین میترسم. داده

 چیه؟ بخاطر  ترست-

 کل با تو شدم، عاشقت من. مدیونتم اینکه واسه-

 شدی باعث تو. ساختی زندگی من برای مهربونیات

 تو آمین، دور بندازم و  بکنم و لعنتی غم  و درد اون

. ندیدم اینجارو بارم یه تاحاال ببین اینجا، آوردی و من

.   بود شده  آرزو یه اما خواست،می دلم خیلی نذاشتن؛

.  کنم زندگی آرزوم وسط درست آوردی منو حاال تو

 خیلی کنم؛  جبران عشقتو همه این نتونم  ترسممی

 !ترسممی

 از خوشحالی از خبربی من و بود کرده سکوت

  به متعلق تنها که جنگلش  از تنش، عطر از داشتنش

 نگه ای گوشه را ماشین. ریختممی اشک بود من

 .داشت

 و چرخواند مردمک  هایمچشم درون. برگشت سمتم به

 پشتش در من و آورد لب روی را دلنشینش لبخند

 . کردم ضعف



 دو محاصره در را صورتم و آورد  باال را دستش

 .آورد در دستش

. دختر دممی  و جونم تو کردن خوشحال برای من-

  باشی داشته هم اگه نداره، ِدینی که عاشق آدم بعدشم

 .کردی اَداش

 طوری؟ چه-

  مال دختر این گممی و گیرممی و دستت که همین-

. کردی اَداش منی مال که این هستی، که این منه،

 ! آهویی چشم کرد اَدا  ِدینتو وجودت

 کنار شکرم نماز یه شب هر وجودت بابت دونیمی

 !خونم؟می  شبم نماز
 

 شدت از دلم. خندیدم الیش البه اما ترکید، بغضم

 .کوبیدمی ضرب با عشقش

 !دی؟می یادش منم به-

  غم آن. خندید هم هایشچشم  بار این حتی . زد لبخند

 این از انگار. کشید پر  لحظه یک در  مادرش وجود

 .باشد آمده خوشش خیلی کارم
 



 آمین که آپارتمانی آن به تا کشید طول دیگر کمی

 .رسیدیم  بود مقصدش

 آپارتمان قواره و قد به  نشده پیاده داخل،  همان از

 .کردم نگاه

 با قدر چه! بود؟ این گفتندمی که آپارتمان پس

 لعاب و رنگ یک. داشت تفاوت ِده هایعمارت 

 .داشت  دلنشینی

 کردممی  نگاه را پایینش تا باال باز دهن با همینطور

 .شد باز شاگرد سمت در که

 دختر؟  کنی نگاه تو اون از و همش خوایمی-

 .انداختم باال شانه

 .گرفتم را بازویش و پریدم که کند گرد  عقب خواست

 ! جناب نه که معلومه-

 خیابونیما؟   وسط دختر کنیمی چیکار-

.  کجاست اشکالش شوهرمی هوم؟! آمین؟ گناه مگه-

 کاسه همین و اشهمین  نبودی شوهرمم  اگه ضمن در

 .بود



 اششده بلند هایریش  آن پشت. خندید ناگهان

  مردممی. بود شده جذاب  قبل از بیشتر خیلی  اشخنده

 .بردمی  زا حواسم و  هوش و هایشخنده میان

 و پریدممی  جا همین کرد،نمی  نصیحت باز که اگر

 باران بوسه را جنگلش آن گردنش، دور دست

  بالم و دست اعتقاداتش و آمین این که حیف. کردممی

 .بود بسته را

 باید کس هر گفتم! آهویی؟ چشم گناهه گفتم من مگه-

 . کنه حفظ رو خودش احترام و شخصیت

 :نالیدم و شدم آویز دستش به ناالن

 آمین؟-

 چیشد؟-

 شه؟می-

 .شد درشت هایشچشم 

 عالیه؟ دیدی برام خوابی چه باز-

  بندازی دست شهمی اما بیداریما، بیدار نه،  که خواب-

  ببری منو  بینیممی فیلما تو  که اینایی شبیه و پام زیر

 !داخل؟

 190پارت #



 

 . کشید باالیی بلند فوت

 ! برس دادم به خودت یاهللا-

 .کوبیدم زمین به پا

 !لطفا لطفا لطفا-

 و در جلوی تا بریم بیا. شهنمی  وروجک، شهنمی-

 . نکردی  خاکستر و آبرومون همسایه

 و برداشت قدم باشد من جواب  منتظر که این بدون

 دنبالش به بودم انداخته  بازویش دور دست  چون منم

 . شدم کشیدم

 خب. بودم پکر حسابی و بود شده آویزان  هایملب

 آن! داشتیم؟ عروسی اصال نداشتیم که خوبی  عروسی

  کی نفهمیدم هیچ شد نازل سرمان روی که بالیی همه

  خواب دل در دل کی شدم،  محرمش کی شدم، عروس

 .دادم مشترک

 باز که آخرم زدمی و زدمی هی را دستگاهی دکمه

 :گفت نشد

 .کنهنمی کار آسانسور ما شانس  از اینم-

 چیه؟ برای  این خب-



 که ایطبقه  به باهاش سریع نشیم خسته  اینکه برای-

 .خونس یه طبقه هر  تو اینجا. برسیم خوایممی

 شه؟ می چی  حاال-

 .سوم  طبقه تا بریم  هاپله از باید-

 چی؟-

 .کردم  نگاه دادمی نشان که هاییپله به تعجب با

 .دادم تکان طرفین به را سرم

 .نمیام من نه نه،-

 کنی؟می لج داری-

 ... من اما خان، آمین کنمنمی لج-

  جت مثل که ماند معلق هوا در حرفم و باز دهانم

 بلندم حرکت یک در و انداخت پاهایم زیر دست سریع

 .کرد

  اینکار عمد از ندارم و کارات این طاقت  من دونیمی-

 !کنیمی و

 .خندیدم می ریز

 نداری؟ طاقت  چرا خب-



 نفس نفس و رفتمی باال هاپله  از  که طور همین

 .کرد نگاهم و آورد پایین سر زدمی

 ...چون-

 چی؟ چون-

 .آمدمی بیرون سخت و تند  هایشنفس

  خواستمی که حرفی از دارد که دانستممی بین این در

  دل که بودم ایهعالی همان من اما کند،می فرار بزند

 محال بودم؛ وارش جنون مجنون و بودم داده آمین به

 .داشتممی بر دست گفتنمی را کلمه آن تا بود

 .کشیدم را پیراهنش

 چی؟ چون  دیگه بگو-

  باال  را هاپله  همانطور و کرد هایمچشم  به نگاه

 .رفتمی

 ! آهوییت چشمای اون با تو عاشق. شدم  عاشق چون-

  که شد همان و کرد نمایان را هایمدندان ردیف لبخند

 و دیدم معلق آسمان و زمین میان را خودم دفعه یک

 .رویم هم آمین و خوردم زمین  ضرب با

  بود کرده سعی و بود گذاشته طرف دو را دستش

  گم هم هایچشم  درون هم خیره. کند کنترل را خودش



 سرهایمان و کرد باز را خانه در کسی  که بودیم شده

 .برگشت  طرف آن  به تعجب با

 خبره؟   چه اینجا-

 از هم را   آبرویش خودش همراه انگار سخت آمین

 . شد بلند دارد،می بر زمین

  مصلحتی لبخند و کشیدم امخاکی هایلباس  به دستی

 .زدم

 افتادیممی داشتیم. باالییتونیم طبقه همسایه ما، چیزه-

 . زمین خوردیم

  باور را هایم حرف انگار. کردمی نگاهم تندی با زن

 داخل و داد تکان طرفین به را سرش باشد نکرده

 .  رفت خانه

 را مغزم تا صدایش که کوباند بهم را در طوری

 .پوشاند

 . زدم مردگی موش به را  خودم و انداختم زیر را سرم

 مبتالم بهت من  دونینمی تو! خواستی؟می و همین-

 ؟بیاری  سرمون بالرو این کردی سوال هی
 



 دور دست و رفتم نزدیکش هوابی و بود گفته هوابی

 .انداختم گردنش

 پیدا همسایه زن کله و سر تا کردم آرام را صدایم

 .نشده

 دوست  میاری زبون به وقتی اما دونم،می  همشو-

 .کنم تماشا صبح تا و قیافت دارم

  باال بیا بدو! زنی؟می حرفم حاال بردی و آبرومون-

 . بشی تنبیه میای خودت پاهای با بقیشم

 باال را مانده باقی هایپله  دنبالش اردک جوجه مثل

 بود، گرفته  درد کمرم کمی خوردنم زمین بخاطر. رفتم

  با را زیرینم لب درد از فقط نیاوردم خودم روی به اما

 . کردممی له هایمدندان زیر رفتممی  باال که ایپله  هر

 .گرفت سمتم به و کشید بیرون جیب از را کلید

 کنی؟ بازش تو خوایمی-

 چیشد؟ االن بودم تنبیه که االن تا-

 ! آهویی چشم که نمیاره طاقت دلم-

 .گرفتم دستش از را کلید و خندیدم

 وارد هم همراه و خواند ذکری آمین کردم باز که همین

 .شدیم



 . بود مرتب و شده چیده  چیز همه

. انداختم بود تلویزیون مقابل که راحتی مبل  به نگاهی

 آن روی آمین اگر داشتم حتم و بود سبز رنگش

  هماهنگی. بردارم او از چشم توانستمنمی  نشستمی

 ...هایشچشم   با رنگ

  با که رنگی زرد پرده شوق با و رفتم پنجره سمت به

 .زدم کنار را بود شده تلفیق  رنگ ک سبز

 نگاه خیابان به ذوق با و فرستادم بیرون  را سرم

  حیاط به رو اشپنجره   که نبود عمارت شبیه. کردم

 .باشد

 کردی؟ پسند-

 .برگشتم سمتش به

 خریدی؟ کی رو  خونه این تو-

. خریدم  هامبچه  برای یعنی. خریدم که زیادیه مدت-

. اینجان اونام بگم، دربارشون نشد وقتش وقت هیچ

 .زنممی سر بهشون میام وقت هر

 .رفت  وا طرف یک به لبم سردرگم

 گی؟می داری چی-

 .برداشتم سمتش به قدم یک



 کنی؟ می  شوخی باهام داری-

 !کنم؟ شوخی چی واسه نه-

 .آمین نکن اذیت-

  نشونت و هام بچه  ریممی باهم فردا ایم،خسته  امروز-

 !قشنگین هایفرشته  چه بدونی اگه. دممی

 چه آمین! بودم؟ خواب. کردممی نگاه اطراف به

 اسم به که آن نکند ازدواج؟ کدام از! بچه گفت؟می

 ...خواهرش

 .کوبیدم دهانم به محکم

 خوبه؟   حالت-

  معدم. کندممی جان داشتم حتی. نبودم بودم؟ خوب

  حرف یک با راحت چه و کردمی ترشح اسید داشت

 .ریخت  فرو درونم چیزی یک

 191پارت #

 

 .رفتم سمتش به نیاوردم طاقت

 دونیمی !آمینی تو چون! دادی؟ بازی منو که نگو-

 این به من  از بیشتر که تو. نمیاد خوش رو خدا که

 بگو؟  چیزی یه. داری تعهد چیزا



 

 و کرد احاطه را چشمم سیاهی  از ایحاله لحظه یک

 .زد فریاد را اسمم که شنیدم و افتادم زمین به

 191پارت #

 

 

 و بستمی رخت هایمپلک  روی سنگینی بار کم کم

 .کردم باز را هایمپلک  الی آرام آرام

 . دادمی زندگی عطر کشیدم؛ نفس را عطرش

  جز مگر. بود خواب هایشحرف  همه! بودم؟ خواب

 حجت بیداری یک گذارمنمی! باشد؟ تواندمی هم این

 .ببرد تاراج به را امخوشبختی  و باشد حرف این

 نمازش وقتی که همیشه مثل. بود نشسته سجاده روی

  لب زیر و کشیدمی صورتش به را دستش شدمی تمام

  بارها شاید که هاییاسم. زدمی صدا را خدا هایاسم

 !کیست؟ ازآن کنیم فراموش اما باشیم، شنیده

 دست به تنها قلبم الرقیب، الوهاب، المصور، البارئ،-

 !هللا یا گیرهمی  آرامش تو

 قلبش دانستممی . چکید  چشمم گوشه سمت  از اشک

 گرفتار. کندنمی رو و دارد قرار تنگنایی  چه در



  محکوم نداشتنش به هاسال  که همانی بود؛ مادرش

 .است محکوم  نداشتنش به هم باز و بود حاال بود

 و بودن  بین فرق بزرگیست خشکی و  اقیانوس چه

 .نبودن

 به رو و شوم بلند همیشه مثل هم باز خواست می دلم

  در و کردممی پرتش حواس. بنشینم اشسجاده روی

 سر بهشتی عطر که ترخوش  این از چه  عشق عالم

 !بزنم؟ پیوند بغل یک با را اشسجاده

 بد قراری،بی  نگاه ای،جمله حرفی، را  قلبم روی اما

 .بود کرده سنگین

 نام به را مهره  هر و زدنمی  دور یک را  تسبیحش تا

 بلند سجاده پای از بود محال  نشاندنمی لبش به ذکر

 .شود

 باال گردن.  باشد شنیده که انگار و کردم تازه نفسی

 .کرد  مکث و کشید

  تا برگشت دوباره اما برگرداند، سمتم به را رخش نیم

 .بزند کامل را تسبیحش دور یک

 ! بود کرده نذر هم باز شاید



 همان را اشسجاده هم او که و شدم بلند  تخت روی از

 .کرد جمع موقع

 به و گذاشتم میز روی را سجاده مقدمهبی  و سریع

 . برگشت سمتم

 آهویی؟  چشم خوبه  حالت-

 !آمینم باشم ویرون من و نباشی تو که مگه-

 .کرد شکر را خدا و فرستاد بیرون سوز سینه آهی

 پیش دلم.  بخونم نماز برم نتونستم. ترسوندیم خیلی-

 ...اینجا و پیشت  آوردم و سجادم همین بخاطر . بود تو

 .زاده خان بودی انداخته راه محفلی چه-

 .زدمی دو دو هایشچشم در نگرانی

 .دکتر بریم پاشو-

 چرا؟ دکتر-

 .نیست الکی چیز افتادی و کردی غش یهو که این-

  همینجور من که دونیمی. زادهخان نکن  شلوغش-

 شمامی لوس بدجور دکتر ببریم اگه کنممی دلبری

 !نمیادا کارات به ذکراتم  دیگه اونوقت



 آن زیر هایشلب که یدمد و کشید پایین سر

 .خنددمی  طور چه  هایشریش 

 اشچانه  زیر اشاره انگشت با و گرفتم دندان به لب

 .گرفتمش باال و زدم

 و شد بلند جا از دفعه یک  دید که را اممرموزانه لبخند

 .کرد فرار در سمت به

 .  بخرم چیزایی یه برم من-

 .رفت هوا  به امقهقه

  بازیای دیوونه دست از  مردی بودی دیده کجارو-

  نگفتما نگی زاده خان ببین! کنه؟ فرار اینجور زنش

 .کنممی  اذیتت دوبل فرارت تنبیه  به بعدی دفعه

 .نوشیدم قلپی و برداشتم را میز روی  آب لیوان

 :زدمی فریاد پذیرایی توی از

 .برس دادم به خدا-

  پا سر تخت روی از خواستم و آمد در  امگالیه صدای

 به که دردی با و کرد غالفم  کمرم ناگهان که بایستم

 فضا در که جیغی  با همراه پیچید هایماستخوان 

 . آمدم فرود تخت روی کردم منعکس



 شنیدم، را اتاق  سمت دویدنش و گفتنش یاهللا صدای

 که که بومبی صدای با نکشید دقیقه چند به اما

 پایین شده درشت هایچشم  با کرد پر را هایمگوشم

 .کردم نگاه را تخت

 . ماند باز دهانم

 . دادمی ماساژ  را پایش و بود شده ولو زمین روی

 افتاده دستم از آب لیوان شدنم پرت ناگهان خاطر به

 روی بود شده پاشیده داخلش آب اما قالیچه، روی بود

 رویش آمین  جوراب شد باعث همان  و هاسرامیک 

 .بزند ملق کله اینطور  و بماند

 کردم نگاه کرد،می نگاه مرا که مظلومش هایچشم  به

  که زدممی قهقه چنان خنده، زیر زدم دفعه یک و

 .افتاد خنده  به هم خودش

 وروره نه باشم داشته آسایش نباید من تو دست از-

 جادو؟ 

 .آمد سمتم به و شد بلند جا از

 .کشیدمی  تیر تیر کمرم اما خندیدم،می

 دهنم؟ تو آوردی و قلبم اونجوری که بود چیشده-



 و نیستی بلد  و ساده کردن بغل یه عالی حضرت  چون-

  باطلم  کمر ناحیه از کنم  فکر زمین  کوبوندی منو

 .کردی

 من دکتر بریم بردارم و کتم بذار. دختر نکنه خدا-

 .نیست جمع خیالم

 .کشیدم را مچش که برود خواست

  تموم عالج وقتی کنیمی دکتر دکتر دکتر همش کجا-

 زاده؟  خان چیکار خواممی دکتر تویی، مرضام

 .کردمی نگاهم قراربی  اما نگران،

  صورتش سانتی نیم فاصله در و کشیدم باال گردن

 . چرخواندم مردمک صورتش  اجزای میان

 ...جنگلش

 ...اشبینی

 .بود اسیر  هایشریش تنگنای در که هایشلب

 نلرزان را قلبم اینطور فقط تو مال هم جان یک این بیا

 !مرد

 میاد؟ آسایش نباشم من  اگه ضمن در-



 دار جون و جون بی هرچی تونهمی کی  عالیه جز-

 کنه؟

 .چسباندم اشپیشانی به پیشانی

 !یار عاشقتم-

 ! دختر وجودمی ریشتری هشت زلزله که خدا به-
 

 یادم از عشق این هم باز و گردنش دور انداختم دست

 پی در رازیست چه و را کمرم امانبی درد برد

 در دردی آنکه بی کندمی سرپا را فلج که محلولش

 ! کند خودنمایی تنت های سلول  پس
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 زده تکیه اشسینه  به آرام من و شکمم  روی دستش

 . شد بلند بینوایم شکم  قور و قار صدای که بودم

 آورده گیر وقت هم وامانده شکم این. نبود وقتش االن

 .بودم انداخته گیر را یارم که جایی همان درست. بود
 

 کن عوض و  لباسات پاشو نیست راحت خیالم من اما-

. بدم نشونت و هامبچه  بریم  طرفم اون از دکتر بریم

 .باشی مادرشون داشتی دوست  شاید دیدی چه خدارو



 .باختم رو از رنگ

 ! نبود؟ خواب. بودم کرده سکوت حتی

 کنم فرار ازش کنم می سعی چی هر. باشه خب خیل-

  رو برام واقعیتارو کفش یه تو کردی و پات  ذاری نمی

 ! کنی؟؟

 تورو حرف این چیه عالیه؟ قشنگتر این از چی-

 ! رنجونه؟می

 به. بود شده اشک از پر هایمچشم. کردم بغض

 .برگشتم سمتش

 . بگیرنت ازم-

 .کشید  هایمچشم  زیر  پنجه رفته وا

 کنه جدامون تونهنمی هیچکس نخواد باالیی اون اگه-

 !باشه؟

 آمین؟ داری بچه واقعا-

 . کشیدم باال  را دماغم فین. داد تکان سر

 داشته دوست  منو فقط و فقط همیشه دیمی قول-

 باشی؟



 باشم نداشته دوست و کسی تو از بیشتر دممی قول-

 . آهویی چشم

  بازپرسی او از خواستمنمی. بودم نشده راضی هم باز

  نشسته هاییحرف  بغض پر گلوی این پس در اما کنم،

 بالخره که خودش. نداشتم را پرسیدنش توان که بود

 گفت؟نمی گفت؛می

 هم بعدش به این از آمده  را جایش این تا خودش

 .گویدمی

 و پوشیده لباس. بودم  نداشته بر هم  شالم حتی ذاتا

 .نداشتم را  کردنش عوض حوصله و حال. بودم آماده

 :گفتم ناراحتی با ولی آرام

 . آمادم که من-

 خوبه؟  کمرت مطمئنی-

 .نیست مهم اون درد دیگه-

  با اونجا گیرممی هامبچه  واسه. گیریممی غذا راه تو-

 .بخوریم هم

  کردمی مامن را زن کدام خانه گفت؟می را کجا دقیقا

 برایمان؟ 

 .کردم نگاهش سوال پر



. دختر برهمی نگاهات این و آدم ایمون و دل-

 !که ذارینمی

 .کردم  ریز چشم

 چیو؟ -

 کار به دست من بارم یه کنیمی اذیت تو همه این-

 .شدم

 .شد باز هم  از هایملب

 آمین؟ گیمی راست-

 نه؟ یا شممی استاد کالست تو دارم-

  را آخم کمرم درد آخر و شدم آویز گردنش به شوق با

 . خوردم فرو و گزیدم لب اما آورد، در

 دروغی همچین چطوری زدی منم دست  رو حتی-

 گفتی؟

 عالیه؟ بگم دروغ  که آدمیم من-

 در زهوار کش ماننده امآمده کش های لب  هم باز

 .شد ناالن ایرفته

 نبود؟-

 .داد تکان طرفین به را سرش



 چی؟ پس-

 .                      کنممی تعریف برات راه تو بریم-
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 از را سرم و بودم  داده یینپا آخر تا را  ماشین شیشه

 شدمی باعث باد شدت. فرستادم  بیرون شیشه

 را صورتم پوست سرمایش. کنم ریز را هایمچشم 

 .بود کرده مورمور

  لبخندی. کردممی فکر بود آمده سرم که چیزهایی به

 قبلی از که کدامشان هر. کرد خوش جا لبم سوک در

 ! بود؟! نبود؟ بدتر

 که ایعالیه آن برای خودم، برای نه سوخت،می دلم

 شد آوار سرش بر چه  هر داشت؛  نگه را درونم

 .بریزد فرو نگذاشت

 عالیه آن یکی. بود انداخته پوست من در عالیه دو

 پا از توانستنمی مشکلی  هیچ رعشه که قوی

  هیچ برای که ایعالیه همان درست یکی و بیندازتش

  حرفی هر از. بود گیر گوشه کردمش،نمی رو کس

  را حالش گذاشتنمی  قوی عالیه آن اما  شد،می  دلگیر

 .کند رو



.  شدمی تکه تکه خودش در داشت قلبم االن، مثل

  شدمی کوبیده صورتم به که سردی باد  از تنم موهای

 به را خودم که بودم ناراحت آنقدر اما بود، مانده سیخ

 . بودم زده کلفتی پوست

 .کرد لمس را امزده یخ دست گرمش دست

  طور چه عالیه آخ. کردم نگاهش  و برگشتم خورده جا

 جایت سر باز و بینیمی را اشژولیده و درهم موهای

  چنگ و  کنی حمله نیست حیف داری؟ قرار و آرام

 کنی؟ کیف  و موهایش الی بندازی

 زده  باال را ابرویش تای یک. خوردم فرو را دهانم آب

  خلصه از را روحم لبش کنج کج لبخند آن با و بود

 . بود کشیده بیرون درد

 .زده یخ دستات-

  جا یه همیشه باشه، ابدی سرما این ذارینمی که تو-

 و خودم که جا همون همیشه . شیمی یاغی ناغافل

 .کنیمی بلندم تو کنممی فراموش

 .گرفتم یاد تو از و بودن قوی یاغی منه-

 نبازم؟ و  خودم چیز همه وجود با بگی خوایمی-



  زده بغل را  هایمپنجه  سفت گرمش هایدست  هنوز

 . بود

 .کرد تر زبان با  را هایشلب

 باشی؟ مادر تونیمی-

 .کردم اخم

 گی؟می داری چی-

 یه شایدم یا نداشتم وقت هیچ من که اونی  خواممی-

 داشته  هابچه اون داشتم، و دروغکیش هاییموقع 

 .باشن
 

 میان ماندم من. کرد رها را دستم و کرد عوض دنده

 .پایم روی یشده جان بی و شده  رها دست آن

 : داد  ادامه دید  که را سکوتم

 منو فقط که  بچه تا هشت. عالیه بهزیستین مال اونا-

 ...تونیمی شه؟می. دوننمی  باباشون

  گردن پنجره سمت آن  به رو خورد  فرو را بغضش

 .کشید

 حس که و نداشتن لعنتی طعم اون نذاری تونیمی-

 . تو مثل درست قوین هایبچه  نکنن؟ حس  اونا کردم



 چه از آمین. بودم مانده واج و هاج. لرزیدمی امچانه 

 کرده شک  ایمانش به چطور... عقلبی من  و گفت می

 را قداستش طور چه! بودم؟ کرده باور طور  چه بودم؟

 پنهان دیدم از را عشقش طور چه! بودم؟ برده یاد از

 ! کردم؟

 . سوختمی گلویم

 .سخته  باورش-

 دارن؟ وجود اونام اینکه-

 چیه؟   خوبیات همه این پاداش بدونم اینکه-

  هایدندان پهنش و  پک لبخند. برگشت سمتم به

 سر نشد. کردم  ضعف ارادهبی و کرد نمایان را ریزش

 لمس و کشیدم جلو را صورتم و  باشم بند جایم

 .بود بس هایشلب

 سرش. بود شده قرمز خون مثل کشیدم عقب که سر

 . باشد آمده بند نفسش انگار و بود پایین

 اطراف به را دستش ماشین درب کلید دنبال  دستپاچه

 .کردنمی نگاهش ولی زدمی در

 زاده؟ خان کنیمی فرار باز داری-



  الی کشید پنجه. برنگشت سمتم به اما شد، متوقف

 .برداشت داشبوردش روی از را تسبیحش و موهایش

 ...خیابون...وسط...نجاای-

 .مرد میمیرم پاچگیات دست این همه  برای من-

 .کرد نگاهم  درمانده

 سرم به عشقت که حالیه  چه این. دختر  جونمی بالی-

 !آورده؟

 گفته داری خویش خرمن در سر زیاد تو دیده خدا-

 .بیاره جا و حالش جونش تو بندازم و یکی بذار
 

  وارش نصحیت نگاه آن همینطور اگر و بودم عاشق

 را کارم هم باز من کرد می گردش هایم  چشم روی

 .کردممی  تکرار

  اینطور هم باز  شوهری و زن مدت همه این بعد هنوز

 .کردمی پاچگی دست

 .عالیه منی زندگی شیرین طعم-

 گرم درونم که خندیدم دل ته از آنقدر بار این خندیدم؛

 .شد

 نرسیدیم؟-



 ! روته روبه-

 :زدم لب آرام. کردم نگاه درش سر به

 !امن یخانه -

  تو خواستممی. کردم راه  به رو براشون من اینجارو-

 اگه. زنممی سر  بهشون گاهی از هر. نباشن محدودیت

  چه باشن داشته مادر قراره بدم خبر بهشون  بدونی

 صبح  تا دممی قول  بهت حتی شن می حالی

  حالتای تو کنن؛می تجسم  و صورتت. خوابننمی

 .شیمی ناراحت  کنی،می گریه خندی،می که مختلف

 .کردممی نگاهش زیرکی با

 .داری خبر حالتاشون از واقعی  بابای یه مثل-

 .منن زندگی اونا-

 .باشن منم زندگی قراره و-

 سر از آهی ناباور و داد فشار هم روی را هایشلب

 . کشید راحتی

  که شدم پیاده او از تبعیت به  منم و شد پیاده ماشین از

 .آمد سمتم به و زد دور  را ماشین

 . داشت نگه برایم را دستش



 را دنیایمان همه تا کردیمی صدا کاش عشق؟ هی

 !ببینند

 .افتادیم راه امن خانه سمت به و گرفتم را دستش
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 کمرش پایین تا اشلختی  که اشطالیی   موهای

 قیلی را قلبم که بود چیزی اولین بود، باز  و رسیدمی

.  رسیدمی من موهای مانند به بلندی نظر از. داد ویلی

 . کرده خودش خیره هم آمین نگاه که دیدم

 سفیدش شلواری ساق و قرمز کوتاه دامن آن با

 .بود خوردنی عجیب

 نقاشی موقر و آرام داشت. برداشتم قدم سمتش به

 .کشیدمی

 . کند بلند سر شد باعث وجودم و ایستادم کنارش

 و سفت  بغض حتی. کردم ضعف هایشچشم  برای

 اعماق  با را چسبید گلویم به کواال مانند که سختی

 . دادم قورت وجود

 !هایشچشم 

 !من خدای



 هایمدست. کردم نزدیک صورتش به و کردم بلند دست

 .لرزیدمی

 !بودم؟ عاشق زیادی من که  یا بود خودش

 که بود مردی آن از که داشت  جنگلی همان  از هم او

 .پرستیدمش می  وجود تمام با

 .بود خودش خود اما بود،  ترکوچک 

 با یکدفعه که شناختمی را آمین هایقدم صدای

 :زد فریاد ذوق با و برگشت صدایش

 ...بابا-

  که شد کوبیده اشسینه  تخت روی بغلش، میان چنان

 . ریخت پایین غلظت با هایماشک 

 من به متعلق تنها که ایسینه آن برای. کردم حسودی

 .بود

 را تو نه، او به را تو  شدم که دار دختر روزی اگر

 قهر باشد این غیر. دارممی نگه خودم  برای تنها

 و پنهان و شوم می گم جنگل آن میان روممی. کنممی

 .نکنی پیدا باشی، داشته گشتن پای هم  قدر چه هر

 حسود شویمی که عاشق. بودم عاشق نبود من دست

 همه برای  را او یک. شویمی مغرور شوی،می



 او گاهبی  و گاه لبخندهای مریض. خواهیمی  خودت

 . شویمی

  آن برای باشد داشته هم گرفتگی ماه  یک اگر حتی

 .کنیمی  تب ماهش
 

 باز؟ سوزونیمی آتیش کجا خیاالتت تو داری-

 

 که ایبچه دختر آن لبخند با دیدم و آمدم خودم به

  قلبم به نفری دو و گرفته بغل را بود آمین هایشچشم 

 .اندکرده حمله

 .بودم فکر تو چیزه...من-

 شدی؟  آشنا آسمان با-

 .نه! آشنا؟-

 .فرستادم پایین صدا با  را دهانم آب

  کیکایی یه  تونهمی کمش سن این با  قشنگم دختر-

  چه ببینی تا  بخوریشون باید  فقط برات، نگم که بپزه

 .داره طعمی

 او از وقتی  که کردممی نگاه را آمین و بود برده ماتم

  کرده فراموش را مادرش وجود غم کرد،می تعریف

 .خندیدمی هایششچشم  و بود



 با و فرستاد گوش پشت را اشطالیی موهای  آسمان

 کم فاصله از را آمین هایچشم و کرد کج گردن ناز

 .کرد برانداز

 !بابایی رفت یادت رو چیزی یه-

 با من و  کرد شیرینی اخم نفهمیدن معنای  به آمین

 .گرفتم ایآشوبه  دل چه ریزه  وروجک آن هایدلبری 

 تک من. دارم و باباییم  چشای که منم  دخترت تنها-

 . بابامم دختر

 شد خم طاقتبی من مرد. بود کشانده قهقه به را آمین

 .گذاشت سفیدش شیرین هایلپ  رو ریزی  بوسه و

 .کوبیدمی سینه به ضرب  با چه تنگنا آن در قلبم

 نداشته دوستش بیشتر من از باشد؛ نداشته خدایا

 شود؟ می! باشد؟

 به و آمدنمی باال فرش روی از جز نگاهش که آمینی

 این حاال ماندنمی خیره من صورت  جز کسی هیچ

 به را شوهرم  قلب راحت چه زبان شیرین فرفره

 . بود آورده در تسخیر



 شیرین چون یا بود باترزی چون شاید. بودم حسود

  موهای من موهای مانند آمین چون شاید! بود ترزبان

 !بست را هایش چشم و کرد عطر هم او

 .داشت را آمینم  هایچشم چون بودم حسود

 .بودم عاشق من و بودم حسود

 و کوبیدممی زمین به پا شاید کردندمی ولم که اگر

  فریاد تخس  کوچک هایبچه مانند و دادممی سر گریه

 .باشی داشته دوست  مرا باید تنها که  دادممی سر

 ِکشیگیس و گیس ریزه، وروجک این با هم شاید

 همه که او نه اما بیاورد، کم یکیمان تا کردیممی

 او از  را پناهش تنها طور چه بود آمین َکسش

 !گرفتم؟می

  به حالم ترینمصیبت در را او که همانطور آمین خدای

 .بود فرستاده آسمان برای هم حاال بود رسانده امیاری 

 !داشت؟ خبر و مرد این بود من بالبی فرشته  شکبی

 خانم؟ کنینمی معرفی و  خودت شما-

 . زدم لبخند بار این و کشیدم باال سر صدایش با

 تقسیم خودمان بین را بابا شدم،می که مادرش

 !کردیممی معامله ترراحت  هم شاید. کردیممی



 . دادم تحویلش کشی عالیه لبخند

 . کوچولو خانم شما مامان و من همسر-

 اشریزه صورت برای دلم. کردمی نگاهم باز دهان با

 دوست انقدر را او دادممی حق آمین به. رفت ضعف

 .باشد داشته

 ! کرده؟  ازدواج باهات  خانم این بابا-

  ریزه دختر همچین  آمدمی آمین به نگذریم حق از ولی

 !باشد؟ داشته سوسولی

 .دادمی  تکان سر خنده با آمین

 بغلش سفت و انداخت آمین گردن دور دست ناگهان

 .کرد

 .شدم دار مامان شهنمی باورم وای-

 آسمان موهای روی آمین نوازش دست هم باز

 . نشست

 بدیم؟ نشون هم بقیه به و مامان باهم بریم پس-

 . دادمی تکان سر هیجان و ذوق با

 .شدیم که  اتاقک وارد



 هم آسمان از تربزرگ  دخترهای و بچه پسر تا چند

 . دیدم

  کولش و سر از و کردند حمله سمتش به آمین دیدن با

 . رفتند باال

 معرفی مرا اشکودکانه زبان همان با آسمان که همین

 .آوردند هجوم سمتم به باهم و دفعه یک همشان کرد،
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 .شد حالی به حالی تکشان  تک برای دلم

 عزیزم، هووی حتی  بوسیدم تک تک  را همشان

 .بوسیدم هم را طالییم مو آسمان

  بودن مادر و بودن حس این آمین وجود شکرانه به

 . بودم کرده حس هایمسلول  تک تک با را

  اتاق حتی بود داده ترتیب برایشان مجللی مرکز آمین

 .  بود جداگانه بخش دو در پسرها و دخترها

 

  جدا گویقصه  خاله یک و جدا نگهبان و جدا آشپز

 .داشتند



  هم، کنار در آمین و من خوشبختی دانستممی  خوب

 آمین محبت این حاصل ما، قلب به عشق این حواله

 .بود

 با آنقدر حتی گذراندیم وقت باهم آنجا یکساعت حدود

 ایهفته دادم قول هاآن به که بودیم شده جور هم

 .زنممی  سر ها آن به  حتما  را یکبار
 

 **** 

 به و خورد وول  کمی داشت که تشنگی  حس با عالیه

 .برگشت چپ سمت

  باز را پلکش الی کمی و ماند آمین سینه  روی دستش

 . کرد

 الی آمدمی آشپزخانه سمت از که بدی صدای با

 . کرد باز بیشتر را پلکش

 را بیرون پنجره پشت از هاساعت که این از بعد آمین

.  بود خوابیده تازه بود خوانده ذکر و بود کرده تماشا

 . کند خوابشبی این از بیشتر خواستنمی

  را دهانش آب ترس با عالیه  و آمد یخچال در صدای

 . داد قورت



 که بازی خواب لباس تا کشید باال بیشتر را پتو

 .  نشود دیده بود پوشیده

  چشمان و شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر صداها

 . بزند بیرون کاسه از بود ممکن آن هر عالیه درشت

  موها روی را آن و کرد قایم پتو زیر بیشتر را خودش

 بزند صدا را آمین آمد طاقت بی. گرفت بدنش تمام و

 .آورد بند  را زبانش سرش باالی مردانه صدای که
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 آمین دلبرک گلوی بیخ بغض و لرزیدمی اشچانه 

 .بود چسبیده

  باالی درست  برادرش دیدمی و شدمی بیدار کاش

 اشآهویی  چشم تمنای هایشچشم  آن با چطور سرش

 .کندمی را

 از که اتاق  کم نور و  تاریکی آن در سر با ارسالن

 . بیاید بیرون که زد اشاره بود پیدا بیرون

 او وقتی و  انداخت آمین جانب  و کنج به نگاهی عالیه

 .داد تکان سر دید عمیقی خواب در را



 و دست حسابی. بود ترسیده هم خیلی بود؛ ترسیده

 . بود کرده گم را پایش

 شد؟می چه کردمی فریاد و داد اگر

 سر باال اینطور را ارسالن و کردمی بیدار را آمین اگر

 کرد؟ می  چکار دیدمی زنش

 !چه؟ دیدمی باهم را هاآن  طور این آمین اگر

 از هم خیلی انگار. زد بیرون اتاق از جلوتر  ارسالن

 هم شاید. کندنمی شیون که بود مطمئن عالیه جانب

 .بود کاشته دختر این دل در  را ترس بطن

 !خواست؟نمی  خواست؛می را همین

  را دختر این که بود عشق هم باز بعد به جا این از

 بود؟ ترسانده

 جنبید سریع  و انداخت خوابش لباس به نگاهی عالیه

 بیرون  سریع را اشپوشیده هایپیراهن از یکی و

 مدل حتی. است کدامش دیدنمی  تاریکی آن در. کشید

  بود شده متوجه که این فقط نبود مهم همم  طرحش و

 .بود بس است پوشیده

 روی نامرتب  و کشید بیرون همانجا از را شالش

 . انداخت سرش



  مبل روی و بود گذاشته  رونبی اتاق از را قدم اولین

 .بود گرفته دستانش میان در سر و نشسته که دیدش

  یک خانه سرد  هایسرامیک  با پاهایش برخورد حس

 .کرد مور مور  را تنش لحظه

 .رفت ارسالن سمت به و داد قورت  را دهانش آب

 داری؟ کار  چی اینجا-

 از را عالیه پای تا سر  و گرفت باال سر صدایش با

 .گذراند نظر

 اشخرخره راه نفسش و شد سنگین قلبش روی شاید

 .بست کشیدن جای به را

 نداشتم انتظار اصال اینجا اونم! خانم عالیه به به-

 .کشونهمی و آدم دل! دونی؟می اما ببینمت،

 ارسالن به حتی. کرد تر  را زبانس استرس با عالیه

 .کردنمی  هم نگاه

 ارسالن؟  و حس اون نکردی فراموش هنوز تو-

 را خودش عالیه شد باعث لبش روی ارسالن نیشخند

 . کند ترجور  و جمع

 او اگر که فهماندمی دختر این به باید زبان کدام به

 .ندارد وجود شازده این برای هم دنیایی نباشد



 هر گیر، نفس یکلمه  تک آن کردمی اشحالی  چطور

  سنگین  را قلبش روی صبح دمای دم درست شب

 سرش در کوبیدن مشت جز  که سنگین  انقدر کند؛می

 .ندارد راهی

 . بود کلمه یک

 " شازده"

 .بود او زبان از. بود او صدای با اما

 شده دیواری چهار سرش که فهماندمی او به چطور

 !کرده؟ احاطه را  دورش تا دور تصویرت که

 !فهمید؟می  او مگر

 فراموش آمین به و لعنتیت حس تونیمی  مگه تو-

 !کنی؟

 گوشه هایناخن  داشت. شد درهم هایشاخم  عالیه

 .کندمی باشد حواسش که این بدون را دستش

  من کن تمومش ارسالن توروخدا-

  بین رابطه شدن  خراب باعث که خوامنمی...خوامنمی

 .باشم داداشت تو



  از تورو اون زنی؟می حرف داداش کدوم از داری-

 جفتتون از و انتقامم تا ارسالنم من اگه. گرفت من

 .شینمنمی ساکت نگیرم

 : نالید زارش  حالت با عالیه

 خوای؟ می  جونم از چی-

 جیبش از و شد ترپررنگ  زهرخندش ارسالن

 .  کشید بیرون سیگاری

 .کردمی  نگاهش شده گرد هایچشم  با عالیه

 !کشی؟می سیگار تو...تو-

 عالیه، کنهی نم خوب. کردم امتحان چیو همه تو بعد-

 .کنهنمی خوب و حالم  هیچی تو جز

  حالت تریننزدیک  از که  بیایی آنقدر بیایی، کاش و

 . ببری بین از را  مرگم ممکن

 .خودم برای تنها باشمت داشته کاش

 . نشوی خاکی تا گرفتممی قاب  را تو وقت آن

 ... من

 .بودم مواظبت



.  بکنم حالت برای باید چیکار  دونمنمی من ارسالن-

 ... که  کنم جور دختری یه برات من خوایمی

 

 اخم با و شد مشت ارسالن هایدست میان سیگار

 بند از دل  شد دوانده ابروهایش میان که وحشتناکی

 .کرد پاره عالیه

 . چسباند مبل به  و ترکشیدعقب را خودش

 از من. نیست درمون دوا من برای دیگه  دخترِ  یه-

 !زنی؟می حرف فندک از تو  گممی  سوختن

  باال ریخت پایین که اشکی با همراه عالیه هایشانه 

 .رفت

 .تونمنمی اما کنم، کاری خوام می بخدا-

 .شد عالیه نزدیک و شد بلند جا از ارسالن

  را هایشگوش تنها عالیه  قلب گورمپ گورمپ صدای

 .بود کرده پر

 محمدی گل دلنواز عطر و شدمی بیدار آمینش

 !چه؟ کردنمی پیدا را محبوبش

  روی  روبه درست اینجا  و گشتمی دنبالش اگر

 ! داد؟می جواب چه کردمی پیدا برادرش



 . کردمی عمد از ارسالن

 قلب اینطور و است هیچ آمین بدون عالیه دانستمی

 .بود بسته صالبه به  را کوچکش

  تنگنای در را عالیه بازوی طرف دو ارسالن دست

 .داد قرار خودش

  عالیه اشک از پر هایچشم  و لرزان تن  به توجهبی

 : جوشید صورتش درون

 به چسبیدی اما باشی، من مال تونیمی بخوای اگه-

  این تونیمی  بخوای اگه من، ایمان  با داداش اون

 تموم مردنارو شب هر این  خوابیاروبی این و آتیش

 همه این میون و من  خدا توروبه بیا، عالیه. کنی

. نیست هیشکی  انگار نباشی  تو! نکن غرق تنهایی

 ... چشمات گفتنات، شازده

 .پیشم برگرد. نکن اینکارو من با خدا همون به تورو

  هایشچشم موج پر کاسه از عالیه بعدی هایگلوله 

 :زد لب آرام و لغزید گونه روی

 .میرممی آمین بدون-
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  در امروزه هر عطر جای  بودمت داشته اگر من و

  همراهم روممی  که هرجا عطرت تا کشیدممی  آغوشت

 .باشد

 ... من اما

 ...ندارمت

 را تو که آنقدر شده، سخیف  چه لعنتی واژه این و

 .کرده جدا من از کلمه یک همین

 .شد ول  راحت چه ارسالن هایدست

 .زد پس  را هایشچشم اشک که بود او بار این

 !بود؟ آورده ارسالن برسر چه عشق این

 بر که قدمی هر میان از انگار اما داشت،می بر قدم

 تا. بود وصل  پایش به  تنی چند وزنه  یک داشتمی

 غریبی و ظریفی  آن با عالیه صدای و رفت  در جلوی

 .دهد فشار هم روی را هایشدندان شد باعث

 شازده؟-

 !نبود؟ ترراحت  خوردنش دادمی  زهر

  به حرفش پر هایچشم همان  با و برگشت سمتش به

 .شد خیره دلبندش آلود اشک و پریده رنگ صورت



 ! ببخش منو. باش خودت مواظب-

 .زد یخ قلبش

  تو اینجا. دیمی پس تاوانشو. عالیه کردی آوارم-

  زهر بهتون زندگیو این...اونی عاشق اما  منی، خونه

 .کنممی
 

 هین عالیه شد باعث  دمپایی شاالپ  شاالپ صدای

 .برگردد سمت آن به و  بکشد بلندی
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 آمین...آ-

 کنیمی نگاه  و من طوری اون چشمات اون با چرا-

 دختر؟ 

 شدی؟ بیدار چرا...چرا-

 از پر درون که سرخ آنقدر بودند سرخ هایشچشم 

 . کردندمی برمال را آمین آشوب و درگیری

 نکرده درک را بودند آورده سرش که بالهایی هنوز

 .مادر از بود؛ خورده  زخم کسی بد از بود؛

 .جادو وروره شده صبح نماز نیستا  حواست-



 روی درد با  را هایشچشم چنان ارسالن طرف آن و

 درجا عالیه که کرد مشت را دستانش و کوبید هم

 .لرزید

 .برد پریز سمت به را دستش آمین

 .شد سنگین نفسش عالیه

 .شد روشن جاهمه   لحظه یک در

 عالیه؟-

 . سکوت

 .برداشت قدم سمتش به

 .نگاه منو عالیه-

 هی و بود برده زیر را سرش بیشتر. کردنمی نگاهش

 .عالیه شدی بدبخت: گفتمی دلش در

 که را دلبرکش شده روان  هایاشک. رسید او به آمین

 . شد نمایان اشگرفتگیماه دید

 هایشدندان زیر را بدبختش لب دارد  چطور که دید

 . کندمی  پوست

 .نشاند ابروهایش بین ظغلی اخمی

 . باالکن سرتو-



 .لرزیدمی خودش در و کردنمی  حرکت هم  هنوز عالیه

 .تمام. شد تمام: نالیدمی  لب زیر

 .داداش خان سالم-

 .کرد  گرد عقب خورده یکه آمین

 .کردمی نگاه ارسالن به و بود جاری هایشاخم هنوز

 .برداشت سمتش به قدم چند ارسالن

 !کنی؟می چی  اینجا صبح وقت این پسر، سالم-
 

 .گرفت را آمین  بازوی عالیه

 اشآهویی هایچشم   از اشک. برگشت سمتش به

 . ریختمی گلوله گلوله

 ...ببخش و من آمین-

 .پرید  حرفش میان به ارسالن

 .ببخشید منو باید شما اصل در-

 .ماند باز  دهانش عالیه

 . گرداند سر بینشان  نامفهوم آمین

 نه؟ یا خبره  چه نجاای گینمی بهم-

 .زد نیشخندی ارسالن



 اومدم یهو و انداختم کلید اینجایین، دونستمنمی من-

 گریه به شروع و ترسید دید منو که عالیه یدفعه و تو

  چیزی دزدی بود کرده فکر خودش  با. کرد کردن

 .اومده
 

 فرو اششده لخت موهای میان را دستش کالفه آمین

 .کرد نگاه عالیه به جنگلش با و برد

 . میمرد هااشک  آن برای

  جلوی نبود آدمی هم آمین و بود ارسالن که حیف

  باید عالیه هم همانطور. بزند جار را  عشقش کسی

  آدم این دل حرف تا کوبیدمی دیوار و در  به را خودش

 .شود جاری زبانش به

  شد باعث  و نگفتم بهت که من به لعنت! یاهللا؟-

  دردا این مگه. رفت ادمی از پاک. بترسی اینجوری

 . دنمی امون

 .کردمی  نگاهش کنان فینفین عالیه

 این هابچه  برای من عالیه، ارسالنه خونه اینجا-

 سن به که خریدم دخترا برای یعنی خریدم  رو خونه

 ارسالن چون اما نباشن، پناه سربی رسیدن  قانونی

 به رو خونه موقع اون تا بود آمد و رفت  در بیشتر



 خونه این ها،بچه  سالگی هیجده سن تا. دادم ارسالن

 . ارسالنه مال

 .برگشت ارسالن سمت به

  چندباریهت. مونیمی خانوم  عمه پیش کردم فکر-

 . ندادی جواب اما  زدم، زنگ

  ایعالیه  تنها را پوزخند این و زد پوزخند ارسالن

 بالیی  چه شوهرش سر دارد دانستمی که فهمید

 .آوردمی

  نکرده بو دست کف امشبم داداش، خان  نشدم متوجه-

 . اومدمنمی  وگرنه  اینجایین بودم

 ارسالن بازوی و داد فشار هم روی را هایش لب  آمین

 .زد مردانه را

 یه توام. نشد وقت راستش بگردم خونه دنبال باید-

 .بمون ما پیش  روز چند

  هم خانوم عمه. ندارم کاری اینجا من داداش خان نه-

 دنبال الکی  بهتره بمونم اون پیش احواله  ناخوش

 .نگرد خونه

 مطمئن؟-

 . تخت خیالت-



 .بمون روزی چند  یه اینجا ولی-

 .شمنمی عاشق  کفتر دوتا شما مزاحم من دیگه نه-
 

 برادرش به نامرد. کرد مشت را هایشدست عالیه

  پدری بلکه برادری فقط نه مرد این آخر. زدمی  طعنه

 !آید؟می دلت چطور  کرد برایت هم

 .کرد عوض  توالت سمت به را راهش شده سرخ آمین

 .دارم حرف  باهات بمون ارسالن، نپرون مزه-
 

 . بگیرد وضو بود رفته حتما. بست را توالت در

 : توپید عالیه

  زور چرا نشدنیه، ارسالن خوای؟می چی جونش از-

 نابود بفهمه اگه داره زخم خودش برای اون زنی؟می

 .نزن زخماش روی زخم. شهمی

 بزنی، التیام براش هستی که تو بزنم  زخم من-

 چی؟  من زخمای پس نیستی؟

 کنی؟ نگام خواهرت مثل شهمی چی-

 .خورد تکان درد با گلویش سیب



 پیش دقیقه چند و جوابم من. نفهمه  زبون من دل-

 منتظر فقط. ندارم کارت به کاری دیگه. گرفتم ازت

 .بگیرم ازت و انتقامش که روزی  منتظر. بشین

 شدمی  کاش. شد روان هایشاشک  دوباره عالیه

 بود پناهش همه که همان به و کند خالی را خودش

 طعم بچشد را  آغوشش گرمای. بگوید را واقعیت همه

 ...را بودنش

  خوشی دختر این به چرا. داشت تصمیمی چه ارسالن

  بهم تازه زخم همه آن از بعد و بود عاشق. بود نیامده

 دلش چطور.  مردمی آمین بدون شکبی.  بودند رسیده

 !بگیرد؟ او از را  آمینش آمدمی

 کند؟  چه   آمینش جنگل بدون عالیه

  هم باز اشآهویی  چشم  محمدی گل عطر بدون آمین

 !شد؟ سرپا و خورد هاضربه که ماندمی آمینی همان

 طرف آن از آمین صدای که زد زل ارسالن به نفرت با

 :شد بلند

 کنیمی درست املت یه  بخونم و نمازم تا من عالیه-

 بخوریم؟ هم دور
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 !رود؟نمی کار به دلم و دست نه بگوید شدمی  مگر

!  ندهد؟ انجام و بخواهد چیزی آمینش شدمی  مگر

 .گذاشتمی کنار دنیارا  او برای

  زل عالیه  خیس چشمان به عشق و نفرت با ارسالن

 .زدیم نیشخند و بود زده

  قدم آشپزخانه سمت به و گرفت او  از نگاه عالیه

 .برداشت

 .آمین کنممی درست-

 اما کرد، پهن خوابشان اتاق کف را جانمازش آمین

 .بود عالیه گرفته صدای پیش دلش

 .آمین کنممی درست

 هیچ که اشعالیه. کردمی حس را گلویش ته بغض

 . دادنمی جواب درمانده اینطور وقت

 .بست اقامه و گفت یطانیش بر لعنت

 با شد باعث اشدردانه محمدی گل و چای دلنواز عطر

 . کند جمع را سجاده ذکرهایش بعد لبخند

 .بود نشسته مبل روی ارسالن

 . داداش خان باشه قبول-



 .مرسی-

 .برداشت قدم آشپزخانه سمت به و کشید عمیقی نفس

 دید؟می چه

 .نشست ابروهایش  میان عمیق اخمی

  ریخت،می اشک اشآهویی هایچشم   که طور همان

 .زدمی هم را املت تند و تند

 .رفت جلو و کشید ریشش به دستی

 همین و گذاشت دلبرکش دست مچ روی را دستش

 .بکشد باال نگاه عالیه شد باعث

 کنی؟می گریه ترس از هنوزم-

 آمین جنگل  میان اشآهویی  خیس های چشم  آن با

 .گشت

 آن اما تمام، و کردمی  خالص را خودش گفت؟می

  اشخانواده تمام از آمد؟می آمین سر بر چه وقت

 .خوردمی ضربه

 .بیاورد  سرش بالرا این آمدمی دلش چطور

 . نیس چیزی-

 .زدمی هم  را املت هم  باز و برگشت



 . ببینمت-

 . سکوت

 عالیه؟-

 . سکوت

 .شممی پریشون نگاهت بدون من دختر کن نگام-
 

 و مامن آن تنها امنش؛ آغوش. شد ریش دلش که آخ

 . بود امنش  پناهگاه

 .کرد رها آمین آغوش میان را خودش  هق هق با

  و پررنگ اشگرفتگی  ماه رنگ و خورد  جا آمین

 .شد ترپررنگ 

 شده؟  چی بگو  بهم عالیه کنیمی دیوونه داری منو-

 . هیچی-

 .کوبید کنارش اپن  روی ضرب با

 حرف کلمه یک نکن نکاروای من با خدا اون به تورو-

 ! چیشده؟ ببینم بزن

 .بود پایین هنوز سرش آمد بیرون آغوشش از

 . دیدم خواب...خواب-



 .کردمی فین فین

 آمین نبودی. بودن کرده جدامون نبودی دیدم خواب-

 .میمیرم تو بدون من

 آغوشش میان را او و کشید را بازویش سریع آمین

 . کرد پرتاپ

 باشه؟ شکونممی و کنه جدا مارو که دستی اون من-

 داری. کنه ناراحت اینجوری منو زن هیشکی ذارمنمی

  جا از و لعنتیم قلب این بندازم دست  کنیمی  کاری

  جا هیچ من  شو مطمئن دار نگهش بیا بگم  و دربیارم

 .رمنمی

 کمر دور را دستش بیشتر باز عشق در غرق عالیه

 .کرد حلقه آمین

 بهم باش تو. نگو اینجوری گهدی بار یه آمین، نه-

 .همیشه تا ابد تا پیشمی بشه که هرچیم بده قول

 و آمد بیرون بغلش از باتعجب عالیه. خندیدمی آمین 

 . کرد نگاهش

 خندی؟می چی به-



 آن اشمردانه صورت آن  هایشریش آن برای که آخ

 آورده بیرون را ریزش  هایدندان حاال  که هایشلب

 .لرزید دلش و دست بود

 .بدهد کسی به بود محال داد؛نمی هیچکس به را او

 .تو به-

 چرا؟  اونوقت-

 .کشید دست اشدردانه هایاشک  روی

  یه بخاطر تو اونوقت. نمیارم دووم تو بی من چون-

 ما پشت گی؟می  اینارو و کلت به زده اینطوری خواب

  قدره؟ چقدر باالیی اون دونیمی  دختر، واستاده خدا

 .تونهنمی  هیچکس نخواد اون
 

 .انداخت چینی دماغش به

 چیه؟  بوی-

 .کرد  نگاهش عالیه

 . غذام وای...بیرون از شاید-

 شعله سمت به را ودستش کوبید پاهایش به محکم

 .برد

 .سوخت  سوخت، آمین وای-



 . بود آورده در را عالیه  حرص و خندیدمی  ریز آمین

 .شد چی ببین آمین نخند-

 همان و آمد  آشپزخانه سمت به صداهایشان با ارسالن

 .ماند اول

 ...بوی این داداش شده چی-

 چسباند داغ تابه  به قشنگ را دستش صدایش با عالیه

 . کرد کردن پرش به شروع چی مانند لحظه یک در و

 . سوختم سوختم،  آمین وای ! خدا آی-

 .برداشت قدم سمت  ترس با آمین

 کردی؟  کار چی ببینم-

 . بود شده باز  هایشاشک  راه باز عالیه

 .کنم می درستش خودم باشه-

 نگاه غم با را نزدیکیشان طرف، آن از ارسالن

 برادرش جای به االن گفتمی خودش با حتما. کردمی

 . گشتمی عالیه دور باید خودش

 

  پنهان عالیه  گردن درون را صورتش آمین چطور دید

 .کشید مشام به را اشمحمدی  گل عطر و کردن



  که کرد مشت آنقدر را بود پایش روی که دستی

 . بود شده نمایان هایشرگ
 

 پروازت  برای شدم پر من و

 پریدی  و گذاشتی جا مرا تو

 من بی

 ...او با
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 فشرده درهم قلبش کرد می  حس بیشتر لحظه هر

 . شودمی

 تبدیل شادی به را غمگین قصه این تا آمدمی کاش

! گرفت؟می آرام دنیا در بود همسرش اگر شکبی. کند

 .شدمی دیوانه شادی از

 ترراحت  باشد او از دور اگر کردمی  فکر و نبود مدتی

 در خانوم عمه چقدر  هر آیدمی کنار چیز همه با

 لعنتی درد این برای مرهمی نتوانست  خواند گوشش

 .باشد گذشته

 و معشوقش انگشت روی بر را برادرش بوسه دید

 .آمد بند نفسش ایلحظه 



 . نبود هوا

 .بود مرگ  هوای اما بود، هم شاید

  خواب اتاق یکی آن وارد و زد بیرون آشپزخانه از

 .شد

 هاآن که اگر و کوبید دیوار به را محکمش مشت

 .گرفتمی  باال شکبی هایشعربده نبودند

  با شب و هرروز را بود شده دور او از که مدتی این

 .گذراندمی  گارسی  و مسکن زور
 

  جنون  به عشقش بدون عاشق دانستندمی چه و

  دیگری کنار را هایشلحظه را، او برسد چه کشدمی

 قلبش تپیدن را، هایشخنده دیگری، مال را او. ببیند

 .ببیند دیگری برای را
 

 نمی هایشچشم  جلوی از ایلحظه  لعنتی  لحظه آن

 .موهایش میان زد  چنگ. رفت

 .اربی دووم! بسه-
 

 .کشید صورتش به دستی آمین صدای با

 کجایی؟ ارسالن-



 لبخند. کرد باز را اتاق در و کشید عمیقی نفس

 .آورد لب روی  مضحکی

 .داداش خان اینجام-
 

 عمق داریمی بر که زخم دانستمی کسی چه و

 .دهیمی نمایش لبخند یک با  را دردهایت

 . شده آن  شبیه شکلش فقط نیست لبخند که لبخندی
 

 . بخور چیزی ارسالن بیا-

  اششده پیچی  باند دست عالیه. شدند آشپزخانه  وارد

 همان از و بود داشته نگه دستش یکی آن درون را

 .کردمی نگاه را ارسالن جا

 غذا بیا شازدم: زدمی صدا یکبار فقط شدمی چه

 . بخور

 . بار یک فقط آوردمی را لعنتی مالکیت میم آن
 

 باید سوخته طعم با  املت یکم فقط ارسالن بیا-

 .بخوری

 . زد نیشخند عالیه روی به ارسالن



 همه این زنداداش بدی بهمون خواستی املت یه-

 .دادی تلفات

 .آورد زبان به تر  پررنگ را زنداداش عمد از
 

 .نشستند میز  پشت همه

 دهان به را لقمه اولین و گفت اللهی بسم آمین

 .گذاشت

 . چسبهمی جون به سوختشم حتی-

 .کرد می نگاهش لبخند با عالیه

 . هاشهمی ترم خوشمزه  بخوری من دست از اگه-

 .پرید  جا از عالیه و افتاد سرفه به آمین یکدفعه

 چیشد؟  وای ای-

 دستش به و ریخت برایش آب پر لیوان یک ارسالن

 .  داد

 جون به جون ما پایین بره املت این تا داداش بخور-

 .بخدا شیممی

 برای بود شده قرمز که حالی در زنان نفس آمین

 .داد نشان را ارسالن و آمد ابرو و چشم عالیه



 هم باز بود آوار  سرش که مصیبتی یهمه با دختر این

 .داستنمی بر هایشبازی  بچه از دست

 .شود ساکت تا کردمی دعوایش آمین باید حتما

 شدمی بچه و گذاشتمی آمین  سر به سر آنقدر گاهی

  قربونت هللا که کردمی  شکر خدارا خنده با آمین که

 !دادی؟ بهم جا یه و دوتاش برم

 ...را زن  هم و بچه هم
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 . کشیدم شکمم روی دستی

 .کندمی  جوش هی لعنتی،  کرده امکالفه دیشب از

  میز روی نفرمان دو عکس به. زدم کنار را پتو کالفه

 که بود گفته دیشب. کشیدم عمیقی لبخند و کردم نگاه

  اشقدیمی دوستان از مرتضی سید حجره به زود صبح

 این تا باشد مشغول آنجا خواهدمی و رودمی

 .کند فراموش را هایش .کالفگی



 چه و  هازخم این تمام ببرد و بشورد خواستمی

  قرمزی و  هایشکالفگی این برای عالیه دانستمی

 میرد؟می  چشمانش

  هایش چشم  به خواب دیگر خواندمی که را صبح نماز

 روشن هوا کامال تا  خواندمی قرآن آنقدر آمدنمی

 .شدمی

 خودم برای. کردم نگاه آیینه  در آلودم خواب  قیافه به

 بعد امروز داشتم تصمیم و گفتم بخیری صبح آیینه در

 غذای یک ساده املت آن و بیرونی غذاهای از

 .کنم  درست آمینم برای  خوشمزه

 از ماجراها تمام شنیدن  بعد ارسالن که  خداروشکر

 پیش و  باشد تنها مدتی داشت تصمیم آمین زبان

 .برگشت خانومعمه

 سر بال این که این از حتی دانستممی خوب که من اما

 . شده خوشحال هم خیلی آمده آمین زندگی

 . کشیدمی یدک اسم یک فقط نبود برادر او

 با اما کردم، بازش شوق با و رفتم یخچال سمت به

  آورده هجوم گلویم به که  بود بغض خالی یخچال دیدن

 .بود



  که آن از بعد و است خالی آمین دست فهمیدممی  خوب

  آنجا را چیزش همه و زمین و شغل و زادگی خان

  رویش بیشتری فشار حاال کرد کوچ من با و گذاشت

 .بود

 !بود؟ من تقصیر

  انگار اما بردارم، دردهایش روی از دردی بودم آمده

 .بودم  گرفته نشانه جایی بد از

 دستش که نیاورد رویم  به هم یکبار حتی ! آمینم آخ

 شودنمی االن چیز فالن نگفت هم یکبار. است تنگ

 !بعدا

 مغز این  با چرا گفتمی سید حجره از که دیشب

 !نرفتم؟ را ماجرا ته تا امفندقی

 .بستم را یخچال در  و کشیدم باالیی بلند پوف

. شدمی بیشتر لحظه هر  امروده و دل و اممعده  حالت

  کنم حواله درونش کوفتی چیز یک تا دوباره شدم بلند

 .بگیرد آرام و شود ساکت بلکه

 به را لقمه یک بود رفته گشنه آمین که این فکر با

 .فرستادم پایین زور

 .شد منجر بدی تهوع حالت به آخر در هم همان



  دیدمی و آمدمی اگر. نشستم مبل روی و کشیدم دست

 چه؟ شده  ترپاک خدا خانه از یخچال و  نداریم ناهار

  دردهایش روی هم غصه  این خوردمی غصه کم

 گذاشتممی

 . جویدممی را  ناخنم تندتند

 ناخن هی شده مرگم چه...را لعنتی بودم کرده تمامش

 .است لعنتی  آشوبه دل این از اشهمه! خورم؟می

 سمت به است آمین که این فکر با در زنگ  صدای با

 .کردم پرواز در

 دل نبود که او بود خوش بودنش به من دل کنم چه

 . شدممی مرده

  نگاه رویم روبه  زن به تعجب با و کردم  باز را در آرام

 .کردممی

 هستین؟ خوب عزیزم سالم-

 .کردممی نگاهش ها شده منگ مثل

 .آوردم نذری براتون من شدین ما  همسایه تازه-

 !خدایا بود اورده نذری نذری؟



 ظرف بود شده جمع اشک هایمچشم میان که حالی در

 .گرفتم زن دست از را

 .ممنونم واقعا ممنونم  ازتون خیلی-

 برنج  خوش عطر هایماشک  میان و بستم را در

 به را رویش یقیمه دلنواز عطر و کشیده  زعفران

 .کشیدممی مشام

 دل نگذاشت طور این که  گفتممی  شکر چندبار خدارا

 !شود خم من پیش سرش! شود؟ آشوب  شوهرم

 رسیده  کجا به کارش داررسم و اسم زاده خان آن

 !بود؟

 دیگ داخل را غذا محتویات تا رفتم آشپزخانه سمت به

  نخواهد باالیی آن اگر که گفتمی راست آمین. بریزم

 به حواسش من از بیشتر آمین خدای. شودنمی  هیچ

 . هست او

 کند ایافاقه شاید تا رفتم  حمام سمت به بیاید آمین تا

 .شود  خوب حالش ناالنم یمعده و

 از که مداحی صدای با که گذشت قدر چه دانمنمی

 دورم حوله و بستم را حمام آب زودتر آمدمی بیرون

 .گرفتم



 پایین طور چه دیدمش کردم باز را حمام در که همین

 را یکی آن و دراز را پاهایش از یکی و  نشسته تخت

 .بود خیره  رویش روبه سفید دیوار به و کرده جمع

 اما،  برایت زدم پر من و

 .خوردم زمین رسیدم نزدیکت که همین

 اتپریشانی  این برای کار چه مرد خالیست هایمدست

 کنم؟

 نفهمیدم گذاشتم بیرون حمام از که را قدم اولین

 .رفت هوا به جیغم صدای تنها که شد  چه یکدفعه

 !هللا یا-

 به و  امنشسته  خون به هایچشم  به سرم باالی

 .کردممی  نگاه دارش نم هایچشم 

 خوبه؟   حالت-

  نگرانی با طور این که  دانیمی. بودم کرده بغض

 هم تو و کنم  ناز برایت که رودمی دلم  کنیمی صدایم

 . باشی خریدار هی  را ناز این

 شد؟ یتچیز عالیه؟-

 !بشه؟ چیزیم تونهمی من مگه هستی که تو-



 کنی؟می کار چی مرد این دل با داری-

 .کنممی ترش عاشق-

 ... دختر  آخر کشیممی که بخدا-

 خودم  دور را حوله. کشید پایین سمت به نگاهش

 بلند جا از و کند نگاه سریع  بودم داشته نگه سفت

 .شد

  ببینم بخدا.  نیست خودت  به حواست هیچ وقتیه چند-

 من اونوقت آوردی خودت سر بالیی یه اندفعه بازم

 وروجک؟ فهمیدی. تو و دونممی

 .کردم نگاهش خنده با و شدم  بلند جا از

 زاده؟ خان کنیمی تهدید-

 . جادو وروره نیست کارساز تهدیدم دیگه تو به-
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 نگاه و برنگردد نتوانست که کردم نمکینی یخنده

 .نکند

 هایمسرشانه  روی که خیسم  موهای روی هایشچشم 

 .لغزیدمی بودند ولو



 کرده حفظ را لبخندم و  برداشتم سمتش به قدم یک

 .بودم

 .بود شده میخ درجا

 . برداشتم را دوم قدم

  زنگ صدای با یکدفعه و  شد پایین باال گلویش سیب

 .پرید موبایلش

 !مزاحم هرچه  بر لعنت آی

  موهای  دور را حوله و کردم عوض را هایملباس 

 .پیچیدم خیسم

 .نشسته مبل روی دیدم  که رفتم آشپزخانه سمت به

  حالت کنم درست  محمدی گل با دمنوش برات که اگه-

 شه؟می  خوب

 !تو؟ عطر  از بهتر چی دردنکنه دستت-

  زیر خواستم و بردم برایش کردم آماده که را دمنوش

 .گرفت را دستم مچ اما کنم، گرم را غذا

 .دارم حرف کم یه باهات بشین-

 آمین؟ شده چیزی-



 بشین دختر؟ بشه تو برای چیزی ذارممی من مگه-

 .ببینم

 گرمش دستان میان را جانمبی دستان. نشستم  کنارش

 .کردمی نگاه صورتم به و بود  داشته نگه

 .شده جور سید پیش کارم-

 . زدم لبخند هیجان با

 .خداروشکر-

 ! شکر  مرتبه هزار صد خدارو آره-

 خب؟-

 بیرون بودنش قوی مانده ته آن با را عمیقش نفس

 .فرستاد

 .اصفهان برم باید فرشا سری یه  خرید برای-

 کجا؟-

 چقدر دونینمی که دونممی عالیه، دیگس شهر یه-

  ده اون کردن باالپایین جز  همیشه. هست مسافتش

 کم یه اینجا از بگم بهت خواممی اما نرفتی، جایی

 دوره؟

 .گشتممی جنگلش درون زنان نفس نفس



 قدر؟ چه یعنی کم یه-

 گردنم دور دست. نیاورد طاقت و دید را امپریشانی 

 .کرد حواله اشسینه  روی  مرا و انداخت

 .نیستم  پیشت روز پنج یعنی-
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 عرض و طول  آنقدر من  ثانیه یک گفتیمی روز؟ پنج

 !روز؟ پنج  حاال اییبی تا کردممی پایین باال را اتاق

 .شد  مات صورتش  روی نگاهم

 .شدم  بلند جا از لحظه یک در  و شدم باروت

 !کنی؟می اینکارو باهام و تونمنمی تو بی دونیمی-

 . کردم پاتند آشپزخانه سمت به و کردم قهر

 برود؟ که آمدمی  دلش چطور. بودم محتاج وجودش به

 .  صبرکن عالیه؟-

 .گرفت بغلم پشت از

 َزرَورق؟  الی  پیچوندی و  بدبخت موهای این که باز-

 حساس موهایم روی. بود کرده اخم سمتش، برگشتم

 .داشت  را مسکن حکم او برای عطرش. بود



 .ریختممی  اشک

  موهام اینجوری و حموم رممی هرروز بری اگه اصال-

 قول به زرورق الی پیچونمشمی. کنمنمی  خشک و

 .تو

 سر اون برم اگه من، آهویی چشم تویی من آسمون-

 که عطرت اما افتم،می تو یاد کنم نگاه آسمان به دنیام

 سرخ چشمام  نباشه هاتخنده. خوابمنمی راحت نباشه

  نپیچونم هامپنجه  الی و موهات شبا اگه. مونهمی

 روز پنج این  کنیمی  فکر حاال. شهمی  حرومم زندگی

 !راحته؟  من برای بودن تو بی

 .کوبیدم پا کنان  جیغ  جیغ

 . میام منم پس-

 باید خونه تو همین! فرش؟  یا باشم تو دنبال باید-

.  نشه چیزیت وقت یه باشم داشته چشم  چهارتا برات

  هر بهت من. باشه جمع  منم خیال بذار  دختر نشو بال

 زنگ صبح هر زنممی  زنگ شب هر زنممی زنگ روز

 باشه؟  زنممی

 



. کشیدمی  چنگال قلبم به که بود درد. فشردم چشم

  حالل روزی برای زندگیمان، برای. رفتمی من برای

 .آوردممی در بازی بچه داشتم من آنوقت

 دی؟می قول-

 بهت ارسالن سپردم نبودم تو . آهویی چشم دممی قول-

 . بزنه سر
 

  منفجر حرص از شکبی نبود جلویم اگر. شد داغ تنم

 .شدممی

 او و بود دور  چشمش از اتفاقات این تمام که این از

 کسش  ترین نزدیک به را اعتمادش چوب  هربار

 ارسالن  سنگی قلب روی خواستمی دلم خوردمی

 اصال بشکند برگردد، هایمناخن  که بکشم چنگال چنان

 . شود تمام ولی شود  جدا گوشت از

  زد،می ضربه من به. کند کار چه بود بلد ارسالن 

 . بریزد بهم را امزندگی آرامش خواستمی
 

 . نیست نیاز هست خودم به حواسم من-

 . داشتی احتیاج چیزی به وقت یه شاید گفتم اما باشه،-

 :نالیدم بودم کرده مشت که دستانی با



 .بکشم ناهار برات بشین-

 . رفت میز سمت به لبخند با

  او برای را  بیشترش و ریختم خودم برای قاشق چند

 . گذاشتم

  کار مشغول سخت حاال که او و بخورم من آمدنمی دلم

 مهم که شومنمی سیر کمی من اگر. بماند گشنه شده

 . نبود

 پناه من، حامی. بود من همه او. شدمی  سیر آمینم

 ...ام دارایی من، زندگی جزء  تنها من،

 

 من به لبخند با و گذاشتم جلویش  میز روی را بشقاب

 .کرد نگاه بشقابش به سپس و

 .انداختی راه امعطری  چه-

 .نکردم درست  خودم که نگفتم من و

 .نداشت هیچ  یخچالمان  و است همسایه نذری نگفتم

 کوه مبادا تا نگفتم. بلرزد دلش  مبادا تا نگفتم

  من زاده  خان تا نگفتم. شود خورد مقابلم غرورش

 .شود سیر

 . جان نوش-



 کشیدی؟ کم خودت برای چرا پس-

 .کنهمی  درد معدم یکم...چیز...من-

 .بریدمی را امانم داشت درد بودم نگفته هم دروغ

 .کشید خوردنش غذا از دست

 داری؟ درد کی از-

 .دیشب-

 زنی؟نمی حرف کلمه یک من به چرا پس-

  جیبت میان دوزار قرن یک  همان با زود که گفتممی

 .کردیمی دکتر روانه مرا

.  کندمی دوا را دردم عشقت مرد، است زیاد  طاقتم من

 بس من برای باش هایم پناهیبی  سایه  باش، تو فقط

 .است

 .شد بلند جا از

 .پاشو-

 .کردم نگاهش هول با

 کجا؟-

 .دکتر-



  غذا کم که وقته چند بخور و غذات بیشن آمین نه-

 . کشیدی دست من بخاطر که  حاالم شدی

  درد جلوم داری تو وقتی  شکمم به بخوره کارد-

 پاشو گمیم. بخورم کوفت من کشیمی

 . خوبم من بشین برم قربونت  آمین-

 . عالیه پاشو-

 . بود خودش حرف حرف  کردمی که لج

 .بخور  و غذات شممی آماده من تا حداقلش-

 . خوردنمی که خوردنمی دانستممی ولی داد تکان سر

 .کردمی مجازات هم خودش من بخاطر

 خودش سلیقه وبه مشکی مانتوی یک ها  تازگی برایم

 . بود گرفته

  فاصله هافرسنگ  ما دیار با است شهر  اینجا گفتمی

 .است

  آیینه در رنگیم بی به نگاهی و پوشیدم را مانتو

 .انداختم

 و کردم باز را حوله و زدم ایقهوه ماتیک کمی

 .کردم سر فرتی را اممشکی شال و بستم را موهایم



 . آمادم من آمین؟-

 .دیدمش اتاق واریچهاردی میان که  نشد ثانیه یک

 شالت؟ تو  چپوندی خیس خیس  موهارو اون ببینم-

 .اوهوم-

  روی خودش دنبال به را مچم و کشید باالیی بلند فوت

 . کشید تخت

 !عالیه؟ کنم چیکار تو با من ایبچه  که بخدا-
 

 . بزن قدم را عشق وجب به  وجب من با

 ! کردم؟  خرابت خانه چطور  بینیمی
 

  خشک و زدن شانه به  شروع و برداشت را شانه

 .کرد موهایم کردن

 .گرفتمی خوابم من و زدمی شانه او

 تا من و گرفت می نیشگون بازویم از چندباری از هر

 .کردم می  باز را هایمچشم  ممکن حد  آخرین
 



  موهایم روی  بوسه دو و شد خم شد تمام که کارش

  روی  گاهت بی و گاه های بوسه این اگر  اصال. گذاشت

 . مرد کردممی  تعجب نبود موهایم خرمن
 

 .کردم نگاه آیینه درون را خودم و شدم بلند

 .درخشید هایمچشم 

 . بود بافته را موهایم

 !بود؟ بلد من خدای
 

  موهایم به که گیسی هرپیچک با دانینمی تو و

  قلبت دور به بیشتر و  بیشتر را قلبم من نشانیمی

 .بافممی
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 پی در  را آمین خیره نگاه عالیه بلند موهای موج

 ! بود؟ شده جانش کی از دختر این. داشت

 را اشاشکی  و قراربی  نگاه که ایلحظه  همان از

 ! بود؟ دیده کلبه درون



 از را شده شوم سفید  پارچه که ایلحظه  همان از

 با را اشترسیده و مظلوم یچهره  و زدند کنار سرش

 ! بود؟ دیده بسته  هایچشم 

 برادر آن و شریف دست از که ایلحظه  همان از

 بود؟  داده نجاتش نااهلش

  هایزخم همه او با که قدر آن. بود شده گرفتارش

 .شد ترمیم اشبسته  آبنوس

 .کردمی  نگاهش تردقیق  حاال

 لذت با که بودند افتاده برق قدر آن هایشچشم 

 .کردمی  تماشایشان

 گفت؟ چی دکتر نگفتی-

 . کرد نگاهش  پریده رنگ و ترسیده عالیه

 زیاده غذا تو یکم گفت یعنی...یعنی. نگفت چیزی-

 . همونه بخاطر کردی روی

 فرمان دور را هایشانگشت و کشید درهم اخم آمین

 .کرد مشت

 تو. نیست دکتر که داشت سواد کلوم چهار هرکی-

 آخه؟  خوریمی چیزیم مگه



 اشبیقراری  برای دلش و دید را اشنگرانی  عالیه

 .رفت ضعف

 .گذاشت اشمردانه دستان روی را دستش

 . خوبم همیشه من باشی تو زاده؛ خان خوبم من-

 عالیه؟-

 جانم؟-

 .کرد رها را نفسش کالفه

 .ندارم هیچی دیگه-

 چیه؟  منظورت-

.  کردم ارسالن اسم به و داشتم ده تو که  چیزایی همه-

 پایین و موندمی دندونم زیر. نبود من حق اونا

 به اون مال که چیزی با تونستمنمی. رفتنمی

 زندگی اون  از. کنم زندگی زنه اون مال پدره؛ اصطالح

 این فقط. ارسالنه سهم همش نیست، من سهم هیچی

  زحمت خریدنش برای خودم چون برداشتم و ماشین

 براشون راحته هاممبچه   از خیالم خداروشکر. کشیدم

 باقیشم. کردم قانونیش و گذاشتم پناه سر یه

  و چیزی تو نه اونا نه تا کنممی کار انقدر خداروشکر

 .نکنین حس



 

 هایورقه  الی مرد این خوبی همه این بودند؟ کم مگر

  خوب مرز آمین کرد؟می جا  قلبش کجای باید را دردش

  برای را  بهشتت کجای خدایا. بود شکسته را بودن

 ای؟گذاشته کنار مرد این

 تا کردمی کار قدر چه! بودند؟ بچه دو یکی مگر اصال

 چه! ماند؟می اشزندگی  به هم هاآن به هم حواسش

 باشند؟  آرام هایشبچه  تا گذشتمی خودش  از قدر

  مرکزی  با باید. کرد.نمی رها پدر بی که را ها آن

. کنند حمایت را هابچه  هم ها آن تا کردمی  صحبت

  چند هر آمدنمی بر که اشهمه پس از  تنها خودش

 .بود گذاشته دستش کف میان  را جانش

  برای فقط! ها؟آن هایدل کنج لبخند  یک برای فقط

 پدرشان شاهزاده و پرنسس همیشه کنند حس اینکه

 !هستند؟

  تاببی و گرفت را دستانش آمین. گفتنمی هیچ عالیه

 قلبش روی  صخره سختی به حجمی.  کرد نگاهش

 اشدردانه زندگی سر بالیی چه. کردمی  سنگینی

 !بود؟ آورده

 ... سکوت



 ... سکوت

  حکمرانی هایشان نگاه بین کوه یک اندازه به سکوتی

 .کردمی

  و حرف پر نگاه زیر که  بود هایشاندل میان این در

 .شدمی آب دیگری شده سنگین

 گناه از باری با و  بود مرد این دردانه که زنی

 .کردمی نگاه اششده خیس جنگل در دروغش

 هم برادر از آمین و بود کرده چه آمین با ارسالن

 .بود تر برادر

 او آوردمی  کم ارسالن که جا هر بود؟ گذاشته کم کجا

  هایزخم   تمام به رو را  پشتش و گشتمی بر که بود

  پدرانه. نخورد ایخدشه برادرش تک تا گرفتمی عالم

 . کردمی رحمیبی ناجوانمردانه چه او و  ایستاد کنارش

 کرد؟ می  نوربی  طور این را دل عشق کی از

 به آن با هم عالیه که بود دنیایی بیقرار اما آمین،

 .کشاندمی پایین

 خورد؟می باید دلبرکش را هایشحماقت  چوب

 . بگو چیزی یه عالیه؟-

 ... سکوت



  کم هیچی تا کنم کار شب تا صبح دممی  قول بهت-

 .برات نذارم

 آمین؟-

 بود جوشیده  چشمش کاسه یانم که اشکی میان آمین 

 .کشاند باال نگاه

  نگهم زنده خشکم نون یه بسه؛ باشم  تو با من

 .دارهمی

 محبت برای  دلش. ریخت پایین هایشچشم اشک آمین

 رفت؟نمی  دختر این قلب

 هایچشم   همان با و داشت نگه جاده  کنار ایگوشه

  برایش را آغوشش و کرد  نگاه عالیه به رو اشاشکی 

 .کرد باز

 . آهویی چشم ببینم  اینجا بیا-

 آمین. پرید بغلش میان زودی خواسته خدا از که عالیه

 .بوسید گرم و نرم و آورد  باال را عالیه دستان کف
 

 هایمنفس تمام خیالبی  حتی تو با من  که ندارد گفتن

 !شوم؟می
 

 .گذشت روز سه



 تماس آمین با چندباری ماجرا شنیدن بعد خاتون 

 ولز و جلز  آتش روی اسپند مانند هم بار هر و گرفت

  کردم واگذار خدا به گفتن با هربار آمین اما کرد،می

 . دادمی هدر را زن این انرژی تمام

 و زدنمی هم  زنگ آمین به حتی نبود پیدایش ارسالن

 . بود کرده کم کمی عالیه دلشوره از این
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 .گرفتمی را مطب تلفن ریز  یک عالیه

 !توروخدا بردار دیگه، بردار-

 . بود نیامده هنوز  خواب خوش  منشی انگار

 .بود نیامده که هایشچشم  به خواب  صبح تا

 .بگوید آمین به باید چطور دانستنمی

 .بود نشسته  درشت  هایعرق اشپیشانی روی

 با و آمد بیرون پتو زیر از یکدفعه رفت آمین که همین

 .رفت  آزمایشش جواب دنبال به آمین  اصرارهای

 !کرد؟می چه باید شده چه دانستمی  که حاال

 را بدبختی و کند نگاه چشمش در چشم  توانستنمی

 .بگذارد قلبش روی دوباره



 ! کند؟ کار  چه باید دانستنمی اصال

  بوق هم باز و گرفتمی را مطب شماره  دهم بار برای

 ...اشغال

 .کرد پرت تخت  روی را موبایلش  کالفه

 .گرفت راه  هایشهگری

 فوری و بود شده حساس همیشه از بیشتر  هاتازگی

 .رسیدمی  ساحل به  دریایش راه

 میان  چنگی و فرستاد بیرون شتاب با را نفسش

 .کشید پریشانش موهای

 !بگم؟ بهش باید چطور-

 .جویدمی را  لبش پوست

  برای هم چیزی دیگر اما نبود مطمئن هم خودش حتی

 می گول را خودش داشت فقط. نبود باقی شدن مطمئن

 .زد

  فین فین افتاد تلفنش روی که ناشناسی شماره با

 . زد چنگ را  تلفن و کشید باال  را دماغش

 . نبود آشنا  برایش شماره
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 درون دایه گرم صدای و کردم برقرار را اتصال

 .پیچید هایمگوش

 حدس توانستممی حتی که آنقدر بود غمگین صدایش

 . کردهمی گریه تماس این قبل بزنم

 عالیه؟-

 دایه؟ بفرما-

 چطوره؟   حالتون دخترم سالم-

  جور و جمع و خودش داره آمینم! خداروشکر خوبیم-

 .کنهمی

  که حاالم  نزدم دم و سوختم بچم نداشتن از عمر یه-

! موند سینم تو چیا که  بگم براش ذارهنمی فهمیده،

 اما بمیرم،  درد این با من  بذار گفتم پیشش، نیام گفتم

 از و زندگیش من بخاطر اما  نگیره، آتیش دیدنم با او

.  کردم نابود و بچم! بده مرگ  منو خدا آخ. پاشیده هم

 کنه؟می چی االن ارسالن داده همرو و خودش حق

 شه؟می چی

  چیم، هر چی هر باشه، چیم هر. باش آروم یکم دایه-

 خوادنمی آمین درسته نخواه و مرگت مادرشی تو بازم



 ترزخمی  و اون تو مرگ همونقدرم اما ببینه، تورو

 .نباش آمین نگران . کنهمی

 بگو؟ برام ازش عالیه  نباشم چطور-

 شده مشغول دوستاش از یکی پیش حتی خوبه آمین-

 ... مراقب  تو دایه میایم بر خودمون پس از ما

 شد پرت دستم از گوشی پیچید دلم میان که بدی درد با

 و شدم ولو زانو با زمین روی. رفت هوا  به جیغم و

 .زدم چنگ شکمم به

 گویی. بود  پیچیده هایماستخوان تک تک میان دردش

 جدا را  هایمروده و بود انداخته را دستش کسی

 .کردمی

 . زدممی چنگ  را لباسم و زدممی  جیغ

 شدت با یکدفعه و کرد ماتم ایلحظه  لباسم خیسی

 .دمکشی جیغ  بیشتری

 دست امشده خونی هایلباس  به و لرزیدممی

 .کشیدممی

  تحلیل بدنم کمککم و بودم شده ولو زمین روی

 . شدمی سنگین هایمپلک  و رفتمی



  برای نایی دیگر اما پیچیدم،می خودم به درد از هنوز

 .نداشتم زدن فریاد

 .بود انداخته پا از مرا لحظه یک در استرس

 هوای میان مرا که نبود نفسی هیچ دیگر و خوابیدم

 .کند حبس خودم
 

 داشتم؟ مگر تو جز را کسی من و

 به کن دعا برایم مرد،  است خیر همیشه تو دعای

 .رسدمی خدایت گوش
 

 *** 

 تمام با را دستش و بود زده تکیه مطب در پشت آمین

 . دادمی  فشار دهانش روی قدرت

.  ختندریمی  پایین کنار و گوشه از اشلعنتی هایاشک 

  کرده پنهان دستانش زیر را پنهاشبی هایهق  هق

 .بود

 دارم خاک کلی  میون تنها هللا. شده سیاه  روزگارم هللا-

 کف دیگه و  جونم من هللا. گردممی آب  قطره یه دنبال

 و من همه شده که دختری اون اما گذاشتم، دست



  نشونم کلمه یک بگو تو برم؟  قربونت کنم آروم چطور

 . نمیاره طاقت اون. بده

 را اشپیشانی و کوبید مشتی  رویش روبه  دیوار به

 .زد هق همانطور  و گذاشت آن روی

 کننده توجیه برایش کافی اندازه به اشگذشته  هنوز

 .شد آوار سرش  بر هم ضربه این که نبود

 آن با هم  جانش تکه یک  انگار داشت فرق بار این

 .رفت

  کرده بیداد و داد چقدر!  بود کرده صدایش قدر چه

 !بود

 یک در اما بود، گذاشته سرش روی  را بیمارستان

 ... لحظه

  فشار محکم و بود گرفته هایشدست بین را سرش

 . دادمی

 ...بود گفته دکتر

 ... اما بارداره، ماهه سه همسرتون-

 .کوبیدمی مشت سرش میان

 خون همسرتون باالست، خیلی بچه  سقط احتمال-

 .داشتن زیادی ریزی



 .گرفت مه را دنیایش

 . شده معجزه کنید حفظ رو بچه بتونید اگه-

  که آنقدر بود سرد. بود زده تکیه بیمارستان دیوار به

  خراشش مرده هایروح  از پر سردخانه یک درونش

 . دادمی

 محترم؟ آقای آقا؟-

  مثل. شد بلند جا از اشکرده پف هایچشم  با همانطور

 رنگبی  هایسرامیک  روی هایشچشم  همیشه

 . دادمی گوش  پرستار به و بود  بیمارستان

 . خوانمی شمارو اومدن بهوش خانمتون-

 شاید را خودش و خیسش صورت روی کشید دست

 را مادرش گوشی چرا که کرد لعنت هزارم بار برای

 .داد جواب تماس ده از بعد

 سیاه زندگی به حواسش او از بیشتر دایه انگار

 . بود اششده

 دلبرکش دل میان را  کوچکش فندقک بودن زنده

 .بود مادرش مدیون

 ابد تا یکبار که مادری این برای! بخشیدش؟می

 !بخشید؟می بود کرده برایش



  باز هایچشم  در الی از و کرد تشکری لب زیر

 در روی را دستش  جا همان و دید را اشآهویی 

 .گذاشت

 .نداشت رفتن پای

 میان کوچک  جوانه باید گفتمی! رسیدم؟ دیر گفتمی

 شده؟  بند مو یک به که باشی مواظب آنقدر را دلت

 باالست؟ بچه سقط احتمال گفتند هادکتر گفتمی

 اشانخوشبختی  سر از دست دنیا این نبود قرار چرا

 بردارد؟

 . دید و برگرداند سر عالیه

 .کرد می  نگاه را آمین ترسیده

 آمین؟...آ-

  حرکت را اششده سنگ پاهای  آمده خودش به آمین

 . داد

 تاابد را ردپایش گویی که داشتمی  بر قدم طوری

 تا کردمی موم و مهر بیمارستان هایسرامیک  میان

  زنگ اولین از را کوفتی تلفن آن اگر. نرود یادش

 . شدنمی چنین این شنیدمی را دایه خبر و  دادمی  جواب



 دختر؟ گذاشتی تپشبی  سینه تو و قلب این که تو-

 دنیارو و شممی کور منم بندیمی و چشمات گیینم

 بینم؟نمی

 .کرد بغض عالیه

 اومده؟  سرم بالیی چه-

  تکه را آمین  چگونه سوال  یک همین دانستمی اگر و

 .پرسیدنمی هرگز شاید بود کرده پاره
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 نگفتی؟ بهم چرا-

 چیو؟ -

  نگه دلت تو دیگه آهویی  چشم یه داری که این-

 داری؟می

  شد خم. شد نزدیک و نداد فرصت آمین. ترکید بغض

 .بوسید را دلبرکش پیشانی و

 کنی؟می تابیبی  چی برای! هیشش-

 اصال بدبختیات همه این میون بچه این کردم فکر-

 .نکنه خوشحالت

 .کردمی  نگاهش ناباور آمین



 عالیه؟ شدم ذلیل انقدر کی از من-

 ...بخدا آمین-

  کنی؟ فکری همچین من درباره  تونستی چطوری تو-

 من و باشه تو از که ایبچه منی، زندگی قصه توتنها

 مال اون. شینممی دیدنش  منتظر لحظه هر   نه روز هر

  فکری همچین دیگه وقت  هیچ تو منو مال عالیه منه،

  هم جا به  خیلی و هدیش باالیی اون باشه؟ نکن

 .نبودیم خوبی دار امانت ما انگاری فقط فرستاده

 .برد ماتش هایشاشک  میان عالیه

 چیه؟  منظورت-

  مواظبش  آهوییت چشای دوتا مثل باید گفتن دکترا-

 . باالست سقط  امکان باشی
 

 زده  بخار هایشیشه به رحمانهبی باران رگبار

 .کوبیدمی  بیمارستان

  چکیدمی هاییچشم  همان از اشمرواریدی  هایاشک 

 . بود شده آمین دوم دین که

 .ریزهمی اینا لرزهمی دلم من دختر نریز-



  هردوتامون مواظب  باشی که تو آمین، کافیه باشی تو-

 و آب و دل این تو چون شهنمی هیچیمون هستی

 .کنیمی  جاروش

 . بوسید نرم را سرش و نیاورد طاقت آمین

 .فشرد اشسینه  به  محکم و گفت  دل ته از آخی

 .شد  مرخص بیمارستان از پزشک دستور با

 کنارش کمی مدت و بود کرده صحبت سید با آمین

 .باشد مراقبش تا ماندمی

 **** 

 .  بود کرده پر را امبینی پرتقال عطر

 حامله ماهه سه  بچه یک. رفتمی ضعف  ریز ریز دلم

 . نفهمیدم هیچ و بودم

 عادت مادرش و پدر همیشگی دردهای به مادر فندق

 .کردنمی رو برایمان  را خودش که داشت

  هایروز آن از امروز بود معلوم آمدمی  که بوهایی از

 . است قشنگ

 را یکی آن سرش  پشت و کردم باز را چشمم  الی یک

 قوسی و کش را بدنم و کشیدم ایخمیازه . کردم باز هم

 . دادم



 خوابالو؟ شی بیدار خوایمی-

 .کردم ایخنده

 .بیدارم بیدارم-

 که ایژولیده و درهم موهای و آشپزی بند پیش آن با

  را تسبیحش همانطور و  بود ریخته اشپیشانی روی

  آمده سراغم به کفگیر با و بود انداخته گردنش میان

 .بود

 .خندیدممی اشقیافه به و خنده زیر زدم پقی

 دختر؟ صبحی کله خندیمی چی به-

  و دل که خندیدم آنقدر و دادم نشانش اشاره انگشت با

 . بود آمده درد به رودم

 ! خورمامی و خندیدنات  نای من  دختر آخه-

 .شدم خیزنیم  جایم در  و دادم گردنم و  سر به نازی

 !آخه؟ کن خودت به  نگاه یه آمین-

 کارای باشم، آشپز باشم، باید پدر باشم، باید شوهر-

 رفته یادم  و خودم دیگه واال. بندازم راه تلفنی سیدم

 فندق تو برای خوابیدی گرفتی کلی ببینم پاشو دختر،

 انگشتاتم کردم درست صبحونه  یه خوانمون

 . خوریمی



 .کردم ریز  را چشمم یک

 بوده؟ بلد صبحونم زاده  خان که نگو-

  خانما خانم  بلدم چیم همه  وروجکا شما  برای من-

 .کرد یخ پاشو

 بیدار زود که معلومه آمین خوبیه صبح  خیلی امروز-

 .شممی

 چرا؟-

 !خوام؟می  چی دیگه پیشمونی امروز هستی تو-

 . شد مشخص  دندانش هاینیش و  خندید آرام و

 . شدم گم هایش خنده میان جا همان من

 بخندی همیشه باید تو مرد بخند

 .گرفته تکفل تحت مارا هایت خنده  آخر
 

  حرص به  من و بود ایستاده منتظر توالت  در پشت

 .خندیدممی هایشخوردن 

 عالیه؟  خوبی-

 آمین  خوبم-



 سوال همین و زد می در دقیه یک به دقیقه یک

 .پرسیدمی را تکراری

 و شستم  شور گربه را صورتم زد در آنقدر  هم آخر

 .آمدم بیرون

 به دست خالی خال بندپیش آن با نگرانش قیافه به

 . کردم خندیدن به شروع دوباره و کردم نگاه کمر

  نچی هایمخنده صدای با و شد حضورم  متوجه تازه

 . رفت آشپزخانه سمت به اخم با و کرد

 !آورده؟ اشزاده خان سر  بر چه ببیند دایه بود کجا

 . نشستم میز پشت و رفتم دنبالش به آرام

  باالی کمر به دست باز و  داد دستم به  را تقال پر آب

 . ایستاد سرم

 بمونی؟ سرم باال اینطوری تموم ماه شیش خوایمی-

 .کنم نگاشون فقط که نداده پاهارو این خدا-

 آخر قطره  تا را قلپش قلپ و گرفتم باال را پرتقال آب

 . خوردم

 که درحالی  من و داد دستم به که بود شیر بعدی لیوان

 .کردممی نگاه شیر به بودم رسیده انفجار  مرز به



 .نکن  نگاش بخور-

 باقیافه که بود نرسیده نصف تا اما کشیدم، باال ناچار

 .کردم نگاهش مظلومم

 .ندارم  جا بخدا-

 .عالیه خوریمی ته تا-

 .خورد زنگ  تلفنش که کشیدم نفسی

 .خوریامی ته تا-

 کل کرد پشت که این محض به و دادم تکان سر تندتند

  باز را آب هم کمی و  ریختم سینک درون را شیر

 .کردم

. زدمی زنگ همیشه  از بیشتر خاتون  روزها این

 دلش زدنمی  زنگ تا هرروز و امحامله بود فهمیده

 .  شدنمی آرام اصال

 تا دنبالش برود حتما زایمانم از بعد بود داده قول آمین

 .نجوشد  سرکه و  سیر مثل دلش انقدر آنجا

 . خوردی و  شیرت ببینم-

  قورت را دهانم آب و نشستم صندلی روی رق و شق

 . دادم



 .خوردم معلومه-
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 بیخیال خوردم نمی را بطری کل تا میفهمید اگر

 .شدنمی

 .کردم درست برات املتی چه ببین یاب پس-

  اممعده محتویات تمام کرد بلند را قابلمه در که همین

  دستشویی سمت به و کردم حس رسیده دهان به را

 .دویدم

 .کوبیدمی جانش و سر به

  جای به که گرفتمی آشوبه دل آنقدر ساده ویار یک با

 من دور پروانه مانند. دادممی دلداری را  او تنها خودم

 .چرخیدمی فندقکمان و

 بازهم دارد شوق شدن  پدر برای انقر دانستممی اگر

  جواب  دیدن از هم باز! شدم؟می پریشان طور آن

 ! لرزید؟می پایم و  دست آزمایش

 !محتاجم بودنش به قدر چه که دانستنمی
 

 

 بعد ماه شش



 

 

 .گذشتمی  دقیقه سه تماسم آخرین از

 .گذاشت بازویم روی دست خاتون

 مادر بشین بیا بزنه شور انقدر نباید که ماه به پا زن-

 . نیست خوب بچت برای

  ماه تا جویدن ناخن ویار این. جویدممی ناخن هم باز

 .نداشت بر سرم از دست هم  بارداری آخر

 این کمتر بود داده که دستوراتی با و بودم رفته دکتر

 خوب بچه برای هم و خودم برای هم کردممی را کار

 و گرفتممی  آشوبه دل که روزی به  وای اما نبود،

 .نبودم بند خودم درجای

  دقیقه دو  خب مادر و  انگشتات اون  کردی پوست-

  حرکت تازه گفت زدی حرف باهاش االن همین بشین

 .کردیم

. ندارم خوبی  حس نیست خودم دست خاتون دونمنمی-

 رازشی بره زایمانم بعد بذاره همینطوری شدمی کاش

 .رفته پاشده یکاره

 سفارش قدر چه بود نگرونت دل چقدر دیدی که تو-

 چه این دیگه اونوقت  نباش نگران اصال  گفت کرد



 راه باهاش کرد مردی خیلی  سید االنم همین  تا حالیه

 نکن. گردوند تنهایی و  تنه یه کارارو چندماه. اومد

 همه و میاد شهمی پا و حالت  این بفهمه آمین دخترم

 .برم قربونت شهمی  خراب چی

  انگار. نبود  راحت هیچ خیالم اما نشستم، خاتون کنار

 . شستندمی رخت  دلم میان

 و بودم شده وزن سنگین حسابی آخر روزهای این

 .گرد و  تپلی حسابی

 او به آمین نفس بود قرار که همان شدیممی دار دختر

 .باشد بند

 ... من شیرین هووی. شدمی مادرش شیرین

 برایم موهایش  از و کنارم  نشستمی هرروز نآمی

 این از بردمی ارث به من از که هاییچشم از میگفت

 شبیه گفتمی. زندمی  شانه را موهایش چطور که

 . برایم است نفس شود هم  ولوله مادرش

 نگاه خالی صندلی به خوردیممی که غذا گاهی حتی

 :گفتمی ذوق با و کردمی

  غذا ادا  و ناز با اینجا بابا خوشگل شهمی کی-

 ! بخوره؟



 کردم آویزان  لوچه و لب  دیدمی تا و کردممی  حسودی

 . بگیرم آرام که رفتمی  هایمچشم صدقه قربان آنقدر

 .زدم لبخند و کشیدم شکمم روی دستی

. بود انداخته نفس نفس به مرا روزها این دخترکم

 .رفتنمی پایم به کفشی هیچ و تنگ هایم لباس  همه

 و شدی  تپلی انقدر شده دختر چون گفتمی  خاتون

 !من قلقلی زدمی صدایم خنده با آمین

 .گرفتنمی آرام که کردمنمی  پرت بالش برایش تا

  کرده اضافه بیشتر وعده یک هرروزش نمازهای به

 .خواندمی  هم شکر نماز و بود

 به که  هرروز دکتر های حرف  و آخر روز آن از

 و خواندمی شکر نماز شدممی بلند خواب از سالمت

 را زدنش تسبیح  پشت از عشقی چه با من دانستنمی

 جان به را دعاهایش  حتی و را خواندنش قرآن صدای

 .کشیدممی

 !محمدی گل با ریختم چایی برات بیا مادر عالیه-
 

 بود آمده یادش آخر لحظه. زدم لبخند آمین یادآوری با

 ساکش درون و برداشت محمدی گل پر شیشه یک و

 . کرد حواله



 

 هایممحمدی  گل عطر از چنین این دانستممی که اگر

 ... شوی می مست

  را تو محمدی گل از پر نذری کاسه یک با را روز هر

 . زدممی پیوند  خودم به

 کسی چه و دیدم را قرآنت الی محمدی هایگل من

 که است  آمینی زبان همان از این که دانستمی

 ...عنیی

 ...دارم دوست

 ...دارم دوست

 ...دارم دوست
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  لگدی دخترکم دفعه یک که رفتم چای سمت به ذوق با

 با و شود ولو دستم از  چای لیوان شد باعث و زد

 پرت سمتی هر بر هایششیشه خرده بدی صدای

 .شود

 و بود ریخته هاسرامیک  روی که چایی به ترس با

 .کردمیم نگاه لیوان  هایتکه 

 . دوید سمتم به خاتون



 مادر؟ شدی چی سرم  بر خاک-

 .دادم تکان طرفین به را سرم

 . خاتون زد  لگد دخترم-

 . نشست هایشلب به و شد شیرین لبخندش خاتون

 برای باشه سالم و صحیح بچت! مادر شکر الهی-

  خان کوچیک وروجک  ای بزنه، لگد تا ده خودش

 !زاده

 ! شکر-

 .برداشت اُپن روی  از را دستمال

 یکی من بشین اونجا مادر، کنممی جمعش من برو تو-

 .ریزممی  برات دیگه

 که ببخش خوام نمی دیگه نکنه، درد دستت خاتون نه-

 .شدم زحمتت باعث

 !مادر  زحمتا این از باشه تا-

  جلوتر دستش میان دستمال همان با که رفتممی داشتم

 :آمد

 دخترم؟  عالیه چیزه، گممی-

 . برگشتم سمتش به تعجب با



 خاتون؟ چیشده-

 .بود سردرگم و کرد می ِمن ِمن

 من از شمارو حال و زنهمی  زنگ بهم هرروز دایه-

 دخترم، کشهمی پر داره آمین  برای دلش. پرسهمی

 درک بهتر و  حالش باید دیگه االن تو مثل مادره اونم

 ببینن؟ و  هم بیاریمش برگشت که آمین گممی. کنی

 .آمد در صدا به موبایلم که کردممی نگاه  را خاتون

 !آمینه حتما-

 زدمی چشمک موبایلم  روی که ناشناسی شماره به

  هایمرگ تمام میان آشوب و لرزید دلم. کردم نگاه

 . شد تزریق

 الو؟-

 ... که همون سیدم من سالم، بختیاری خانم الو-

  آخر تا را  حرفش نگذاشتم و پرید صورتم از رنگ

 .بزند

 سید؟ آقا شده چیزی-

  چندبار که دیدم . برداشتم آمین گوشی تو و شمارتون-

 .زدید زنگ



  اتفاقی. بگید چیزی یه کشیدمی منو دارید توروخدا-

 نه؟ مگه نیفتاده که

 .افتاده اما نه، بگم شدمی کاش ای-

 .شد زوزه نفسم

 ... سکوت

 اونجایین؟ خوبین؟ بختیاری  خانم-

 .کشیدممی نفس سخت

 شده؟ چی-

 .کرد چپ آمین ماشین. بود وحشتناک تصادف یه-
 

 .افتاد دستم از گوشی و نفهمیدم دیگر
 

 ...ما یعنی عشق

 !چه؟ عشق پس شود کم مایمان
 

 به زبانم. خوردندمی تکان ارادهبی زمین روی پاهایم

 .شدنمی  باز دهانم و بود چسبیده دهانم سقف

 .کوبیدمی سینه  به محکم ضرب با قلبم

 .کردمی زیادی  تنم روی سرم



  جانش و سر به. شنیدممی را خاتون فریادهای صدای

 .کوبیدمی

 ! بودم؟ کرده سکته

 گرفته را قلبم! میمیرم؟ او بدون من دانستندنمی

 .بود من قلب او. بودند

 امحنجره  انگار. پیچید شکمم  میان که عجیبی درد با

 .شد پاره تازه

 .داشتم نگه را دخترکم سفت و کشید آسمان به فریادم

 ... را پدرش بود فهمیده زد؛می

 ...را مادرش قلب آمدن بیرون بود فهمیده زد؛می

 هاینفس. آوردیم نمی دوام پدرت بدون ما دخترکم نزن

 . شده متصل بهم تو حاال و او و من

 .دویدمی سمتی به هراسان خاتون

 . است شده گم  عالیه نشانه تنها آمینم خدایا

 .بماند او بروم من

 .بماند دخترکم بروم من

 .بمانند ها آن بروم من

 : زدم صدا را فریادم آخرین



 !هللا-

 .گرفت دستانش میان را صورتم  خاتون

 . برم قربونت میاد ماشین االن مادر عالیه-

 لعنتی هایمزاحم  آن چرا پس. ریختمنمی  اشک

 .باریدندنمی

 ون؟...خات-

 هایمچشم . کردمی بازگشت و رفتمی لحظه  هر نفسم

 .دادممی فشار هم روی را

 .بود بسته  یخ پاهایم و دست و بود خونی لباسم

 . کرده...تصادف...مین...آ-

  به محکم دستش یک با  پیرزن و زدمی هق خاتون

  امزده یخ دست دیگرش دست با و کوبیدمی اشسینه 

 .بود داشته نگه سفت را

 .شد تکه صد امکاشانه دفعه یک

 .شد  سیاه روزم سفیدی دفعه یک

 خاتون؟ -

 را هایشاشک اشروسری  گوشه با و کردمی گریه

 .کردمی پاک



 .گرفت دستانش میان محکم  را دستم

 ...نشه چیزیش  آمین-

 !بدیه طالع چه این خدایا وای-

 . نفهمیدم هیچ دیگر و شد سیاه هایمچشم 

 

 .بودم بیمارستان  راهروی میان کردم باز که چشم

  صدایش چرا خاتون. کردمی صحبت سرم باالی دکتر

 آمد؟نمی

 ! بود؟ کجا خاتون

 . کردمی امپاره تکه داشت درد. کردم ناله

 آمین بدون پس از من! ننویس برایم تنها عزای خدایا

 .آیمنمی بر ماندن دخترکم بدون بودن،

  تمام با پدرش که اسمی. باشد شیرین بود قرار اسمش

 .  بود خواسته من از وجود

 صدایش  شیرین است، زندگیمان شیرینی گفتمی

 !بزنیم؟

 جهان های شیرینی  تمام عاشق لحظه یک در من و

 .شدم

 ...من شیرین



 عزیزم؟  خوبه  حالت-

 .کردم نگاه دکتر به

 ریزیت خون عمل، اتاق داخل ببریمت کردیم آمادت ما-

 همین توی  شوهرت گفتمی مادرتون. بوده شدید

 من. نیست اجازه شرایط عمله، اتاق  تو مارستانبی

 و ببرم رو شما مادرتون امضای با  شدم مجبور

 .بخرم جون به چیو همه ریسک

 فقط عزیزم عمل اتاق برای ریممی دیگه دقیقه دو

 .باشی آروم کافیه

  به وزانه  وز صدایش بعد به جایی یک از چرا دکتر

 !نشست؟می گوشم

 .شنیدمنمی

 مگر! اینجا؟ است؟ عمل اتاق من نآمی بود گفته

 ! نبود؟ شیراز

 . بگذارم سر خودم هایشانه روی توانمنمی من خدایا
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 !بلدی؟ شنیدن کنم صدا من

 !کجا  تا بگو تو



 .گذارم می  حنجره همانقدر من

 کنممی پرت و آورممی در را لعنتی حنجره این اصال

 . مکانت ترین نزدیک به
 

 ... من کنار بود؛ اینجا

 بودم؟  نکرده حس را حضورش همیشه  مثل چرا پس

 من نیایی  که اگر و کرده گیر سنگین بهمنی  زیر تنم

 اما کنممی زندگی هایملحظه  ترینتاریک  در زیر همان

 ... نفس بدون قلب، بدون

 زنده و یارش  برای بزند پرپر که آدمی داری سراغ

 !باشد؟ زنده  هنوز نفسبی که داری سراغ! بماند؟
 

 .شد آزاد هایماشک  فریاد تازه من و کرد حرکت تختم
 

 !مرد؟ گذاریمی تنها را شیرینمان

 پدرش محبت منتظر همیشه که دختری آرزوی  من در

 برادرش جای به را نوازشش دست یکبار فقط تا بوده

 .مانده جا بکشد او روی

 ! آمین نگذار جا  آرزو این میان را شیرین



 دستم به که آمپولی با شد زمان هم آخرم اشک قطره

 .شدمی  تزریق
 

  آرام خاتون گریه صدای با که گذشت قدر چه دانمنمی

 .کردم باز را سنگینم هایپلک  الی آرام
 

 . کردم نگاهش

 .بود شده سرخ گریه از صورتش

 خاتون؟ -

 .آمدمی بیرون عمیق چاهی از صدایم

 .شد ساکت  و کرد نگاهم

 .دخترم  باشه مبارک-

 ... شیرین...آمین-

 ...فقط مادر اومده دنیا به شیرینت-

 فقط؟-

  دستگاه توی گذاشتنش کرده پیدا تنفسی  مشکل-

 .شهمی خوب حالش
 



 ما به طوفان که زدی کنار را سایبانت یکباره خدایا

 !گرفت؟

 !مادر دردانه شیرینم،
 

 زیر میان که دردی با اما شوم، بلند  جا  از خواستم

 .خوابیدم دوباره دپیچی شکمم

 و پناهبی تا کردممی سفت را زخمم بندهای تمام داشتم

 .بدوم تنها

 .بودم بلد را دردم بندهای کردن سفت تنها او بی من
 

 .نبود حواسم  هیچ و کردممی گریه

! اومده؟ آمینم سر بالیی چه خاتون بگو بهم-

 !نه؟ مگه زندس...زن
 

  بیهوشی بخاطر سرم لحظه هر من و چرخواندمی سر

 .رفتمی  گیج بیشتر

 : زدم جیغ و نیاوردم طاقت

 .برم باید من خواممی و آمینم من آمینم،-

 نوازش را امپیشانی  ترس با و کردمی گریه خاتون

 .کردمی



 .کشیدم را آستینش

 ! خاتون  بگو بهم کلمه یه توروخدا-

 ...گفتنمی  هیچ

 !شده ماندگار درد این که نگو

 !کندمی زندگی تلخ شیرینم که نگو
 

 !توروخدا خاتون-

 .کرد بیشتر هم را خاتون  هایگریه امانم،بی  هایگریه

 .دویدند اتاق به هایمجیغ  بخاطر هاپرستار 

 روی گذاشتید و بیمارستان چرا خانم؟ خبره چه-

 سرتون؟

 .کرد اخم خاتون به رو

!  کنن؟می  گریه کرده زایمان تازه که  کسی سر باال-

 !مادر که کردی  بدتر و حالش
 

 .زدم چنگ پرستار آستین به

 !کجاس؟ شوهرم-

  شد خوانا دردی هایمچشم  میان از انگار و کرد نگاهم

 .کرد نگاهم مهربان که



 . عمله اتاق هنوز شوهرت-

 شده؟  ساعت چند-

 .برده زمان عملش ساعت شیش از  بیش خیلی-
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 . رفتمی کفم از که بود جان

 دیدنش، برای داشت دلم  بود؟ آمده سرش بالیی چه

 .کشیدمی پر  جنگلش برای

 . اون پیش اونجا ببرید منو-

 .کردی عمل تازه گی؟می  چی هست حواست  خانم-

  که اونجا. شهنمی  خوب  زخمام بمونم اینجا اگه من-

 .شممی خوب بخدا. شممی  خوب باشم
 

 حواله اتاق  به هم دیگر پرستار چند امانمبی  هایگریه

 .کرد

  و بود شده داغ  هایمچشم مردمک. کردممی  التماسشان

 .اندمانده کاسه میان زور به کردممی حس

 .کردممی صدا را شیرین و آمین اسم ریز یک

 ! دادند؟نمی را دخترکم



 .شدممی دیوانه داشتم عطرش برای خدایا

 . بود امنش خانه  دستگاهش

 از و بروم راه بقیه کمک با شد که روز سه بود قرار

 .کنم  نگاهش فقط شیشه پشت

 ! بود؟ دخترم برای نفس حکم لعنتی شیشه آن
 

 .نگفتند هیچ آوردند بیرون عمل اتاق از که را آمین

  خاتون دستان و افتادم پرستارها پای و دست به آنقدر

 .نکند سکوت بزند حرف که بوسیدم را

 و ُصم و بود  نشسته جا یک فقط گفتنمی هیچ خاتون

 .  ریختمی  اشک بُک

 سوی هایماشک  و بود  شده آمین اسم هایملب ذکر

 .  بود برده را چشمانم

 گرفته را جانم  طرف یک بودنم مادر درمان  بی درد

 .بود آمینم نبود درد هم اشباقی و بود

 . بود نمانده جانی دیگر
 

 از پر موهایم و بود شده زرد قدرآن ام چهره رنگ

 حتم که بود شده عمیق قدرآن  هایمچشم گودی گره،



 را اشآهویی چشم  است محال ببیند یارم اگر داشتم

 .بشناسد
 

 

  را اتاق درون وسایل تمام. کشیدم دستم از را ِسُرم

 .بیایند که نشستم تخت روی  آنقدر. کردم پخش

  شده خورده گره هم در و پریشان و  افشان موهایم

 .بود

!  آمده؟ اشدردانه سر بالیی چه ببیند که  آمین بود کجا

 .بود موها این تار تار عاشق که او

 عطر و کردمی مخفی هازلف این بین ما را سرش

 :گفتمی بار هر و کشیدمی

 !"بخدا نیست خوبی این به عالم  همه مسکن"

 

  خبر را دکتر بودند دیده را  جنونم عمق که هاپرستار 

 در درست فهمیدم حالتم ترین ناباور در من و کردند

 . امکرده رد را ایسکته سالگی پنج و بیست سن

 !نشد؟ آوار سرم بر که هاچه تو بی من و
 

 .گفتندنمی را آمینم حال  همین بخاطر



 گذاشتم جگر روی دندان. نیاوردم طاقت دیگر من اما

 . آمدم پایین تخت از و

  گریه هنوز خاتون. کردند حمله سمتم  به پرستارها

 تمام هم اشمانده باقی سال سی آن زن این. کردمی

 . بود کرده

 . بودند چسبیده را بازوهایم سفت. کشیدممی  جیغ

 . دادممی هلشان هادیوانه  مانند

 . کردمی نگاهم اخم با دکتر

 بود گفته پرستارها به رو و آمد کوتاه آخر دست

 .بگذارند راحتم

 .همین خواستم؛ می را آمینم فقط من

 212پارت #

 

 به تازه گویی. بود هایمقدم اولین شبیه برداشتم؛ قدم

  زانوهایم. خوردممی تلوتلو  بودم؛ افتاده رفتن راه

 .لرزیدمی

 دکتر بغض با و بودم داشته نگه سفت درهم را دستانم

 .کردممی  نگاه را

 .داشتم وحشت دیدممی بدی  چیز و رفتممی که این از



  پشت هم  خاتون هایگریه صدای و ریختممی  اشک

 .زدمی دامن بدم حال به بیشتر و شنیدممی سرم

 و بسته یخ دیوارهای به دست. رفتم بیرون  اتاق از

 .رفتم  راه آرام آرام و گرفتم بیمارستان روحبی

 را بود  آمینم هوای که مسیری پرستارها از یکی

 .دادمی نشانم

 را خودم و داشتممی بر قدم تنها حرفی  هیچ بی

 .دمکشیمی

 .شدیم ویژه  هایمراقبت بخش وارد

 . دادم فشار هم روی را هایمدندان

 نمور زمین  روی پریشان که دیدم دور از را دایه

 کرده گریه قدرآن. کندمی گریه و نشسته بیمارستان

 .نداشت قبل به شباهتی هیچ صورتش که بود

 ! کردند؟می طور این چرا

 گریه هنوز دایه چرا پس آمد، عمل از که آمین

 چرا بود؟ زده هایشلب به سکوت مهر چرا کرد؟می

  زده چمپاتمه زمین روی شده تمام طور این دایه

 !بود؟

 . سوختمی ترس از قلبم. رفتم نزدیک



 قدم آخرین بود  باقی برایم که جانی یمانده ته با من و

 .برداشتم هم

 ... دیدمش

 .شد باالیی بلند صوت گوشم در صداها

. بود وصل او به که هاییدستگاه دیدن  از گرفتم آتش

 .بود  زخمی صورتش و بود شکسته  سرش

 .بود  بسته جنگلش

 .اومده عالیت پاشو آمینم...آم-

 اشحیاتی عالئم تست حال در و بود داخل دکترش

 .بود

 از آمین کردممی حس. داشتمنمی بر شیشه از را دستم

  را محبوبش محمدی گل  عطر را، حضورم جا همین

 .شناسدمی

  تمنای قلبم که  بودم زده زل شیشه به عجز به طوری

 .داشت را شدنش بیدار

 .گرفتم را جلویش دکتر  حضور با

 کنم؟ کمکتون تونممی-



 هیچ و کردممی  نگاهش سرخم هایچشم   همان با  تنها

 .پرسیدمنمی

 امید جمله یک که کردممی  نگاهش  سخت قدر آن

 . بشنوم بخش

 دارین؟ بیمار این با  نسبتی شما-

 .برگشت دایه سمت به  دکتر و دادم تکان سر تنها

 رگش به رگ پسرم دل دکتر، زنشه دکتر،  جونشه-

 به چی من پسر آه من، پسر. داره جریان اون واسه

 !مادر شد  آوار سرت

 مشت ترمحکم  را هایمدست من و گفتمی دایه

 در بیشتر را هایمناخن   من و گفتمی  دایه. کردممی

 .کردممی فرو دستم گوشت

 .همسرشین پس-

  آن زدممی حرف کلمه یک اگر. کردم نگاهش باز

 .ترکیدمی گلویم میان شده کوه بغض

 به و چیز همه البته. ندارم براتون خوبی   خبرای-

 .گفتم بود همراشون که خانم اون و مادرش
 



 خودش  دیگر است روز سه که گفتمی  را خاتون

 . نیست

  زدن حرف از اما نبودم، الل. کردم نگاهش هم باز

 .ترسیدممی

 این البته بره راه تونهنمی دیگه همسرتون! متاسفم-

 .شه خوب حالشون ممکن و موقته

 . هست چیزی هر  احتمال
 

 گلویم روی را هایشدست که بود نامردی چه درد و

 .کردمی ترسفت و سفت

 .داشتم خفگی حس

 .رفتم عقب عقب

 .دادم تکان طرفین به را سرم

 "بره راه تونهنمی  دیگه همسرتون"

 .گینمی دروغ رهمی راه اون-

 .کند ثابت را دکتر دروغ تا کردممی نگاه را دایه

 .زدمی چنگ را زمین و کردمی گریه

 .گرفتم دستم دو مابین را سرم



 تونهنمی تونه،نمی تونه،نمی-

 .کردم نگاهش و ایستادم شیشه پشت

 .کشیدم جیغ و کوبیدم یشهش به محکم

! نبودی اینجوری که تو برو، راه  پاشو پاشو،-

 !ببینی  حال این تو منو تونسینمی

 .کشیدمی و بود گرفته را بازویم  پرستار

 .چرخیدمی سرم  دور چیز همه

 :زدممی فریاد

 .آمین برو  راه پاشو-

 . کوبیدممی مشت قلبم به

 کشیدن  نفس چجوری من نکنی حس  و پاهات تو-

 !کنم؟  حس و خودم

 !توروخدا آمین نکن
 

 شیشه   به مشت یک

 قلبم به مشت یک

 . کردممی صدایش و زدممی  جیغ

 .کوبیدمی سرش به ناله با چطور دایه آخر لحظه دیدم



 خالی پاهایم زیر و بود بسته جنگلش آمینم هنوز دیدم

 .شد
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 . کردم باز دایه گریه صدای با  را هایمچشم 

 . بود خاتون دستان در محکم هایمدست

  بخاطرش حتما که بودم دیده بد خیلی خواب یک انگار

 . کردممی دود اسپند باید

 .جویدممی داخل  از را لبم

 دیدم؟می  خواب-

 به را سرش اشمرواریدی  هایاشک همان با خاتون

 .داد تکان طرفین

 . شد خشک نرسیده گلو به دهانمآب 

 . کشیدم لج با را دستم ِسُرم

 دخترم؟ کنیمی چیکار-

 .آمدم پایین  تخت از. نگذاشتم محل دایه حرف به

  کف به که هاکاشی  سرمای. نپوشیدم  را هایمدمپایی

 .شدمی روحم شبیه بیشتر خوردمی پایم



 گرمایی هیچ آمین امن  آغوش جز و بودم سرمازده

 .دادنمی  تسکینم

  پرستار یک از. افتادم راه کودکان بخش  سمت به

 . گرفتم کمک

 تولدش از و شد بزرگ وقتی. بودم ندیده را دخترم

 !  بگویم؟ چه پرسید

 هم هی را مانشده خراب کاشانه ! بشکافم؟ را هاتلخی 

 ! بزنم؟

 .خندید لحظه  همان درست و داد نشانش پرستار

 . رفتمی  چال لپش

 !برم قربونت آخ-

 خط امتداد در درست شیشه، روی را اماشاره انگشت

 .کشیدم هایشلبخند 

 . بود ریز خیلی

 .بود  قرمز پوستش

 !مادر کوچولوی



  بودنت برای توانمنمی. فشردم دندان زیر محکم را لبم

 قلبم به تر محکم  را اشتلمبه هی غم کنم؛  خوشحالی

 .زندمی

 .  کردممی  نوازشش شیشه  روی از

 کرده را  دخترکم تک به دادن شیر هوای دلم قدر چه

 . بود

 نفس را   خوشبویش عطر آن و کردممی  نوازشش

 .  کشیدممی

 پدرش، ترطرف آن اما شوم، آرام تا کنارش بودم آمده

 خوابیده  بود کرده ترمیم را هایمزخم   که مردی تنها

 . پاهایش بدون بار این اما شد،می بلند بود،

 .بودند کرده خیس را هایمگونه  مزاحم هایاشک 

 !خواند؟می مرا هم باز ندببی تورا  اگر پدرت
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 هفته  یک

 



 سر بود آورده برایم  خاتون که گلداری نماز چادر

 برایم هم آمین سجاده خانه از بودم سپرده. کردم

 . بیاورد

 نگاهش عشق با و بود دستم میان آمین سفید تسبیح

 .کردممی

 را خدایش که آنقدر. بود قشنگ مرد  این چیز همه

 راه دیگر شد متوجه وقتی که داشت دوست آنقدر

 :گفت تنها شده دور برایش رفتن

 برای. کنه می درستش کنی اعتماد باالیی  اون به-

  حتما کنمنمی گالیه من گرفته و داده خودش  که چیزی

 .بوده توش حکمتی
 

 .  کردم شروع را نماز و گرفتم هللا بسم

  را آمینم پاهای که آمین خدای پیش بودم آمده بار این

 . ببخشد

  در و داد نجات مرگ و شریف باتالق از مرا که خدایی

 صدای تنها که نبود خدایی کرد اسیر آمین عشق بند

 . بگیرد من از را آمینم آشنای پای

 . خواندم و خواندم



 که ذکرهایی و نشستم سجاده سر خودش مثل

 .آوردم زبان به  را خواندمی

  حفظ از هم  ذکرهایت حتی که مرد من با ایکرده چه

 ! ام؟شده

 .  بودم شده همه دامن به دست روزها این

  که آخر در و نشستممی دکتر اتاق در پشت  هاساعت

 . افتادممی  پاهایش به دیدمشمی

 . بود شده پر اسمم از بیمارستان

 آن بدانم آنکه بی خواستممی هاآن از را  آمین  پاهای

 . بودش داده خودش که گرداندمی بر کسی تنها را پاها

 . بودم هایشقدم صدای دلتنگ

  را امسجاده. زدم زار و گذاشتم صورتم روی دست

 . زدم زار و کردم نوازش

 

 و چسباندیم هم سر به سر و گرفت بغلم پشت از دایه

 .کردیم گریه توانستیم می تا
 

 تونمنمی و کشهمی عذاب داره چشمم جلوی پسرم-

  که سوختم نداشتنش غم تو عمر یه. کنم کاری براش



 ته برام دیگه دنیا و بینممی  حاال. نبینم و عذابش

 .  کشیده

 

  بریم باهم شهمی پا مطمئنم دایه، شهمی خوب آمین-

 .ببینیم و شیرینمون

 .کنه اذیتش کس هیچ دیگه ذارمنمی-
 

 خدا من و  خرید  ویلچر  برایش خونی دل چه با دایه

  انعکاس تنها  افتاد ویلچر آن به چشمم وقتی داندمی

 همان و کرد پر را گوشم  آمین هایکفش پاشنه صدای

 .زدم زار  رویش جا

 . سپردمنمی  ویلچر به را آمینم

  نگفته  مگر موقتی، بود گفته دکتر. کردممی صبر

 !بود؟

 بالخره اما سال، ده شاید  یکسال، شاید  یکماه، شاید

 .رفتمی راه که
 

 سمت به  چادر همان با  و کردم جمع  را جانمازش

 .رفتم اتاقش

 .کردمی کیف دیدمی چادر با مرا



 

 روی دندان. کردم پاک را  هایماشک  اول اتاق در پشت

 . نکنم  ناراحتش تا گذاشتممی  جگر

 .کردم باز را در و نشاندم امچهره   روی لبخندی

 .  بود سقف به نگاهش

 !آهویی؟چشم -

 فهمیدی؟  کجا از نکردی نگاه که تو-

 .  زدم لبخند و برگشت

 را بودنت پناه. بود شده تنگ هایشخنده این برای دلم

 ! کردم؟می جبران چیز چه با

 .کرد دراز سمتم به را دستش

 .بودم دلتنگت کلی که اینجا بیا-

 درون را خودم طوری. کردم پرواز نرفتم؛ سمتش به

 که چسبیدم گردنش  به کواال مثل و کردم  پرت آغوشش

 .برداشت را اتاق کل  دویمان هر هایخنده صدای

 فهمیدممی عطرت از شدممی  کورم اگه من-

 . اومده آهوییمچشم 

 .گذاشتم  دهانش روی محکم  را دستم



  همینجور اصال. آمین نکن  کش ضجر منو نگیا، دیگه-

  نگات برای دلم من کن نگام یکسره  باز چشمای با

 .آمین بود شده تنگ

 ردیف و کرد گردش صورتم روی مردمکش

 .شد نمایان هایشدندان

 این با حاال بردارم ازت چشم تونستمنمی همونجوری-

 .دختر جمع خیالت زنمنمی پلکم دیگه چادر
 

 .گرفتم امچانه  زیر سفت را چادر  و خندیدم

 .شد جمع یکدفعه اشخنده

 .کردم پریشونت انقدر که ببخش-

 .گرفتم بغلش دوباره و نیاوردم طاقت

 .مطمئنم من شیمی  خوب-

 . زد هم روی را هایشچشم 

 .باشم خوب بابای یه  قراره چون شممی  خوب-

 .کردم نگاهش و شدم جدا بغلش از

 ببینیم؟ و شیرین بریم خوایمی-

 .دختر میاد  بیرون براش داره دلم-
 



 . دویدم در سمت به شوق با

 .بیارم و ویلچرت برم من پس-
 

 را  هایمچشم میان و ماندم ایثانیه  زدم که حرفی با

 . کرد پر اشک

 .زدمی لبخند او اما کردم،  نگاهش بغض با و برگشتم

 !آورد؟می  کجا از را بودن خوب  همه این

 . رفتم ویلچرش سمت به و کردم رها را نفسم

 . بودند ایستاده اتاق در پشت  خاتون و دایه

  دادنمی اجازه حتی نبخشید تنها نه  را مادرش آمین

 .ببیندش که

 را خوردنش شیر وقت هر و بودم مادر خودم  که حاال

  تماشا  شیرش شیشه  با هاشیشه آن پشت از تنها

 چه  جانت یتکه  نکردن لمس فهمیدممی کردم،می

 .  دارد دردی

 . دادم فشار هم روی را هایملب

 .دایه  خوبه حالش-

 فرزندت که نبود بدتر این از عذابی هیچ. کردمی گریه

 . بگیری آغوشش در نتوانی و باشد اتقدمی یک در



 . بود دخترم و من فاصله شیشه یک من، مثل درست

 .  دادمی اشدلداری  خاتون

 رویش که کردم کمکش و آوردم برایش را  ویلچر

 .بنشیند

 آمین؟-

 جانم؟-

 خنده؟ می تو مثل  دخترمون لبای دونستیمی-

  ضعف دیدنش برای بیشتر دلم گیمی که اینطوری-

 .رهیم

 هدایت جلو سمت به را ویلچرش همانطور و کردم اخم

 .کردممی

  بیمارستان بودنت آورده چرا نرفتی؟ شیراز مگه-

 ! اینجا؟
 

 .  شد عصبی  اشیادآوری  با انگار

 :زد لب و اشپیشانی  روی کشید دست

 ارسالن-
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 . داشتم نگهش

 آمین؟ چی ارسالن-

  حال برگرد گفت. زد زنگ بهم بودم شیراز  راه تو-

 که همین بیمارستان، بریمشمی داریم  شده بد عالیه

 نفهمیدم. پام زیر افتاد دستم از گوشیم زد و حرف این

 شده نزدیک. برگشتم سرعت با و مسیر  تموم چطوری

 بردارم و گوشی تا شدم خم نیاوردم، طاقت دیگه بودم

  و دیدم  جلوم و کامیون یه که بزنم زنگ  بهتون و

 .شد چپ اما کنار، کشیدم و ماشین

  را زهرش بالخره ارسالن. گذاشتم دهانم روی دست

 کرده کار  چه برادرش با کند لعنتش خدا. بود ریخته

 ! بود؟ درد  همه این مستحق من بخاطر من آمین بود؟

  برادرت تنها نرفتنت راه مسبب که نفهمی ابد تا کاش

 . هست

 ! کردم؟می زندگی چطوری من شدمی چیزیت  یه تو-

 .گذاشت قلبم روی را دستش

  چشم کردیمی زندگی اینجاست که عشقی با این، با-

 . آهویی



 معنی چه  دیگه نباشه عشق اون از تیکه یه اگه-

 ده؟ می

. بمونی سرپا  باید تو باشم هرجاهم من بدون و این-

  و جنگیدی انقدر اومدی بر چی همه پس از تااالن تو

 ریممی داریم ببین حاال. ساختی و چیز همه تا جنگیدی

 اونجاست عشق این از تیکه  یه. ببینیم و شیرینمون

 یادت منو شیرینمون نباشمم من  روزی یه اگه

 .اندازهمی

 :ورچیدم لب

 مرد؟ کنم چیکار تو عشق دست از من-

 .جایزه دیوونگی-

 .بوسیدم را سرش و شدم خم

 نه کرد گله ایذره نه بابتش اما رفت،نمی راه دیگر

 جواب بود شده وقتش دیگر. کرد پشیمانی احساس

 خوب! دادم؟می  طوری یک  را ارسالن رحمیبی این

 .ندارم شوخی آمین سر دانستمی

 از آمین سر باال و دادممی  فشار هم روی را هایمدندان

 .کردممی  نگاه را شیرین شیشه پشت

 !الخالقین احسن اله فتبارک-



 عالیه دونینمی که آخ! بابایی  برامون داره خدانگهت

 چی دیگه من. خورهمی جوش  رگام تو خون چطوری

 !تا؟ دو شما سالمتی دیدن جز خواممی

 . شکرت یاهللا

 .کرد مکث

  پسر از دل موهاش با نشه مامانش مثل فقط گممی-

 .اندازهمی راه دین یه تنهایی خودش ببره؟ مردم

 بردم؟ و باباش دل شد بد-

  و شد نفس عطرت دلدار،  داد زندگی من به عشقت -

 پر زندگیم. لرزوند دل هی موهات موج اون موهات،

 . آهویی چشم  دختر وجودته هیجان از

 .کرد لمسش جا همان از   و شیشه روی گذاشت دست

 .وروره  تویه شبیه چشماش-

 آهویی؟  چشم گینمی من به دیگه یعنی-

 خودش به را کمرم و کشید پشت به را دستش

 . چسباند

 . دنیایی آهوییای چشم یهمه یملکه  تو-

 .نشستم پا رو کنارش



 نکنم؟ حسودی  گیمی یعنی-

 .زد  امبینی  نوک به محکم را اشاشاره انگشت

 .کنم بزرگ هم مامانه قراره گیمی یعنی پس-

 .انداختم گردنش دور دست و رفت هوا  به امقهقه

 :گفتمی و خندیدمی

 .کردی بیدار رو  هابچه  همه دختر! هیشش-

 .گرفت دفعه یک دلم

 . کردم تر سفت گردنش دور را دستم و کردم بغض

 را حقش  و ارسالن سراغ رفتممی باید بود طور هر

 .گرفتممی پس

 . شوهرم حق

 . پاهایش حق

 آره؟ کردی بغض یعنی نمیاد  در که جیکت-

 آمین؟-

 جانم؟-

  من کنی؟نمی خالی و خودت چرا گی؟نمی هیچی چرا-

 کند ریشه از دلم کنممی نگاه پاهات به که بار هر

 .شهمی



 اگه اوف آمین اوف. کنه لعنت و بانیش و باعث خدا

 .میرممی ذره ذره دارم چطوری بدونی

. عالیه خوبه  خیلی حالم دارم  شمارو که وقتی تا من-

 .ببینم و قیافت بیرون بغلم از بیا

 به را خودم ترسفت من و  کشیدمی او. کردم نمی  ولش

 . بودم چسبانده گردنش

 . ببینمت بیا کن ول عالیه عه-

 .بود پایین سرم. کردم ولش

 ازت. بره قربونش بابا خوشگله خیلی شیرینمون-

 .عالیه دادی بهم کوچولو فرشته این که ممنونم

 .کردم تر زبان با را امشده  کویر هایلب

 ته من. باش همیشه آمین، هستی که ممنونم ازت من-

  ویرون منو فکرش. خواممی  تو با فقط و قصه این

 .باشه واقعیت برسه چه کنهمی
 

 .بوسید محکم و گرفت را دستم

 حتی. زدمنمی  پلک کاش  و نگاه و  کردم نگاهش

 نگاه که این برای بودند مزاحم هم زدنم پلک  هایثانیه 

 .برود در دستم از کردنش



 نیست؟ پیداش چرا ارسالن-

 .شد خالی خالی ذهنم و شدم مات حتی. ماندم

 .شنیدممی را بلندم هاینفس صدای! گفتم؟می چه

 .پیشش  رفت نبود خوب  حالش خانوم عمه...چیز-
 

 درهم ریشه از گره یک انگار  گفتممی که دروغی هر

 .کردم می  باز عشق این تنیده
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  آن وقت یک که بودم پیچیده گردنم دور  چنان را شالم

 و نیفتد نگاهش  نامحرمی چشم به کار انتخی نامرد

 آمینم به کنم حس دل در من و بلرزد دلش و دست

 .امکرده  خیانت

 که بود نفسم تنها من و آمدمی سمتم به دور از

 تمام امروز به تا. شدمی ترسنگین و سنگین

 صورتم، گردنم،  موهایم، خودم، روی را هایشنگاه 

 .باشد و شد عاشق. نبود اما بودم، گذاشته برادری



  که بود این مثل. شدنمی  طرفه یک داشتن دوست اما

 طرف و کنی زندگی عمر تمام بدنت طرف یک با فقط

 .باشد لمس دیگرت

 باز و کردم پنهان قلبم یویرانه  کنج را هااین یهمه 

 برای گذاشتم  حرمت. کردم رفتار خوب  او با هم

  جنسش دانستمینم اما آمین، با اشبرادری  و عشقش

 .ندارد هم قیمتی و شده سنگ که است وقت خیلی

. باشد آورده آمین سر را بال  این دیدمنمی هم خواب در

 هر دلم در تنها  خودم با و دانستممی را درد این چطور

 !کردم؟می  حلش بار

 کوچکترین برای آمین ناتوانی از بار هر چطور

 انسان را دوپا آدم این و گذشتممی اشروزانه کارهای

 خواندم؟می

 ! بود؟ بلد شدن رحمبی حد  چه تا دل یک
 

  روی را پاهایش از یکی مکث موقع همیشه عادت به

 کنج درست که عمیق پوزخند  یک با و کشید زمین

 . کردمی نگاهم بود لبش

 ردیف تمام که بودم کرده منقبض را فکم آنقدر

 . بود آمده درد به هایمدندان



 تونستی؟   چطور-

 .کردمی  نگاهم

 : زدم فریاد تربلند

 تونستی؟ حقی چه با-

 سرم پشت به  بیخیال و انداخت هایشجیب درون دست

 رسیده  انفجار مرز به حرص و تنفر از. کرد نگاه

 .بودم

 را اشیقه و ساییدم هم روی دندان چطور  نفهمیدم

  روی عمیق خیالشبی نگاه آن بار این. چسبیدم سفت

 .بود آمینم ایمان  که هاییچشم همان. چرخید هایمچشم 

 .کردی قمار برادرت زندگی سر که کنه لعنتت خدا-

 . باختمت اون به اما اصل، در بودی تو من قمار-

 مار؟ آخه  بدی و تاوانش خوایمی طوری چه-

 . دادم و تاوانش-

 درون و بود هایممشت میان سفت اشیقه  هنوز

 .کشیدممی نفس عصبی صورتش

 این تاوان ارسالن، باشه باقی عمرم به روز یه اگه-

  ندونستنش تو آمین ذارمنمی. گیرممی ازت و زخم



  که گممی بهش و کاریات کثافط همه. باشه غرق

  جاهمین تا دیگه. زمینی روی آدم ترینکثیف بدونه

 .گممی بهش و  چیز همه بود

 .شدی ترخوشگل  شدی مامان-

  به قدم چند و کردم ول را اشیقه چندشی  حالت با

 .برداشتم عقب

 . شدم آمین عاشق  نه تو عاشق که خوشحالم-

 . خندیدمی تلخ

 ارسالن به  شباهتی هیچ که مریضم روانی آدم یه من-

 .ندارم

 . زدم پوزخند

 و کرد ولت زنت  بودی آدمی همچین چون اصل در تو-

 دیگه؟ یکی با رفت

 گردنش های رگ و شد  درهم وحشتناک هایشاخم 

 .زد رونبی

  و درد طعم مونده هنوز. دممی نشون بهت و این-

 .من کارم؛می دلت توی و اون من بچشی
 

 .بروم تا کشیدم را راهم و انداختم پایش  زیر تفی



 جان شوم دور سنگینش نگاه زیر از  و آنجا از تا

 . دادم

.  کردممی  خالص را خودم و گفتممی آمین به باید

 .کنم بار دلم در تنها را درد این دیگر شدنمی

 قرار دریا کنار عمد از که نفهمیدم بود کرده فکر

. دارم  دوست را دریا قدر چه دانستمی. گذاشته

  مهیا چیز همه برایم که کند ثابت مثال خواستمی

 ! کند؟می

 پایم به را  چیز همه قبال آمین عشق که دانستنمی

 . بود ریخته

 و برگشتم شوم، منتظر تاکسی سوار آمدم که همین

 .کردم نگاهش لحظه یک

 اما کرد،می  نگاهم و بود ایستاده جا  همان هنوز

 به هیچ که  خرابی  حال با  پیش، دقیقه چند از ترآشفته 

 . آمدنمی بودنش نامرد

  خواستمی را همین. کند دفاع خودش  از نیامد حتی

 .دهد زجر مرا که

  معشوق زجر که بود قراری همچین عشق کجای

 !کند؟ آرامت



 برای جا ایذره  دیگر. نبود ارسالن دیگر ارسالن

 .بود نگذاشته دلسوزی

 خودش و بود تاریک هایشنگاه هایش،چشم  دنیایش،

 .  بود کرده  مدفون تاریکی آن قعر در را

 

  من و کردمی  تماشا را رفتنم. شدم سوار و برگشتم

  بگویم آمین به را چیز همه  چطور و کی کردممی  فکر

  جانب از دیگر بار که بماند سابق آمین هم باز که

 .نشکند اشخانواده 

 به کنم  فرو چاقو خودم های دست با  خواستمنمی

 .دهم فشارش هی  و قلبش بسته دلمه هایزخم 
 

 .بود نگذاشته جایی دیگر گلویم برای غده همه این
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 بعد یکماه

 

 نگاه بود ابانخی طرف آن که نمایی  چوبی کلبه به

 .کردیممی



  بعد هنوز. بود شده تنگ دهمان چوبی کلبه برای دلم

  چیزش هیچ به شهر در زندگی ماه چندین گذشت از

 .بودم نکرده عادت

 ! رسیدم؟ اینجا به تا بودم جنگیده قدر چه

  تنها مواظب باید که همسری هم بودم مادر هم  حاال

 .ماندمی اشزندگی عشق

 و بودیم آمده اشفیزیوتراپی جلسه اولین از تازه

 خدا تا گفتمی آمین اما نرفت پیش خوب زیاد هرچند

 !چرا؟  ناامیدی هست

  هایمهره آرام و بود پایین سرش. کردم نگاهش

 . دادمی حرکت را رنگش سفید تسبیح
 

 و کشممی صورتش  روی  را نوازشم دست که هربار

  بود؛ نشسته کبودی به که هاییزخم  روی بر

 دانستممی خوب من و کردمی  جمع درهم  را ابروهایش

 پنهان دردش مخصوص انبار  آن در را  چیز همه باز

 .بشکنم و ببینم من مبادا تا کندنمی رو و کرده

 روی درد خواستنمی  و ریختمی فرو خودش در

 .بکارد  دردهایم



 و برگشت  که بود کرده حس را نگاهم  سنگینی

 .ماند ثابت صورتم  روی  نگاهش

  برق هایمچشم کندمی نگاهم تا که نیست خودم دست

 .شودمی خندان صورتم و زندمی

  نگاهی بود خواب غرق دست روی که شیرینم به

 .بوسیدم را کوچکش دست آرام و کردم

 اصرار من و بود نشسته خانه در پشت دایه آنقدر

 راهش بود کرده قبول فقط  آمین تازه  که بودم کرده

 با باید را بزند صدایش مادر که این ابد تا اما دهد،می

 .ببرد گور  به خودش

 شیرین برای مانم،می عالیه برای که زدمی ناله دایه

 دانستممی خوب من و  شودنمی  تنها دست مانم،می

 از. است بودنش آمین  کنار برای هایشبهانه  تنها

 شده پسرش زندگی از جزئی  لعنتی ویلچر آن وقتی

 بار هر و باشد کنارش خواستمی نداشت، آرامش بود

 است خواب غرق که هاییشب  یا در الی از شاید

 . کند تماشایش

 فرزندش  خوب حال به آرزویش  تمام مادر  یک شاید

 بودنی مادر همان  کلمه تک آن اما باشد، خورده پیوند

 قلبش ابد تا بزند صدایش نبود  قرار وقت هیچ آمین که



  جا به پالسیده قلب یک تنها و سوزاندمی را

 .گذاشتمی

 گفتمی بیچاره زن. بود برگشته ده به هم خاتون

 .بگذارد خالی  یکهو را عمارت و آبادی  شودنمی

  به ناچار به را پاهایش و  ماند اینجا دلش که خاتونی

 بند آمین به نفسش که خاتونی . برد و کشید دنبالش

 .  شد پیرتر  کدفعهی آمین   پاهای وضعیت با و بود

 از آمین نبود  در خواستمی و بود قوی که خاتونی

 . کند نگهداری هایشامانت 

 

 

 تا بریم بهتره زاده خان شهمی  تاریک هوا داره دیگه-

 .نشده سردش شیرینم

 را ویلچرش تا دادم بغلش را شیرین و داد تکان سری

 . دهم حرکت
 

  خانه به زودتر تا رفتممی تند که بودم خوشحال  آنقدر

 .بود کرده را کارها همه دایه االن تا  حتما. برسم

 کردیم،نمی باز کلید با را در دیگر بود دایه وقتی از

 . ماندم منتظر لبخند با و فشردم را زنگ



 .بود چشم در خانه تاریکی و شد باز در

  گل خوش عطر و بود روشن خانه دور تا  دور هاشمع 

 . بود پیچیده فضا در محمدی

 .کرد نگاهم تعجب با و  گرفت باال سر

  شوق با جا  همان از دایه و دادم حرکت را ویلچرش

 را پسرش و بود گذاشته قلبش روی  را هایشدست

 . کردمی  تماشا

 ... تو...ت عالیه-

 . داشتم نگهش بود رویش کیک که  میزی پشت

 قاب و  میز  روی شده  پخش محمدی هایگل غرق

 .کردمی  نگاه میز دور تا دور دونفرمان هایعکس

 .زدم لب گوشش زیر درست و شدم خم

 .بیام  تا حال همین تو بمون-

 .سپردمش دایه به و گرفتم بغلش از را شیرین

 .بودم زده هیجان. بستم را در و شدم اتاق وارد

 .کند گل هایمشیطنت   باز بود قرار

 پیراهن ترینکوتاه و ترینباز و کردم باز را کمدم

 .کشیدم بیرون کمد از را بودم خریده که صورتی



 .زدم شانه  را موهایم و برداشتم  سر از را امروسری 

 به و کشیدم لب روی را امصورتی  رنگ پر لب رژ

 .رفتم در سمت

 .نداشتم بر را کادواش که بود آمده یادم آخر لحظه 

 .  کردم باز را اتاق در و کردم قایم پشتم را کادو

 .برد ماتش و برگشت سمتم به در صدای با

  و ندیدم را دایه و چرخواندم چشم  تاریکی آن در

 .نشست  لبم به لبخندی  مراعاتش این بخاطر

 و زدم چشمکی کردمی نگاهم باز دهان با که آمین به

  و دادم زیرشان به تکانی و انداختم موهایم زیر دست

 .انداختم گردنش دور دست و شدم نزدیک سمتش به

 :زد لب و بست چشم

 آهویی  چشم منه مال خدا نقاشی زیباترین-

 :زدم لب آرام

 . همیشه تا ابد، تا تویه مال-

 یقه و صورتم روی هایشچشم  و کنارش شدم خم

 . دزدید چشم  هی و کرد گردش لباسم



 و مالیدم  کیک کنار به  را انگشتم و خندیدم  مستانه

 . کردم کیکی حرکت یک با را دماغش

 . دلم ماه مبارک  تولدت-

 .گرفتم سمتش به را کادو

 .کرد بازش لبش کنج لبخند همان با و گرفت دستم از
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 تا بود نوشته نحل سوره رویش. بودم گرفته گردنبند

 باز و بود عکس قاب درونش و کند  حفظش بال از

 .شدمی

 امتکی  عکس  خیره وارمجنون همانطور و کرد بازش

 .  شد بود درونش که

 . چسباند امپیشانی به شانیپی و کرد خم سر

 جادو؟  وره ور بود یادت  مشغله همه این میون-

  بره؟ یادم  ناجیم تولد شهمی مگه-

 . باشمت نداشته که روزی از وای-

  خواست تا و کشاندم نزدیک  را صورتم و خندیدم

 : زدم داد شود نزدیک



 . زاده خان  نکردی فوت و شمعات آ-

 :آمدم حرف به باز که کند فوت آمد و خندید

 .نره یادت آرزو-

 .زدم لب  من و بست را هایشچشم 

 .باشما توش من-

 : پرسیدم سریع کرد باز که چشم

 کردی؟ دعا چی-

 .نیست آرزو  دیگه که  بگم اگه خب-

 .باشه دممی قول من بگو تو-

 .دامنمون تو گذاشتی چی یاهللا-

 .غرغرو جناب بگو-

 : گفت و زد لبخند و کرد نگاهم و برگشت

 که شب هر . باشی خوابمم تو حتی خواستم خدا از-

 .ببینم رو تو خواب تنها ذارممی  بالش رو سر
 

  وقت خوشحالی وسط درست االن آخر. گرفت امگریه

 !بود؟ گریه

 .کنهمی خستت تکرار این  اونوقت آمین-



 .منه ناپذیر خستگی  چیز تنها تو تماشای-
 

 .بوسید و  گرفت دستانش میان را موهایم از ایتکه 
 

 جان از  هایتنفسبی دیگر مو این که دانینمی و

 .افتدمی

  نباشد روزی اگر وای و شده موهایم الزام هایتنفس

 .است نبودنت سفیدی همان مرگشان و میمیرند
 

 **** 

 

  مشت لعنتی  ولیچر آن روی را هایش دست و لرزیدمی

  دویده هایش چشم مردمک میان در خون. بود کرده

 .بود

 نگاه کابینت درون لیوان به و زدمی نفس نفس

 .کردمی

 !شد؟می  چه مگر کردمی  امتحان دیگر بار یک

 تا گویان  یاهللا و  ویلچر یدسته  روی گذاشت دست

  هایشدست از  یکی باید حاال. کرد بلند را خودش نیمه



  روی را هیکلش تمام و کردمی  جدا ویلچر دسته از را

 .داشتمی  نگه دست یک همان

 . زد صدا را هللا دوباره و گرفت نفس

  خواست  چه هر و رسید لیوان لبه به که انگشتش

 میان تسبیح یکدفعه و نشد  بگیرد دستش میان کامل

 تسبیح پی در هم آمین نگاه دنبالش به و افتاد دستش

 و شد  ولو اپن روی بدی صدای با لیوان و  افتاد

 .پرید سمت هر به  هایششکسته 

 سمت به و پرید جا از شکستن صدای  با چنان عالیه

 هم سکندری یک راه میان  که دوید اتاق  از بیرون

 آمدمی بیرون اتاقش از که دایه با زمان هم و خورد

 .شدند کوبیده هم به
 

 تمام یکدفعه و بود هم در  وحشتناک هایش اخم  آمین

  برای که را اپن روی شده چیده هایدستی پیش

  حرکت یک با بودند چیده دستمال روی شدن خشک

 .پاشید زمین  روی ناگهانی

 .برداشت عقب به قدم یک و کشید جیغی عالیه

  میان که بود اشک و کرد نگاه عالیه به هراسان دایه

 .دوید نفرشان دو هر هایچشم 



 آمین فریاد با که برداشت قدم سمتش به عالیه

 . زد خشکش

 .  خورینمی تکون جات از-

  زل شوهرش توانبی پاهای به و کردمی گریه عالیه

 . بود زده

 .بیام بذار  توروخدا-

 . نیاید جلو کدومتون هیچ-

 .آمد بیرون آشپزخانه از و داد حرکت را ویلچرش
 

 عالیه. بود  نشده عصبی اینطور  مدت این در وقتهیچ 

 گرفته را دایه بازوی پریده روی و رنگ و ترس با

 .بود

 مبادا که  شدنمی  نزدیک آمین به اصال ترس از دایه

 را بماند آنجا بود  داده اجازه صباحی چند که هم آمین

 .کند کنسل

  اینکه بدون خواستمی هم  چیزی اگر همیشه آمین

 .  زدمی صدا را عالیه شود عصبی

 آمین بود بار اولین و افتاده اتفاقی داشت حتم بار این

 . دیدمی عصبی حد این تا را
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 . چرخواند  را ویلچرش عالیه  سمت به

 .بیا من با-

 دایه سمت به در دم  و رفت خواب  اتاق سمت به

 . برگشت

 وگرنه دایه بخواب فقط. زنینمی دست هیچی به-

 . خاتون پیش بری بهتره

 .  داد تکان سر  سریع خودش دایه و کرد تهدیدش علنا

 .شد  کشیده آمین دنبال  به عالیه

 .نه امشب خوابیم،می امشب-

 خوبه؟ حالت آمین میگی چی-

  روی روبه درست تخت روی حرفش این دنبال به

 . نشست آمین

 . کرد عطر را دلبرکش موهای و کرد بلند دست آمین

 ...چیز  همه برای کنم  فکر خواممی-

 ریخته؟  بهم و ذهنت چی-

 . شه تموم امشب خواممی فقط-



 بشه؟ چی فردا قراره-

 .فهمیمی-

 من و  من به و بود ترسانده  را عالیه هایشحرف 

 .بود افتاده

 چیشده؟-

 :زد فریاد

 .فردا-

 .فرستاد  فرو سختی به را دهانش آب عالیه

 ...آشپزخونه توی شیشه-

 . خوادنمی-

 ...اینطور چرا-

 . بشه صبح بذار فقط بدی ادامه خوامنمی-

 

  هم عالیه کرد پرت تخت روی را خودش که آمین

 به که خواب اما خزید پتو زیر خودش و کرد کمکش

 . آمدنمی هایشچشم 

  دائم فکری هر و بود سنگین زیادی آمین هایحرف 

 .  کرد می گردش سرش در



  شیر شیرین  به چطور آخر نفهمید که ماند بیدار آنقدر

 . برد خوابش جاهمان و داد
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 **** 

 پنهان گلویم پس در عمیق بغضی و لرزدمی صدایم

 .شد

 شده؟  چیزی بزنی؟ حرفی یه خوایمی آمین-

 تا کشممی  جلو سر دیگر  بار یک من و کندنمی  نگاهم

 .ببینم را صورتش

 مین؟ ...آ-

 میان سفت  را تسبیحش و کرده سکوت هم بازم

 .فشرده هایشپنجه 

 .چسبد می را بازویم دایه و دارممی بر قدمی

 تا زدممی زل  جنگلش آن میان صاف و رفتممی باید

 .بودم بر از را هایشچشم خواندن من بخوانم،

 .زدم کنار را دایه دست

 .شدم نزدیک سمتش  به آرام و قدم به قدم



 . داشت درد دلم برای حالش

 .لرزیدمی بد کشیدم؛ باال را  راستم دست

 .خورد تکان و گذاشتم اششانه  روی

 . کردم کج گردن و نشستم زانو روی  ویلچرش کنار

 برم؟ قربونت بگو بهم  چیزی یه-

 مخفی ازم چیزی  یه که این! بگم؟ درد کدوم  بُراده از-

  ارسالن که هست چیزی  یه که این از یا کردی

 کردی کار چی. دونمنمی شوهرت منِ  ولی دونهمی

 و نیومدناش جواب حسینی و راست داداشم که عالیه

 !هوم؟ بپرس زنت از گفت

 طور چه داندمی خدا و نشستم زمین روی  جا همان

 و شیرین هایگریه صدای. چرخید سرم دور دنیا

 این از و  بود داده خراش را دلم اتاق از هایشجیغ 

  را پاهایم و دست بیشتر آمین تلخ هایحرف  سمت

 .بود کرده توانبی

 گفته؟ چی بهت ارسالن-

 عصبانی و  عمیق قدر آن کرد نگاهم بار این. برگشت

 را نگاه جنس این بود بار اولین گویی که گله از پر و

 . دیدممی



 !نکنی نگاهم اینطور شدمی کاش

 .نکن من با نکن؛ دهد؛می نامردی تعفن بوی نگاهت

 نه اومدی، نه زدی زنگ نه شده ماه یک  چرا گفتم-

 سراغی هیچ  من، دیدن  بیمارستان نه  شیرین، دیدن

  پوزخند و واستاد مرد؟ شده چی گفتم نگرفی، ازمون

 یه قبلشم و بپرس زنت از برو گفت بهم عالیه، زد

.  بشی خنک شدی خفه غیرتت توی تا کن باز ایپنجره 

 عالیه؟  کردی کار چی

 

  نگاه مرا  هنوز دایه چرا پس. کشیدمی جیغ شیرین

  مگر بود؟ زده خشکش  هنوز چرا پس کرد؟می

 !شود؟می هالک دخترکم شنیدنمی

  جانم که من. نداشتم رفتن  برای پایی دیگر که من

 . شد تمام آمین جمله همین در جا همین

 بودم؟  زنده من

 همون من بخدا...آمین...نکردم کاری من...آمین-

 نکردم خبطی. بشی کوچیک  نکردم  کاری عالیتم،

 .آمین

  تکان سر زدمی دودو  هایشچشم میان که اشکی با

 :ورچید لب و داد



 االنم نگفتی االن تا. نگو هیچی عالیه، کن سکوت-

 . نگو

 آمین به واج و هاج شد بلند که خانه زنگ صدای

 .کردممی نگاه

  طاقت دلش خودش که اونی کن باز و  در برو پاشو-

 .گهمی بقیشم گفت و نیاورد

 .گرفتم را دستش و ترکید بغضم

 ...اما چیو، همه بگم بهت خواستممی بخدا آمین-

 .داره حقیقت پس-

  هم پشت سرم در شیرین جیغ صدای و  زنگ صدای

 :زد فریاد دایه سمت به آمین ناگهان  که شدمی اکو

 رو؟ بچه صدای شنوینمی مگه-

 . کردم نگاهش  ترسیده و گذاشتم دهانم روی دست

 بود برده  بو. کردمی نگاهمان و بود مانده هنوز دایه

 .شودنمی دل دلمان دیگر و شده چیزهایی یک که

 .بودم آمین خیره  همانطور من و گذاشت عقب پا یک

 .گممی و همش آمین، بده گوش بهم-



 االن تا خوام نمی کلمم یک  ازت عالیه، نگو هیچی-

 .باش زود کن، باز و در پاشو بودی؟ کجا

 جا از و دادم فشار هم روی زور تمام با را هایمدندان

 .شدم بلند

 ارسالن صورت و کردم باز  را در سنگینش نگاه زیر

 . دیدم را

  داشتم ارسالن کنار که لحظاتی  تمام لحظه یک برای

 !  گذشت؟ چشمم  جلوی از

 .دادمی  زهرمار  بوی نگاهش

 من و گذشت کنارم از بزند حرف ایکلمه که این بدون

 وا و بودم گذاشته در دستگیره روی دست همانجا

 .کردممی نگاه اشخالی   جای به رفته

 !نداشتم؟ خبر و شدمی  آوار داشت سرم بر چه

 .رسید  گوشم به که بود آمین صدای

 .بیا و ببند و در عالیه-

 را دلش روی کرده گیر غم  آن. کردنمی صدا مهربان

 .کردممی حس

 . نفهمیدم را چطور و کی بستم؛



 تماشا را ارسالن و ایستادم ویلچرش کنار رق و شق

 .کردم

!  کرده؟ نامردی و شده عاشق بگوید میخواست

 و زده خنجر  برادرش تنها به چطور بگوید خواستمی

  کدام از خواستمی! شده؟ علیلش پاهای باعث

 !بزند؟ حرف بود کاشته آمین زندگی برای که دردهایی

 خدا از دل  ته از و دادم فشار  محکم را  هایمچشم  تنها

 اینکه از بعد. بیاورد صبوری آمینم دل برای خواستم

 آورد؟می دوام چطور شنیدمی را برادرش ناجوانمردی

 بغلش در را شیرین و  بود زده بغل را شیرین دایه

 نگاهمان راهرو میان جا همان از و دادمی تکان

 .کردمی

  و کردمی نگاه ارسالن صورت به آمین و آمین به من

 بود مشهود ارسالن فریبنده صورت در  که چیزی تنها

 .بود اششده کثیف ذات

 . ارسالن شنوممی-

 و ترسفت  لحظه هر را تسبیح که آمین دست به من

  حاال ارسالن و کردممی  نگاه بود داشته نگه ترسفت

 .کردمی نگاه من به



  خیانتا همون از داداش، خان کرد خیانت بهت زنت-

 عاشق من و عالیه. چشیدم زندگیم تو من بار یه که

 .شدیم هم

 .کرد ایست قلبم

 و شدمی  کور هایمچشم کاش! شدممی کر کاش

 اش،درمانده صورت کاش !دیدمنمی را  آمینم شکستن

 از نگاه یک با لحظه یک در که اشکی آن کاش

 !دیدمنمی را چکید جنگلش
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 که تو آمین ارسالن؟ شهمی روت چطوری تو-

 کنی؟نمی باور و حرفاش

 .بود مات من روی هنوز نگاهش آمین

 . کردم دراز سمتم به را دستش

 را حسم که گرفتم را دستش محکم آنقدر گرفتم؛

 . بخواند

 !گه می دروغ بخدا آمین، گهمی دروغ داره-

 :گفت و  آمد جلوتر قدم یک ارسالن



 خدایی همون به عالیه؟ خوری می قسم خدا کدوم به-

 داد؟ بچه یه تو منو به که

 دستش از تسبیحش  و کرد رها ناگهانی را دستم آمین

 کاسه هایشچشم  و خوردمی تکان سرش. شد رها

 .بود خون

 .بودند شده برجسته اششقیقه کنار هایرگ

 آوار زیر گناه کدام به میکردند؟ کار چه من با

 !نشاندند؟می مرا هایشانبدی

 و سر به کوبیدم مشت کردم  حمله ارسالن به

 صورتش 

 کشیدی نقشه ندار هیچی توی کثیفی، قدر چه تو-

 اینطوری پاهاش شدی باعث بدی کشتن به و داداشت

 حرف بچه کدوم از من، نه شدی عاشق تو. بشه

 .نگذره ازت خدا! کثافط؟  زنیمی

  ارسالن که نبودم  دار خبر  خودم هیچ و کردممی گریه

 . زدممی را خودم بندش پشت و زدممی را

 .برگشتم  آمین سمت به

 عالیتم، همون من آمین هان؟ کنینمی باور که تو-

 عشق تنها توام، عاشق من. کنم اینکارو محاله باهات



 نخورده بهش دستمم! شه؟می  چطور آمین، تویی من

 .آمین

 . داد ادامه دوباره ارسالن

 .نفهمی تو که کرد سقط  و بچش-

  تکه یک این بیاید که  بود کسی و دادم جان من و

 کند؟   دفن اشخانه  باغچه  میان جایی و ببرد  را گوشت

 !بخواند؟ سوگ زن این برای دیگر که بود کسی

 . گرفتندمی را اورمی من از

 برگشت؟ من  سمت به آمین

 همید؟ با وقته چند-

  کنارم سکون و حرکتبی هایمدست و لرزیدمی امچانه 

 را قلبم  کوبش گورمب گورمب صدای. بود افتاده

 .شنیدممی

 ! گذشت؟می من از چطور. بود نکرده باور

 گرفت؟می نادیده را عشقم شدمی چطور

  روی بر صدابی بار این مپی در پی اشک هایقطره 

. نکردم دفاع بار این. نزدم حرفی هیچ.  چکید امگونه

 . کردم  نگاهش فقط. کنم قانعش نکردم سعی



 من چند زدممی  حرفی هر دیگر. بود نکرده باور مرا

 !  کرد؟می درست را من یک این از

 . داد  را جوابش ارسالن من جای

 .بودیم مشهد که موقعی همون از-

  گلویم روی  از را هایشدست لعنتی بغض نای کاش و

 .داشتمی بر

  به درد از  حجم این شاید. نکردم دفاع هم باز من و

 جان به جان را، سنگسارم حکم من. آمدنمی قلبم

  این حاال. دیدم آمین شدن پناه در را امخانواده شدن

 دیدم؟ می کسی چه پناه در را تهمت

 .کشید را دستم

 زنی؟نمی و مونده گلوت پشت دفاع-

. بود انداخته زمین روی که بود تسبیحش به نگاهم

 آنقدر. توانستمنمی نشد اما بگویم، چیزی یک خواستم

 هم کلمه یک که بود زیاد هایمگریه  و بغض حجم

 .بزنم حرف شدنمی

 پیچ در پیچ  هی خودش دور را تو بغضت جایی شده

 !اش؟بریزی   بیرون چطور نفهمی و کند

 . بخواند چشمانم از تا کردممی  نگاهش



 . دایه اینجا بیار  و شیرین-

 کار چه  شیرینمان با. کردممی نگهش واج و هاج

 داشت؟

 نفرت با و داد آمین بغل را شیرین. کردمی گریه دایه

 .کردمی تماشا را ارسالن

 .بیرون اینجا  از برو پاشو-

 .خندیدم عصبی

 آمین؟ گیمی چی-

 هرکی از.  نیست کار خیانت توی برای جایی اینجا-

  بد من با. عالیه کردمنمی  و فکرش تو از خوردم

  این.  بودم تو فکر خودم از بیشتر که منی با کردی،

 رحم؟بی تونستی  چطور نبودی؟ من عالیه مدت همه

 

 !کنی؟ کاری کاش خدا آخ

 .کردم نگاهش و را امبیچاره  پاهای گرفتم چنگ

 ... که من-

 لعنتی گریه اما نکردم، کاری که من بگویم  خواستم

 .نداد امانم



  شیرینم به دستت ذارمنمی. نداری بودنم مادر لیاقت-

 . بخوره

 پاهایش. افتادم پاهایش زیر. کشید آسمان به هقم هق

 .گرفتم بغل سفت را

!  نگیر ازم و شیرینم دممی قسمت خدا به رو تو آمین-

 .میرممی دخترم عطر بدون من

 . زدممی هق و دادممی تکان طرفین به را سرم

 بگی؟ و راستش بدم قسمت چی به ارسالن-

 .کرد نگاه را ارسالن تلخ آمین

 برات. هست  ارسالنم گفتممی چیهمه اول همیشه-

!  گرفتی؟ یاد و نامردی برادری جای که گذاشتم کم کجا

 حالم این به راضی قلب کدوم با بودی خونم  از که تو

 گرفتن  با شدی؟ خوشحال پاهام گرفتن با شدی؟

  بخاطرت و خودم گفتیمی خودم به اگه چطور؟ زندگیم

 مرگت شناسمت،نمی ابد تا دیگه. نامرد کشیدممی کنار

 ! آرزومه
 

 همان من و بود آورده در  حرکت به را ویلچرش  آمین

 . بودم چسبیده پاهایش به طور



.  نگیر و بچم نکردم کاری من آمین، کنممی  التماست-

 .مونمنمی زنده تو عشق بدون من توروخدا آمین

 زمین روی همانطور من و کردمی حرکت ویلچرش

 .بودم آمده کش

 . زدممی صدا را آمین اسم و زدم می فریاد

 آورد؟ می دوام چطور هایممحمدی عطر بدون

 به که خونی لحظه هر من و رفتمی  اتاق سمت به

 . شدمی کمتر و کمتر رسیدنمی مغزم

 .زدم فریاد را  شیرینم اسم

 تا رساندم خواب اتاق به را خودم چطور داندمی خدا

 .نبندد را در

  را سوزم پر آه کلید چرخش قفل صدای و رسیدم دیر

 .کرد بلند
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 .زدم زار و  بیچاره در به کوبیدم مشت

 .نکن آمین-

 .کوبیدم سرم به و کوبیدم مشت



 .توام عاشق فقط من آمین-

 . کشیدم جیغ و کوبیدم مشت

 .کنم عطر  و شیرینم دیگه بار یه بذار-

 فریاد من و کشیدمی و بود گرفته را بازویم زیر دایه

 .زدممی

 کشیدی؟ چی تو خدا وای. گرفتن ازم و بچم دایه-

  شیر کامل بهش هنوز. نشدم  سیر بچم عطر از هنوز

 . ندادم

 . کن کاری یه دایه
 

 به دایه و صورتم به زدممی چنگ و رفتمی گیج سرم

 .کردمی محارم زور

 .کردم نگاه ارسالن به و برگشتم  هاجنونی  مثل

 . زدمی پوزخند حالم به

  هم روی دندان . دادم هلش و کردم حمله سمتش به

 .سابیدم

 .کشمتمی-

  که حاال بسوزم تنهایی شدنمی. کشتمت من که فغال-

 . شدم سوختنت به راضی منم  شدی سوختنم به راضی



  به محکم و بود شده رها  سرم از شالم هادیوانه  مثل

 .داشتممی بر قدم آشپزخانه سمت

 کف شده ریخته های شیشه از یکی  میان پایم

 اما رسید، استخوانم تا دردش و رفت فرو  آشپزخانه

 شیشه تکه آن و کشیدم باال پا تنها. نیامد  در جیکم

 .دمکشی  بیرون پا از را بزرگ لعنتی

 .شنیدممی را ارسالن با دایه فریاد و داد صدای

 خون به توجهبی و زدم چنگ اپن روی از را چاقو

 جدا مادرش از راحت که امگوشه  جگر به تنها پایم

 .کردممی فکر بودند کرده

 .باشمش  داشته نبود قرار دیگر که آمینی به

 شد ناخوش یکدفعه که بود خوبی حال چه داشتنت

 مرد؟

  شیرین گریه صدای. کردممی  نگاهش و بودم ستادهای

 دستم از چاقو  و شود شل پاهایم و دست شد باعث

 . شود رها

 و  زد چنگ را چاقو  طمانینه بی که بود دایه

 خودش مانند و کرد  نگاه چشمانش کاسه درون

 . کرد کج دهن رحمبی



  از بیشتر تورو نجاست تاوان دخترم و پسرم ذارمنمی-

  خراب و زندگیش تو گرفتی، و پسرم پای تو. بدن این

 مادری برات عمر یه. گیرممی و جونت منم کردی

 .باشه  حرومت بودم پشتت و کردم

 و زد شکاف ارسالن قلب  وسط به محکم که بود چاقو

 .بمیرد تا کردم نگاه خیره همانطور من

 چاقویی  به اشزده وق هایچشم با. شد جمع  صورتش

  دادمی  جهش بیرون به  را خون اشسینه میان که

 . کردمی نگاه

 قلب میان همانطور را چاقو و لرزیدمی  همانطور دایه

 .برداشت عقب به قدم چند و کرد رها ارسالن

 . یه...دا-

.  کردممی لرزانش  تن و پریده  رنگ صورت به نگاه

 .بود خون  غرق دستانش پیرزن

 .برگشتم ارسالن سمت به کینه با

 .مردیم باهم-

 . بود ولو زمین روی و بود شده شل پاهایش

  چشمانش ای لحظه. دادمی قورت را دهانش آب  تندتند

 . کردمی  باز دوباره  و بستمی را



 به جون تا... زوده حرفا این... برای هنوز-

 .کشمنمی دست... نکنم... جونتون

 دوباره را مرده  یک خواستمی چطور  این از بیشتر

 !بیاوری؟ مرگ روی مرگ شدمی مگر بکشد؟

 .بود لبش کنج زشتش ایکریه خنده  آن هم هنوز

.   کردمی گریه و خواستمی شیر شیرینم هم هنوز

 بیرون ارسالن قلب از را چاقو که شد چه دانمنمی

 . کشیدم

  کثافط جنس از شدن رحمبی  خواستمی قلب قساوت

 . هایشنامردی  تمام کردن قصاص و ارسالن درون

 .  کشیدم بیرون قلبش از ناگهانی حرکت یک  با را چاقو

 من بار این و دیدمی تار اشکم پرده پس در هایمچشم 

 .کوبیدم قلبش به دوم بار و کردم بلند را چاقو که بود

 . بود زده پیوند را هایم انگشت تمام  الی خون

 بود باز چشمانش که حالی  در کنارش جا  همان جانبی

 .افتادم کشیدنمی نفس دیگر و

 .مردیم هم با-
 

 ...کشتیم ما



 ...را دیگر هم

 ... را زندگی

 و

  با تنها، و یکه هایم؛ زخم  هجوم میان تنها ماند عشق

 ... من
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 ترسیدم. بود خیس عرق از صورتم و درهم  ابروهایم

 و جانبی تن به و دادم سوق عقب به را خودم و

 .زدم زل ارسالن خون غرق

  بود داده تکیه دیوار به که  دایه به درمانده و ترسیده

 نگاه بود افتاده پاهایش  روی اشخونی  هایدست و

 .  کردم

 کنی می نگام اینجوری گرفتی فیگور  حاال زشته-» 

 .شازده

 پریده؟  ور آخه شدنی تموم کردنت تماشا مگه-

 کوچیکه؟  خان شدی دیوونه-

  اون با خبه  خبه. نباشی برو دل تو انقدر خواستی می-

 نکن«  نگام اونجوری قلمبیدت ور چشمای



 .کردم  نگاه ام خونی  های دست به

  باهامون چرا! کردی؟  اینکارو باهام  چرا کشتمت؟-

 !کردی؟ اینکارو

  هایدست و لرزیدممی.  کردمی امدیوانه صداهایش

 .بودم گذاشته سرم روی را امخونی 

 .ورپریده دیدم و بازت چشمای که خوبه چه-» 

 . شازده نداره آفت بم بادمجون-

 خوش کی گفتنای شازده به دلم شدمی چیزیت تو-

 !«شد؟می

 . دادممی  تکان را سرم

 نابود و زندگیم تو خواستم،نمی من بسه بسه، بسه،-

 .کشتم من کشتم من. کردی

 :نالید حالش بی  حالت همان با دایه

 و پسرم بخاطر من باشه؟ کشتم من عالیه نکشتی تو-

  نگیر گردن به و هیچی کردم  اینکارو نوم  و عروسم

 . بودم من زدش که اونی من گردن بنداز همرو

 ... دستام نه،-

 دخترم؟ کن نگاه من به عالیه-



 . بودم زده زل ارسالن یشده جانبی  جسد به تنها 

 .نشست دایه روی امترسیده  نگاه و  چرخواندم سر

 قوی همانقدر هم من! چه؟ من ولی بود قوی پیرزن

 بودم؟

  یک حاال که  هاییدست با آمین بدون و شیرین بدون

 ! ماندم؟می قوی بود کشته را نفر

 آن به لرزان همانطور من و شد باز دفعه یک اتاق در

 . برگشتم سمت

  عشقم غم دیگری  از پس  یکی امشده ویران هایقطره 

 . برگشتم آمین سمت به و زدندمی فریاد را

  هایشچشم و بود پریده  هم خودش صورت از رنگ

 .بود اشک غرق

 یشانه  روی سر. بود آرام شیرینم کرد؟می  گریه آمینم

 تمام با من که ایشانه  همان بود گذاشته آمین

  که آدم و عالم  از هایمدرماندگی تمام با هایمپناهی بی

.  کردمی آرامم شانه همان  فقط جا همان کردممی فرار

 اول از گویی که شستمی را دردهایم طوری یک

  بودم افتاده گیر حالت ترینپناه بی در حاال من و نبوده



 دیگر که آنقدر بود؛ دور قدر چه آمینم هایشانه  و

 .نبود من برای

  حتما بود گذاشته پدرش شانه روی سر  که شیرینم

  جا یک به هایشبیقراری  تمام مادرش  مانند همانقدر

  بلد خوب خیلی را بودن ناجی پدرش آخر بسته، رخت

 .است

 که ایشانه  همان گرد؛می گردش اششانه روی چشمم

 مطمئن که این از برد نمی خوابم که ها  شب بعضی

 و رویش گذاشتممی  سر است خوب  حالش باشم

 شمردممی را  هایشکشیدن نفس تک تک شمردم؛می

. بود قلبم تسکین هایشنفس. بردمی خوابم که آنقدر

 دخترکم باش آرام پدرت  هاینفس کنار آنقدر تو حاال

 پدرت های نفس. نکنی حس ای لحظه را نبودم که

 .دهدمی بهشت بوی

  دادمی فشار دندان با را پایینش لب گریه زور از آمین

 از به حالت همان در تنها مجسمه یک مانند من و

 .کردممی نگاه هایمداده دست

  روی  را زشانگی تنفر نگاه و لحظه آخرین دیدم

 ...هایمچشم موهایم؛ صورتم؛

 ... آمین آهویی هایچشم 



  یکبار جای  به تنفرش پر و تیز نگاه آن زیر قلبم

 .شد تکه تکه  بار صدها

 .بودم کرده خاکستر لحظه یک  در را عشقش

 ایشماره آوردمی  هایشلب  روی که فشاری همان با

 .گرفت تلفنش روی را

 ... خونمه  توی قاتل پلیس؟ الو-

 صدای طور این و باریدمی آسمان از که بود سنگ

 ! بود؟ محکم ضرباتش

  از دیگر  جای  یک روزی که همانی. بودم شده تمام

 مرگ دست به راحت چه  حاال اش؛گرفتی مرگ دست

 .اشسپردی 

 .نشنیدم را هایشحرف  باقی

  خروار نگاهم میان شاید و کردممی نگاهش فقط

 ابدیت این قبل بگذارد که کردممی تمنایش  خروار

 .کنم عطر را دخترکم لحظه  یه مرگ

. بود اشک  از پر هم او صورت و داشت اخم دایه

 را اشزندگی ما بخاطر نفر یک. بود کرده ما بخاطر

 .گذاشت حراج به



 از نبودنت، از طور چه گفتیمی تماس آن قبل کاش

 نکردن گوش از نمازهایت؛ ندیدن از نداشتنت؛

 به جان عشقت، از زدنت، تسبیح ندیدن از ذکرهایت؛

 ! شوم؟ جان

 !کاش! گفتیمی کاش
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 . نشنید را  دایه صدای هایمگوش ندید هایم چشم  دیگر

  کرده علم قد جلویم مامور که آنقدر نشستم منتظر تنها

 .بنشاند دستم به را فلزی دستبند آن سرمای  تا بود

 را آمین یشده  رها تسبیح زمین روی دیدم دفعه یک

  خودم روی به هیچ و زدم چنگش و شدم خم چنان و

  باتالق زیر را عشق این و  فروختی مرا تو که نیاوردم

  کنممی  فکر این به من اما زدی، کنار دروغ مشت یک

 تسبیحت  پناهمبی و سرد دیواری چهار میان جا آن

 !کند؟می آرامم

 همین. نبیند آمین تا کردم پنهان مشتم میان  را تسبیح

  که کردمی کفاف بود دیده رویم روبه زن مامور که

 .نداشتم بر تیزی چیز



  بودم حال  پریشان چه من و بودند زده دستبند امدایه

 .بودم کشانده ذلت این به  را پیرزن یک من بخاطر که

 . نگذارد تنها حال این در  را آمینم و بیاید خاتون کاش

  که کردمی  تماشایم ساکنش لچروی آن با همانجا هنوز

 مرا و کردند کیپ هایممچ  دور را فلزی دستبند چطور

 تسبیح تنها لحظه هر  من و کشیدند خودشان  دنبال

 .کردممی ترسفت و ترسفت را دستم میان

 حاله یک تنها را چشمانم  جلوی که بود بد حالم آنقدر

 . بود کرده احاطه سیاه

  را خاطراتم سکوت در من و پرسیدندمی سوال من از

 .کردممی مرور آن با

 اولین! نه؟ مگر بود شده شروع سبز کلبه آن از

 ...نگاهمان

 گذشت، روز چند دانمنمی گذشت، زمان چقدر دانمنمی

 را دایه دانمنمی حتی و پرسیدند سوال قدر چه دانمنمی

 .کردند چه

 میان تسبیح با که آمدم خودم به ایلحظه  من تنها

 . شدم پرت زندان درون دستم



 خودم جنس هم که ایسوخته  هایمهره تک تک به

 .کردممی نگاه بودند

 ! بودند؟ چشیده نوعی به کدام هر را سوختن طعم

 گلویم به درد با و شد سنگ. نرفت پایین بغضم

  من به که  تختی روی هایشاننگاه  زیر آرام. چسبید

 .نشستم بودند داده

 .کردم نگاه را تسبیح و کردم باز را مشتم

  همین و جا همین کاش که بود تنگ آنقدر برایش دلم

 .شود تمام تا کردندمی  قصاصم لحظه

 ! خواهر شیمی آزاد زوودی به ایشاهلل-

 و بود نشسته کنارم که مشکی مو زن به و برگشتم

 . کردم نگاه درخشیدمی بلور مثل سفیدش صورت

 باشم نفری اولین شاید اما شم،نمی آزاد که اینجا از-

 !نشم آزاد کاش بگم که

 چرا؟-

  ایجاد مزاحمت براش و  باشی آزاد سخته اون بی-

 . نکنی

 .خندید



 . شهمی موندگار بیاد خوش  مزاجت به که تلخی-

 . فشردم مشتم میان سفت را تسبیح

 . فشردم قلبم به را  تسبیح و گرفت باال هقم هق
 

 **** 

 با. گذشتمی زندان در وجودم از که بود ماه یک

.  زدمنمی  حرف اما بودم، شده جور هابیشتری 

  هجوم میان  پتو زیر هاشب گذاشتممی را هایمحرف 

 . زدممی دستم میان تسبیح با درد آور سیل

 . دادمی  را آمینم عطر

 . کردممی حسش. کردممی بویش

  هر هایخاطره با و آوردممی یاد به را  آمین هایذکر

 .  زدممی ذکر یک را روز هر . ریختمیم اشک کدامشان

 . بود من تخت  باالی تختش قشنگم مشکی مو میترا

  و آرام نا دلش که وقت هر و بودم داده یاد هم او به

 آوردمی لب به که را  آمین ذکرهای شدمی بیقرار

 .شدمی بهتر حالش

 . بود شده پر آمین ذکرهای از زندان کل



 و گرفتممی بغل را زانوهایم شیرینم یاد به هاروز 

 .کردممی  نوازش

  را دهانش که حالی در کمر به دست که  هلما صدای با

 :زد فریاد کردمی کوله و کج

 خوشگله؟   چش هوی-

  اینطور که بار هر و بود آمین مال فقط هایمچشم 

 لب را آمین اسم ناخودآگاه من کردندمی صدایم

 .زدممی

 هلما؟ باز چیشده-

 .کنم لهش بده داری مدخواه  بدخواه  تو دختر بینم-

 کنی؟می پاره یقه من برای حاال  تا کی از-

 . زد پوزخند

  که میزایی چیز اون با دونینمی مگه تو! ِدکی-

 یه به و نادیام که دادن خبر  بهم امروز دادی یادمون

 .سپردن پولدار  خانواده

  هایلب و زدهغم و اشک  پر هایچشم میان مات

 .ماندم خندانش

 دادن؟ -



 نقل و هات موعا دعا اون انقدر قشنگه، چش آره-

 .رسید خوب خبر بهم امروز  که کردم دهنم
 

  مادر دیگری کس به دخترکش که این! بود؟ خوب خبر

 !دیدش؟نمی وقت هیچ دیگر که این گفت،می

 سوزاند،می را جانت زهرش طعم که خوبی. بود خوب

 ... خوب گوییمی  هم باز اما

 فشردممی هم  روی داخل از را لبم که  حالی در آرام

 .کردم نوازش را بازویش

 . آروم قلبت-

 .کردمی فین فین

 .گرفت آروم دیگه آرومه، خیلی  دخی، آرومه-

 آن نبیند تا شدم رد کنارش از و دادم تکان سر زودتر

 .دویده هایمچشم میان که اشکی  و بغض

 کنی معلوم هم  پادزهرش دهیمی دردی اگر  کاش خدایا

 بیاید تا پادزهرش امید به روزگاری روزی بنشینیم تا

 . کند متولدمان دوباره و

  متولد دوباره و بمیریم بار ده روزی باشد اینطور مثال

 .شویم متولد اما شویم،



 :آمدم خودم به میترا  صدای با

 دختر؟ خوشحالی-

 چی؟  برای-

 . دختر دیگه دادگاهته فردا خب  باش اینو-

 دنیای از که  تو میترا؟ آخه مهمه جوابش مگه هان؛-

  و آمینم عطر آزادی هیچ  داری خبر من یشده ویران

 و زخم این و  درد این که مردن  تنها. دهنمی  و شیرینم

 .خواممی و همین همه  از بیشتر منم  ده،می  خاتمه
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 . بیاد خوبی برات دختر نگو  اینجوری-

 :گفتمی  حتما بود آمین اگر

 《باشد خیر  هللا یا》

 زیر آنقدر نداشتنش، ندیدنش، او، بدون یکماه

 به شباهتی هیچ دیگر که بود رفته گود هایمچشم 

 برق حتی و بودم شده الغرتر. دادمنمی  قبل عالیه

 اگر کردممی فکر من و بود رفته بین از هم هایمچشم 

 !شناسد؟می  هم هنوز ببیند  مرا آمین
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 . بود زده زل رویش روبه چهره به هرروزش  مثل

 به را باران  خاک و نم بوی و بود باز  اتاق پنجره

  عطر جای هااین کدام هیچ اما کشید،می داخل

 . بود نگرفته را اشهمیشگی 

 سرش به بنفشه  آمین سردردهای برای مدتی خاتون

 محمدی گل عطر شدن جدا درد از  بلکه تا زدمی

 . نداشت فایده هیچ اما کند، کم دلبرکش

  نگاه عکس درون از عالیه یشده افشان موهای به

 کشیدمی پر موها این برای دلش. زد زهرخندی و کرد

 دلبر عطر از را خودش که آنقدر نداشتش، و

 .بود کرده محروم  هم رحمشبی

 بوسیدمی را شیرین هایلپ تند و تند در پشت خاتون

 . ریختمی اشک عالیه نبود یاد به و

 سال صد گویی که ماهی یک بود؛ گذشته ماه یک

 آمین یشده آشوب حال نتوانست  عطری هیچ. گذشته

 . کند خوب را

  دیوارهای به و کنند پوستر را عالیه عکس بود داده

 . بود کرده وصل اتاقش



  دیواری چهار این کردن نگاه به ابد تا را خودش

 .بود شده عاشق  چون تنها بود، کرده محکوم

 !بود؟ اشتباه عشق

 باران بارش به و کشید بیرون پنجره از را سرش

 .کرد نگاه

  را خانه کجای هر بود گذاشته جا که هاییخاطره میان

  یک تنها و تنها افتاد،می که اتفاقی هر کرد،می نگاه

 .آمدمی یادش اسم

  و بود کشیده بیرون سینه از را قلبش که آدمی اسم

 . بود کرده تمام  همیشه برای را زندگی

 حوصله حتی  روزها این.  خورد اتاقش در به تقه چند

 .نداشت بدهد هم اتاقش در جواب اینکه

  چشمانش که حالی در و کرد باز را اتاق  در خاتون

 .کردمی پا آن پا این بود سرخ

 .دادگاه روز امروز خان؟ آمین-

 . زد یوندپ را آمین ابروهای بین که بود  خشم موج

 عزای از. رفت ترداخل کمی نگرفت جوابی که خاتون

 عزادار آمین اما بود، شده پوش مشکی ارسالن

 که برادری بخاطر  نه بود،  پوش مشکی. نبود برادرش



 اش،زندگی  عزای بخاطر بلکه بود زده خنجر  پشت از

 . بود شده پوش مشکی اشدردانه نداشتن

 دختر اون و خودت انقدر خدا به تورو پسرم؟  ریمی-

 . نده عذاب و

  بلند جا از و برداشت تخت کنار از را عصایش آمین

 .رفت کتش سمت به. شد

  مگه. بچته مادر اون باشه شده چیم هر پسرم؟ آمین-

 نکن بیاد؟ خودمونم کار به تا بگذریم گفتینمی  همیشه

 به دلیلبی که نیست آدمی عالیه! خدا به  تورو پسرم

 .کنه بدی کسی

 . چرخید  پا پاشنه روی لج با آمین

  نجاتش بود افتاده گیر توش که جهنمی از  چون شاید-

 فقط شدم عاشق  من! هوم؟ خاتون شد  اینجوری دادم

 نفساش. بود جونم دچارشم؟ که حالیه چه این خاتون،

  یهو چیشد. کردممی زندگی و کردمی پر و ریم که بود

  مردم اون بدون االنم که  منی! من؟ با  چرا خاتون؟

 !تونست؟ چطوری اون. نیستم دیگه

  صحبت زنت با بشین باشه شده چیم هر ! پسرم آخ-

 بچش از. کردی تالفی توام کرده بد اون اگه. کن

 .مادر زندون گوشه انداختیش. کردی جداش



 هللا به. زدم زنگ و کردم پاره تیکه و دلم که خدا به-

 اما برگردونه، بهم و عشقم معجزم یه منتظر  که قسم

 . تونهنمی  هیچی

  شهادت زنت علیه بر و دادگاه تو بری بازم االن اگه-

 .اشتباه پشت اشتباه شهمی بدی
 

 محکم دندان زیر را لبش و بست درد با را هایشچشم 

 .فشرد

 . بشینم اینجا ساکت نخواه من از. خاتون سوختم من-

 به نگاهی نیم. پوشید  سریع و کتش  سمت برگشت

  و انداخت کردمی  بازی  خاتون روسری با که یرینش

 .کوبید  در کنار چهارچوب به را محکمش مشت

 . بکشم نفس تنها که بگیرم یاد...باید-

 سمت به و کشید زمین روی را اشمرده دل هایگام

 .رفت در

  تمام ناجی! بزند؟ حرف اش عالیه علیه بر خواستمی

 قصاصش حکم   خواستمی حاال اشزندگی هایقصاص 

 ! کند؟ صادر را

 !کوبید؟می  عالیه برای تنها که دلی همان دل؟ کدام با



 دور  را دار طناب که  حالی در را  او توانستمی

 مگر کند؟ تماشا زندمی بال بال و کشندمی گردنش

  نگرفته یاد را بودن ناجی  اشعالیه برای همیشه

 !بود؟

 . دوید دنبالش  خاتون

  و خودت  دوباره که این به نه ولی برو نرو؛ آمین-

 چقدر  آوار یه مگه. کنی ترویرون و دختر اون

 بشه؟ ترخراب  و خراب هی تونهمی

 .کردمی گریه خاتون

 .کن گوش و حرفاش. پسرم  نکن اینکارو عالیه با-
 

 . کرد باز را در تر مصمم آمین

  آمینی. رفتمی آمین عنوان به نه شوهرش عنوان به

 .بود غریبه یک  فقط عالیه  برای حاال که

 فقط برود راه تواندمی بود گفته دکترش که هاروز  این

 . بود سختش عصا با که هم قدرچه  هر رفت،می پیاده

. نزد هم لبخند  یک حتی  پاهایش شدن  خوب بخاطر

  او که حاال  خواست،می عالیه  با را لبخندهایش تمام

 بخندد؟  چرا نبود

 



. نیاورد طاقت دلش و کرد نگاه دادگاه در سر به

 درختی زیر  و شد سست زانوهایش خیابان گوشه

 .شد خم و زد  تکیه دیوار به را دستش

  هم جور هر او بی. کردمی صدا را خدا و زدمی  هق

 . توانستنمی کردمی کتاب و حساب که

 .زدمی  زنگ  موبایلش به هم  پشت خاتون

 یاد به را ارسالن  هایحرف تمام که بود روز و شب

 . شکستمی  بیشتر بار  هر و آوردمی
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 ...هایشحرف یادآوری با

 ... عالیه سکوت با

 ...قلبش بخاطر

 . بود کرده مشت را هایشدست. شد بلند دفعه یک

  بر پسش از کن کاری یه. نذار تنها و بندت این یاهللا-

 .بیام

  موهایش میان چنگی و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 .زد



 داشتند.  بود کرده هم  دیر و بود نرسیده موقع به

 .زدندمی صدا هم پشت را اسمش

 . کردمی نگاه بود در جلوی  که سربازی  به رق و شق
 

 . دیدمی  اینجا را اشدردانه ماه یک بعد

 .برداشت گام و کرد مشت  را هایشدست

 .خواممی عذر تاخیرم  بخاطر-

  رهخی نگاه اما او، و برگشت سمتش به سرها یهمه 

 .نکرد دنبال میان آن در را کسی

  که پاهایی صدقه قربان چطور عالیه که  نشد متوجه و

 . رودمی بودند گرفته رفتن راه یارای

 .ریزدمی گونه روی شوقش اشک چطور ندید

 ماه یک از بعد را اشمحمدی گل کننده دیوانه عطر آن

 .بود کرده پر را  دادگاه فضای کل  آنجا درست

  این کردمی اگر که نکند نگاهش  تا کندیم جان داشت

 . باختمی را غافله

 جایگاه در و  دادمی فشار هم روی را هایشلب مصمم

 . بود شده حاضر  خودش



  و بیشتر آمین قلب و شدنمی کنده عالیه خیره نگاه

 .  کردمی تمنایش  بیشتر

 این میان  کردمی سعی آمین و کردمی صحبت قاضی

 .بکشد نفس کمتر عطر

 به دفعه یک و شد زده صدا آمین اسم  باری چند

 .آمد خودش

 .شد حاضر جایگاه میان

 شما کرده شکایت متهم از که کسی شواهد تمام طبق-

 و داشتید حضور  صحنه در شما. بودید مقتول مادر و

 دیدید؟  رو قتل این

 گردنش و زد پلک دفعه یک که شد چه  دانستنمی

 .شد  کشیده اشآهویی چشم سمت به ناخودگاه

 .ماند ثابت هاثانیه و ساعت و  کرد نگاهش

 .کشیدمی نفس تندتند و لرزیدمی اشچانه 

 هایشچشم  و بود پریده رویش و رنگ. بود شده الغر

 از بیشتر! بود؟ آورده اشدردانه سر بر چه. رفته گود

 .کند نائل او به خواستمی عذابی چه دیگر عذاب این

 و گله پر نگاه همراه عالیه  تابانهبی  و اشکی نگاه

 .بود آمین دلتنگی



  بیقراری حال چه این و کندندنمی هم از نگاه کدام هیچ

 و کشیدمی پر هم برای عاشقشان های دل که بود

 .بود شده ممکن غیر محال یک دیگر هم داشتن

 . خوردمی تکان بغض از اشخشکیده  هایلب  آمین

 .کردمی  نگاه عالیه و دایه به کینه با ارسالن مادر

 تر عمیق آمین بار این و شد بلند دوباره  قاضی صدای

  خواستنمی که یا شنید؟نمی. کرد نگاه را اشعالیه

 بشنود؟

 بود؟ رحمبی  اینطور عالیه واقعا

 بختیاری؟ جناب-

 روی محکم را هایشدندان و داد قورت  را دهانش آب

 .بکند اشیی آهو چشم از نگاه توانست تا داد فشار هم

 .داشتم حضور اونجا من قاضی آقای بله-

 قراربی نگاه آن بود سخت. شد طاق طاقتش باز

 زیر اشهمیشگی  عطر آن و کند سنگینی رویش

 .نکند نگاه  و باشد نشسته دماغش

 به وجودش  که ایزاده  خان تنها بود؛ آمین او

  از بیشتر نداشت دل. بود زبانزد ایمانش و مهربانی

 .کند رحمییب این



 هم خودش انگار  که کردمی نگاه را اشعالیه  طوری

 .بود ایمعجزه  منتظر

  که رسیدم وقتی فقط. ندیدم رو قتلی هیچ من اما-

 . بود کرده تموم برادرم

 عمر یک که مادری. بود ارسالن مادر  نوبت بار این

 .بود انتقام یک تشنه و بود کرده فراموش را بودنش

 زن این  مخصوصا قاضی آقای کشتن منو بچه-

 از من. کرده نفله و بچم خودش دستای با مطمئنم

 .گذرمنمی  بچم خون

.  کردمی نگاهش خونسرد چه دایه و گفتمی را دایه

 بود معلوم و بود عالیه برای  تنها قرارشبی  چشمان

 .است نگرانش خیلی که

  بلند دادگاه فضای در خانوم عمه زمخت صدای یکدفعه

 .برگشتند در سمت به همه و شد

 شاهدا از یکی منم کنید صادر و رای که این از قبل-

 .هستم

 .لرزیدمی هایشدست. کردمی  نگاهش سرگردان آمین

.  بود نیامده خوبی  چیزهای برای مطمئنن خانوم عمه

 . بود ارسالن عاشق همه از بیشتر او



 و ترینحال بی در و  بود پوش مشکی سرتاپایش

 .بود وضعیت  ترین رنگبی

 ستونش را دیوار که رفتمی راه  زور به انگار

 .کردمی

 .شد حاضر جایگاه در خانوم عمه قاضی دستور با

 که آمینی به تنها و دادمی فشار را انگشتانش عالیه

 نگاه کشیدمی پر کشیدنش آغوش در برای دلش

 .کردمی

 مهم آمینش. نبود مهم برایش  خانوم عمه هایحرف 

 .نداشتش گردی که بود

  مقصر من. نبود چیز همه مقصر بختیاری ارسالن-

 عاشق. شد عاشق من  برادرزاده. قاضی آقای بودم

 وقتی اما کرد، عقلیبی آره. شد برادرش زن

  این که قسم خدا به گفت دختر این به  و خواستش

 من. هست  و موند شوهرش عاشق تنها و تنها دختر

  جاش به و بشه ما وصله دختر این خواستمنمی  چون

 سوزه،می داره  ارسالن دیدم وقتی شد، ما الهی عذاب

 از دروغ با گفتم بهش شهمی  آب چشمام جلوی داره

 خوندم ارسالن گوش تو خودم. بگیره انتقام دختر این

  زندگی. کردم من! بچم شد  مرگ جوون! من بر وای و



 من بخاطر هامبرادرزاده. کردم خراب من و دختر این

  بیمارستان من ارسالن مرگ  بعد. افتادن روز این به

.  شدممی خفه داشتم وجدان عذاب تو و  شدم بستری

  دادم، خاک به خودم هایکینه  بخاطر و ارسالن

  این زندگی دروغ با که  نکرد قبول وجدانم نتونستم،

 .بشه خراب برادرزادمم
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  دیگر را هایشقلب  کوبش صدای بار این که بود آمین

  سمت به اشک و نفرت با و شد بلند جایش از. نشنید

 .برد هجوم خانوم عمه

  جوری چه هستی؟ آدم اصال تو هستی؟ آدمی چه تو-

. مونده مادربی  المصب توی بخاطر بچه یه تونستی؟

 ... مرده تو بخاطر آدم یه

 . دادمی تکان طرفین به را سرش

 تاوان این عالیه از گناه کدوم به. کردی نابود و من-

 زن؟ گرفتی و

 

 اول از. خواستمی را همین. داشت لب به لبخند دایه

 . نکرده را کار این عالیه که بود  مطمئن هم



 . کردمی نگاه را عالیه و  لرزیدمی آمین

 بار که بود کرده معجزه  خدایش بالخره. بود فهمیده

 .شود دل هم باز دل این دیگر

 که اشکی با را هایشچشم  که بود عالیه بین این در و

 .کشید نفس و کوبید هم روی بود جاری آن از

 ثابت آمین پیش اشگناهی  بی شدمی هم  چه هر  حاال

 . بود شده

  دار طناب  خواستندمی که چندبار هر بود حاضر  حاال

 .انداختندمی گردنش دور را

  حاال. بستنمی دنیا این از چشم عذاب با دیگر حاال

 از شیرین برای آمین که خاطراتی نگران دیگر

 .نبود کردمی تعریف مادرش

 .کشید نفس حاال

  که کردمی نگاه دایه به خوشحالش  هایچشم  همان با

 .کندمی گریه خوشحالی از  هم او چگونه

  که بود کرده پیدا عالقه او به انقدر دایه کی از

 .بود گرفته نادیده را خودش بخاطرش

 . بود شده  بخشیده هایشگناه تمام کار این با زن این



 هاییحرف  تمام بعد داشت که بدی حال  با خانوم عمه

 این از بیش و شد خارج دادگاه از سریع بود، زده که

 .نماند آنجا

  ایجاد کوتاه ایوقفه  نهایی  رای برای کرد اعالم قاضی

 .شدند خارج آنجا از همه بین این در و شود

 آمین و آمد  بیرون آنجا از عالیه  هایدست به دستبند

 . دید منتظر را

 .ایستاد

  سکوت در اشآهویی  چشم  روی روبه گریه با آمین

 ناهمگونش هایقطره که حالی در هم عالیه  و ایستاد

 نگاهش نشستمی  هایشگونه  به دیگری از پس یکی

 .کردمی

  به که جنگلش اش،شده جمع صورت آمین، هایاشک 

 همه و همه اشخورده چین   ابروهای زد،می  سرخی

  طاقت مرد این مقابل این  از بیش عالیه قلب شد باعث

  آمین صورت طرف دو محافظ را دستش دو و نیاورد

 .کند

 !خداروشکر . زاده خان شدن خوب ...پاهات-



  پای زیر هق  هق با و داد تکان سر حسرت با آمین

 .افتاد عالیه

 عالیه؟ ببخشی منو باید طور چه-

 آنقدر و دادمی فشار لب روی را هایشدندان عالیه

 همان آمین که بود گرفته لرزش و زدمی  هق ریز

 .بوسید حرکت یک در را داشت دستبند که دستی

 .کرد بلند را او و  چسبید را بازوهایش عالیه

 .آمینم بخشیدم تورو همونجا من-

 مشتش جا همان آرام و گذاشت قلبش روی دست آمین

 .کرد

 که دونممی. کشوندم  اینجا تورو خودم دستای با-

 . بگیره ازم اینجوری و تقاصش خدا قراره

 همین من برای. آمین نمیدی پس و هیچی تقاص تو-

  عاشق تو غیر به من. باشی داشته باورم حاال که بسه

 منی ترینابدی تو. نیستم و نشدم و نبودم کس هیچ

 .آمین

  که نمیدیدم ولی میمردم من کاش! آهویی چشم آخ-

 .کردم باهات کارو این

 آمین؟-



 جونم؟ -

 . کنه حس و نبودم دخترم نذار-

 .داد تکان طرفین به گریه میان همانطور را سرش

 خدا. بمونی اینجا ذارمنمی من عالیه، گردیبرمی تو-

 !کنه لعنتم

 !مرد نفسم آخرین تا مونممی عاشقت-

 .کوبیدمی مشت اشسینه  به

 !خیلی بخدا خیلی، آهویی، چشم دارم  دوست خیلی-

  اشکی هایچشم که این برای بود بس جمله این و

  چیزی دیگر و بیاید کش هایشلب. بخندد اشدردانه

 .نخواهد دنیا از

 مردن برای دیگه که بخدا.  بشنوم خواستممی و همین-

 .زنمنمی پا و دست

  فرا حکم صدور برای را  همه حضور دوباره دادگاه  

 . خواند

 دیوار  به را محکمش مشت بار این که بود آمین

 .  کوبید دادگاه



 را رویش پیش های راه تمام که بود  کرده خودش

 .بود کرده سخت

  هایشگوش با و بگذارد اتاق آن به پا نداشت طاقت

 .بشنود  را جانش یهمه مرگ حکم

 .نرفت

  هایسرامیک  روی و ایستاد اتاق در پشت  جا همان

 .نشست دادگاه سرد

 .لرزیدمی و بود گذاشته دهانش روی دست

  خوایمی اگه نیست نشستن جای  اینجا محترم آقای-

 .بشینی ورتر اون بری باید  وگرنه برو االن تو بری

 .کرد نگاه سرباز پریده رنگ قیافه به و  گرفت باال سر

  هایدست با بود؟ کرده عاشقی! بود؟ شده عاشق

  از بود؟ کرده مرگ رهسپار  را عشقش خودش

 رحمیبی با مادرش بود؟ دیده نامردی برادرش

 بود؟  کرده مخفی را بودنش مادر و بود مانده کنارش

 و نداشت رفتن راه برای نایی که حالی  در اجبار با

 بود ولو اشپیشانی روی ژولیده اششده بلند موهای

 .کشید ترطرف  آن را خودش

 .سوزاندیم را اشسینه   گرما از قلبش



  دیگری از پس یکی را دستش میان تسبیح هایمهره

 :نالیدمی و کردمی هدایت

 ء   َشی ِمن هُ  یَک فی َوال ء   ُکل َِشی ِمن   یَک فی َمن   یَا》-

ِفنی نی ما اِک   .آزادیش نیت به《اََهمَّ
 

 ...اشک

 ... ذکر

 .شکافت می را قلبش عالیه آهویی هایچشم 

  ایست قلبش و شنید را عالیه عمیق هایگریه صدای

 که شود بلند خواست  و برداشت را  عصایش. کرد

 .شد ولو دادگاه  هایسرامیک   روی دوباره
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  به و کند بلند را گردنش  توانست تنها لرز  و ترس با

 شد خارج  اتاق از دستش میان دستبند  با که ایعالیه

 .کند نگاه را زدمی  هق هق و

  خروار و نشست آمین روی غمگینش نگاه عالیه

 .آورد هجوم آمین جان به که بود  غم خروار

 :زد لب



 شد؟ ...چی-

 .کرد گریه بیشتری قدرت با و فهمید عالیه

  پیدا تالقی هایشان نگاه  و آمد بیرون سرش پشت دایه

 برداشت دایه سمت به قدمی که بود عالیه این و کرد

 :گفت و

 .کنمنمی فراموش وقت هیچ-

  که بود پنهانی غم با شد خارج دایه سینه از که آهی

 . دوخت آمین به تنها
 

 رفتنش شاهد دور از خیره همانطور عالیه و بردنش

 .بود

 جا از و کرد بلند را عصا دیگر بار یک  طاقتبی آمین

 .شد بلند

 عالیه؟-

  آغوش تمنای هایشچشم  قدر چه. برگشت سمتش به

 .کردمی را آمین

 مرگ باعث من قانونی پزشکی جواب و شواهد طبق-

 . آمین شده میت  بر جنایت  مرتکب دایه. نشدم ارسالن

 . کردمی نگاه  مات آمین



 چی؟ یعنی-

 از دانستمی. داد جان مرد این قراربی دل  برای عالیه

 بین ایفاصله همیشه اما دارد، دوست را دایه دل ته

 را او. گذاشته داشتنش دوست و  او و خودش

  چیز هیچ. بود که مادرش اما بخشیدج،نمی

 .کند عوض را حقیقت این توانستنمی

 به...قلبش به  دایه. زدم ضربه که بودم دومی  نفر من-

 .دادن قصاص...حکم...دایه

 همان خیره  لحظه یک  و برگشت  جا همان آمین

 . بودند برده آن از را دایه که ماند راهرویی

 . کردمی نگاه واج و هاج

 آمین؟  خوبی-

 همه این میان بود دوری واژه چه شد؟یم  بودن خوب

 . دنیا رحمیبی

 چی؟ تو-

 .فرستاد بیرون مانند آه را نفسش عالیه

 اینجا فعال بود قرار مادرش و تو شکایت بخاطر من-

 ارسالنم مادر و گرفتی پس و شکایتت  تو اما بمونم،

 آروم خشمش آتیش. بود دایه از کینش تمام انگار



  شکایتش و  خوادمی رو دایه قصاص تنها که گفت. شد

 .گیرهمی پس من از و

  احاطه را صورتش کل  هایشاشک  و گفتمی عالیه

 . بود کرده

 .دختر کنهمی خون بیشتر و دلم اشکات این-

 آورد؟  طاقت شهمی چطوری  آمین-

 تورو اون االن آهوییم؟ چشم گرفتی نادیده رو خدا-

 .کرد معجزه. برگردوند و  عشقمون اون. بخشیده بهم

 .گرفت را آمین دست و داد تکان سر

 .زدم صدا و آمین خدای شب هر-

  باال عالیه دل تا زد زهرخندی قلبش درد میان آمین

 .بیاید

  بد حال  با را عالیه حال این از بیشتر خواستنمی

 .کند خراب خودش

 **** 

 

 بعد ماه شش



  عطر برای داشتم دست در که ساکی و  آزادی حکم با

 را آمینم آغوش. دویدممی و زدممی بال  بال شیرینم

 .دویدممی تندتر و خواستممی

 را بود نوشته دایه برای آمین که اینامه آمدن موقع

 .رساندم دستش به بند هایبچه  کمک با

 دانستممی بار این. بخشیده را او که بود نوشته آمین

 . رودمی و ماندنمی دلش روی غمی دیگر دایه که

  دیدن طاقت چون آیدنمی مرگش روز برای بود گفته

 .کندمی دعا برایش اما ندارد را عذاب این

 . کردم می  حس دهانم درون را قلبم

 .رفتم خروجی در سمت به ذوق با

 .گرفت امگریه خوشحالی شدت  از جا همان و دیدمشان

 از منم که کرد شکر خدارا و زد فریادی چنان آمین

 .بود  شده معلوم هایمدندان ردیف اشخوشحالی 

 به. بود شده  خوب خوب پاهایش. دویدم سمتش به

 .دوید سمتم

  پناهیمبی  روزهای تمام مثل و بردم پناه آغوشش به

 .فشرد خودش به مرا نرم و محکم



 و کشیدمی عطر. بوسیدمی را سرم و کشیدمی عطر

 . کردمی  شکر  خدارا باشد گرفته جان  انگار

: گفتمی آمد،می مالقات که هربار ماه شش این در

 دیوانه و کنممی حس هاشیشه  پشت از را عطرت

 .شوممی

 . بودم خوشحالی در غرق من و بوسیدمی و بوسیدمی

 .زادم خان بود شده تنگ برات دلم-

 دونیمی که خودت دختر منی آهویی  چشم تنها تو-

 .عالیم شدی الغر! بودم دلتنگت تو از بیشتر من

  چیزی  که باشه عشق بخاطر...مرد شدیم پیرتر-

 . نیست

 . دختر میمیرم شیرینت  زبون این برای من-
 

  شیرینم که خاتون به جا همان از و آمدم در بغلش از

 .کردممی نگاه بود زده بغل را

 به کردمی  نوازش را پشتم آمین که حالی در گریه با

 .رفتم سمتش

 .بود خوشحال و خندیدمی  خاتون

 !مادر نبینی بد دیگه ایشاهلل  دخترم اومدی  خوش-



 .خاتون ممنون-

 شده بزرگ چقدر. کشیدم بو و گرفتم بغل  را شیرینم

 .مادر عزیز. بود

 !من شیرین! من خوشبوی دختر آخ-

 .فشردمش خودم  به بیشتر و بوسیدم را لپش

 بغل را دخترش و مرا آمین و بوسید مرا  هم خاتون

 .گرفت

  شده من شبیه بیشتر هایشخنده و خندیدمی  ینمشیر

 .بود

 هر آمین و خندیدممی  هایشخنده با من و خندیدمی

 .بوسیدمی را دویمان

 .کردمی نگاه ما به زده ذوق خاتون

 عاشق و  را کردن عاشقی را، شدن عاشق بار این و

 . دادیممی یاد شیرینمان به را ماندن

 زمین  دوای هربار که مسکنیست همان عشق

 زنده اتسینه میان را نفس و شودمی هایتخوردن 

 . داردمی  نگه

 ...هرروز شوی؛می آغاز  نو از باشد که عشق



 ... هرلحظه
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